Suriname, 30 jaar na dato

Kernredactie
Wim Hoogbergen (hoofdredacteur)
Rosemari jn Hoefte (eindredactie)
Freek Bakker (recensies)
Peter Sanches Ireçensies)
Aspha Bijnaar
Eva EsseMruin
Michie l van Kempen
Peter Meel
Hans Ramsoedh
Redactieraad
Kari n Boven
Hans Breeveld
Hein Eersel
Lila Gobardhan-R ambocus
Silvia Gooswit
Maurits Hassankhan
Dori ne van Hinte-Rustwijk
John Leefmans
Wi lliam Man A Hing
Edwin Marshall
El s Moor
Yvon van der Pijl
Wim Rutge rs
Joop Vernooij
Jean Jacques Vrij
SigiWolf
Administratieadres Oso
KITIV
Ta.v. Ellen Sitinjak
Postbus 9515
2300 RA leiden
e-mail: sitinjak@kitlv.nl
Redactieadres
Wim Hoogbergen
Koperslagershoek 13
3981 SB Bunnik
e-mail: w.s.m.hoogbergen@fss.uu.nl
Adres recensieredactie
Peter Sanches
Koningin Wi lhelminastraat 18

2811 TV Reeuwijk
e-mail: OSO.reçensieredactie®
surinamistieknl

Abonnementen

aso, Tijdschrift voor Surinamistlekverschijnt twee keer per jaar,
in april en in oktobe r. De abonnementsprijs voor de jaargang 2006
bedraagt € 21,- voo r abonnees in Nederland en € 23,- voor hen
daarbuiten, Het abonnement op aso is per voof1.l itbetaling te vo ldoen.
Een acceptgirokaart wordt toegezonden.
Nieuwe abonnees kunnen lich schri ftel ijk opgeven bij het Kmv.
ter attentie van Ellen Sitinjak, Postbus 9515, 2300 RA leiden,
e·mail: sitinjak@kitlv.nl
Op Onle internetsite is te le,en we lke nummers van de vo ri ge
jaargangen nog leverbaar zijn. U kunt deze exemplaren per
e-mail bestellen:bestuur®su ri namistiek.nl.
De bestelling van de nummers vanaf het jaar 2006 dient te
geschieden bij het KmV.
Do Stichting IBS
Oso is een halfjaarlijks tijdschrift dat verschijnt onder auspiciên
van de Stichting Instituut ter Bevorderi ng van de Surinamistiek
(IBS) en het Kon inklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
De Stichting IBS stelt zich ten doel de studie op het gebied van
de Surinaamse taa l, letterkunde, cu ltuur en geschiedenis te
initieren, te tlevorderen en in stand te houden, Naast Oso is de
Stichting uitge~er van de serie Bronnen voorde Studie van
Suriname. Jaarlijks organiseert IBS een co lloquium over een
actueel thema binnen de Surinamistiek
U kunt donateur van IBS worden voo r een bedrag van € JO,
Donateurs krijgen de
toegestuurd en hebben gratis toegang
tot het IBS-colloquium.

aso

Bestuursleden per 1 mei 2005
Pete r Sanches lvoorzitter)
Hans Ramsoedh Isecretari s)
Joop Vernooi] (penningmeester)
Aspha Bijnaar
Dori ne va n Hinte-Rustwijk
Wim Hoogbergen (namens Oso)
Informatie o~er de Stichting IBS is ook op Inte rnet te vinden.
Ga hiervoor naar: www.surinamistiek. nl of
www.su ri namisti ek.net

050 Tijdschrift voor Surinamistiek 2006.1

In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname die volgens de redactie voldoen
aan de algemeen geldende normen voor wetenschappelijke artikelen. Uiteraard geeft de redactie van

Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeën naar voren komen en meningen worden geuit waarmee
zij het niet eens is.

Afbeeldingen omslag
De foto op de voorzijde van de omslag is genomen door Gardelito Hew A Kee op 25 november 2005
ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de onafhankelijke Republiek Suriname.
Oe afbeelding op de achterzijde is een maluana. Dit is een ronde houten schijf van bijna een meter
middellijn die door de Wayana 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 kuluwayak voorstellen, een dier
(geest) met twee koppen en kuifveren.
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m

ir themanummer bevat de inleidingen van het IBS-co lloquium
30 iaar na dato, dat in nov ember 2005 plaatsvond.
Daarnaast bevat het artikelen di e spec iaal voor dit nummer zij n
geschreve n. Op het co lloquium werden ontwikkelingen in Suriname van
de afgelopen dertig jaar in een comparatief perspectief geplaatst, dat wil
zeggen vergeleken met ontwikkelingen in Latijns-Ameri ka. In deze inleidin g1 brengen wij vier ontwikkelingen over her voetlicht di e de afgelopen
vijf jaar bijzondere aa ndacht hadd en: de relatie Suriname-Nederland, de
sociaa l-economische ontwikkelingen, de verkiezingen in mei 2005 en de
kwaliteit van de democratisc he instituties in Suriname.

I

Suriname,

DE RELATIE NEDERLAND-SURINAME SINDS 2000
De discussie over de toekomstige relati e tussen Suriname en Nederland
kwam in januari 2003 in een stroomversnelling door d e publi ca ti e van
een evaluatierapport over de besteding van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Suriname tussen '975 en 2000. 2 Dit rapport was her
resultaat van een besluit in oktober 2000 van de Nederlandse minister
voor Ontwikkelingshulp (Herfkens) en haar Surinaamse collega van
Planning en Ontwikkelingssamenwerking - PLOS - (Raghoebarsi ng ) om
de Surinaams-Nederlandse hulprelatie tussen 1975 en 2000 gezamenlijk
te eva luere n om zodoende lessen uit het verleden te trekken. Het rapport
kreeg als titel mee Een belaste relatie waarmee de beide auteurs, Dirk
Kruijr en Marian Maks, de 'dikwijls ongedefinieerde, so ms stroeve en
meestal moeilijke politieke en hulprelatie' aanduidden. De publicatie
ervan had heel wat voeten in de aarde en de emoties van Surinaamse zijde
laa iden hoog op. Van Nederlandse zijde werd geklaagd dat Suriname de
openbaarmaking van de studie twee jaar lang ophield, omdat president
Venetiaan enkele door zijn minister gecontracteerde adviseurs wra akte en
bij het uitbrengen van de tussenrapporten kritische conclusies onwenselijk achtte. De Surinaamse regering stelde daarop voor de kritische pasOp het IBS-colloquium in november 2000 is aandacht besteed aan de ontwikkelingen tussen 1975 en 2000. Het colloquium had toen als thema 25 jaar Hier en Daar. Oe inleidingen
van dat colloquium zijn opgenomen in het Oso-themanummer van mei 2001. Vanwege de
inhoud van dat themanummer richten wij ons in deze inleiding op de jaren 2000-2005.
2 D. Kruijt & M. Maks: Een belaste relatie; 25 Jaar ontwikkelingssamenwerking NederlandSuriname, 1975-2000. Den Haag/Paramaribo : Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, 2 delen. Ook uitgebracht als www.
minbuza.nl een belaste relatie (10 appendices), 323 pp. en wwwplos.srldocsILlrapport(4
appendices), 96 pp. Een samenvatti ng verscheen als www.ncdo.nlen het rapport werd als
feuilleton uitgebracht in het Surinaamse dagblad De West van 3-9 maart 2004.
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sages uit her rapport te schrappen en even leek her erop alsof het rapport
in een gekuisre versie zou uitkomen. De Tweede Kamer eisre echter zowel
het afgezwakte als her oorspronkelijke rapport en kreeg haar zin. In het
gekuiste rapport, bewerkr door Hans Lim A Po op verzoek van beide
regeringen, was de meest pikante empirische bewijsvoering met ongeven
25 pagina's bekort, maar was de essentie niet aangetast. Desondanks
distantieerde de Surinaamse overheid zich ook van deze versie, zelfs
nadat die door een gemengde commissie van zes politici en deskundigen
zin voor zin was gescreend.
Ondanks de gezamenlijke Surinaamse en Nederlandse verantwoordelijkheid voor alle versies liet president Venetiaan zich bij voorbaat laatdunkend hierover uit: 'Wanneer er voldoende tijd en geld beschikbaar is,
zullen we ons eigen Surinaams rapport maken') De Surinaamse minister
Raghoebarsing trok zelfs de integriteit van een van de auteurs in twijfel:
'Kruijt heeft de Nederlandse politiek papieren in handen willen geven die
Nederland zouden moeten verschonen van fouren in de onrwikkelingsrelarie met Suriname'.4
Voor wie de ontwikkelingen in Suriname en de Surinaams-Nederlandse
betrekkingen volgt zijn de conclusies in dit rapport niet eens schokkend
re noemen: de balans van een kwart eeuw besteding van de Nederlandse
ontwikkelingsgelden in Suriname is zeer negatief. Schuldgevoel en opportunisme tekenden jarenlang de onderhandelingen over de besteding
van her ontwikkelingsgeld, de relatie werd bepaald door te veel emotie
en te weinig zakelijkheid en de Surinaamse bestulirsculruur hangt te veel
aan elkaar van parronage en cliëntelisme. Hierover schreven Krllijt en
Maks: 'De Nederlandse hulp aan Suriname heeft lange tijd geleken op
een vorm van intersratelijke alimentarie ter gelegenheid van de onrbinding van de koninkrijksband tussen Nederland en Suriname. Wrok en
wantrouwen, srroefheid en starheid van de omgangsvormen hebben de
ontwikkelingsrelatie lange tijd beheerst. Nederlandse onderhandelaars
hebben de neiging op te treden als "lamme goedzakken" die ten opzichte
van hun Surinaamse tegenspelers slappe knieën krijgen en naar aanleiding van onzakelijke argumenten overstag gaan'. In hun rapport pleitten
de auteurs ervoor de relaries tussen beide landen te verzakelijken en voor
een beëindiging van de onduidelijke, belaste ontwikkelingsrelatie waarin
emotionele en onzakelijke motieven en verwachtingen de kwaliteit van de
hulp wazig maken en dit alles in een mist van verwijt en rancune.
In de Nationale Assemblee was her rapport niet of nauwelijks onderwerp
van een serieus debat. De relatie met Nederland is in de Surinaamse
politieke praktijk het enige pum waarbij coalitie en oppositie één lijn
trekken. Veel Assembleeleden lieten hun emoties dan ook de vrije loop.
Oe Ware Tijd, 13 februari 2004.
Oe Ware Tijd, 21 februari 2004.
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'We zijn het spuugzat', zo vatte NF-fractieleider Otmar Rodgers de
gevoelens samen in de Assemblee. 'Vrijpostig, brutaal, onbehoorlijk en
ongegeneerd ' waren de woorden van het Assembleelid Arnold Kruisland
(NPS-NF) over de kritiek op Suriname in dit rapport.5
Dat de emoties in Suriname altijd hoog oplopen als het gaat om de relatie
met Nederland verbaast nauwelijks aangezien veel politici rondom president Venetiaan nog uit 1975 stammen. Voor hen is pragmatisme in de
Surinaams-Nederlandse relaties nog steeds een stap te ver. In Nederland
heeft inmiddels een generatiewisseling plaatsgevonden en de hoofdrolspelers van toen (Pronk, Den Uyl, Van Mierlo, De Gaay Fortman) zijn
jnmiddels van het politieke toneel verdwenen, doordat zij overleden zijn
of afscheid hebben genomen van de politiek. In Suriname is men politicus
voor het leven. Emoties zu llen hun stempel op de Surinaams-Nederlandse
relaties blijven drukken zolang in Suriname geen generatiewisseling onder politici heeft plaatsgevonden.
Naar aan leiding van het rapport Een belaste relatie presenteerde de Nederlandse regering in juni 2004 haar eerste beleidsnotitie met betrekking
tot Suriname sinds 1975: Een rijke relatie. Hierin koos de Nederlandse
regering voor een zake lijke, maar betrokken opstelling en het afzien
van het automatisme van het ter beschikking stellen van onuitputtelijke
hoeveelheden geld aan Suriname. Tevens werd als uitgangspunt geformuleerd dat de huidige ontwikkelingssamenwerking binnen vijf jaar
afgebouwd moest worden.
Het Kamerdebat in apri l 2005 over Een rijke relatie was het voorlopige
sluitstuk van de discussie over de Surinaams-Nederlandse betrekkingen.
Kamerbreed werd gepleit voor een zakelijke, maar betrokken relatie
en minder emotie in de onderlinge verhoudingen. Regeringspartijen, ~
oppositie en de verantwoordelijke bewindslieden (ministers Bot varr'
Buitenlandse Zaken en Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking)
waren het eens dat het in de toekomst anders moest, dan het de afgelopen dertig jaar gegaan was. Het VVD -kamerlid Van Baaien pleitte in
een ingezonden stuk in De Volkskrant in apr il 2005 voor 'Ont-pronkte
banden' tussen Nederland en Suriname. 6

RECENTE SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
De regering-Wijdenbosch (1996-2000) stortte Suriname in de grootste
economische crisis in de gesc hi edenis van het land. Deze regering gaf
ongebreideld geld uit. Het begrotingstekort werd vo ll edig monetair gefinancierd met als gevolg een torenhoge inAatie, het omhoog jagen van de
wisselkoers, de stagnatie van de economische groei, een forse toename van
het financieringstekort en zelfs de ve rkoop van het goud van de Centrale
5
6
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De Ware Tijd, Nederlandse editie, 12 augustus 2004.
De Volkskrant, 27 april 2005.
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Bank. De regering-Wi jdenbosch kreeg van het IMF te recht een brevet van
o nver moge n om leiding re geven aa n het land. In mei 1999 gingen naar
schatting russen de vijftig en zevent igduizend mensen (getypeerd a ls de
'mars der dwaze burgers' ) de straat op om te protesteren tegen het wanbeleid van deze regering. De ontevredenheid over de regering was vooral
her gevolg van berichten over grootschalige corruprie. Geruchten daarover
zwollen aan tot een publiek schandaal. (Later, tijden s de regeri ngsperiode
Venetiaan 11 - 2 000- 10°5 - zouden twee ce ntrale personen uit de ploeg

Wijden bosch, namelijk de president van de Centrale Bank, Henk Goedschalk, en mini ster Errol Alibux veroordeeld worden wegens ve rregaa nde
corr uptie en zelfverrijking). Ten einde raad schreef de president vervroegde verkiezinge n uit, die ditmaal door de Frontpartijen werden gewo nn en .
H er Nieuw Fronr, dit keer een coalitieregering van de N PS, de VHP, de

Pertajah Luhur en de kleine va kbondspartij SPA, kreeg in het Surinaamse
parlement 37 van de 5 I. stemmen en Venetiaan kreeg al bij de verkiez ing
in de Nationa le Assemblee de noodzakelijke rweederde meerderheid.
In sociaal-econo mi sch opzicht kroop Su rin ame na 2000 langzaam uit
een diep dal. De regering-Venetiaan 11 bracht weer economisc he en Inonetaire stabi liteit, op zich een opme rkelijke prestatie mede gezie n regen
de achte rgrond van de failliere boedel die de nieuwe regering overnam.
De afge lopen jaren kenden een economische groei van vijf procell[ en de
regering inrroduceerde mer succes een nieuwe mUil[: 1000 Surinaamse
guldens werden één Surin aamse dollar. Sinds zijn inrroductie bleef deze
dollar redelijk srabiel. Het begrotingstekort ligt nu onde r de drie procenr
en de inflatie beneden de ti en. Op sociaa l, juridisch en ook politiek vlak is
deze regering ec hter in de ogen van velen tekorr gesc hoten. Bij de verkie-

zingen had het Nieuw Front beloofd het corrupte en verouderde politieke
systee m aan te zull en pakken en de grondwet te hervor men, maar eenmaa l
aan de macht werd van die hervormingen weinig meer vernom en.
Wie de rege rin gsverkl aring uit 2000 erop naleest, za l her opvallen dar
heel war voorne mens niet zijn gerealiseerd. De sa nering van her overheidsapparaar is op de lange baan gesc hoven, de belofre om va n co rruprie
verdach te personen uir de regeringsperiode \Xlijdenbosch te ve rvolgen is
(op Goedscha lk en Alibux na) nauwelijks aangepakt en van armoede- en
crimina liteitsbesrrijding is nier veel terechrgekomen. Ook zijn er nog pro ~
bicmen bij de rechterlijke machr, in her onderwijs en de gezondheidszorg
die nauwelijks zijn aangepakr. Daarnaasr kreeg Venetiaan aan her eind e
van zijn regeerperiode (2005) re maken mer cor rupti esc handa len op de
ministeries van Landbo uw, en Openbare Werken en Verkeer. Tegen de
minister van Ope nbare Werken is een strafrechrelijke procedure gestart.
Ook had Venetiaan in 2000"' roegezegd dat de personen die bij de 8-dece mbennoorden betrokken waren geweest zich voor het gerechtelijk hof
zouden moeten verantwoorden. H er juridische vooronderzoek werd in
2003 mcr veel bombarie gestart en ve le geruigenisscn werden v:lsrgelegd,
Hans Ramsoedll & Wim Hoogbefgen 30 jllr nI dlIO; d. periode 2000-2005
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maar meer dan twee jaar later is nog steeds onduidelijk wanneer het proces gaar beginnen. Ook de moorden in Mo iwana in 1986, door het leger
gepleegd in de Binnen landse Oorlog tegen het Junglecommando, zijn
nooit officieel onderzocht; ook niet nadat de militairen teruggekeerd wa ren in hun kazernes. Politie-inspecteur Herman Gooding startte in 1989
een onderzoek, maar Gooding, die behalve Moiwana ook drugszaken
onderzocht, werd in augustus 1990 aan de Waterkant doodgeschoten
na een onderhoud met de le id ing van de Militaire Politie. In 1995 nam
de Nationa le Assemblee een motie aan om onderzoek te doen naar die
gebeurtenissen, maar kort daarna belandde het Nieuw From in de oppositie en de regering-Wijden bosch, met Bouterse als belangrijke man op
de achtergrond, had a l helemaal geen zin in een onderzoek.
In 1997 brachten de nabestaanden hun zaak naar het Inter-A merikaanse
Hof voor Mensenrechten. In 2002 bevond de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens Suriname schu ldig aan schending
van het Amerikaanse Mensenrechtenverdrag en de Amerikaanse Declaratie op het gebied van de Rechten en Plichten van de Mens. In augustus
2005 veroordeelde het Hof de staat Suriname tot een betaling van bijna
dr ie miljoen (US) dollar. De Surinaamse overheid moet aan elk van de
130 overlevenden van de moordpartij een schadevergoeding van 13.000
US dollar beta len. Daarnaast moet zij 1,2 miljoen US dollar investeren
in een fonds voor gezondhe idszorg. huisvesting en onderwijs in het dorp.
Bovendien moet justitie in Suriname alsnog de daders opsporen en berechten. In december 2004 onthulden de nabestaanden op de plaats van
het vroegere Moiwana een herdenkingsmonument Fu Memre Moiwana.
Voor het eerst kwam een minister naar een bijeenkomst van de nabestaanden (Hoogbergen & Kruijt 2005: 267-268).

DE VERKIEZINGEN VAN MEI 2005
In de aanloop naar de verkiezingen van mei 2.005 kreeg de regeringVenetiaan indirect steun vanu it Nederland toen minister Van Ardenne
van Ontwikkelingssamenwerk ing in april 2005 bij een debat refererend
aan de sociaal-economische ontwikkelingen in Suriname tussen 2000 en
2005 sprak van her 'Surinaamse wonder'. Z ij duidde toen de Surinaamse
m inister van Financiën (Hi ldenberg) en de directeur van de Centrale
Bank van Suriname (Telting) aan als het 'gouden koppe l' van Suriname.
Het eerdergenoemde VVD -kamerlid Van Baaien haalde in een ingezonden stuk in De Vo lkskrant in april 2005 het oude idee van een gemenebesrrelatie tussen Nederland en Suriname weer van stal}

Oe Volkskrant, 27 april 2005. Na de kerstcoup van 1990 ontwikkelde Nederland plannen
voor een gemenebestrelatie tussen Nederland en Suriname, zodra de democratie in
Suriname hersteld zou zijn. Binnen die relatie zouden beide landen onder andere een gemeenschappelijke defensie en buitenlandse vertegenwoordiging hebben. De Surinaams-
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Uiteraard wilden de Nederlandse politici met hun openlijk uitgesproken
steun voor de Nieuw Front regering het stemgedrag van de Surinaamse
kiezers beïnv loeden. Lange tijd hield de Nederlandse regering serieus
rekening met een evenrueel presidentschap van Wijden bosch, op een
zelfde wijze a ls in 1996 was gebeurd. Ue Tweede Kamerdelegatie die in
februari 2.005 een bezoek brachr aan Suriname had buiten her officiële
programma om een informeel onderhoud met hem en de oud-president
was ook een van de genodigden op de receptie ter gelegenheid van Koninginnedag op de Nederlandse ambassade in Paramaribo.
De regering-Venetiaan kreeg in 2.005 ook politieke steun vanuit de
Verenigde Staten. Enkele maanden voor de verkiezingen verklaarde een
woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Suriname dat Wa shington samenwerking met Suriname zou afwijzen a ls Bouterse na de
verkiezingen rot president zou worden gekozen.
De indi rec re politieke steun uit Nederland en de Verenigde Staten kon
echter niet verhinderen dat het regerende Nieuw Front (een coalitie van
de Creoolse NPS, de Hindostaanse VHP, de Javaanse Pertjajah Luhur en
de aan de vakbond C-47 gelieerde SPA) bij de verkiezingen in mei 2005
een fors verlies leed: de coal itie verloor ruim eenderde van het aantal
zerels en kreeg er slechts 23 (NPS 8, VHP 8, PL 6 en SPA I). De NDP
die dit keer Bourerse als lijstaanvoerder had, werd de grootste partij in
de Assemblee mer 15 zereis. Wijdenbosch' partij, de Volksallianrie Voor
Vooruitgang behaalde 5 zetels. Het NF moest op zoek naar nieuwe partners voor een meerderheid in de Nationale Assemblee die gevonden werd
door samenwe rking met de A-Combinatie (een bundeling van drie Marronpartijen) en DA '91: NF-plus was het resultaar. Waar al eind jaren
vijftig en begin jaren zest ig van de twintigste eeuw door samenwerking
[lissen Creoolse, Hindostaanse en Javaanse politieke partijen een brug
werd geslagen russen stad en districr, de samenwerking [lissen her NF en
de in de A ~co mbinatie verenigde Marronpartijen betekent mogelijk een
eerste overbrugging van de kloof tussen stad en het binnenland.
De onderhandelingen tussen de partijen binnen NF-plus illustreerden het
opportunistische karakter van de Surinaamse politieke cultuur die sterke
patrimoniale [rekken vertoont. Die onderhandelingen betroffen niet het
concipiëren van een regeerakkoord: te realiseren onrwikkelingsdoelen op
korre en lange termijn, welke doelen kunnen uit eigen middelen worden
gerealiseerd, voor welke doelen is buitenlandse (lees Nederlandse) hulp
nodig, hoe betrek je de bevolking en her maatschappelijke middenveld
bij de realisatie va n de plannen, hoe za l Suriname er in 2010 of 2015 uitzien? Met andere woorden de onderhandelingen gingen, zoals gebruikeNederlandse gemeenschap betoonde zich een warm voorstander, maar de Frontpartijen
NPS, VHP en KPTI waren tegen en de NOP van Bouterse beschuldigde Nederland van een
poging tot rekolonisatie. Het gemenebest ging niet door.
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Balkenende en Venetiaan november 2005. Foto: Roy Khemradj.

lijk, niet over een toekomstvisie, maar waren een eindeloos gekibbel over
de verdeling van ministersposten: welke partij krijgt welk(e) ministerie(s).

En om toch alle partijen tevreden te stellen werd voor het gemak nog een
extra (inmiddels 17 e ) ministerie gecreëerd.
De vorming van coalities in Suriname is illustratief voor misbruik va n de
politieke macht door de leiders om een netwerk van hun belangengroep
van dienst te zijn. De partijmoraal prevaleert boven de publieke moraal

en in plaats van politiek leiderschap kan in de Surinaamse context worden gesproken van politiek ondernemerschap. De toetreding van DA '91
tor de NF-coalitie is indicatief voor de wijze waarop gelegenheidscoalities
worden gesmeed. Enkele maanden vóór de verkiezingen bekritiseerde de
politieke leider van DA '9I, Winston Jessurun, de NF-regering: ' Het NF
za l nooit in staat zijn om ontwikkeling en vooruitgang voor dit land te
brengen, omdat deze combinatie te vergelijken is met een hoop zand'.8
Nog geen maand later forceerde DA '9I na de verk iezingen een breuk
met zijn partners verenigd in de AI-Combinatie om vervolgens toe te
treden tot de NF-pluscoalitie.

8 De Ware Tijd, 18 april 2005.
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Typerend voor de Surinaamse politieke mo raal is her feit dar bij de
ve rki ezingen in meÎ 2.005 vijf polirieke parrljen werden ge leld door
ve roordeelden: Bouterse (N DP ), Brunswijk (ABOP), Soemita (KTPI),
So mohardjo (Pertjoja Luhur ) en Alibux (DN P-lOoo). Tekenend was dat
presidenr Venetiaan in septembe r 2005 - toen hij de nieuwe ministersploeg beëdigde - in niet mis te verstane woorden de nieuwe ministers
waarschuwde nier re graaien in de staa tskas: 'Wie her niet heeft gehoo rd,
heeft het niet willen horen'.9
De huidige politieke constell atie die getypeerd kan worden als een etni sc he conse nsus democratie heeft de afgelopen decennia geleid tot ee n
bestendiging va n 'politiek en maatsc happelijk immobilisme' in Suriname.
Kenmerkend voor de Surinaamse etnische consc nsusdemocratie zijn volgens o ud -premier Jul es Sedney ( [969-1973) de glo rieu ze co mpro missen:
'Problemen worden ni er opgelost en conflicten worden ni et uitgevoc hten.
H a lverwege staat er altijd wel een gezag hebbende persoonlijkheid op
of wordr een Com mi ssie van Goede Diensten gefo rm eerd die partijen
in een warrig compro mi s rot elkaar brengt en het probleem o nd er rafel
veegr, waa r her blijfr smeule n als brandhaard voor een volgende erupti e'
(Sedney ' 997: ' 57)·
Aangezien gee n va n de pa rtijen of parrijcombinatÎes over een tweederde
meerderheid in Oe NatÎonale Assemblee beschik re om de president te
la ren verkiezen, werd ee n ga ng naar de Vere ni gde Volksvergadering (een
geza menl ijke bijeenkomst van de Nationale Assemblee (5 T lede n), de
Disrrictsraden (105 lede n) en de Resso rtraden (7 ' 5 lede n)) noodzake lijk
o m de presidenr mer ee n gewone meerderh eid re kiezen. Poli ri ek op po rtuni sme werd nier uitges loten, zoa ls dar het geval was in 1" 996 toen tegen
alle verwachting in door politieke omkoping Wijdenbosch we rd ve rkozen
tor president. De presidentsverkiezing betekende echrer de zovee lste
politieke klucht in Suriname toen bleek dat de partij van Bourerse in
samenwerki ng met de partij va n Jules Wijden bosch een 'vakanrieganger
als presidenrskandidaar' (Ra bin Pa rmessa r) naar voren had geschoven.
Pa rm essar bleek namelijk behalve over de Surinaa mse ook nog over
de Nede rl andse nariona liteit re beschikken. De commotie rond de nationalireitenkwesrie van Parmessar smoorde ee n mogelijke ver ra ssende
ontknoping bij de presidentsverkiezing in de kiem . Of zoa ls de journalist
Brave schreef: 'Ee n vuurpijl die met veel fanfare werd afgestoken, maar
a ls een gi ll ende keukenmeid op het veld onrpofte'.10 Van de 879 ste mgerechtigden brachten 560 hun srem uit op Venetiaan. Deze ko n vervo lgens
aa n zijn derde ter mijn als presidenr beginnen.
De perikelen rond de formatie van de NF-plus~coalit\e en de afwezigheid van ee n regeerakkoo rd kwamen hct duidelijk st naar vo ren bij
9 Oe Ware Tijd, 12 september 2005
10 De Ware Tijd, 23 juli 2005.
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de officiële presentatie van her regeringsbeleid (de Surinaamse variant
van 'prinsjesdag') in oktober 2005. President Venetiaan volstond met
het uitspreken van een 'jaarrede' in plaats van een regeringsverk laring
waarin opgenomen een Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP). De jaar.
rede van oktober 2005 verschilde nauwe lijks van die van 2004 en critiCI
(oppositie en politieke analisten) noemden haar ' teleurstellend, weinig
hoopgevend en een weinig inspirerende boodschap'.ll De pers sprak
van de presentatie van 'een repeterende breuk'.12 De regeringsverklaring
werd pas eind november 2005 afgelegd. 'We hebben het aangehoord en
moeten die verk laring nog goed bestuderen' was een veelzeggende reactie
binnen de rege ringscoa litie. 13 AI met al lijkt Venetiaan II I een kabiner
zonder een missie.

KWALITEIT DEMOCRATISCHE INSTITUTIES
Op de kwaliteit van de democratische instituties in Suriname va lt vee l
af te dingen. Er is in 1987 gekozen voor een bestuurlijke decentralisatie
(Nationale Assemblee, Ressortraden en Districtsraden met in totaal
87 I leden) waarvoor men nauwelijks capabele afgevaardigden weet te
vinden. Veel politici eta leren een enorm gebrek aan visie, verbeelding.
daadkracht en presentatie en her gebeurt regelmatig dat vergaderingen
van De Nationale Assemblee door gebrek aan quorum geen voortgang
vinden. In een redactioneel commentaar in apri l 2 0 03 sprak het dagb lad
De Ware Tijd van 'onverantwoordelijk gedrag bij zware verantwoordelijkheid '.14 Volgens Marten Schalkwijk functioneert de Assemblee niet als
het controlerende orgaan van de regering, maar als het stempelkussen.
Hij noemt het sa laris van veel parlementsleden dan ook 'zwijgeld'.15
De Nationale Assemblee is geen plaats meer voor debatten over beleidszaken. De \Vare Tijd had als redactioneel commentaar in december 2005:
'Vrijwel bij elke vergadering van het parlement slingeren coalitie en op·
positie elkaar bijtende opmerkingen naar het hoofd en dreigen debarren
vaak te verzanden in ordinaire scheldparrijen'.16 Deze ontwikkeling roept
herinneringen op aan eind jaren zeventig roen door de voortdurende con·
frontatie tussen regeringscoa litie en de oppositie het pa rlementaire werk
praktisch stil kwam te liggen. De huidige oppositie onder aanvoering van
de NDP van Bouterse zoekt bij voorkeur in de straten van Paramaribo de
confronta tie op met de regering in plaats van in de Nationale Assemblee.
Zo organiseerde zij in okrober 2005 protestdemonstraties tegen de verhoging van de brandstofprijzen, waarbij de NDP de verdenking op zich
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laadde daa rmee het
stra fproces rond de
'Dece mbennoorden'
te willen dwarsbomen. President Veneti a an waarschuwde
voor een herhaling
van ' 1980 ' en haaI de in een voor zijn
doen ongewone uitbarsring fel uir regen
ondemocratische
krachten binnen de
NDP van Bourerse:
' De
staatsmacht
mag niet in handen
komen van de drugs- Protestdemonstraties onder aanvoering van Bouterse, oktober 2005.
maffia, witwassers Foto: Dagblad Suriname.
en moordenaars' .17
Niet verba zingwekkend is dar veel kiezers het verrrouwen in politici en
politieke partijen hebben verloren of zich gewoon niet meer druk maken
over war er zich op het politieke vlak afspeelt. 18 Als gevolg hiervan gaapt
er al lange tijd in het Surinaamse politieke bestel een enorm e kloof fllssen
politici en burger. De kloof fllssen politici en burger was het thema va n
de Thorbeckelezing in oktober 2005 door Gerd Leers, ollrgmeester van
Maasrricht, waarin hij de politieke cultuur in Nederland typeert als 'in
zichzelf ge keerd, wereldvreemd en autistisch'. Die kloof is volgens Lee rs
het gevo lg van een systeem waarin de agenda van de partijleiding meer bepalend is dan de aandacht voor werkelijke maatsc happelijke problemen.
Politieke programma's van politieke partijen in Nederland zijn volgens
hem geen beginselverklaringen, maar notariële aktes waarin nauwk eurig
is vastgelegd hoe de leden di enen te denk en. Hij hield dan ook een pleidooi voor hernieuwd leiderschap waarbij politieke parrijen moeten transformeren naar politieke bewegingen die geen intellectuele gevangenissen
worden, maar debat fa ciliteren, steunen en bijstaa n, adviseren en richting
geven met als uitkom st de verhalen, de dromen en het debat. Een leider zal
een visie moeten hebben, een verhaal, een richting, dan gaat het over de
sa menl evi ng die we willen, aldus Leers. Leers' pleidooi om in het Huis van
Thorbecke de ramen open te gooien voordar iemand ze ingooit is voor
een groot deel ook van toepass ing op de huidige Surinaamse politieke
cu ltuur. Omwikkelingen elders in Latijns-A merika (onder andere in Ecua17 Oe Ware Tijd, 19 november 2005.

18 /DOS-peilingen, maart 2004.
Hans Ramsoedh & Wim Hoogberger
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dor, Bolivia) wijzen de laatste jaren in de richting van een gepolitiseerde
volksmassa die zich niet meer neerlegt bij de loze beloften van politici.
Zo werd in 2002 În Ecuador de linkse legerofficier Lucio Gutiérrez, die
go ld als de stem van het volk, tot president gekozen wegens zijn belofte./
te strijden tegen corruptie. De teleurstelling was dan ook groot toen zijn
politieke belohes niet veel meer bleken te zij n dan retoriek. In april 2005
gingen enkele tienduizenden Ecuadorianen de straat op met als leuze Que
se vayan todos [laat ze allemaa l ophoepelenJ. Gutiérrez vluchtte uiteindelijk naar Brazilië en andere politici moesten alle zeilen bijzetten om het
vege lijf te redden. 'Ik ben geen politicus' waren de eerste woorden van
de nieuw benoemde president (A lfredo Palacio), tot dan vice·president en
daarvoor jarenlang minister, om daarmee aan te geven dat hij geen actief
lid is van de corrupte politieke klasse van het land.
De corrumpering binnen de Surinaamse politiek, het ontbreken van een
heldere ontwikkelingsvisie en het gebrek aan leidersc hap vormen de kern
van de probleme n (politieke, sociaal-economisch en moreel ) waarmee
Suri name na dertig jaar onafhankelijkheid nog steeds kampt. Daarnaast
heeft de heersende politieke moraal in Suriname geleid tot een verdere
uitholling va n de democratie door de aanname met algemene stemmen
van een Terugroepwet door de Assemblee in februari 2005. Deze wet
maakt het mogelijk dat politieke partijen een vol ksvertegenwoordiger
kunn en terugroepen op grond van royement of het overlopen ('overloperij of politieke hoererij') naar een andere politieke partij. Blijkbaar heeft
het trauma van 1996 een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming
va n deze wet, toen een deel van de VHP-fractie zic h aans loot bij de ND P
van Bomerse en Wijden bosch en daarmee de weg werd vrijgemaakt voor
het aantreden van de regeringM
Wijdenbosch. M et deze wet is formeel de
di ctatuur van het partijbestuur in Suriname gevestigd en zi jn Assembleeleden verworden tot slaafse navolgers van partij voorzitters. Kriti sc he Assembleeleden worden met deze wet politiek monddood gemaakt omdat
de Terugroepwer voortdurend a ls een zwaa rd van Damocles boven hun
hoofd hangt. Door de a lmacht van de panijbonzen lijkt hiermee een van
de oosterse wijsheden in Suriname bewaarheid, namelijk dat de poo n
naar verandering altijd aan de binnenkant op slot zit.

DE BIJDRAGEN IN DIT THEMANUMMER
Naast de inleidingen di e gehouden zijn op het colloquium in november
bevat dit themanummer ook een aantal gastb ijdragen . Marren
Scha lkwijk gaat in zijn bijdrage in op het democratische traject dat
Suriname tusse n 1949 en 2005 heeft doorlopen . Als verk lari ngs mod el
hanteert hij de modellen van O'Donnell , Dahl en Remm er om de omwikkelingen in die periode in Suriname te beschrij ve n. Drie artikelen handelen
over de militairen. Walter Lotens bespreekt in zijn bijd rage het verbond
tu ssen links en de militairen in Suriname. Hugo Fernandes Mendes gaar in
2005
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op de vraag of de militaire sta atsg ree p ee n klassiek Latijns-A merikaa nse
co up was o f dat deze meer gelijkenis vertoo nr met militai re inrervenrÎes in
Afrika. De herdemocra ti se ring in SurÎname wordt behandeld door Dirk
Kruijt. In zij n bijdrage vergel ijkt hij het tra nsitieproces van militaire dicratuur n aa r democratie in Suriname met de rest van La tijns-Amerika.
De Nederl a nd se o1Hwikkelings hulp aan Suriname over de afge lopen
derrig jaar heeft niet geleid tot de economische impulsen die zowel Nederland als Surina me erva n verwachtte. Marei n van Schaai jk bespreekt in
zij n bijdrage hoe Suriname de komende jaren econo misc he groei op eige n
kracht kan realiseren zonder ontwikkelingshulp.
In dir th ema nlll'rmlCr zij n nog gas tbijdragen opgcnomcn van Lila Gobardhan -Ra mboclls, BonIl o Thode n van Vel ze n en Anne Blanksma. Goba rd han -Ramboc us gaat in o p de mcerra lighei d va n Suriname: is deze een
belemme rin g of verrijkin g en moer Suriname het Nederl a nd s als officiële

raai behouden' Thoden va n Velzen bespreekr her gebrui k van goden door
her Junglecommando tijdens de Binnenlandse Oorlog ( J 986- J 99')- De
ve rkiezingen van mei 2005 zijn her thema in de bijdrage va n Bla nk sma .
Hij besteedt daarbi j speciale aandachr aan de kwestie hoe politieke partij en zic h ver houde n rot etni citeit en etnische ge mee nsc happen en zich in
hun campagne ops tellen ren opzichte va n Nederland.

IBS 25 JAAR
In 2005 bestond IBS 25 jaa r. Bij de opening van het co ll oq uium in
nove mber 2005 stond de voo rzitter Pete r Sanches uitvoerig stil bij dit
heuglijke feit. IBS werd op 13 maart 1980 opgericht. Achre rgrond va n de
oprichring was het idee dar vijf jaar na de Surinaamse onafh a nk elijkh eid
de belangstelling voor Suriname sterk groeiende was en ee n impuls kon
geb ruik en. Het bestreken gebied werd gaan deweg verbreed tot wat nu
Surin a mi sti ek wordr genoemd: de srudi e van Sur inam e in al zijn facetten
(mer uitzondering van de exacte wetenschappen). IBS doet dit door het
jaarlijks o rga nisere n va n een colloquium en her verzo rgen van werenschap pelijke publicaties (Oso en de BSS-serie). Een van de voorne mens
van het besruur was daarnaast aan een van de Nede rl andse universiteiten
een lee rsroei in de Surinall1istiek in re st ellen.

In de loop der ja ren wijdde her IBS colloquia aa n zowar alle bevolkingsgroepen va n Surinam e, en aa n thema's als de rol van de vrouw in de
Surinaamse gesc hi ede ni s, orale tradities, het werk va n Albert Hel man,

de Tweede Wereldoorlog, rituelen rond de dood, politiek. kunst, muziek,
lirera tuur. religies, lep ra en huidskleur. Zo goed als iederee n die acrief is
in de wereld van de Surinamisriek heeft o p een van de IBS ~colloqLlia hct
woord gevoe rd.
IBS kwa m voort uir de Nijmeegse vereniging Wi Na Wan, op initiatief
van de Nijmeegse hoog leraar taalfilosofie Pi ere r Seuren en de voo rzitre r
van Wi Na Wan, Ludwich van Mulier. Pieter Se uren werd de eerste voorHall$ Remsoedh & Wim Hoogbergen
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zirter van het stichtingsbestuur, waarin verder zitting hadden Ludwich
van Mulier, Silvia W. de Groot, E Koemans en Herman Wekker.
In me; [981 vond onder auspiciën van IBS het eerste colloquium in
Nijmegen plaats, getiteld ~Ontwikkelingen in Taal, Literatuur en Cultuur
van Suriname' . Sprekers op dir colloquium waren onder anderen Rudolf
van Lier, Jan Voor hoeve, Oscar Kemble, Asrrid Roemer en John Defares.
De gehouden inleidingen werden in het eerste Oso-nlllnmer opgenomen
dat in mei 1982 verscheen. De redactie werd gevormd door Lilliane
Adamson, Magda Angad Gaur, Hugo Essed, Motilal Marhé, Ludwich
van Mu1Jier, Jit Narain, Fred Verhees, Jan Voorhoeve en Hely van der
Werff. Als eindredac reur rrad wijlen professor Herman Wekker op.
Vermeldenswaard is nog dar Oso tussen 1976 en 1979 als kwarraalblad
werd uitgegeven door Wi Na Wan in Nijmegen. Na oprichting van IBS
werd besloren van Oso een halfjaarlijks wetenschappelijk tijdschrifr re
maken dar nu onder auspiciën van IBS zou worden uitgegeven. De naam
Oso (Sranan voor: Huis) werd gehandhaafd dat ter uitdrukking van de
nauwe band tussen IBS en Wi Na Wan. Op de omslag van her eerste
GsD-nummer werd vermeld Nieuwe Versie.
Het tweemaal per jaar verschijnende tijdschrift Oso droeg aanvankelijk
als ondertitel 'Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis'. Al na de eerste jaargang werd de redactie geheel gewijzigd en
vanaf dat moment verkreeg het tijdschrift de contOuren die het nog altijd
heeft: een gedegen, voor een breed lezerspubliek toegankelijk tijdschrift,
dat in elk nummer circa acht tot twaalf artikelen bevat, gevo lgd doo r
rubrieken voor boekrecensies, titelbeschrijvingen van recente publicaties,
berichten, debat en comnlentaar. Elk eerste nummer van een jaargang be w
vat de teksten van de lezingen van het voorafgaande 1B5 wcolloquium, elk
tweede numme r bevat een reeks opstellen over uiteenlopende onderwerpen. Vanaf de usre jaargang (mei >003) heet het blad: Oso, Tijdschrift
voor Surinamistiek. Vanaf 1 januari 2006 is het blad een gezamenlijke
uitgave van IBS en her Konink lijk lnsriruut voor Taa l-, Land- en Volkenkunde (KITLV) te Leiden.
Het Instituut voor Culturele Antropo logie van de Universiteit Utrecht
startte in 1978 met de serie Bronnen voor de Studie van Bosnegersamenlevinge1'l (B5B) . Bezielend hoofdredacteur van de serie was Bonno Thoden van Velzen. De eerste elf de len gingen specifiek over Marronsamenlevingen, maar vanaf deel 12 verbreedde de focus zich naar historische
Afro-Surinaamse bronnen . In 1990 volgde Wim Hoogbergen Thoden van
Velzen op als hoofdredacteur van de serie. Vanaf dat moment startte ook
de samenwerking met IBS en vanaf deel 14 was de serie een gezamenlijke
uitgave van het Cia cs (Centrum voor LatijnSwAmerika en Caraïbische
Studies) van de Universiteit Utrecht en het IBS. Aan deze samenwerking
is eind 2005 een einde gekomen door de pensionering van Hoogbergen.
Op dit moment is IBS de enige uitgever van de serie, die thans Bronnen
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voor de Studie van Suriname (BSS) heet en waarvan inmiddels het 2)e
deel is uitgebrachr.
Van 1989 rot 1992 vervulde de taalkundige Pieter Muyske n een door het
IBS ingestelde leerstoel Caraïbistiek aan de Universiteit van Leiden. Per 1
september 2006 wordt vanwege IBS in samenwerking mer de Universiteit
van Amsterdam en met een financiële bijdrage van het Bert Schierbeek
Fonds de leerstoel West- Indische Letteren, dat wil zeggen de lerreren van
Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, ingesteld. Met de instelling
van deze leerstoel kan een belangrijke impuls worden gegeven aan de bevordering van de belangstelling voor (voormalig) Nederlands West-Indië
en daarmee ook van de Surinamistiek.
Het Feit dat Oso intussen zijn 25 e jaargang beleeft, en dat zonder vertraging bij de uitgaven, mag een prestarie van formaat worden genoemd.
Redactie en aureurs hebben altijd belangeloos hun inzet geleverd. Veel
van wat IBS de afgelopen jaren heeft weten te realiseren was slechts
mogelijk dankzij de inzet en steun van velen: abonnees, bestuursleden,
redacteuren en recensenten . Op deze plaa ts willen wij mede namens het
IBS-besttlur en de redactie van Oso al onze abonnees, bezoekers van
het IBS-colloquium, IBS-bestuursleden, redacteuren en recensenten van
Oso en verder iedereen die IBS en Oso een warm hart toedraagt oprecht
bedanken voor de steun en her vertrouwen de afgelopen 25 jaren. Ook
de komende jaren rekenen wij op uw steun en vertrouwen.
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Marten Schalkwijk

Democratie in Suriname: inclusief of
exclusief?

Een verklaringsmodel voor de
politieke ontwikkeling
n een roespraak in het Enge lse Lagerhuis in november 1947
stelde Winston Churchill dat democratie de slechtste regeringsvorm is, op alle andere vormen na die van tijd ror tijd zijn
uitgeprobeerd. De meerderheid van de naties lijkt Churchills sobere opvatting inmiddels erkend te hebben. In her jaar 2000 hadden I T9 van de
19° soevereine staten een democratische regeringsvorm, terwijl in 195°

O
slechts

22

staten zich democratisch konden noemen. 1 Het traject van de

democratie is niet altijd even rechtlijnig en soms vervalt men in ondemocratische regeringsvormen, zoa ls vee l Zuid-Amerikaanse landen en ook
Suriname hebben ondervonden . De weg terug naar democratie noemt
men herdemocratisering, waarbij een t ransÎtie nodig is van een auroritair
regime naar een meer democratische regeringsvorm. Het traject dat
Suriname heeft afge legd tussen de ee rste a lgemene verkiezingen in 1949
en de laatste van 2005, inclusief de transities van autoritaire regimes, is
nauwe lijks systematisc h beschreven.
In deze bijdrage breng ik de politieke ontwikkeling van Suriname op
een systematische wijze in kaart, waarbij ik aansluit bij de LatijnsAmerikaanse ervaringen en literatuur. Daarbij bespreek en vergelijk ik
drie modellen van politieke ontwikkeling die veranderingen (transities)
van regimes in beeld brengen. Het gaat om de modellen van Guillermo
O'Donnell, Phi li ppe Schmitter en Laurence Whithead, Robert Dah l en
van Kadn Remmer. Een beschrijving van de Surinaamse politieke ontwikke lingen past goed binnen het laatste model. Het ideale uitgangspunt
wordt gevormd door een inclusieve democratie, dat wil zeggen een democratie waarbij het overgrote deel van de bevolking participeert in de
politiek. Een exclusieve democratie betreft een situatie waar het grootste
deel van de bevolking buitengesloten is. Bij d it conceptueel raamwerk
houd ik in gedachten de woorden van Alexis de Tocqueville: 'De manier

1
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Volgens de Verenigde Naties groeide het aantal lidstaten van 51 in 1945 tot 191 in 2005
(www.un.org). Freedom House (20021 werkt met 192 landen, waarvan twee in 2000 echter
nog een protectoraat waren. In 1950 telde Freedom House 154 soevereine staten en
koloniale eenheden, waarvan dus 22 democratisch waren .
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waarop wij de woorden " democratie" en "democratische regering
gebruiken sc hept grore verwarring. Zolang deze woorden ni et duidelijk
gedefiniee rd worden en cr overeenstemming over de definitie bestaat,
zull en de mense n in een onontwarbare knoop va n ideeën leve n, hetgeen
zee r in het voordeel is van demagogen en despote n.'2

REGIMEVERANDERING IN SURINAME
Toen Su rin a me in T95 4 autonomie verkreeg was het een parlementaire
democratie. De gesegmenteerde etnische sa menl eving heeft via de oprichting V;J11 mono-etnische politieke parrijen zoa ls de Hindosta;Jll se
VHP, de Javaan se KTPI en de Creoolse NPS haar srempel gedrukt op
de politieke cultuur. 3 Op kla sse gebaseerde linkse partijen leden een
marginaal po litiek bestaan en zijn nooit ee n bedreiging geweest voor het
kolonia le en post-koloniale establishm ent. Suriname heeft ee n relatief
stabiele parlementaire democratie gekend, met doorgaans eerlijke verki ezingen en respect voor de verkiezingsuitslag. De regee rperi ode van
de democratisch ge kozen regering bedroeg gemiddeld 42. maanden. De
co up van 1980 was niet het resultaat van een massabewegi ng, ma ar een
putsch va n enkele onderofficieren (Hoogbergen & Kruijt l o05 : 46 ). De
militaire periode ( l98o- 1987 en 1990- 199 1) kenmerkte zic h door vrij
instabiele regeringen die zee r kort aanbleven. Dit ondanks her feit dar
binnen de militaire top zelf slechts in her begin ee n korte machtss trijd
was die gewonnen werd door Bourerse. Na 198 2 had hij gee n belangrijke
rege nsra nd meer binnen de eigen gelederen. In feite kwa m hij reeds in
augustus 1980, na de arrestatie van leiders van een vermeende linkse
couppoging, als belangrijkste auroritaire leider in beeld.
In de periode 1949 tot en met 2005 heeft Suriname l 3 regeri ngen gekend.
De gemiddelde regeerperiode van een regime (regering c.q. kabinet) bedroeg 2.8 maand en dat wil zeggen iets meer dan rwee jaar. Tussen 1955 en
1980 dienden negen regeringen di e het gemiddeld 33 maanden uithielden.

Dit citaat wordt vaker gebruikt, maar een bronverwijzing wordt nergens vermeld. Velen
hebben tot recent nog ditzelfde sentime nt herhaald bijvoorbeeld Stephens die in een
review essay over herdemocratisering in latijns·Amerika zegt 'the concept of democracy itself needs to be clarified. Few of the studies conta;n a conceptual discussion .. :
0990: 160). Hanson stelt: 'This confusion rea ches the very core of our community. When
keywords sueh as democracy loose their meaning, our identity is necessarily called into
question; if we are eonfused about the meaning of democracy, then we are also uneertain
about whether we are democratie' (Hanson, 1989: 85-86!.
3 Deze partijen hebben nog steeds een eenzijdige etnische oriëntatie zoals blijkt uit een
lOOS peiling van 2004. Het lOOS gaf ten behoeve van de op 16 en 17 juli 2004 te houden
conferentie Trad;(ie sn verandering; 131 jaar Hindoestanen in Suriname een lang persbe·
ri cht uit met als titel 'Politiek en etniciteit' (juli 2004) . In het artikel wordt onder meer het
volgende gesteld: 'Oe KPTI bijvoorbeeld is een partij met een uitsluitend Javaanse ach terban. Van de NPS die evenals de KTPI een nationale partij is. bestaat de achterban voor
gemiddeld 71% uit Creolen, bij de VHP bestaat de achterban rond 88% uit Hindostanen'.
Dit betrof alleen kiezers in Paramaribo.
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Tabel 1 Overzicht van regeringen in periode 1949-2005

.riOd

Partijen

gime
0
0

Penge!, JA

NPS
NPS
Ef (SDP_ PSV, PS, KTPI/SlD)
NPS, VHP, PSV
NPS, VHP, PSV
NPS, AG, SDP

May, A.J.

Interimkabinet (zgn. Zakenkabinet)

0
1

47
48
27
5
6
12
11
11
16

Sadney, J.
Arron, H.

PNP, VHp, PSV, SRI
NPK 1 (NPS, PNR, KTPI, PSV)
NPK 2 (NPS, PSV, HPP, KTPI)

0
0
0

Chin A Sen, H.

Geen

Chin A Sen, H.

Geen

Neyhorst, H.

Geen

6
11
23

MaaJUlan Premier of Preaid

1949-1951
1951-1955
1955-1958
1958-1963
1963-1967
1967-1969

22
49

Miranda, J.C.

38
59
48

Ferrier, J.

1969

22
8

1969-1973
1973-1977
1977-1980
1980
1980-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1990
1990-1991
1991-1996
1996-2000
2000-2005
2005Regime: 0

Buiskool, J.
Emanuels, S.O.

Pengel, J.A.

Arron, H.

Eind,
1
0
0
0
1
1
0
0
0

Alibux, l.

Geen

Udenhout, W.

Mil. Gezag, Vakbew., Bedrijfsl.

Udenhout, W.

Mil. Gezag, Vakbew., Bedrijfsl.

0

Radhakishun, P.

Mil. Gezag, Vakbew., Bedr. VHP, NPS, KTPI

Wijden bosch, J.A.

Mil. Gezag, Vakbew., Badr. VHP, NPS, KTPI

1
0
1

Shankar, R.

front (NPS, VHP, KTPI)

Kraag, J.

Geen

1

Venetiaan, R.

Nieuw front (NPS, VHP. KTPI, SPA)
NDP. BVD, KTPI, HPP, PVf, DA
Nf (NPS, VHP, SPA, Pl)
Nf plus (NPS, VHP, SPA, Pl, AC, DA'911

0
0
0
0

9
60
47

Wijdenbosch, J.

60

Venetiaan, R.
Venetiaan, R.

./

0
0

middels verkiezingen aan de macht gekomen.
niet gekozen.

Einde:

regering heeft periode normaal uitgezeten.
regering door een crisis gevallen, afgetreden of
vroegtijdige verkiezingen uitgeschreven.

Bron:

Bewerking data Sedney (1997) en aangevuld met recente informatie.

Eén van deze regeringen betrof het zakenkabinet-May in 1969 dat slechts
acht maanden zat. In de belangrijkste militaire periode (198o-J987)
werden acht regeringen geformeerd met ee n gemiddelde levensduur van
elf maanden. Opvallend is dat in de periode vóór 1980 één op elke twee
regeringen genoodzaakt was af te treden na een crisis. In de militaire periode steeg dit echter tot twee op elke drie regeringen. ALs we dus zowel op
de levensduur van de regimes letten als op het einde van deze regimes dan
moeten we concl uderen dat in Suriname de autoritaire periode instabieler
was in vergelijking met de periode van burgerregeringen. Dit lijkt een
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afwijking te zijn van andere landen met autoritaire regimes die vaak lange
perioden van politieke stabiliteit kenden voordat zij ten val kwamen. Een
deel van de verklaring van de politieke instabiliteit van de Surinaamse
auroritaire regimes lijkt te liggen in de persoonlijke overlevingsdrang
van Bouterse, die bereid was om diverse regimes op te offeren en nieuwe
coaliries re vormen zolang zÎjn positie niet in gedrang kwam.
De eerste regering in de militaire periode prese nreerde een min of meer
ideologisch programma (de vier vernieuwingen: bestuurlijk-politiek,
m3atsc happelijk, sociaal-economisch en educatief), dat daarna bleef gelden a ls leidraad voor de Surinaamse 'revolutie'. De intcnrie in deze fase
was - 0111 Kenworrhy's o nd erscheid te gebruiken - om te besturen (mie)
en niet sleclHs om te heersen (reigl1), 4 Deze intenrie veranderde echter na
december 1982, Tussen 1980 en 1987 presenreerden slecllts vier regimes
ee n regeringsverklaring, waarvan er één minimaal was (slechts twee pagina 's). In deze periode werd geen veranrwoording van het financiële beleid
afgelegd, was er geen grondwet en werd per decreet geregeerd,

CONSENSUSDEMOCRATIE EN REGIMECONFIGURATIES
De werking van de democratie in de periode vóór 1980 is beschreven
in tennen va n het consensusmodel of c011socialiollal democracy, in
Suriname bekend geworden via de zogenaamde Verbroederingspolitiek
(Chill & BlIddillgh' 198 7; Dew 1978; Hassankhall 2003; Lijphart 1977).
Deze beschrijving helpt ons echter nier goed op weg bij de ana lyse van het
rrajecr dat de democratie in Suriname als systeem gevolgd heeft en laat
OI1S helemaal in de steek wanneer w ij ook de periode van niet-gekozen
regimes same n met gekozen regimes willen bestuderen,5 Voor zover in
deze beschrijving wel een ana lyse is opgenomen wijst zij in de richting
van een SOOrt elite-kartel-democratie, waarbij belangrijke besluiten in
klein verband genomen worden en inspraak van de burgers naar de achtergrond wordt geschoven, Dew laat in zijn tweede boek over Suriname
( 199 4) duidelijk zien dat het cOllsociatiolla/modcl niet bruikbaar is bij
het beschrijven van de periode na 1980. Hij za t gevangen in een model

4 'Ruling' wordt geassocieerd met een regering die verandering nastreeft, terwijl 'reigning'
duidt op een regering die de status quo handhaaft en gewoon wil overleven. Volgens
Kenworthy is dit onderscheid belangrijk omdat 'reigning' in zijn algemeen met kleinere
coalities kan dan 'ruling', Oe overschakeling van de ene naar de andere regeerwijze ziet
hij als een 'dua l-cu rrency game Le, votes and coereion' (1970: 115-6). In een interview met
DItmans indiceerde Bouterse zelf dat er sprake was van een dergelijke overschakeling:
'Tussen 1980 en 1982 ontstond, je zou kunnen zeggen, een vorm van immobiliteit...'
5 Knappskog geeft een recent overzicht van de theorie van Lijphart. Hij test deze theorie en
de kritiek daarop voor de situatie in België. Hij geeft uiteindelijk echter aan dat de theorie
te weinig verklarende kracht heeft omdat het te veel gebaseerd is op: 'the good will of
the politica I actars'. Daarom stelt hij dat: 'A main problem has been the lack of theoretica I
connections between the favourable conditions for consociationa l democracy and accommodalive elite behaviour' fKnappskog 2001: 549).
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dat bedoeld was om vooral het omgaan met diverse etnische groepen
C.q. minderheden binnen een democratie te bespreken. Dew sluit zijn
boek dan ook af met de volgende sombere conclusie: ' He[ smeden van
een multi-etnisch elite kartel, heeft een ondermijnende werking op de capaciteit om te regeren. Ironisch genoeg resulteert het succesvol bij elkaar
brengen (van etnische groepen) in een splijtende samenleving bijna onontkoombaar in immobiliteit of nog erger in her begin van het uiteenvallen (van de coalitie). Als dir het beste uit vele slechte opties is, dan zullen
er altijd problemen in Suriname zijn' (1994: 2 [4, vertaling M.S.).

Dews onvermogen om het politieke ontwikkelingstraject van Suriname in
voldoende mate te analyseren, maakt dat wij naar andere modellen moeten uitkijken en daarbij voora l de literatuur over Latijns-Amerikaanse
regimes moeten beschouwen. De herdemocratisering van de Zuid-Europese dictaturen in het midden van de jaren zeventig (Spanje, Portugal,
Griekenland), van de meeste Latijns-Amerikaanse landen in de jaren
tachtig (Argentinjë en Brazilië), gevolgd door de ineenstorting van her
communisme in Oost-Europa, luidde het begin van een hele serie boeken
en artikelen hierover in. O'Donnell, Schmitter & \X'hitehead schreven
samen met anderen een vijfdelige serie. In het laatste deel proberen zij een
model te ontwikkelen dat vooral is gebaseerd op de concepten liberalisering en democratisering (zie figuur 1). Als beide laag zijn is er sprake
van een dictatuur en als beide hoog zijn van een politieke democratie
(polyarchy), met als tussenliggende vormen de geliberaliseerde autocratie
(dictablallda) en de beperkte politieke democratie (democradura), Liberalisering zien zij als het proces waarbij rechten worden geherdefinieerd
en uitgebreid. Democratisering is het proces waarbij regels en procedures
van burgerschap worden toegepast op politieke instituten die voorheen
door andere principes gedomineerd werden, of worden uitgebreid naar
personen die voorheen niet zulke rechten en verantwoordelijkheden
kenden, of worden uitgebreid naar onderwerpen en instituten waar burgerparticipatie tot dan onbekend was. Regimes kunnen via een transitie
van de ene naar de andere vorm overgaan. De transities zijn echter afgebakend aan de ene kant door het begin van een proces om een auwrÎrair
regime te ontmanrelen en aan de andere kant door de installatie van een
zekere vorm van democratie, dan wel terugkeer naar autoritair bestuur
of het verschijnen van een revolutionair alternatief. Er is ook nog een
tweede niveau van transitie mogelijk, waarbij het regime zich buiten de
gangbare polirieke democratie stelt bijvoorbeeld een volksdemocratie. De
relevantie van deze begrippen wordt duidelijker in Figuur r waar diverse
transiriepaden en regimeconfiguraties worden aangegeven. Er is overigcns sprake van een complere democrarische transitie: 'When sufficient
agreemcnt has been reached about political procedures ra produce an
elecred governmem, when a governmenr comes ra power thar is the direct
resulr of a free and popular vore, when this governmenr defacro has the
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authority ro generate new policies, and when the executive, legislarive
and judicia l power generated by the ncw democracy does not have ro
share power wirh orher bodies de jure' (Linz & Srepan T996: 3) .
Figuur 1 Mogelijke transitiepaden en uitkomsten voor regimes
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Bron: O'Oonnell, $chminer & Whitehead (1986: 131.

DEMOCRATIE EN DICTATUUR
Er is kritiek op het model van de Q'Donneli groep. Levine vin dt dat er
'too l11any theoretical gaps' in waren, die hij wijt aan 'a weak concept of
democracy irself' (1988: 39 4). Srephens ( 1990) die ook een aa ntal boeken over herdemocratisering bespreekt komt in feite rot dezelfde kritiek,
maar zij geeft tevens een aantal richtingw ijzers mee. Veel a uteurs sc hijn en
het er echter over eens te zijn dat de uitkomst van herdemocratiseringsMarlen Schalkwijk Oemocratie in Suriname: inclusielof exclusief?
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processen vaak resulteerr in een zwakkere democratie dan voorheen
bijvoorbeeJcl een democradura in plaats van een /Julyarchy. Drakc en
Silva stellen dar er eigenlijk een continuüm is van politieke uitkom sten
in plaats van slechts een paar rypen. Dar continuüm zou dan van liberalisering, via democratisering, lopen naar een represe ntatieve democratie
en uiteindelijk tot een volwaardige representatieve democratie. Volgens
hen zijn de Latijns-Amerikaanse transities in de periode 1980-1985
niet verder gekomen dan liberalisering en hooguit democratisering, en
moeten ze nog verder evolueren tot representatieve democratieën (Nef
' 988: 136). We zagen echter al dat de O'Donnell groep libera lisering
en democratiser ing niet als een continuüm zag, maar als twee verschillende dimensies. Remmer vindt echter dat dictatuur (autoritarianisme)
en democratie op zichzelf als een continuüm (van lage naar toenemende
concurrentie) moeten worden beschouwd en zij voegde daarom nog een
andere dimensie roe welke ze inclusiviteit noemt, ontleend aan Dahls
beschrijving van democratie. Haar model is interessant en we zullen dit
nader bestuderen.

DAHLS DIMENSIE VAN DEMOCRATIE
Zowel de O'Donnell groep als Remmer maakt gebruik van de concepten
van Dahl. D~z~ politicoloog omsduijrt democratie als 'a political system,
ane of the characteristics of which is the quality of being completely
or almost completely responsive to all its cÎtizens' (Dahl T97I: 2). Hij
benadrukt drie noodzakelijke condities waardoor een democratie werkbaar wordt, name lijk wanneer alle burgers ongehinderd moge lijkheden
hebben 0111: a) hun preferenties te formuleren, b) hun preferenties via
individuele en collectieve acties aan hun medeburgers door te geven, c)
hun preferenties in gelijke mate te doen meenemen in het gedrag van de
overheid. Dat laatste wil zeggen dat de overheid niet mag discrimineren
naar de bron of inhoud van de preferenties. Dahl stelt verder dat er acht
institutionele garanties nodig zijn om dit systeem van preferenties te laten
functioneren. De eerste vijf hebben te maken met de formulering van de
preferenties, de eerste zeven met het doorgeven van de preferenties, en
alle acht met het gewicht van de preferenties. Het zijn:
[ De vrijheid om organisaties te vormen en daar lid van re zijn,
2 Vrijheid van meningsvorming,
3 Het recht om te stemmen,
4 Het recht 0111 gekozen te worden in een publieke functie,
5 Het recht van politieke leiders om te wedijveren bij het zoeken van
ondersteuning en van stemmen,

6 Het beschikbaar zijn van alternatieve informari eb ronnen,
7 Her houden van vrije en eerlijke verkiezingen, en
8 Het voorzien in instituties die overheidsbeleid maken op basis van her
stemgedrag en andere uitingen van preferenties.
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In feite kunnen die acht ga ranti es vo lgens Da hl gebr uikt worden om rwee
dimensies van democratisering te meten, te weren:
A Co ncu rrenti e of openbare competiti e dat wil zeggen het recht om oppositie re voe ren, oftewel liberalisatie (liberalization),
B Participatie dat wil zeggen het recht om deel re nemen aa n verkiezinge n en om gekoze n te worden; dit is incl usivite it (inclusivel1ess).
Wanneer er geen mogelijkheid rot opposi ri evoeren is en er geen sp rake
is va n participatie (beide dimensies laag) hebben we te maken met een
'gesloten hege moni e'. Wanneer beide dimensies hoog score n is er sprake
van Dahls bekende 'polyarc hi e' oftewel 'a regi me in whi ch oppo rtllniti es
for public conrestar ion are available to the great bulk of the poplilation'
(Da hl 1971: 202, zie ook Figuur 2). In de a ndere hoe ken va n zij n model
krijgt men dan een 'co ncurrere nd e ol igarc hi e' (liberal iseri ng hoog en
inclusiviteit laag) en de ' inclusieve hegemo ni e' (libera lisering laag en
incilisivireir hoog). De ideale uitkomst vo lge ns Dahl is de represe ntatieve
democratie (po lya rchie) en het pad daarheen loopt veelal via meer concurrentie tussen elires en daarna meer participatie van burgers. Dit pad

Figuur 2 Regime uitkomsten volgens Oahl's dimensies viln Liberalization en Inclusiveness
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geeft ruimte voor de ontwikkeling van wederzijdse garanries, veiligheid
en roleranrie. Het gebeurt heel weinig in de geschiedenis dat landen via
een revolutie opeens springen van het ene uiterste naar het ideale model,6
terwijl het pad via de inclusieve hegemonie te riskant is omdat de politieke spelregels vaak niet duidelijk zijn. Er zijn nog andere factoren die
volgens Dahl bijdragen aan het scheppen van gunstige omstandigheden
voor de ontwikkeling van een polyarchie, maar waar we niet verder op
in zullen gaan. In een later boek vraagt hij de aandacht voor het feit
dat ongelijkheid en conflicten (polarisatie en segmentatie) een serieuze
bedreiging vormen voor de polyarchie (Dahl 1973= 18-25).

TOEPASSING VAN DAHLS MODEl OP SURINAME
Tussen 1954 (autonomie) en 1980 (staatsgreep) waren alle acht institutionele garanties van Dahl in Suriname aanwezig. Voor 1949 was er
sprake van beperkt kiesrecht, waarbij niet meer dan drie procent van de
bevolking mocht stemmen. In 1949 werd het algemeen kiesrecht geïntroduceerd, maar het landsbestuur dat van 1949 tot en met 1954 regeerde
had nog niet de volledige status van 'regering'. Het kiesstelsel kenmerkte
zich in het begin door een machtsmonopolie van Paramaribo over de
rest van het land, maar in de loop der jaren werd het representatiever,
zuuat uuk groepen met veel kiezers in het district in het machtscentrum
belanden . Toch waren er ook perioden waarin er coalities gesloten
werden, waarbij de grote Hindostaanse groep werd buitengesloten,
hetgeen van 1973 tot en met 1980 het geval was toen een overwegend
Creools blok (NPK I en NPK 2) aan de macht was. Net zo voelde een
belangrijk deel van de Creolen zich in de pet iade 1969-1973 politiek
buitengesloten . Ofschoon de meerderheid in een polyarchie vrij is om
een coalitie naar eigen keuze te formeren, en de garanties van Dahl dus
niet in gedrang kwamen, leverde dit toch een zekere etnische uitsluiring
op dat het consociational format van onze democratie aantastte. Hieruit
blijkt dat in zeer plurale samenlevingen een puur formele benadering van
Dahls garanties nog geen garantie blijkt te zijn voor een goed werkende..J
polyarchie. Dahl noemde zelf zijn garanties noodzakelijke voorwaarden
maar 'waarschijn lijk niet voldoende'.
Na de staatsgreep in februari 1980 waren de meeste garanties (nr. 1,3 , 5,
7 en 8) verdwenen, waarmee ook de Surinaamse liberale democratie of
polyarchie verdween. In december 1982 vielen nog twee garanties weg (nr.
2 en 6), ofschoon deze vanaf 1984 geleidelijk aan weer hersteld werden.
Deze liberale waarden werden door het militaire leiderschap ter discussie
gesteld. Bevelhebber Bouterse noemde het vroegere delllocrati::'l:hc systt:t'm
'een betekenisloze, holle parlementaire democratie [... 1. De mensen heb6 Toch lijken de massabewegingen in een aantal landen zoals Roemenië, Bu lgarije, Oekraïne
te wijzen op een vaker voorkomende sprong naar de polyarchie dan Dahl aangeeft.
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ben kiesrecht, zeker, maar " pour la forme" [... 1', terwijl hij ook opmerkte
dat 'vormen va n westerse democratie voor de latino 's een onwerkelijk
systee m zi jn, hoogstens geschikt voor landen, die sociaal en economisch
hoog ontwikkeld zijn . \Xlij missen hier bovendien de nodige traditie en gevesti gde orde' (Ol tmal1s J984: 24 ,73). Bouterse's belangrijkste kriti ek was
dat ' naa rma te de regerende regeringscoa lities groter werden, ve rzwa kten
de regeringen' (O ltma ns 1984 : 26). Hiermee raak te hij wel een teer punt
va n de democratie in een plurale sa menleving. Dahl heeft aangegeven dat
in sa menl evi nge n met behoorlijke segmentatie er wederz ijdse garanties
moeten worden ontwikkeld zodat de angst van buitensluiting (exclusiol1)
van grote segmenten gereduceerd wordr. Eén manier om dit te doen in een
pol ya rchi e - en da arm ee de instorting van de democrati e te voorkomen - is
het geve n va n een de facto vetorecht aan de grootste segmenten:

If every major segme nt manages to win a veto ove r policy, no coalition
ca n ever deal firmly with any pressing problem. Immobilisl11 is th e classic
lot of th e segmenred polity. And immobilism combin ed with a toral transformation of politics Înco th e art of man euvring for parrisa n advantage is
likel y ro breed di sco ntent, political cynicism, and, in tim e, demands for a
ncw politica l order more suited ro deci sive ac ti on (Da hl 1973: 22-23)·
Het is precies om deze reden dat lijpharr zi jn cOllsociatiollal dem ocrati e
ontwierp die ec hter volgens Dew ook vas tliep in dezelfde immobiliteit.
Lijpharrs oplossing scheen niet te werken of werd ni et goed toegepast door
de politieke elite. Het betekent dat hoewel de sraatsgreep van 1980 mee r
op een ongelukk ige toeva lligheid leek,7 er wel onde rliggende factoren in
het politieke sys teem aanwezig waren die de zwakte van da t systeem verklaren en wellicht ook verklaren waarom de militaire ma chtsove rnam e in
eerSte instanti e breed werd ondersteund door de bevolking. De Surinaamse
pol ya rchi e was ondanks de aanwezige garanties ni et zo sterk gebleken.
Het politieke proces dat na de coup vol gde werd door de militairen en hun
adviseurs eell 'revolutie' genoemd. In de ee rste periode experimenteerde
het leiderschap met ee n vorm van 'S urinaa ms socialisme'. Er werden
volkscomités opgezet en later een ministerie van Volksl11 obilisa tie en Cul tuur. Er we rden sectorale en regionale raden inges teld di e zelfs in nationale
co ngresse n bijeen kwamen. In mei 198J werd een ' Manifest va n de Revolutie' gep ubliceerd en in december van dat jaar werd een ' Revolutionair
Front' geproclameerd. In augustus 1982 werd ee n volksmilitie opgericht
7 Tijdens een persoonlijk gesprek met voorma lig legerofficier Hugo Fernandes Mendes, en
marge van het IBS-co lloquium in Amsterdam op 26 november 2005, waar deze inleiding
gepresenteerd werd, gaf hij aan dat de regering-Arron in het jaar voorafgaand aan de
coup, reeds verschillende malen gewaarschuwd was door de officieren dat er behoorlijke
spanningen waren binnen het leger en dat dit verkeerd zou kunnen aflopen. Zo 'toevallig'
was de staatsgreep achteraf bezien dus toch niet.
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en een paar maanden later Anti-Interventie Comités. Dit laatste gebeurde
nadat Nederland de ontwikkelingshulp had bevroren en de relaties mer
Frankrijk en de Verenigde Staren verslechterden, hetgeen in Suriname de
perceptie van een externe bedreiging versterkee. Dit waren zoal de manifestaties van de Surinaamse alternatieve 'participatie democratie' welke
buiten de liberale opvattingen van een representatieve democratie vair. Dit
model kon zich echter niet verder ontwikkelen, omdat de genoemde organisaties geen wettelijke status of structuur kenden, hetgeen hun legitimiteit
ondermijnde. De organisaties waren ook niet in staat om de hele bevolking te mobiliseren. Zo kwam in Paramaribo de mobilisatie nauwelijks
van de grond . ln november 1983 werd een politieke beweging met een
breder draagvlak en minder ideologische bagage opgericht namelijk de
'25 Februari Beweging'. De milirairen domineerden echter zowel de 'par~
tÎcipatie democratie' als de nieuwe beweging, hetgeen aan beide een meer
autoritair karakter gaf. Volgens BOllterse was dit het gevolg van onenig~
heid in de burgersamenleving: 'Daarom is de enige eenheidsbevorderende
factor op dit moment) de spil van de revolutie, het leger' (Oltmans 1984:
30). Ofschoon de voorhoedepositie van het leger theoretisch paste binnen
de leninistische principes, klaagden in die tijd vele linkse intellectuelen en
activisten over de militaire dominantie (vo lgens Lotens 2004). Dit lijkt
één van de oorzaken te zijn geweest waarom de opgerichte revolutionaire
organisaties faalden. Een belangrijkere oorzaak moet echter gezocht wor~
den in de executie van vijftien oppositieleiders op 8 december 1982. Deze
moorden schiepen een sfeer van repressie in de samen leving en maakten
dat de meeste burgers hun steun aan de mi litairen introkken, zodat elk
verder experiment van de mi litairen automatisch autoritair van aard
werd. De ' participatie democratie' was dan ook gedoemd te mislukken .
Dahls typologie sluit wel goed aan bij het werk van de Amerikaanse
organisatie Freedom House, dat de stand van zaken met betrekking tot
de democratie in de wereld bijhoudt via een aantal scores. Zij letten op de
politieke rechten (libera lisatie) en burgerlijke vrijheden (partic ipatie) en
berekenen dan een gecombineerde score op basis waarvan ze landen classificeren als te zijn vrij, gedeeltelijk vrij of niet vrij. Voor Suriname heeft
men vanaf 1975 de score bijgehouden (Tabel 2). Uit deze tabe l blijkt dat
Suriname vanuit het Freedom House bekeken twaalf jaar een vrije staat is
geweest, zes jaar niet vrij was, en twaalf jaar gedeeltelijke vrijheid kende.
Deze scores indiceren we liswaar een aantal ruwe contouren van het
(on)democratisch gehalte van de samen leving, maa r zijn niet voldoende
om het democratische traject helemaa l goed te nuanceren.

INCLUSIEVE EN EXCLUSIEVE DEMOCRATIE
Remmer heeft Dahls typologie toegepast op her debat rond autoritaire
regimes. Zij claimde bijvoorbeeld dat O'Donnell verschi llende andere
dimensies had gebruikt om autoritarianisme te classificeren zoals doelen
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Tabe l 2 Politi eke en civiele re&hten in Surin ame 1976-2005 volgens Freedom House

Jaar

olitieki reChten

Civiele vrijheden

Vrïheid status

1975
1976

2
2

2
2

F
F

1977

2

2

F

1978
1979

2

2

F

2

2

F

1980

7

5

NF

1981

7
7

6

NF

1982

6

1983

7

6

NF
NF

1984

6

6

NF

1985

6

6

NF
PF

1986

4

4

1987/8

3

2

f

1989

3

3

PF

1990

4

3

PF

1991

4

4

PF

1992
1993
1994
1995

3
3
3

3
3

3

3
3

PF
PF
PF
PF

1996

3

3

PF

1997

3

3

PF

1998

3

3

PF

1999

3

3

PF

2

F

2001

2

F

2002

2

F

2003

2

F

2

F
PF

2000

2004
Gemiddeld

3,4

3,3

Cijfer 1 =hoogste mate van vrijheid/meeste rechten
7 =laagste mate van vrijheid/minste rechten
Flree)
wanneer PR + CV . 1,0 1/m 2,5
Plartly) Flree) wanneer PR + CV : 3,0 1/m 5,5
wannee r PF
• 5,51/m 7,0
Nlot) Flree)
Noot: De jaren van het Freedom House lopen niet altijd para llel met de kalenderjaren.
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van her regime, beleid, ondersteunende coalities, en aanwezige 'vijanden'
(Remmer '986: 68). Volgens haar voorzag Dahls model in: 'a useful
starring point for reconceprualizing (he issue of regime type in Latin
America', Mer betrekking rot het soon autoritaire regimes concludeert
Remmer dat 'in Larin Americ3, exclusionary military rule consequently
has predorninared over inclusionary military rule' (Remmer 1989: 20).
Zij verschuift het debat naar exclusieve en inclusieve vormen van demo~
cratie en 3utoritarianisme in Latijns-Amerika. Zij stelt dat her niveau van
burgerparticipatie, voordat de autoritaire regimes aan de macht kwamen,
laag was omdat: 'severe inequality produces strang prcssures and incentives for politica} exclusion. The more stratified the society, the more
the privileged few have an interest in depri ving the many of a voice in
public affairs' (Remmer 1986: 73). Vanwege de sociaal-economische modernise ring echter neemt de mogelijkheid van uitsluiting zonder dwang
af, wat de opkomst van autoritaire regimes, die in plaats komen van de
exclusieve democratie, stimuleert. Remmer geeft hiermee een interessante
draai aan de relatie die Q ' Donnell vond tussen autoritaire regimes en
moderniseringspogingen . Zo veranderde Peru in 1968 van een exclusieve
democratie in een inclusief auroritair bewind, terwijl het land na de
herdemocratisering een zeer hoge opkomst bij de verkiezingen zag en
daarmee veranderde in een inclusieve democratie. In de derrien gevallen
van herdemocratisering die Remmer bestudeerde vond ze een gemiddelde
toename in kiezersopkomst van r r6 procent. Deze toename was niet alleen het resultaat van bevolkingsgroei, maar ook van uitbreiding \'3n het
electoraat bijvoorbeeld stemrecht voor vrouwen, voor analfabeten, en
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd to[ 18 jaar (1989: 54) . Dir is een
belangrijke vaststelling, omdat ze hiermee in feite de opvatting bestrijdt
dat de democratie na de herdemocratisering zwakker is dan daarvóór.
Remmers bijdrage aan het debat is dat zij du s waarschuwt voor het
zomaar op één hoop gooien van verschillende typen van democratie.
Verder heeft zij Dahls dimensies van democrarie toegepast op autoritaire
regimes. Ze erkent wel dat O'Donnell al het onderscheid had gemaakt
russen inclusieve en exclusieve vormen, maar dat deed hij langs andere
dimensies.

TOEPASSING VAN REMMERS MODEL OP SURINAME
In Suriname werd de kiesgerechtigde leeftijd in de grondwet van '987
verlaagd ror achttien jaar, zodat her electoraat inderdaad werd uitgebreid
en de democratie aan inclusiviteit toenam. Bij de eerste verkiezing na de
herdemocratisering registreerde Suriname een enorme hoge landdijke
opkomst van 88 procent, terwijl dat in de verkiezingen tussen 1963 en
' 977 gemiddeld rond de 69 procent lag. Deze grotere participatie duidt
ook op meer betrokkenheid van de burgers bij het poli riek gebeuren . Na
1987 neemt de opkomst echter weer af tot gemiddeld 73 procent (periode
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1987-20°5). Dat is nog steeds iets hoger dan voo r de staatsgreep, maar
bij de laatste verkiezing van 2005 was de op komsr 66 procent, hergeen
alweer lager is dan her ge mi ddelde van vóór de staarsgreep. De vraag
moer dus gesreld \vorden of de inclusivireir ee n duurzaam karakrer heefr
gekregen of dar de burgers in 198 7 massaal hebben geparricipeerd om af
te rekenen met het militaire regime dan wel omdar ze enthou siasr waren
over de herkregen elecrorale vrijheid. Payne heeft ditzelfde verschijnsel
in verschillende Latijns-Amerikaanse landen waargenomen na melijk een
hoge mobilisa tiegraad vlak na de herdemocratise ring en daarna weer
dalend (2002: 50),8 H et is du s nog te vroeg om van een groeiende inclusivitei t van de Surinaamse democratie re spre ken, maar we kom en hierop
later terug,
Na de uiteenzerring van her model van Remmer - in feire het Dahl-Remmer mode l omdat zij zwaar leunt op Dahl- in de vorige paragraaf, zullen
we het toepassen op de omwikkelingen in Suriname. Dit levert Figuur 3
op, waaraan we een onderbouwing toevoegen. Die onderbouwing berrefr
vooral de pe riode vanaf 1980- [987 0 111 aan re geven op welke wijze her
model van Remmer de fa se n binnen ee n autorirair regime kan helpen verklaren. in de figuur zijn echrer ook eerdere en latere perioden ingerekend,
teneinde de autoritaire per iode te vergelijken l11et de andere perioden.

DE PERIODE 1650-1979
Suriname begon a ls een kolonie mer een gouverneur aan het hoofd in ee n
periode van slavernij waar maar een handj evo l mensen het voor het zeggen had. Die pe riode kunnen wij gerust als exclusief auto ritair beste mpelen. In 1863 werd de slavernij a fgesc haft en in r86 6 werden de Koloniale
Staten in het leven geroepen, waardoo r deze periode als aanvang van de
exclusieve democrati e kan word en beschouwd , maar waarbij het aantal
kiezers hooguit 3 procent van de bevolking bedroeg. Het was du s een
elire-democratie, maar wel mer een zekere concurrentie binnen die elire.9
Dat veranderde mer de invoering van het algemeen kiesrecht in 1949.
Suriname werd echter pas een inclusieve democratie nadat het land autonomi e kreeg. Die inclusiviteit groeide met de participatie van grotere
delen van de bevo lking in de di st ricten, Tussen f 949 en 1962 waren de
kiezers in het binnenland (Bosnegers/Marrons en Indian en/ lnheemsen) de
facto uitgesloten waren van het stemrecht, omdar er geen bevolkings registratie had plaarsgevonden. Hoewel in de Staren werd bepaald dat de
8 De auteurs in deze bundel stellen vast dat er in 18 door hen bestudeerde landen in latijnsAmerika sprake is van een lichte dalende trend in kiezersopkomst tussen 1978 en 2000,
maar 'the trends in turnout do not point to either a clear crisis of representation or to a
growing legitimization of democracy' (2002: 62).
9 Er is ook binnen deze koloniale periode meer differentiatie geweest die ik voor de periode
1650·1920 uitvoerig beschreven heb in mijn proefschrift (Schalkwijk 1994 met name hoofd stukken 8 en 9).
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binnenland bewoners vóór de verkiezingen van 1955 opgenomen zoude n
worden in het bestand van de burgerlijke stand, zou pas in 1963 deze
registratie plaatsvinden (Breeveld 2000: 265-266). Het kiesrecht was
tot 1963 dus beperkt tot zo'n 85 procent van de bevolking. Tor de coup
van 1980 bleef Suriname een inclusieve democratie, ofschoon er zeker
gradaties hierbinnen waren.
Figuur 3 De Surinaamse politieke ontwikkeling 1650-2005
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NATIONAAL KABINET (1980)
Toen de onderofficieren in 1980 de macht via een staatsgreep overnamen,
waren ze politiek onervaren en zelfs naïef. Ze gingen daarom te rade bij
de jurist Bruma, hun advocaat tevens voorma lig politiek leider van de
nationalistische PNR. Het eerste kabinet had een breed karakter, zowe l
qua etniciteit als qua maatschappelijke ach tergrond. Het bestond uit elementen van de PNR, de VHP, de militairen, enkele linkse figuren en een
aantal onafha nkelij ke technocraten met banden in het bedrijfsleven. Deze
samenstelling, die gezien kan worden als een vorm van een nationaal kabinet, zorgde mede voor behoorlijke ondersteun ing vanuit de bevolking!
voo r de staatsgree p. Een aanta l contra-coup pogingen, \-vaaronder een
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vermeende poging door linkse militairen , leidde tot een herschikking van
het kabinet in augus tu s 1980. Hierbij werd de grondwet opgeschort, het
gekozen parlement o ntbonden en de eerste ceremoniële president van
Surin;:une, dr. Johan Ferrier, aan de kant gezet. Het Militair Gez~lg werd
officieel ingesteld als deel van de regering, naast de president en de raad
van ministers. Het kabinet kreeg gaandeweg meer linkse ministers (uit
de hoek van de Palu) dan daarvoor. Deze panij had een andere linkse
oriëntatie (meer anti-Cuba) dan de opgepakte linkse 'coupplegers' (die
pro-Cuba waren). Per augustus f980 kwam BOllterse in beeld als de
sterks te militaire leider. H et regime veranderde hiermee via de eerste
tussenstop in een duidelijk inclusief autoritair regime o nd er leid in g van
president Chin A Sen.

SURINAAMS SOCIALISME EN REPRESSIE 11980-19831
De militaire leiding liet in maart 1981 de zogenaamde linkse coupplegers
vrij en schoof één van hen zelfs door naar de ministerraad. Ook vanuit de
Palu werden twec ministers ingeschoven. Er kwam een 'Manifest van de
Revolutie' met duidelijk socia listische doelstellingen. Een conflict tussen
de militaire leiding en president Chin A Sen over een concept-grondwet
en over de beloofde verkiezingen, plus een bijna ges laagde tegencoup uit
Hilldostaanse hoek, leidde in maart [982 tot het derde kabinet onder
leiding van premier Neyho rst. Ditmaal zate n er ministers uit twee linkse
partijen in (PNR en de pro-Cubaanse RVP), naast enkele militairen en
technocraten. Men probeerde een participatieve democrarie van de g rond
te krijgen naar social istisch model. Inmiddels was ook een Beleidscentrum ingeste ld , een SOort junta va n militairen en burgers onder leiding
van de rot regeringsleider gepromoveerde Bouterse, die a ll e ministers
aanwees. Ondertussen had Nederland, dat zwaar op Chill A Sen had gegokt, de vergaderingen van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Nederland Suriname (CONS) opgeschort als signaa l dat men niet gelukkig was met de politieke ontwikkelingen. Het uitstel van de verkiezingen,
het opschonen van de grondwet en de roegenomen militaire macht,
resulteerden in een brede beweging voor herstel van de democratie.
Studenten, vakbonden, beroepsorganisaties en kerken oefenden druk op
de militairen uit om te democratiseren. De Associatie voor Democratie
stelde in een brief aan junta leider Bouterse dat het concept van democratische structuren en consultatie, participatie, controle en ve rantwoording
'beslist geen democratische maar veeleer een totalitaire staatsopvatting'
::ldemde (Buddingh' f995: 331) . Met zijn reactie bewees het regime dat
zijn zogena::l l11d e democratische intenties holl e frasen waren, want het
ging over tot repressieve acties met als dieptepunt de executie van vijfrien
vooraanstaande burgers (van links tot rechts). Volgens de militairen was
de C IA bezig met de voorbereiding van een (tot nog roe onbewezen) coup
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en was een preventieve tegenactie nodig. 10 Het Surinaams socialistische
experiment eindigde in ieder geval in een sc hrikbewind en er was sprake
van een exclusief autoritair regime. Nederland schortte zijn hulp op en
de ondersteuning van de bevolking viel grotendeels weg. Het kabinet
dat hierna aantrad onder leiding van premier Alibux had een zeer smal
draagvlak en bestond uit leden van de Palu, RVP, PNR en aan de militairen gelieerde ministers met een duidelijke linkse signatuur.
CORPORATISME (1984-1985)
Het autoritaire regime was inmiddels in een nationaal en internationaal isolement beland. Vanwege gebrek aan deviezen en buitenlandse
hulp om grote ontwikkelingsprojecten af te bouwen zag het kabinet
zich paradoxaal genoeg genoodzaakt om bij het IMF aan te kloppen
voor financiering. Daartoe was men bereid om een saneringsplan uit te
voeren. In reactie hierop volgde een wilde stak ing in de bauxietsector
(december '983-januari 19841 die zich begon uit te breiden naar andere
sectoren. De militaire leiding koos voor haar eigen overleving en offerde
het kabinet op. Intussen hadden de militairen en hun adviseurs allerlei
vreemde pogingen ondernomen om aan ge ld te komen, waarbij men links
en rechts bij andere regimes aanklopte, zoals Colombia, Cuba, NoordKorea, Taiwan en Libië. Dit wispelturige gedrag leidde ertoe dat Brazilië
in april 1984 ingreep middels een onaangekondigd bezoek van een hoge
militaire missie. Daarbij werd Braziliaanse financiële en militaire bijstand
aangeboden in ruil voor een verminderde invloed van Cuba. De Amerikaanse invasie in Grenada (oktober 1983) leidde ertoe dat de militaire
leiding eieren voor haar geld koos en de Cubaanse ambassadeur de deur
wees. Vervolgens sloot Cuba zijn ambassade en alle Cubanen vertrokken
uit Suriname. De neergang van de economie en de verschuiving in de politieke oriëntatie maakten dat zowel de vakbeweging als het bedrijfsleven
een handreiking deed onder voorwaarde dat er stappen gezet werden
in de richting van democratisering. 11 In de twee volgende kabinetten
10 Het belangrijkste en meest logische argument tegen het CIA verhaal is dat het ondenkbaar
is dat de CIA een extfeem links figuur zoals Bram Behr zou kunnen mobiliseren voor een
dergelijk plan. Meestal mikt de CIA op rechtse figuren die gevestigde belangen te verde·
digen hebben. Dit betekent niet dat de CIA niet actief was in Suriname, maar verklaart
slechts dat zeker een aantal personen uit de groep van vijftien vrijwel onmogelijk banden
met de CIA konden hebben gehad, zodat de verklaring van preventieve actie niet kan
gelden voor deze personen en dus kennelijk een drogreden is.
11 Op 10 januari 1984 vond een belangrijk gesprek plaats tussen bevelhebber Bouterse
en vertegenwoordigers vsn de Associatie van Surinaamse Fabrikanten !ASFA) en de
Vereniging Surinaams Bedrijfsleven !VSB). Bouterse gaf aan dat er een nieuwe leiding
en nieuwe structuren moesten komen. Een denkgroep moest dit uitwerken bestaande
uit vertegenwoordigers lIan het bedrijfsleven, de vakbeweging, de 25 Februari Beweging
en de legerleiding. 'Ik verzeker u dat geen enkele deelnemende groep een dominante
positie binnen de think-tank zat innemen, ook niet de legerleiding. We zullen gezamenlijk
consensus moeten bereiken', aldus de bevelhebber. (Schalkwijk 1994b:471. Over de rol van
de vakbeweging in transitieprocessen zie Valenzuela 1989.
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onder leiding van Udenhour (I98 4-1986) participeerden ministers va n
de mi litai ren, va kbewegi ng, en het bedrijfsleven . In 1986 werd een Co nscicuerende Asse mblee in het leven geroepen die aan ee n grondwet moest
we rken. Om hun imago wa t te verbetere n werd door de tni litairen de '25
Februari Beweging' opgericht a ls ee n polîöeke we rk a rm . Door deze corporatistisc he aanpak werd het ma a tsc happe lijke draagvlak iets verg root
en ging men weer in de richting va n ee n inclusie f a uwritair regime.

DE OVEREENKOMST MET OE OUDE POLITIEK (1985-1987)
De va kbeweging en het bedrijfsleven faciliteerden ee n co mpromis tu sse n
de militairen en de oude politieke leiders. Op 23 november 1985 werd ee n
' Plec hti ge Verk la ring' getekend, waa rbij de voorwaarden voor ee n proces
naar een 'waarachti ge democratie' werd aa ngegeven. De oude politieke
leiders nam en zitti ng in het Top beraad dat de facto leiding gaf aan het
land. In de laatste twee kabinetten tijdens de militaire periode (1986- 1988)
namen ook ministers van de oude emische polÎ ti eke pa rtij en (N PS, VHP en
KTPI ) zitti ng, sa men met die va n de vakbeweging, het bedrijfsleve n en de
militairen. Deze kabinetten waren hiermee zowel corpora tisti sch als C01150ciatiollaJ van aa rd . Intussen waren de mil itairen cr in ges laagd om een aantal voor hen gunstige voorzie ningen in de grondwet opgenomen re krijgen,
terwijl ze het houden van ve rkiezinge n bonden aan de goedkeuring van de
gro nd wet. Bij een referendum (okrober 1986) werd de grond we t door het
vo lk aangeno men (97 procent stemde voor en 3 procent rcgen ). De leiders
va n de oude partijen hadden zic h ingezet voor dit resultaar, maar beloofd
dar ze na winsr bij de verkiezinge n de grondwet zouden herzien, ec n belofte
die ze ni er zi jn nagekomen. In ieder geval was er met de op name va n de
o ude polirieke leiders sp ra ke van een inclusieve r autoritair regime. Her
tekenen va n ove reenkomsren (pacts ) Îs een belangrijk element geweesr in
de overgang van vee l Larijns-A merikaa nse regimes (z ie Figuur 1 ).12

VERKIEZINGEN EN BURGERREGERING (1987-1990)
Door de aa nn eming van de wet op politieke partijen door de overga ngsassemb lee werd de ban van 1980 op politieke partijen opge heven. De wef
gaf ook ee n aanta l regel s en procedures aan waaraan pa rti jen moesten
vo ldoen. Vanwege de acti vi tei ten van het Jun glecommando en de daarop
vo lgende Binnenlandse Oorlog (1986- 1992.) was een deel van het land
oorlogsgebied rijden s de verk iezi nge n van november 1987. Het Front
voor Ontwik keling en Democtatie (N PS, VHP en KTP I) won 40 va n de
5 t zetels, maa r her deed ni et mee in de oorlogsge bieden waar ti en ze tels
12 'A pact can ba defined as an explicit, but not always publicly explicated or juslified,
agreement among a se lect set of actars which seek to define (or better to redefine) rules
governing the exercise of power on the basis of mutual guarantees for the "vita I interests·'
of those entering into ir (O' Oonnell, Schmitter & Whitehead 1986: 37). Voor een nadere
beschrijving van het Surina amse 'Pa ct', zie Tjon A Joe 1995.
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re halen waren . In de vrije districten haalde de Nationale Democratische
Parrij (NDP), de politieke arm van de militaire machthebbers, slechts
één zetel. De opkomst in de vrije gebieden was 92 procent. Als gevolg
van de noodtoestand was de kiezersregistratie en c3mpagnevoering in
de oorlogsgebieden beperkt en de opkomst was slechts 52 procent.
oorlogssituatie maakte het democratisch proces dus minder 'inclusief'
dan andere factoren (verlaging van de kiezersleeftijd tot achttien jaar en
hoge algemene opkomst van 88 procent) suggereren. De nieuwe regering
trad eind januari 1988 aan.
In december I990 pleegden de militairen wederom een coup, de zogeheten
relefooncoup, waarbij het parlement aan bleef - evena ls in februari 1980
- en zelfs medewerking verleende om een niet-constitutionele regering
onder leiding van Kraag te legitimeren. Dat de regering zo gemakkelijk
kon worden afgezet is vreemd, omdat vrijwel de hele bevolking in 1987
tegen de militairen was (s lechts negen procent had op de NDP gestemd)
en her Front dus de bevolking weer had kunnen mobiliseren tegen de
militairen. Dat dit niet is gebeurd komt vanwege het feit dat het Fronr de
oude consociational democratie uit de kast had gehaald, waarbij men binnen de politieke elite afspraken had gemaakr en de massa -o ndersteuning
vanaf het begin bewust aan de kant had gezet. De transitie in J987 was er
dus in essenrie één van de politieke en militaire elire en nier van de basis.
Uit een recent onderzoek is gebleken dat 'there is comparatively litde
posirive effecr for freedom in "top-down" transitions rhar were launched
and led by elires'.13 Ook in Suriname hield de herdemocratisering weinig
diepgaa nde wortels in de burgersamenleving, hetgeen blij kt uit de ge ringe
animo van de bevolking om bij aantasting van fundamentele rechten en
vrijheden door een regering in actie te komen. Het was dan ook primair
de buitenlandse druk die maakte dat de militairen reeds in 199:1 nieuwe
verkiezingen hielden. Het Front - vanwege uitbreiding met de SPA inmiddels Nieuw Front genoemd - haalde wederom de meerderheid en koos
Venetiaan tot president. In 1992 werd Bouterse door de regering a ls
bevelhebber afgezet en moesr hij het voortaan via zijn politiek leiderschap
van de NDP machr zien te veroveren. 14 In 1996 werd voor het eerst in
dertig jaar de macht door een burgerregering aan een andere burgerregering overgedragen. De regering onder leiding van Wijden bosch verroonde
gaandeweg steeds meer autoritaire trekken en moest ten gevolge van

DJ

13 Karatnycky & Ackerman (2005: 7). lij hebben de transitie processen in 35 landen bestudeerd
en komen naast de bovenstaande conclusie nog tot de volgende drie belangrijke bevindingen: 'First, people power movements matter, because nonviolent civic forces are a major
source of pressure tor decisive change in most transitions [.... 1. Third, the presence of strong
and cohesive nonviolent civic coalitions is the most important of the factors examined in
contributing to freedom L.. l Fourth, the data suggest that the prospects tor treedom are
significantly enhanced when the opposition does not itself use violence' (pp. 6-8).
14 Het Front durfde de afzetting in feite niet echt aan en de druk om wel te handelen kwam
vooral van de SPA voorzitter (Fred Derby) en diens minister van Defensie (Siegfried Gilds).
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massale srakingen vervroegde verkiezingen uirschrijven. In 2000 werd de
machr voor de derde maal overgedragen aan het (Nieuw) Front, dar wederom onder leiding van Venetiaan stond. In 2 005 werden na een normale
vijfjarige regeerperiode verkiezingen gehouden en kwam het NF voor de
vierde maal - en Venetiaan voor de derde maal - aan het bewind. Een
nieuw element bij de laatste verkiezingen is dat cr een sterkere polirieke
verregenwoordiging van de binnenland bewoners is, via de A-Combinatie
onder leidi ng van de voormalige rebellenleider Brlll1swijk . Deze combinarie veroverde vijf zereis, war kan duiden op een grorere berrokkenheid
- dar wil zeggen meer inclusivireit van de binnenlandbcwoners - in het
polirieke proces. De opkomst in de drie binnenlandse districten (de oude
oorlogsgebieden) was l11et 52 procent echter nog precies hetzelfde als in
1987, zodat hieruit geen grotere participatie aan de basis blijkt. Nierrcmin
kan her politieke succes en de grorere representatie van l11et name Marrons in zowel her parlement als de regering, op termijn voor een hogere
opkomst in het binnenland zorgen.

VERGELIJKING VAN DE MD DELLEN
Wanneer we de benadering van O'Donnell, Schmirter en \'\fhitehead met
die van Dahl-Remmer vergelijken dan zien we dat Dahls concepr van
liberalisarie (co ncurrentie ) berrekking heefr op de mare van openheid van
een politiek sys reem in rermen van het toelaren van mededinging naar de
machr door oppositionele partijen en groepen. In de visie van O'Donnell,
Schminer en Whirehead heeft liberalisarie minder re maken mer concurrentie en meer met de uirbreiding van polirieke en burgerlijke rechten en
verantwoordelijkheden. De toename in participarie (inclusivireir) wordr in
her n10dcl van de O'Donnell-groep meegenomen door de variabele 'democratisering'. De twee modellen leiden echrer tot verschillende uitkomsten.
Exclusiollary authoritarial1isl1l (Dahl-Remmer) en dicfadura (O'Donneilgroep) komen vrij goed overeen (score n namelijk erg laag op beide
gehanteerde dimensies) en herzelfde geldt voor Înclusionary democracy en
polyarc/'y (beide scoren erg hoog op beide dimensies ). Op deze punten koIllen beide modellen dus overeen. Het verschil zit echter in de twee andere
uirkomsten. Volgens Dahl-Remmer gaat her hier ook 0111 extreme typen
(hoog-laag en laag-hoog), terwijl het volgens de O'Donneli-groep gaat 0111
intermediaire gevallen. DemocraduYa en exclltsionary democracy zijn dus
nier aan elkaar gelijk te stellen. 15 De modellen verschillen op belangrijke
15 Het betekent ook dat men niet simpelweg de assen in een van de modellen kan switchen
om dezelfde uitkomst te krijgen. Het is dus bijvoorbeeld niet zo dat liberalisatie in het ene
model vervangen kan worden door inclusiviteit in het andere of dat democratIsering gelijk·
gesteld kan worden aan concurrentÎe ('competitiveness'). Er is dus geen sprake van een
vergissing bij de interpretatie van de variabelen in één van de modellen. 'Oemocradura'
(scoort relatief hoog op beide dimensies) en 'Polyarchy' (scoort zeer hoog op beide dimen·
sies) liggen in Figuur 1 wel dicht bij elkaar, maar zijn daarom nog niet ééndimensionaal
zoals Remmer suggereert.

Marlen

Sehalkwll~

Demoerllil in Suriname: inctlniel 01 nelu.iel?

EI

punren dus duideljjk van elkaar en men kan nu proberen om een compromis te vinden of een keuze te maken. Mijn evaluatie van beide conceptuele
raamwerken is dat de Dahl-Remmer dimensies van panicipatie en concurrentie de politieke aspecten (dat wil zeggen de strijd om machr) het beste
weergeven. O ' Donnell, Schmitter en Whitehead schijnen in hun model de
politieke aspecten (political space) te mengen met wenclijke aspecten (legal space) , hetgeen wel van waarde kan zijn, maar veel beter zou moeten
worden gespecificeerd. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door hun
operationaliseri ng van de liberaliseringsdimensie en niet zozeer van hun
democratiserings dimensie. Het wette lijke aspect zou beter als een aparte
dimensie kunnen worden roegevoegd aan het Dah l-Rem mer model,
zodat men een driedimensionale ruimte krijgt. Tegelijkertijd moeten we
stellen dat het originele democratisch concept van Dahl in zekere zin een
beperkt concepr is (namelijk beperkt tor de liberale democrarie), hergeen
O'Donnell, SchmÎner en Whitehead aantonen in Figuur 1. Zo lukt het
niet om met Dahls concepten een transitie naar socialistische modellen
goed weer te geven. O'Donnell, Schmitter en Whitehead hebben daarom
in hun figuur andere vo rmen van democrarie toegevoegd, maar dan op
het niveau van een 'tweede transitie" waardoor zij dit vraagstuk niet echt
oplossen . Een betere oplossing zou gevonden kunnen worden in het opnieuw bekijken en aanpassen van de originele lijst van garanties van Dahl
en niet zozeer in een tweede transitie.

INCLUSIVITEIT EN BURGERPARTICIPATIE
lnclusivitejt kan op verschillende ma nieren worden gemeten. Gekeken
kan worden naar de voordelen van her economisc he beleid voor de
burgers (dus naar het resulraat van de politiek), naar betrokkenheid
van de burgers in de besluitvorming, et cetera. Hi er is gekozen voor een
minimale benadering namelijk participatie in procedurele of formele democratie door verkiezingen dat wil zeggen inspraak in het besluit om de
regering van tijd rot tijd al dan nier te wisselen. Inclusiviteit slaat dan op
participatie van regio's, van minderheidsgroepen en in Suriname ook van
etnische groepen . Participatie in het politieke proces garandeert echtet
nog geen participatie in een maximale representatie bij de uitkomst van
dat proces. Linz en Stepan geven aan dat voor de consolidatie van een democratie er vijf voorwaarden zijn die elkaar versterken. Het gaat dan om
de ontwikkeling van een vrije en levendige burgersamenleving (civil society), een relatief autonome politieke gemeenschap, een functionerende
rechtsstaat (mie of /alO ), een overheidsapparaat dat bruikbaar is VOOt ee n
democratisch regime en een geïnstitutionaliseerde economisc he gemeenschap (Linz & Srepan T996: 7-II). Al deze zaken moeten maken dat de
democratie niet slechts een procedurele aangelegenheid blijft, maar dar
die ook geconsolideerd wordt in de grondwet, in de attitudes van de bevolking en in het gedrag van alle actoren. Diamond ( 199 7) benadrukt dat
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edu ca ti e van de burgers (civic edu cation ) heel bela ngrijk is in dir proces
van consolidat ie. Burge rs moeten niet alleen na a r de srembus gaa n, maar
toegewi jd zijn 3an de democratie en bereid om di e te ve rd edigen en dat
wordt alleen berei kt als de burgers de basisprincipes van di e democrati e
begrijpen. Aspecren di e bij civic edll catioll aan de orde moeren kom en
zij n vo lgens hem: de grondwet, mense nrechten, ee rli jkh eid, tran sparantie, vera mwoo rding, tolerantie, ct cetera. De burgers mogen en moe ren
eise n stellen aan hun ove rheid op al deze ge bieden. Het is duidelijk dar
meedoen aan verkiezingen en een stem uitbrengen weinig te maken heeft
met een di epgeworteld e democratie. Het gaar om ee n hele cultuur van
burgeri nspraak en decemralisatie op verschillende nivea us. Als dat ni er
ge beurt o m staa t er een ami-democratische stromin g waarbij burgers
zich afzijdig ho ud en va n de politiek en autoriraire leiders de ma chr weer
grijpen (vg!. Avritzer 2.002; Taylor 1998). In Suriname is de po lirieke cultuur cr ee n die vrij ve r sta at van werkelijke burgerparricipatie. De grote
po litieke partijen houd en burgers een model va n democrarie voor dat
beperkt blijft tot het ee ns in de vi jf jaar moge n stemmen . Deze zwak re
heeft de Surina a mse democratie al ve rschill end e mal en doen verschuiven
in autoritaire richring, ma a r de politieke eli te is kenn elijk bang dat zij mer
ee n grotere inclusivireit va n de burgers ha a r greep op de sa menl evi ng za l
verli ezen. Dat geefr ec hter aan dat de democ rati sc he gez indheid va n vele
leiders zel f nie r erg diep ge worteld is.

CONCLUSIE
In dit artikel zijn drie mod ellen van politieke ontwikkel ing besproken.
Om de democratie te omsc hrij ven is ge kozen is voo r het co nce ptuele
model van de liberale democrati e, welke het dominante democrati sche
model in de wereld is. Het Dahl -Remmer model helpt o m het proces
van polirieke ontw ikkelin g en vooral de democratisering in Suriname
inzichtelijker re make n. Of de democra tie voo r en na ee n autoritaire
periode inho udel ijk hetzelfde is, verdient ec hrer nadere bestudering. De
dimen sies, de elementen daarbinnen en de gewijzigde co ntexte n moeten
aa n ee n nader ond erzoe k ond erworpen worden. Om co ncree t te zijn kan
d e parlementaire democratie in Surinam e voo r 1980 ni et zo maar ge lijkges teld worden aa n de se mi -parlementa ire democratie van na 1987. De
co nstitut ionele contex t is door de vervanging va n de grondwet va n 1975
door die va n 1987 gewi jzigd , waardoor ook de democrati sc he spelregels
gew ij zigd zijn . Net zo werkt de democrati e binnen een districtenstelsel
anders dan binnen ee n srel sel met landelijke evenredigheid en moe r in het
eersre geval de regional e context meegenom en wo rd en bij de beoo rd eling
va n de democrati e. En zo zijn er wel mee r verschi llen di e co nsequenti es
hebben voo r de inhoud en werking van de democrati e. Nietremin kan
geste ld worden dat het Dahl-Remm er model de rra nsiries ru sse n regimes,
maar ook binnen ee n bepaald type regime vr ij goed in ka a rt helpr brenManen Seha lkw lj k Oernoer.li. in Surinlm . : inclusiel ol uclusiel?
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gen . Het model maakt ook de overgangen tussen inclusieve en exclusieve
va ri anten van de democratie zichtbaar. De Surinaamse democratie is
thans wederom te bestempelen a ls een inclusieve democratie, waarbij de
participatie van de burgers in het electorale proces redelijk te noemen
is, ofschoon er zeker ruimte voor verbetering is. Democratie is namelijk
veel meer dan een electoraal proces en inclusivireit houdt ook in dat de
input van de burgers in het overheidsbeleid veel groter wordt dan thans
het geval is.
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Hugo Fernandes Mendes

Waren de Surinaamse militairen
Latijns-Amerikanen?

ftIJI as de miliraire sraatsgreep in Suriname in 1980 een klassiek Zuid-

m

Amerikaanse coup of verroonde deze meer gelijkenis met de miliraire inrerventies \n verschillende Afrikaanse staren? Kwamen de
Surinaamse onderofficieren - die feitelijk de staatsgreep pleegden - door
politieke en/of door socia le idealen ror hun daad? Hebben zij zich laren
inspireren door de onrwikkelingen van toen - in naar de maatstaf van
Suriname - 'oude' staren als Bolivia en Argentinië, of is her a~nnemeliiker
dat de gebeurtenissen in de 'jonge' Afrikaanse sraten, bijvoorbeeld in
Ghana, meer tor de verbeelding spraken?
Tor de staarsgreep in f980 was ik een der militaire commandanten van
her Surinaamse leger, en hoewel dat niet alrijd een voordeel is voor een
objecrieve observarie, geefr her wel een informarievoorsprong_ Bijvoorbeeld naar de mare van de politieke betrokkenheid van her leger. In
verschil lende public.ries (Fernandes Mendes '983, ' 987, 1989 ) heb ik in
het verleden gereflecreerd op de aanleiding, oorzaken en achterliggende
doelstellingen van de staatsgreep.
Dertig jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname is een goede
gelegen heid 0111 de ve le bestaande inzichren af re sroffen en zo rnogelijk in
een vernieuwd ana lysekader te plaatsen. De drijfveren van de militairen
- die gedurende korte tijd zelfs als revolurionairen werden aangeduid
- en de effecten daarvan, hebben per slot van rekening een alles overheersende en verstikkende invloed gehad op her nu dertigjarige proces
van vo lkenrechrelijke onafhankelijkheid.
De vraag kan worden gesteld naar de relevantie om dertig jaar na dato
dir thema re bespreken. Her kan geen kwaad, maar zijn er nier vee l urgen ter zaken? WIe hope ;t ;s over; After the regimes is de tirel van een overzichtsartikel in The Miami Herald van 14 augustus 2005. 'Throughour
the 20rh century I... 1 military dictatorships ruled couJlrries acrOSS Latin
America 1... 1. Bur it is over' is de constatering in dit artikel. Colombia,
Ecuador, Venezuela, Uruguay, en heel war :1ndere landen worden nu
geregeerd door democratisch gekozen regeringen. Hoge officieren uit
deze landen verk laren nu: 'we a re outside the political proceSSj we are
soldiers who work for an army thar is not politicized; rhe armed forces
undersrand rheir role in a democratie republic.' Het kan ve rk eren.
De huidige rrend is dat in de meeste Larijns-Amerikaanse landen op grote
schaal amnestiewetten ongedaan gemaakr zijn of worden. De militaire heersers moeren alsnog terechr staan voor hun misdaden. De aanvankelijke reHlJgo Fernandes Me ndes W.,en dl Surin"l1111 IIllliteinn le'ij"I-Alllelikllll.l
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rughoudendheid van politieke leiders om de militairen ter verantwoording
te roepen heeft plaatsgemaakt voor een actief vervolgingsbeleid. Suriname
is een van de landen die genoemd worden in het artikel in The Miami
H erafd: 'th e military dictator' Bourerse is vervangen door 'the elecred
president' Venetiaan. In dit opzicht volgt Suriname in grote lijnen de trend
in Latijns-Amerika. Geen militaire dictatuur meer. Maar is de militaire
dreigi ng verdwenen? Wat is de cultuur binnen het leger en worden ook
in Suriname militairen vervolgd voor hun misdaden? Bestaat er nog een
amnestiewet en zijn er plannen om die in te trekken? Gaat Suriname met
zichzelf een debat aan? Allemaal vragen waarvan de beantwoording overigens niet altijd binnen het bestek past van dit artikel.
Eind oktober 2005 was ik in Suriname. Juist in de periode dat de oppositiepartijen onder leiding van Desi Bouterse protestdemonstraties organiseerden op het plein voor de Nationale Assemblee. De demon straties
verliepen rustig, maar her decor was grimmig. Militairen en gehelmde
politieagenten met geweren hielden een oogje in het zeil. Ook heb ik
enige indrukken opgedaan bij een drukbezochte bijeenkomst van de partij van Bouterse (N DP). In felle bewoordingen hekeld e Bouterse president
Venetiaan. Deze zou schade toebrengen aan her land di e te vergelijken
was met de orkaan Katrina. De oppositiepartijen bekritiseerden vooral
de verhoging van de benzineprijze n met honderd procent, die vooral
de armoede in her land tot ongekende hoogte zou doen stijgen. Maar
ook sprak Bouterse dreigende raa i over zijn naderende strafrechtelijke
vervolging voor de decembermoorde n. Een strafrechtelijke vervolging
zou niet in het belang zijn van land en volk. ' Er gaan dingen gebeuren',
sprak hij cryptisch. Zijn adviseur Herrenberg liet weten dat vervolging
van Bouterse niet in het nationaal belang was.' De minister van Justitie
en de president reageerden gematigd.
De actualiteit van het th ema wordt door deze gebeurtenissen geïllustreerd. Het onderwerp is springlevend en een vergelijkende classificatie
va n de Surinaamse militair heeft weliswaar ee n relatieve betekenis, maar
kan in elk opzicht nuttig zijn .

DE STAATSGREEP IN SURINAME
De officieren di e in Latijns-Amerika naar de mac ht grepen, waren zelden
representanren van de middenklasse. In de kern waren de staatsgrepen
meestal ger icht op de besc herming van de bestaande economische en
maatsc happelijke elite. De officieren werden deel van deze elite en domineerden bepaa lde burgerlijke instituties (Kruijt 19 89' 78-84). Zij werden
ondernemer en groorgrondbezirrer. Brazilië, Argentinië en Chili waren
belangrijke vertegenwoordigers van dit model.
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De Ware lijd, 24 oktober 2005.
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Protestdemonstratie tegen de regering Venetiaan in november 2005. Foto: Dagblad Suriname.

Tege nover het conservatief te noemen Latijns-Amerikaanse model - dat
tegenwoordig ee rder een rel ier is uit het nabije verleden - staat de progressieve Afrikaanse variam,2 In zijn meest romanrische vorm zou de
Afrikaanse militair zich krachtens de beeldvorming veelal laten inspireren door de noodzaak van nationale omwikkeling, armoedebestri jding
en economische hervorming. Nobele doeleind en derhalve. waar niemand
tegen kan zi jn, Deze geromanriseerde en naïeve etiketten, gelet op de
brute werkelijkheid van mensenrechtensc hendingen en grootschal ige
fraud e door de militaire leiders, maskeren het instirutionele onderdrukkende karakter van Afrikaanse staatsgrepen. De coupplegers konden al
heel snel de ve rleiding van macht en de op verwerving van persoonlijke
rijkdom gerichte corruptie niet weerstaan, In deze zin is er weinig verschil
tusse n Latijns-A merikaanse of Afrikaanse militaire regimes,
Was de militaire ingreep in Suriname ingegeven door de gedac hte
0111 de bestaande eco nomische elite te beschermen, of srond de
ontwikkeling van land en volk ce ntraal ? Voor een antwoord op
deze vraag is een reconstructie van de ing reep nodig (zie uit voerig
Fernandes Mendes i98)}.
2
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voorkomende realiteit. Daarnaast zijn er tal van 'bevrijdingsbewegingen' die evenals de

milila;ren dood en verderf zaaien.
Hu go Felflandes Mendes
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In november 1975 werd de Surinaamse krijgsmacht (SKM) opgerichr,
die besrond uit 18 officieren, 100 onderofficieren en 500 dienstplichtige
soldaten. Het leger was een nieuwe organisatie waar de Surinaamse politici geen ervaring mee hadden opgedaan. De vraag of er een leger moest
komen en wat precies de taak moest zijn, is voor de onafhankelijkheid
nauwelijks besproken. Dat behoeft geen verwondering. De onafhankelijkheid was niet de vrucht van beraad en overleg, maar het resu ltaat van
een politieke overval op land en volk.3 De noodl.aak van een leger was
niet gebaseerd op een ana lyse van de Surinaamse veilighe idsbehoeften .
Er vond geen inventarisatie plaats van mogelijke externe bedreigingen.
Aanvanke lijk werd het leger in de Surinaamse politiek genegeerd. De
minisrer van Justitie werd tevens belast met defensie en er werden geen
pogingen gedaan om de krijgsmacht in re lijven in de gangbare politieke
praktijk van patronage.
Na ongeveer twee jaar trachtten de politici meer greep op de krijgsmacht
te krijgen door de benoeming van bevriende personen. Dit was een van de
aanleidingen [Ot een langdurig conflict met de bevelhebber die uiteindelijk
uit de gratie viel. Door dit confJict werd het leger in zijn functioneren
gefrustreerd. Er ontstond een groor gebrek aan (financiële) middelen. Militaire voertuigen stonden door gebrek aan onderdelen stil. Onvoldoende
materieel, gebrek aan onderhoud en verloedering van de discip line tastten
de slagkracht van de krijgsmacht en de motivatie van het personeel aan.
Dit was een aan leiding voor de staatsgreep van 1980.

PERSOONLIJK BELANG STONO CENTRAAL
Naast deze spanningsvolle relatie tussen politiek en leger waren er ook
interne oorzaken voor de coup van T980. De krijgsmachtleiding bleek
niet competent te zijn. In het jaar voor de staatsgreep bleek het officierscorps geen vertrouwen meer te hebben in de commandant die meermalen ter verantwoording werd geroepen voor zijn onverantwoordelijke,
ongeïnteresseerde en gebrekkige wijze van leiding geven . Hij hield zich
on ledig met parades en recepties; voor de manschappen had hij geen
aandacht. In het bijzonder het waanzinnig genoemde detacheringsysteem
was een steen des aanstoots. De mi litairen waren vele maanden van huis
en verveelden zich op locaties diep in het binnenland. Deze jaren achtereen volgehouden verfoeide detacheringpraktijk was naast wilJekeurige
bevorderingen en verwaarlozing het belangrijkste mikpunt van kritiek.
Door de officieren werd in 1979 - kort voor de staatsgreep - aan de
officieel ingesteJde onderzoekscommissie Abendanon een memorandum
aangeboden. Zij kwamen daarin tot de conclusie dat de crisis waarin de
3

Bij de verkiezingen van 1973 was dit geen thema . Overigens was ik niet tegen de onaf·
hankelijkheid, wel tegen de ondemocratisch verwerving daarvan . Zie Fernandes Mendes

1989.
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krijgsmacht verkeerde, een rechtstreeks gevolg was van de wisselwerking
van de ongeschiktheid van de legerleiding met het - misschien onbewust
- frusuerende beleid van de regering.
Dit was het klimaat waarin vanaf 1978 bij de onderofficieren de
overigens terechte behoefte OIusrond te komen rot de oprichting van
een vakbond. Jn voornoemd memorandum van de officieren komt de
volgende zinsnede voor: 'Binnen de krijgsmacht is demotivatie in alle
gelederen waarneembaar. De sfeer is totaal verziekt, het leger kan als
zodanig niet langer functioneren.' De commandant van het Surinaamse
leger wees lange tijd de vorming van een vakbond af, met als motivering
dat er geen betere vakbonds leider was dan hijzelf. In januari 1979 gingen
de onderofficieren voor het eerst in staking. Deze staking werd gevolgd
door andere act ies. In januari J980 betichtten de onderofficieren het
kabinet van verraad4 en gingen over tot een gedeeltelijke bezetting van
een belangrijke kazerne. Gedurende een jaar was niet opgetreden tegen
de militairen. Daarmee liet de regering, die een verbod tot vervolging
uitvaardigde, serieuze schendingen va n het militaire strafrecht over haar
kant gaan. Dit was buitengewoon ernstig voor het functioneren van het
leger. De staking van januari r980 was tegen de regering gericht, die
daarom het verbod op militair st rafrechtelijke vervolging introk . In eerste
instantie werd een drietal militairen aangehouden en vervolgd voor ernstige militaire vergrijpen zoa ls muiterij. Veroordeling had kunnen leiden
tot ontslag uit het leger en lange gevangenisstraffen. Eén dag voor de
uitspraak van de krijgsraad vond de staatsgreep plaars. Een veroordeling
van het drietal zou het sein zijn geweest voor de vervolging van andere
onderofficieren. Met de staatsgreep werd voo rkom en dat een aantal
gezichtsbepa lende onderofficieren in her gevang zou belanden en wo rd en

ontslagen uit het leger.
Met het voorgaande is de vraag of de Surinaamse staatsgreep past in de
Zuid-Amerikaanse praktijk van militaire interventies beantwoord. Met de
staatsgreep werd geen ander doel gediend dan het behartigen van het eigen
belang, namelijk te voorkomen dat men oneervol ontslagen zou worden uit
de krijgsmacht en in de gevangenis zou belanden. Ik ken geen voorbee ld
van een militaire interventie in Latijns-Amerika of Afrika waar het persoonli jke belang van de coupplegers zo evident en rechtstreeks was.
Ik denk daarom dat Kruijt ( 1989: 2) nog te veel eer bewijst aan de
militairen die de staatsgreep pleegden, met zijn constatering dat hij Su·
riname beschouwt als een 'onm iddellijk gedegeneree rd e' var iant van het
Latijns-Ame rikaanse model. Erkend moet worden dat de coupplegers
aanva nkelijk kond en rekenen op ee n zekere welwillendheid. De ingreep
zou perspectief bieden op democratisch bestuur, prioriteit voor vo lkswoHet verhaal gaat dat de premier Arron aan de onderofficieren ondermeer de belofte had
gedaan de commandant te ontslaan. Dat gebeurde niet en werd als verraad ervaren.

HUII O Ferna ndes Mendes
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ningbouw en effectieve armoedebestrijding. Het was een kans om aan de
verstikkende greep van de oude politiek te ontkomen. De oude politiek
stond symbool voor de overheersing van groeps- en etnische belangen.
Velen zagen de staatsgreep als een kans op een nieuw begin. Ook kleine
linkse politieke partijen en bewegingen probeerden invloed te krijgen op
de militairen en de staatsgreep om te buigen naar een sociale revolutie.
Zowel in het Afrikaanse als het Latijns-A merikaanse model worden de
militairen al heel snel vermogend. Dit patroon is ook in Suriname waarneembaar. Veel militairen die betrokken waren bij de staatsgreep zijn nu
rijk. Het zijn zakenl ieden, grootgrondbezitters en zij hebben belangen
in onroerend goed en in de landbouw. Het is het klass ieke patroon van
ze lfverrijking, terwij l men zich laat voorstaan op de inzet voor de minder
draagkrachtigen .

OVERGANG VAN MILITAIR NAAR BURGERLIJK BESTUUR
Zoa ls de meeste Latijns-Amerikaanse landen kent Suriname tegenwoordig een democratisch ge legitimeerd bestuur en een door de bevolking
gekozen parlement. Her leger functioneert voor zover waarneembaar
niet als een politieke factor. De Surinaamse militair heeft al weer jaren
een niet politiek imago en voert de opdrachten van de regering uit. Her
lijkt erop dat de regering de vervolging van de vermoedelijke daders van
de moorden in 1982 wil doorzetten. De minister van Justitie toont in zijn
toespraken een zekere vastberadenheid en daadkracht. Op dit moment
wordt er niet gesproken over de int rekking van de amnestiewetgeving,
die tor stand kwam in 1980 en de mi litairen amnest ie verleende voor de
strafbare gevolgen van de staatsgreep. Naast de moorden in december
T982 zijn er nog andere ernstige schendingen van fundamentele mensenrechten gepleegd. De gepleegde wreedheden tijdens de zogeheten Binnenlandse Oorlog5 - zoa ls Moiwana - zijn nog onvoldoende bekend en,!
beschreven. Het is noodzakelijk en onvermijdelijk dat ook deze zaken ter
hand genomen worden, zoa ls ook elders in Latijns-Amerika het geval is.6
Het blijkt noodzakelijk als laatste complement van de volledige transitie
van militair naar burgerlijk bestuur. De succesvolle afronding van de
vervolging van de gebeurtenissen in december 1982 is een eerste stap in
dit eindproces. Het is wel de moeilijkste en belangrijkste fase. Dat blijkt
wel uit de huidige straatacties en demonstraties en vooral uit de relatie
die wordt gelegd met de strafrechtelijke vervolging van Bouterse.
Het is van belang de historische parallel re onderkennen tussen de aanloop tot de staatsgreep in 1980 en de actual iteit. Ook in 1980 waren

Er is uiteraard wel over dit onderwerp geschreven. Zie Hoogbergen & Polimé 2002 en
Hoogbergen & Kruijt 2005.
Naast justitiële vervolging zijn ook voor Suriname meerdere mogelijkheden geïnventari·
seerd. Zie Grootemaat 2002 en Forti & De Miranda 1999.
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er straatacties en dreigde een strafrechtelijke vervolging. Korr voor de
rechterlijke uitspraak volgde de staatsgreep _ Kan het niet weer gebeuren?
Niet als de lessen die dc geschiedenis biedt, serieus worden genomen. De
omstandigheden zijn ook veranderd, Latijns-Amerika is geen broedplaats
meer van militaire dictaturen, en rekent juist af met dit verleden. Bouterse
is geen militair meer. En het kan niet anders: Suriname is op dit punt de
naïviteit voorbij!

LITERATUUR
Fernandes Mendes, H., 1983
-De staatsgreep in Suriname.' Nederlands Juristenblad S8: [4 ')-1 51.
Fernandes Mendes, H., 1987
'Militairen en staatsmacht in Suriname; Een aflopende zaak?' Awic nieuws-

brief 412), )8-48.
Fernandes Mendes, H., 1989

Ona{fJankeliikheid en parlemelllair stelsel ill Suriname: Hoo(dli;lIell van een
nieuw en democratisch staatsbestel. Zwolle: Ticenk Willink.
Fernandes Mendes, H., 1990
-Suriname [5 jaar onafhankelijk; Mislukte bnsen.' Namens, tiidschri(t voor
democratisch bestuur S (1): 6-13.
Forti, AW & G.l. de Miranda et al, 1999
Waarheid (m gerechtigheid: Op zoek /laar verzoening ;11 Suriname. S•.l1l .Iosé:
Organisatie voor Gerechrigheid en Vrede en Inter-Amerikaanse Instituut voor
de Mensenrech ten.
Grootemaat, F., 2002
'De mogelijkhe id van een waa rheidscommissie in Suriname.' 050, Ti;dschrift

voor Surinaamse Taalkul/de, Letterkunde, Cultuur en geschiedenis 21 (2):
2 1 3- 22 4.
Hoogbergen, W. & Th. Polimé, 2002
1986-2002.' Oso, Tiidschrift voor Surinaamse Taa/~
kunde, Letterkunde, ClIltuur en geschiedellis 21 (2): 225-242.
Hoogbergen, W. & D. Kruijt, 2005
De oorlog vall de sergeallten; Surinaamse militairelI ill de politiek. Amster~

'Oostelijk Surlname

dam: Berr Bakker.
Kruijt, D., 1989
-Militaire regimes en nationale veiligheid.' Illternationaie Spectator 43 (2):

7 8- 84.
Mr. Dr. Hugo Fernandes Mendes was llniversitJir hoofddocent in Leiden en heeft
rege lmarig gepllbliceerd over constirutionele ontwikkelingen in Suriname.

Hugo FernandBs Mendes

Waren de Su rinaamse militairen lalijns-Amerikanen?

m

•

Walter Lotens

Links en de militaire periode in
Suriname

O

n dit artikel benader ik de militaire periode vanuit een ruim
maatschappelijk rijdskader. Om de gebeurtenissen tussen 1980
en 1987 in breed perspectief te kunnen plaatsen, hanteer ik zowel
een groorhoek- a ls een telelens. Ik zoom eerst in op de ruime omgeving van
Latijns-Amerika, trek vervolgens de linkse beweging in Suriname dichterbij
en stel dan pas scherp op de zeven jaar van de miliraire periode. Ik baseer
me voor deze bijdrage ondermeer op mijn boek: Omkiiken naar een 'revolutie'; Surinaamse intellectuelen onder militairen uit 2004. Ik heb met deze
publ icatie geen wetenschappelijke pretentie. M ijn interesse voor processen
van maatschappijverandering heeft te maken met mijn mei J968 achtergrond. Het niet-Nede rl ander-zijn (maar Belgisch taalgenoot met een lange
Latijns-Amerika achtergrond) is ook medebepalend geweest voor mijn
invalshoek. Ik beschouw Omkijken naar een 'revolutie' als een verYolg op
D,~uken in Sandino's hoed; Over internationale solidariteit uit 1998. In dat
boek probeer ik, samen met een aantal geïnterviewden, de Sandinistische
periode en de ro l van de solidariteirsbeweging daarin te evalueren. lk had
in 1996 onder meer een zeer lang gesprek met de Sandinist Adolfo Hernández. Een zinsnede uit zijn betoog heb ik als motto voor Omkijken naar een
'revo/utie' gekozen: 'Natuurlijk hebben wij verkeerde dingen gedaan . Ik
ben zeker niet te beroerd om dat toe te geven. Maar dan moet er niet all een
over vergissingen gesproken worden, maar ook over de omstandigheden
van economische boycot en dreigende interventie; vergissingen zijn nooit
abso luut, dat zou een zeer antidia lectisc he manier van denken zijn.'
Van de tweeëntwintig onafhankelijke landen die tot Latijns-Amerika behoren, zijn er slechts twee die een andere voertaal dan het Spaans of Portugees gebruiken. Dat zijn Guyana en Surin ame. Met zijn 164.000 vierkante kilometer en ongeveer 49°.000 in woners is Suriname, met Latino
norm en gemeten, een dwergland van het type 'ons-keot-ons'. Historisch
gezien is Surin ame een kosmopolitische indringer in Latijns-Amerika,
maar geografisch maakt de jonge republi ek deel uit van het continent van
Fidel Ca stro, Che Guevara, Daniel Ortega, Salvador Allende en Hugo
Chávez, maar ook van Anastasio Somoza, Hugo Banzer, Augusro Pi nochet en Jorge Videla. Namen van vr ijheidstr ijders en dictators haalden op
ee n bepaa ld ogenblik alle krantenkoppen. Latijns-A merika beleefde in de
tweede helft van de twinrigsre eeuw een reeks zee r bloedige confronta ties
tussen links en rec hts. Vrijwel alle linkse stro mingen, gaande van links
populisme (Peron), over reformisme (Allende) rot communistische guer-
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rillabeweg in gen (van crotskistische, maoïstische, Albanese of sralinisrisc he signatuur) waren aanwezig. Na de overwinning van Fidel Cas tro in
] 959 werd de in ze t ve rtienvoudigd: guerrilhlbewegingen zochten steun in
het Oostblok en de VS gingen zich syste matisc h bemoeien I11 et vcrzetsbestrijding. Nationale lege rs richtten het geweld naar binnen en voelden
zich door de doctrine van 'nMionale veiligheid' gerec htigd d e macht te
grijpen. 'Vuile oorlogen' en moordpartijen werden de norm. Alle landen,
behalve M exlco, Venezuela, Colombia en Cos ta Rica, hebben militaire
dictaturen gekend, Tot het einde van de jaren {3chtig was het continenr
ee n sla gveld in de Koude Oorlog. Na de val van de Berlijnse Muur verdween La tijns-Amerika uit de schijnwerpers.

DUO LINKS VOOR 1975

De maatschappelijke stormen die her continent teisterden, gi ngen grotendeels aan Suriname voorbij. De Nederlandse kolonie aan de Wilde
Kust kende een heel and ere onrwikkeling dan haar Latino buurlanden
die a l in het begin van de negenriende eeuw hun onafhankelijkheid verwierven. Suriname wa s een naar binnen gekeerd 'vasrelandsei land', dat
voo ral aandacht had voor haar eerder gespannen relatie met Nederland.
Het Koninkrijksstatuut van 1954 waardoor Nederland, de Nederlandse
Antillen en Suriname gelijke rijksdelen werden, was voor de Surinamers
veel belangrijker dan het bericht uit 1953 van de mislukte aa nslag va n
Fidel Cast ro op de Moncadaka ze rn e.
Suriname is ee n rustig land en zij n bewoners gaa n zich niet te buiten
aan bloedvergieten zoa ls in de andere landen va n Latijns-A merika, Dat
was - vóórdar de decembermoorden plaats vonden - het beeld dat
de Surinamers van zic hzelf hadd en,1 Wapengek letter en geweld waren
eerder uitzondering dan regel in de geschiedenis va n de twintigste ee uw.
De revolutie van 19 r r vond geen doorgang en de inspirator ervan, Fran s
Pavel Killinger, wo rdt door Hans Ramsoed h eerder als een operettefiguur
van een mi slukte revoluti e beschouwd dan als ee n revolutionair of a nri koloniaal (Ralllsoedh 200}: 2 09)'
Van meer betekenis voor de linkse beweging waren de vakbonden die ee n
zeer belangrij kc rol speelden en nog steeds spelen in de Surinaamse maatschappij (Hira I 983). De aa nzer voor de eerste coö pera tieve verenigingen
werd gegeven aa n het einde van de nege nti end e eeuwen was geïnsp ireerd
op de arbeidersbeweging in Europa. Die Europese - lees: Nederlandse
- invloed za l heel de twinrigste ee uw de ontwikkeling van het lin kse
gedachtegoed in Suriname blijven bepalen. Dat blijkt ook tijden s de inrer'Ik kan u zeggen dat Surinamers een vredelievend volk vormen, Het is een volk dat, ondanks het feil dat het koloniale erfenissen heeft, weet hoe het met elkaar moet omgaar\.
Wij weten met elkaar te leven: zei Fred Oerby in nHS in de Nederlandse Tweede Kamer

lDe Groene, 18 oktober 19951.
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bellumperiode, De internationale economische crisis begin jaren dertig,
die ook Suriname trof, maakte een aantal krachten los, Louis Doedel,
Kees Wijngaarde, Marinus Lepelblad, Theo de Sanders, Anton de Kom,
H einrich Liesdek, Jacques van Eer en Sam Venoaks wierpen zich op als
belangrijke voormannen van een stilaan opkomende arbeidersbeweging.
Volgens Scholtens stonden deze leiders nauw in contact met (of behoorden tot) de Nederlandse SOAP (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij),
de CPH (Communistische partij Holland) en het NW (Nederlands
Verbond van Vakverenigingen) (Scholtens 1987: IJ). Dat leidde zelfs in
1933 tot de oprichting van de Surinaamsche Democratische Arbeiderspartij (SOAP) die onder leiding stond van Heinrich Liesdek.
Het koloniale bestuur keek met argusogen naar dergelijke politieke activiteiten, die door gouverneur Rutgers als het opdoemend gevaar van het
communisme in Suriname werden bestempeld (Buddingh' '999: 246).
Het gevaar werd de kop ingedrukt. Na een rel in 1933 waarbij twee
doden en 23 gewonden vielen onder een regen van politiekogels wees het
koloniale bestuur De Kom het land uit. Ook Doedel maakte men onschadelijk, want in 1937 werd hij opgesloten als psydliatrisch patiënt.
De Nederlandse staatsveiligheid, met name de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Centrale Inlichtingen Dienst (C ID ), maakten zich vanaf
de jaren vijftig behoorlijk wat zorgen over het Surinaams nationalisme dar
op Nederlandse bodem welig worte l schoor. lansen van Galen onderzocht
in het Nationaa l Archief rapporten van die diensten en kwam zeer vaak de
naam Eddy Bruma tegen. De stichter van de culturele vereniging Wie Eegie
Sanie wilde samen met geestesgenoren als Sedney, Waaldijk, Gessel, Eersel
en andere jonge Surinaamse studenten 'onze eigen dingen' gaan doen in
Suriname (Jansen van Galen 2001: 125-126). Al gauw kreeg Bruma het
Koude Oorlogsetiket 'communist' opgeplakt. Eens terug in Suriname deed
zich dezelfde stigmatisering voor. Bij de oprichting van de Nationalistische
Beweging Suriname (NBS) in 1959 sprak De Ware Tiid schamper van een
'handjevol linkse figuren', dat zich voor 'een kar met onbekende bestemming' had laten spannen, want 'het extreme en het nationalisme en het
communisme waren immers loten van dezelfde stam',2
In de Koude-Oorlogssfeer van toen was er geen ruimte voor nuancering,
want anders zou men onderscheid gemaakt hebben w ssen de overwegend cultureel georiënteerde Bruma en de veel radicalere De Kom die
de kl assenstrijd als uitgangspunt nam, In het programma van Sruma's
Partij Nationalistisc he Republiek (PNR) werd trouwens volgens Meel de
klassenstrijd verworpen evenals de 'vernietiging van de particuliere sector
van de econom ie' (Meel 1999: 226).
Volgens de Surinaamse histo ricus Hassankhan beleefde Bruma zijn ' Hetenachrsdroom ' in een andere tijd. Hassankhans generatie, waartoe ook
2 De Ware Tijd, 4 mei 1959.
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de linkse intellectuelen behoorden die voor en tijdens de staatsgreep van
J 980 op de voorgrond traden, bestudeerde in het voetspoor van Bruma
de geschiedcll\s van Suri nam e, maar dan op een andere, meer radicale
111anier. 'De golden s;xties en Illei '68 brachten een kentering teweeg in
her denken over mcns en maatschappij. De tijdgeest bood meer opening
voor een nationalistisch en socialis ti sch discours of voor een combinatie
van beide.' Volgens Hassankhan waS deze generatie progressiever dan
de generatie van Bml11a. 'Vanuit hun marxistische inspiratie streefden zij
naar radicale veranderingen in de kl assensrructu ur van de ma atsc happij.
Bruma, ondanks het feit dat hij voor "colllmunist" versleten werd, ging
lang nict zo vcr. Zij n generatie was geen wereldverbeteraar; hun ambitie
reikte niet verder dan het kunnen bewandelen van een eigen weg in een
eigen staat' (Lorens 2004: S8).

IN HET SPOOR VAN MEI 1968
Voor het typeren van die nieuwe generatie waarover Hassankhan
spreekt, is 19 75 niet de enige belangrijke datum. De onafhankelijkheid
van Suriname is wel een zeer belangrijk scharnierl110menr geweest voo r
de nieuwe linkse beweging die zich begint te formcren, maar mei '68 was
waarschijnlijk een even belangrijke gebeurtenis.
Oms treeks mei '68 begint een nieuwe lichting jonge Surinamers te studeren in Wageningen, Amsterdam, Delft, Leiden, Groningen en Utrecht.
Zij kwamen niet a lleen in aanraking met de wetenschap, m:1:1r ook
met de geesr van '68 die aan de Nederlandse universiteiten aanwezig
was. Het traditionele onderwijs, de opvoeding, her gezin en de seksuele
moraal kwamen zwaar onder vuur re li ggen. Mei '69 declareerde de
'Ve rbeeldin g aan de ma ch t' en 'Verboden te verbieden' . Het was de tijd
van de korte rokken, plateauzolen, bakkebaarden, broeken met wijde
pijpen, met bloemen beschilderde Volkswagenbusjes, maar ook van Che
Guevara posters, Dolle Mina's, Black Panrhers en Roze Actiefronren.
Het moet een f1inke cultuurschok geweest zijn voor Ruben Liew Paw
Sall1, Iwan Krolis, Eddy Jharap, Edward Naarendorp, Frank Playfaif,
\Xlinsron Caldeira, C handra van Binnendijk, Henk Goedscha lk, Harold
Jap-A-Joe, Cynrhia Rozenblad, Marie Levens, Henk Herrenberg en al
die andere Surinaamse jongeren die ineens in een andere wereld werden
gesrort. Her was ook de tijd dat studenten bij de fabriekspoorren pamflettcn uitdeelden, waarin de klassenvijand de wacht werd aangezegd. In
Nederland ontstonden nier alleen Sjaloom, wereldwinkels, de X min Y
beweging, Viernam-, Chili, Angola-, Nicaragua- en EI Salvador-comités,
maar ook Suriname- en aluminiul11comités die zich afzettcn tegen wat zij
als de uitbuiring van Suriname beschouwden.
De jongc geologiestudenr Eddy Jharap, een eenvoudige jongen afkomstig
uit de Bomapolder die er studeerde russen 1964 en 197°, getuigt:
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In Nederland was de provobeweging al eerder ingezet. Ook de studenten,
voornamelijk in Amsterdam, lieten zich niet onbetu igd. Denk aan de
bezening van het Maagdenhuis. Leiden was noga l conservatief, maar
binnen de Surinaamse studentenbewegi ng was er toch een vrij links
georiënteerde groep. De ontwikkelingen in Vietnam, in Zu id-Afrika en
in Midden-Amerika lieten ons niet onberoerd. Ze oefenden een enorm
politiserende invloed uit op ons. Er was ook een aa ntal progressieve
hoogleraren aa n de universiteit - ik herinner mij nog de professoren
Wertheim en Zürcher die ons bewust maakten van de nieuwe maatschappelijke ontwikkeli ngen in de derdewereldlanden (Lote ns 2004: 72) .

jharap ontwikkelde zich naar eigen zeggen in die periode tot een geëngageerde exacte wetenschapper.
Die maatschappelijke oriëntering haalde ik niet uit mijn studie. Ik werd
eerder geïnspireerd door de Surinaamse st ud entenkring, waar we discussieerden over wereJdvraagsrukken en we nadachten over de toekomst van
Suriname. Op die manier kwamen wij ook in contact met studenten van
heel andere disciplines. Zo gi ngen we in de faculteit van de sociologie
luisteren naar lezingen van progressieve hoogleraren die de situatie in
Midden-Amerika, Cuba, indonesië en China belichtten. Op ee n bepaald
moment was de studie geologie voor mij bijna een aan hangse l geworden.
Ik ging weg uit Suriname om mijn studie af te ronden. Dat heb ik uiteindelijk gedaan, maar het grootste deel van mijn rijd besteedde ik toch aan
politieke act iviteiten (Lotens 2004: 72).
De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg de handen vol met het vo lgen
van die jonge Surinamers, die in woord en geschrift getuigden van hun
anti-imperiali stische instelling. In heel Nederland verrezen de Suriname
com ités als paddenstoeJen uit de grond. 3 Ook de Vereniging Ons Suriname radical iseerde mee en lag, samen met de Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders, aan de basis van het Aluminiumcomité, dat nadien
Surinamecomité ging heten.

3 In 1970 verscheen bij de linkse uitgeverij SUN (Nijmegen) het boek De uitbuiting van Suriname geredigeerd door Kross & Pearl waaraan werd meegewerkt door de Surinaa mse
Studenten Unie (Leiden), het Rijstcomité (Wageningen), het Surinaams Actiecomité
SURACOM (Nijmegen', de Surinaamse Organisatie van Studenten (Leiden), de Werkgroep
Suriname (Groningen), het Zeeuws Aluminium Comité (Vlissingen) en Leden van de
Bond voor Wetenscha pp elijk Arb ei ders en de van de Vereniging Suriname (Amsterdam).
Andere publicaties uit deze periode zijn: Anoniem (1974); Van Waesberge 119761 en PaërlJ
(1969). Het uitvoerige hoofdstuk 16 uit dit laatste boek gaat volledig over Suriname, mef
speciale aandacht voor de situatie op plantage Mariënburg. Dit werd geschreven door de
Surinamers Rudi Kross en Ernst Megens. Vanaf 1973 verscheen Suriname Informatie, een
maandelijkse uitgave van de sotidariteitsbeweging Suriname (S8S).
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Vaak ging het bij zu lke initiatieven om wat men toen eerder eufemistisc h
'een heid in verscheiden heid' noemde, wanr de verschi llen tussen nieuw
links ware n zeer groot. De conrouren van wat later de (mee r pragmatische) Palu en de (mee r ideologisc he) VP en voora l de RVP zouden
worden, waren toen al zich tbaar.
De Palu-man en EBG'er Haro ld Jap-A-Joe zegt daarover:
In onze Nederlandse periode sloten wij als sociologen meer aan bij de
la ndbouwingen ieurs van Wageningen. Zij werden als de di ssidenren
beschouwd binnen de Surinaamse studenrenbewegi ng. Zij waren wel
links, maa r ni et zo dogmatisch als de jo nge ns va n Leide n. Daarom ging
ik graag naar Wageningen. Daar kon je tenminste zeggen d3t iemand
als Jopie Pen gel roc h óók een belangrijke bijdrage had ge leve rd voor
de maatsc happe lijke emancipatie va n de zwart Creoolse bevolking. Het
marxistisch jargon hoorde je nauwelijks bij de Palu. En als je het dan al
hoorde was her ee rd er grappend bedoeld. Op zarerdag lieren wij nogal
eens ee n kist bier aa nruk ken en als er iemand wat re veel op had dan
zeide n we dat hij het hoogste stad ium van het imperialisme bereikt had .
De Pa lu-jongens waren geen zwevers. Ze bleven, ook a ls ze wat bier op
hadden, met hun twee voeten op de grond. Hun concrete, pragmatische
benadering rrok mi j aa n en die was zee r duidelijk aanwezig bij de oprichtin g van de Palu in 1977. Dat vo nd ik belangrijker dan a l die theo retische
discussies over M arx en Lenin. Op die bijeenkomst werd er helemaa l
geen marxistisch jargon ge hantee rd. Er werd gesproken over Suri name
en over de m~nier waarop wij de ontwikkeling va n ons land op ga ng
konden brengen (Lo rens 2004: 130).
Ondanks hun o nderdompeling in de mei '68-sfeer werden de meeste
Surinamers gee n marxisten pur song. Palu-vrouw Cynth ia Rozenblad
benadrukt: ' In ons eerste manifest was het marxisme-leninisme zeke r het
uitgangspunt, maar binnen de partij heeft er zic h a l snel een ontwikkeling voorgedaan 0111 niet te rigide om te springen mer bepaalde ideeën,
zoals dat wel gebeurde bij de groep rond Ruben Lie Pauw Sam' (Lote ns
2004' ')0).

HUil nationalistisch streven, aangevuld met hun geloofsovertuiging en
gekruid I11et een fl inke dosis marxistische inspiratie, maakten dat er een
typisch Su rinaamse cock tail van drijfveren onrstond. \'Vas Eddy Jharap
bijvoorbeeld een overtui gd marxist? Z ijn anrwoo rd lijkt me typisch voor
heel war mensen van die generatie:
Ik ben christelijk opgevoed. Ook in Nederland heb ik nog aa n ca tec hisatie en bel ijdenis geda:l n. Her christendom heeft een bijzonder indruk op
mij gemaakt. Door dat ge loof heb ik mijn ziekte beter kunnen verdragen.
Toen ik in aanraking kwam met het marxisme zag ik daarin in de ee rste
Walier l Ole ns link s In de mitillir. plriode in Surinlml

plaats hetzelfde verhaa l als in het christendom: rechtvaardig zijn, werken
voor de armen, helpen. Dar was voor mij een zeer herkenbare boodschap, die mij meer aansprak dan de scherpe ideologische invalshoek van
het marxisme. Ik wilde me nier inlaten in de discussie of God nou dood
was of opium voor her vo lk kon worden genoemd. Die gesprekken vond
ik minder relevant . Sommige mensen hebben een God nodig, andere nier.
Het samen optrekken voor een meer rechtvaardige maatschappij leek mij
veel belangrijker. Daarom kon ik me wel vinden in de marxistische opvattingen over sociale strijd en klassentegenstellingen (Lotens 2004: 73).

NIEUW LINKS IN SURINAME
Het zijn deze geradica liseerde Surinaamse studenten die na hun studie
in Nederland met veel idealistische ideeën over de maakbaarheid van de
maatschappij naar hun geboorteland terugkeerden. Zij wi lden hun verworven kennis en hun - meesta l - radicale politieke opvattingen inzetten
om de nieuwe republiek te helpen ontwikkelen . 'Tot voor kort was de
PNR de enige uitlaatklep voor alJe radicale elementen in Suriname,' berichtte het hoofd van de BVD, Kuipers, in 1970 aan vice-premier Bakker,
'doch mede door de betrekkelijk gematigde houding van Bruma verliest
de partij thans een deel van haar aanhang aan organisaties als het Marxistisch-Leninistisch Centrum Suriname' (Jansen van Galen 2001: I r2).
De geradica liseerde terugkomers klaagden de praktijken aan van de rijke
(uwbois of compradores die optraden a ls loopjongens van buitenlandse
bedrijven in Suriname. Met deze term werd zeer goed het nationalistische
én socialistische sentiment aangegeven, waaruit deze nieuwe groep haar
inspiratie putte. 4 Tijdens de 'oude politiek' was deze elite, die als pleitbezorger optrad van het bu itenlands kap itaal, sterk aanwezig in kringen
van de regering. De grote partijen (VHP en NPS) en hun cliëntelistische
politiek waarmee zij hun etnische achrerban in de warren probeerden te
leggen, kregen het hard te verduren van deze nieuwkomers in het politieke veld. Vooral de oude rotten Lachmon en Arron waren voor hen de
schietschijven van de traditionele politiek. Die oude schoenen wilden zij
uitschoppen, niet op een revolutionaire manier maar volgens de regels
van de parlementaire democratie. Ondanks het revolutionair-marxistische jargon overwoog toch een sociaa l-democratische refJex.
Bij hun terugkeer begonnen zij dadelijk politieke partijen op te richten
om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, die oorspronkelijk in
juli 1976 hadden moeten plaatsvinden, maar omdat Arron niet zeker
was van politieke winst door onder meer de opkomst van progressieve
partijen, uiteindelijk pas in 1977 werden gehouden. Edward Naarendorp
beleefde die periode van heel nabij :
4-
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Oe Sranan·term futuboidateert uit de slaven periode , Hij was de persoonlijke bediende van
de meester die wanneer er gebeld werd. paraat moest staan.
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Er werden dagelijks acties gevoerd tegen wat toen de 'kl iek SedneyLachmon' werd genoemd. De VHP-PNP-regerÎng die in 1969 aantrad,
werd În 1973 op de knieën gedwongen door langdurige stak ingen van
alle vakbonden. s De regering trad toen zeer hardh andig op: een van de
betogers. Ron aId Kitty, ook Abaisa genoemd, werd doodgeschoten en
Fred Derby, ikzelf en 110g vele anderen belandden als oproerkraaiers in de
geva ngenis. Die reactie tegen de oude politiek vertaa lde zich niet dadelijk
in ni euwe politieke formaties, rnaar leidde wel, Haar Europees model,
tot de oprichtin g va n een aantal politiek georiënteerde co mités. Mensen
als HUl11phrey Keerveld, Frank Ranada , Winsto n Ca ld eira en ook Wim
B:lkker als tekenaar van De Rode SuriNamer beijverden 1.ich om heruitgaven van boeken te verzorgen in de geest van de linkse uitgeverij tj es in
Nederland die we kenden. Drukken, kopiëren, stencilen deden \ve 0111 het
werk aan de basis te o nd ersteun en: jongeren, vrouwe n, buurtwerk, vako rganisaties. Het is toen ook dar het comité Vrienden van Mariënburg
werd opgerichr. \Xlii wilden door her verrichten va n gemeenschapswe rk
de arbe iders va n dat noodlijdend e suikerbedrijf ste un en en politiek bewust mak en. We o mvi nge n ste un van onder meer het Surin amecomlté in
ederland (Lote ns, 2004: ( 06) .
Vooral de Volks partij (VP) va n de arts Ruben Lie Pauw Sam was behoorlijk populair, voo rnam el ijk onder jongere n. In 1977 omstond de
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (Palu ), voortgekome n uit
eell politieke bundeling va n voornamelijk in Wageningen o pge leide la nd bouwinge ni eurs en and ere pragmatisch in ges teld e aC;ldcmici. Vanaf haar

ontstaan heeft de Pal" kritiek geleverd op het ontwikkelingsbeleid van
de 'o ude politiek' en dan voornamelijk op het megaproject in West-Suriname. Daarnaast ontstond ook de Oskom (O rga ni sa ti e van Surin aa mse
Kommuni sten), het Democratisch Volksfront (DVF) va n Humphrey
Keerveld, de Progressieve Socialistische Partij (PSP) van Sport- en radioman André Kamperveen, de Surinaamse Socialistische Unie (SSU) va n de
Hamboyanre H enk Herrenberg en de Co mmunistisc he Partij Suriname
(C PS ) van Bra m Behr. De journa listen Rudi Kross en Jozef Slagveer koze n
voor een an dere st rategie en trachrren binnen de N PS - en Kross ook binnen de Moederbond - hnkse standpunren binnen te brengen.
Kl ein links werkte zich uit de naad om in de volkswijken van Paramari bo aa n invloed te winnen . Er werden vo lksco mités opge ri cht en de
stencilmachin es en drukperse n draaiden op hoog toerental 0111 de ni euwe
tijd sc hriften (Pipel, Mokro, SONde Spikri en De Vri;e Stem ) en brochures
aa n de man te brengen. Even zag het er naar uit dat de ni euwk o mers de
s

Door de onderwijzersstak.ing \lan 1966, de lerarenstaking van 1969 en de algemene
ambtenarenstaking van 1973 dwongen de vakbonden twee regeringen op de knieën: de
regering-Pengel in 1969 en de regering-Sedney in 1973.
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twee grote politieke blokken behoorlijk wat Stemmen zouden kunnen
afsnoepen, maar de politieke tegenstellingen bleken al snel zo grom dat
er vaak onderling een steriel politiek gebekvecht ontstond. De kleine par;}
tijen waarbinnen alle scala's van links tot extreemlinks vertegenwoordigd
waren, brachten vaak hun rivaliteiten en vetes mee uit Neder lan d.
De periode om agitatie te voeren was nochtans uitstekend, want op
het einde van de jaren zevenrig ging het bar slecht in Suriname, zowel
economisch als politiek, Een kleine toplaag bleef zich verrijken terwijl
het grootste gedeelte van de bevolking armoede leed, ondanks de hon derden miljoenen guldens aan ontwikkelingshulp. Nog steeds kwam et
geen druppel water uit de kraan en bij elke rropische regenbui kwamen
straten en erven onder water te staa n. De ouderdomsvoorziening werd
niet op tijd uitbetaald, Om de armoede te bestrijden en Om de migratie
tegen te gaan nam Henck Afron steeds meer staatsambtenaren in dienst
waardoor lanti onwelvoeglijke proporties aannam. De staar werd een
melkkoe en een sociaal vangnet. '57 procent van het totale staatsbudget
ging in 1978 naar ambtenaren lonen en in 1979 was het ze lfs 63 procenr',
sc hri jfr Rudie Kagie (Kagie 1980: (69).

OMKIJKEN NAAR EEN 'REVOLUTIE'
Over de militaire periode6 is heel wat geschreven. Voornamelijk dan van
Nederlandse zijde.1lk wil naar de militaire periode kijken vanu it een Latijn s-Amerikaanse invalshoek, en dan voornamelijk vanuit een vergelijking
met Nicaragua. 8 Dat was trouwens ook mijn insteek bij het schri jven van
Omkijken naar eeN 'revolutie', Mijn gesprekken met tien Surinaamse intellectuelen waren voor mij ook een geschikte aanleiding 0111 na te denken
Over processen van maatschappelijke verandering.
Het lijkt er op dat de politieke situatie in de jaren tachtig gelijkenis
vertoonde met wat ik zelf in Sandinistisch Nicaragua had meegemaakt:
6 Voor de indeling van de militaire periode baseer ik mij op de vier bestuursfasen die
Jules Sedney (1997) onderscheidt revolutiona ire leiding bijgestaan door burgers (19801982), revolutionaire leiding en klein links (1983), revolutionaire leiding bijgestaan door
bedrijfsleven en vakbeweging (1984-1985) en revolutionaire leiding bijgestaan door het
bedrijfsleven, de vakbeweging en de politieke partijen (1986-1987).
1 Ik vermeld naast de vele tijdschriften- en krantenartikels onder meer de volgende boeken: Boerb oom & Oranje 11992); Boom (1982); Hira 11983); Hoogbergen & Kruijt 12005);
Sariman (19831; Slagveer (19801; Verhey & Van Westerloo (1983) en Verstegen f19971.
Niet·Nederlandse publicatie zijn schaars. Naast enkele internationale rapporten van de
OAS en van Amnesty International vermeld ik alleen Cardenas (1988) en Oew (1994) en de
Amerikaanse antropoloog Gary Brana -Shute.
8 Toch neem ik hier de opmerking van Joop Vernooi; mee; 'Wanneer je over een militair
H
regime praat of over Hnationalisme en Hsocialisme" dan moet je die termen bekijken in de
specifieke Surinaamse context. Oe militairen in Suriname zijn niet te vergelijken met hun
Colombiaanse, Chileense of Boliviaa nse confraters. Oe zogenaamde avondklok taen werd
zeer soepel geïnterpreteerd. Als je oma jarig was, mocht je 's nachts toch rijden of kreeg je
een briefje om, ondanks de schaarste, toch extra inkopen te kunnen doen. Het mechanisme
van het regelen is in die verschillende periodes blijven voortbestaan' (Lotens 2004: 1541.
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een corrupte elite, moedige militairen, Cuba-fanaten, C IA-wmchers en
de voorrdurende dreiging van een VS-inrervenrie. Korrom, een geweldig
gepolariseerde samenleving. Op het ogenblik dat Ronaid Rcagan ostentatief rondli ep met een T-shirr I'm a coutra, maakte ik aanstalten om
me voor her eerst - niet voor het laatst - aan te slui ten bij een solidariteitsb rigade met het Sandinistische Nicaragua. Er bestond enthousiasme,
vooral in links-intellectuele kringen, om een revolutionair proces van
maatsc happijverandering te ondersteunen . De feiten waren duidelijk: een
arrogante Amerikaanse inmenging en fanati eke contra's probeerden een
prille revoluti e de nek om te draaie n. Dat waS voor mij tevens een antwoord op het dilemma dat Salman Rushdie voorlegde via een anonieme
Nicaraguaanse limerick in zijn Nicaraguaans reisverslag De glimlad] van
een jaguar (Rushdie 1987).9 Natuurlijk, dacht ik, staar het meisj e voor
de nog fri sse revolutie en is de jaguar het ya nk ee-imperialisme. Dat het
jonge meisje ook wel eeJlS Sandinistisch Nicaragua had kunnen zijn en de
jaguar de revolutie was op dat ogenblik ondenkbaar.

DILEMMA VAN LINKS
In de eersre bestuursfase werden 'onze jongens' als volkshelden onthaald.
Ondanks de militaire coup ging het er aanvankelijk niet echr grimmig aan
toe. Thea Doelwijt en Henk Tjong brachten op ,8 april '980 in theater
Talia ' Sa Uzi', een sati rische muzikaal cabaret over de coup, maar broeder uzi - aanwezig in de z.aal - het het allemaal ru stig betijen.
De boodschap van 'Ba Uzi' werd enkele maanden later trieste werkelijkheid : ' We zijn mi litairen, we marcheren van links, rechts; links, rechts,
links I... ]' zei Bouterse die meer en meer op de voorgrond trad, Wie
was die man? Door zijn eerder gemakkelijk leventje a ls beroepsmilitair
in Nederland en Duitsland kon hij zeker niet vergeleken worden met
Larijns-Am erikaanse revolutionairen en gtt errilleros van het type Fidel
Castro, C he Guevar. of Daniel Ortega . Hij was ook geen ideoloog. 10 Hij
beschikte niet, zoa ls Pinochet, over een machtige achterban. De denktank
van intellectuelen die zich rond hem verzamelde, bestOnd uit vogels van
diverse pluimage van wie de meeste behoorlijk wat rood, made ;11 Holland, in de veren hadden zitten. Tussen de populaire bink en zijn linkse
Er was eens een meisje in Nicaragua, Dat glimlachend rondreed op een jaguar, Aan
het eind van de rit, Zat het meisje achter het gebit, En de glimlach op het gezicht van de
jaguar.
10 Volgens Van Mulier ~Bouterse & Van Mulier 1990) was er bij Bouterse vóór '980 sprake
van onverschilligheid voor politiek in het algemeen en van aperte weerzin tegen de
wijze waarop Surinaamse politici staatszaken behartigden. In Nederland was hij geen
lid van een politieke organisatie en hij had ook geen binding met het sterk gepolitiseerde
Surinaamse studentenleven. De politieke ontwikkelingen in Suriname gingen zelfs geheel
aan hem voorbij. Vijfentwintig jaar na de coup zegt hij zelf: 'Natuurlijk. zijn militairen niet in
staat een land te besturen . Wij zijn geen administrateurs maar vechters en verdedigers'
(Nederlands Dagblad, 25 februari 2005: 'Bouterse verdedigt ~zijn" revolutie').
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ideeën leveranciers ontstond een aantal kortstondige, maar heftige vrijages die niet alleen door de binnenlandse elite, maar ook door de CIA mer
argusogen werden gevolgd. Zou een tamelijk onschuldige, uit de hand
gelopen vakbondsactie alsnog, in een tweede fase dan, een revolutionair
elan krijgen? Zou links van het ideologische vacuüm na de staatsgreep
kunnen gebruik maken om alsnog een revolutionair proces op gang te
brengen? De voormalige sportinstructeur werd dan maar de Surinaamse
Pelé of Cruyff: schijnbewegingen makend met de bal aan de voet, veinzend om naar links te gaan, maar dan ineens naar rechts uitwijkend en
tegelijk keihard uithalend.
De schermutsel ingen tussen links en rechts met Bouterse als onberekenbare scheidsrechter namen stilaan roe en vanaf einde 198I omstotld
een definitieve scheiding der geesren. Op 17 december van dar jaar
proclameerde Bouterse het RevoJurionair Front en begon de 'revolurie'
een linkse koers te varen. 1982. werd the year of living dangerously voor
Suriname en in december van dar jaar vlogen 'onze jongens' helemaal uit
de bocht.
Na de decemberrnoorden stond Surinaams links voor een groot dilemma. 11 Edward Naarendarp formuleert het zo:
In die periode stonden we als RVP voor een ontzettend dilemma. Een
dilemma dat zich ook heeft voorgedaan bij de Sandinisten in Nicaragua
waar het revo lutionaire proces van buiten uit steeds meer bedreigd werd.
Her beschermen van de verworvenheden van de revolutie heeft waarschijn lijk tot een verstrakking in de houding van de comandantes geleid .
Het FSLN heeft daarvoor veel warer in zijn revo lutionaire wijn moeten
doen om het hoofd boven water te houden. Ook in Suriname einde 1982
stonden wij voor een moeiJijke beslissing. Kun je op een of andere manier
nog verder werken met mensen die zoiets gruwelijks hebben gedaan?
Stoppen en weer in het polirieke isolement gedrukt worden of náásr de
militairen aanwezig blijven en perspectieven op maatschappelijke verandering openhouden? Dat was een moeilijke keuze. Uiteindelijk opteerden
we voor de tweede mogelijkheid . Dat betekent echter niet dat wij die
moordpartij goedkeurden . Het betekende alléén dat wij vanuit onze analyse van de krachtsverhoudingen voldoende elementen aanwezig achtten
0111 het revolutionaire proces voort te zetten (Lorens 2004: 98) .

JooP Vernooij die als priester die periode van zeer nabij heeft meebeleefd,
geeft een verklaring waarom na de decembermoorden een aantal mensen
zijn blijven verder gaan. 'De militairen waren op dat ogenblik het enige
kanaal VOor progressiviteit, 0111 een ander geluid te laten horen. Op die
11 Het is opmerkelijk dat zeven (van de tien) geïnterviewden in Omkijken naar een 'revolutie'
na de decembermoorden met de militairen verder in zee zijn gegaan.
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manier kon men ook een punt zetten achter de raciale politiek van die
o ud e parrijen. Een aantal progressieve parochianen van Latour zijn nu
nog bij Bourerse om te kunnen afrekenen met dat oud e gedoe' (Lorens
2004: 15 3) ·

VERSMALD E FOCUS
Er was in de periode vóór de decembermoorden van alles gaande. Er
waren demonstraties en sta kingen, geruchten over interve nti epla nn en
en geheime gesp rekk en in ve rband met eventuele verk iezi nge n. De ongenuanceerde Iinks-rechtspolarisatie werd steeds gro ter. Het wederzijdse
wanrrOlIwen, het vijandbeeld - wij en de anderen - smk de kop op en
verziekte de sfeer. Aan de universitei t,12 maar ook in de med ia werd er
ook een sterke ideologi sc he oorlog uitgevochten. 13 De Vereni gi ng voor
Progress ieve M ediawerkers (V PM ) waartoe journaliste n als Edward
Naare nd arp en Chandra van Binnendijk behoorden, probeerden op te
tornen tegen de ideologisc he beïnvloeding va n de grore persagentsc happen maar dat maakte hen in de ogen va n vele Surinamers - waaronder
ook de Surin aamse Vere ni gi ng van Journ a listen (SVJ ) tor con1111unisti sc he
propagandisten. C hand ra van Binnendijk:
De manier waarop de nieuwsvoorziening het wereldbeeld van mensen
kan helpen bepalen en ve rsterk en, imrigeerde mij in hoge mate. Het
nieuws kwam toen voor tac htig procent va n vier grote westerse persburea us. Zij interpreteerden ni euwsfeiten en drukten daardoor een bepaalde
beeldvo rming door. Denk maar aan de man ier waarop de Amerikaanse
pers berichtte ove r Nicaragua in de jaren tachrig. De Sandinisten waren
terroristen en vormden een co mmunisti sc he dreiging. De co ntra 's, nora

bene betaald door de CIA, waren de zogenaamde vrijheidsstri jders (Lo,
rens 2004: 44'45).
De polarisatie was in die jaren van dreigende Amerikaanse inrerventie
zo groot dat elke kritiek in co ntra - of C IA-hoek werd gesituee rd. Deze
diepe scheiding der geesten blies elke kriti e k op tot een regelrechte oorlogsve rkl aring. Men was voor of tegen de revolutie. \'Vcgens de oorlogs12 De prog ressieve docenten, verenigd in de VOIS !Vereniging van Ontwikkelings Intellectuelen in Suriname), kwamen ideologisch zwaar in aanvaring met de meer behoudsgezinde
VWPU (Vakvereniging van Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit) onder voorzitterschap van G. Le ckie. Deze turbulente fase aan de Adek vraagt om meer onderzoek.
Ik vond niemand van de ex-VOIS-mensen bereid tot een ge sp rek. All ee n in het boek van
Jules Se dney uit 2003 wordt deze periode, aan de hand van gegevens van Ernie Brunings,
kort besproken.
13 Di e 'oorlog' is nog steeds aan de gang. Tijdens de co up van ap ril 2002 tegen Hugo Chávez
benadrukten de Venezolaanse media het geweld dat door de chavist8s werd gebruikt. De
Ierse documentaire Chávez, gedraaid tijdens de dagen van de cou p, liet echter zien hoe
de beelden gemanipuleerd werden.
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situatie werd alle nuancering achterwege gelaten. Er was geen ruimte
voor kritische distantie, want dan belandde men aan de andere kant. Het
onde rscheidingsvermogen van heel war geëngageerde mensen, ook dar
van mij, werd vernauwd. Zeker in het midden van de jaren tacht ig, toen
de agressie het grootst was, was er weinig of geen plaats voor kritische
solidariteit. Linkse kritiek op het FSLN zou de rechtse propaganda munitie verschaffen in haar moddercampagne tegen het Sandinisme. Iedereen
legde zijn ei in hetzelfde nest en wilde het, 0111 de kansen van de revolutie
intact te houden, niet bevuilen.
Deze gevaarli jke foclisvernauwing die elke kritische attitude onmogelijk
maakt, heb ik zelf als brigadist in Nicaragua te laat onderkend. Om te
kunnen reageren op de sabotage van de CIA, op contra~aa n va ll en, op de
economische boycot van de VS, op de tendenti euze artike len in het liberale
dagblad La Prellsa en op de donderpreken van de conserva tieve bisschop
Obando y Bravo moest men ook autoritair kunnen optreden. Wij, bri ga~
disten, hadden het volste vertro uwen in de Sandinistische comandalltes.
Er was geen plaats voor twijfel. Nicaragua libre/Patria libre 0 morir. Dat
was de slogan van het heroïsch vo luntarisme van de revolutie.
Dat psychologische mechanisme heeft zich naar mijn gevoel ook in Suriname voorgedaan, zeker in de loop van T982 en later ook nog. The year
of living dangerously in Suriname leidde tot een oververhitte sfeer van
wantrouwen en verdachtmaki ngen ten opzichte van een machtige binnen~
en buitenlandse vij and. In Managua heette die vijand de Somozistische
contra's en de CIA, in Parama ribo de 'oude partijen ', geruggensteund
door Nederla nd en de erA. [n de voortdu rende keuze di e RVI' en Palu
moesten maken tussen loya liteit aan de 'revolutie' en kritiek leveren op
ontwikkelingen in dat proces sloeg de naa ld van de balans steeds uit naar
loyaliteit - of noem het een steeds hern ieuwd voordeel van de tw ijfel
- waardoor er amper sprake was van een keuze. De brede kritische zin
- niet de ideo logisch-maatschappelijke - verdween daardoor onder tafel.
Evenals in Nicaragua probeerde de Surinaamse linkerzijde met beperkte
middelen (vlugschriften, muurschilderingen, brochures, a lternatieve pers~
agentschappen) hun waarheid bekend te maken. De brochure De revolutie overwint! is daar een goed voorbeeld van. Ze gaat over de poging van
Ramhocu s tot staa tsgreep op 11 en 12 maart I982. De brochure blin kt
uit in gespierde, polemische taal in de aard van 'de meest reactiona ire laag
in de maatschappij', 'een barbaars regime', 'co ntrarevolutionaire gusallos'
en ' lake ien van het kapitalisme'.14

14 Anoniem (1982). Lees ook: 'Censuur in Suriname', Mutyama 3 (4), waarin de andere kant

aan bod komt.
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LINKSE KRITIEK OP LINKS
De RVP en de Palu waren niet de enige linkse formati es in Suriname.
Zij gingen wel het verst in hun samenwerking met de militairen, voo ral
door hun aanwezigheid vanaf begin 1983 in de regering-Alibux. In het
Suriname van roen werd er van linkse zijde ook heel war kritiek geleverd
op links en de militairen. De bekendste verregenwoordigers ervan waren
Bram Behr, Leslie Rahman , André Kamperveen en Jo zef Slagveer die hun
optreden mer hun leven hebben moeren bekopen. Aanvankelijk onthaalden zij de coup met veel enthousiasme (S lagveer 1980), maar gaandeweg
ontpopten zij zich rot felle critici van de militairen. Vooral Bram Behr,
woordvoerder van de Comm uni sti sche Partij en iOllfnalist van Mokro
ging d,ar heel ver in (Behr 1981 ).
De Cubaan Oswa ldo Cárdenas, die toen ambassadeur in Paramaribo was,
drukte achreraf in zijn memoires zijn verontwaardiging uit:
Het in koel en bloede vermoorden van gevangenen en de executie va n
politieke tege nstanders kan nier worden gerechtvaardigd en deze gebeurrenissen hadden niers te maken met her gedrag van revolutionaire
(Cárdenas 1987: 48).
De linkse journalist Rudi Kross die ooit ook door Bouterse was opgevist ,
verliet na de decembermoorden het land en leverde bikkelharde kritiek
op links: 'Kritiek op links mag nooit om rechts niet in de kaart te spelen.
Daar hebben ze misbruik va n gemaakt. Links heeft bij mij geen privilege.
Ik heb mij in de la atste 2.5 jaar daar ook in bewogen en gez ien wat de
warhoofd en l11et linkse ideologie van verkeerd begrepen grote geesten
als Marx en Engels te weeg brengeil. Het handjevol intellectuelen van de
I'alu en de RVI' maakten gebruik van het leger die de staat gekaapt had
en zei de legerrop wat ze er mee moest doen' (Van der \Xlerf 1988: 5).
De Surinaamse sociologe Maureen Silos benadrukt dat Surinaams links
nooit de intellectuele verfijning bereikt heeft die wel in werk en van
andere Caribische en Latijns-Amerikaanse marxisten te vinden is. ' De
Surinaamse linkse partijen vatten het marxisme op a ls een wetensc happelijk sys teem dat, indien krachtig toegepast , de mees t onoverkomeli jke
problemen te boven kan komen. Dit is een religieuze, anti-wetenschappelijke houding' (Lotens 2 004: 122 ) .
Ook S.1J1dew Hira, de medeoprichter van de Beweging van Surinaams
Links (BSL), gaf vanuit zijn toenmalige trotskistische visie zware kritiek
op de Palu, de VI' en de RVI': 'Zij hebben hun politieke lijn vóór de
co up gebasee rd op de on tkenning van het revolutionaire potentieel van
de arbe idersk lasse. Hun propaganda richtte zich niet op een versterking
van de strijdbaarheid van de massa's, maar op het instandhouden van de
parlementair e illusies' (Hira 198]: r66 ). Volgens Hira maakte de Surinaamse linkse beweging twee belangrijke strategisc he fouten. ' De linkse
WalIer LOlens Linkt In de mUÎllir. p"iodelll SlIl illeme

beweging had als alternatief voor een co up de leuze van een algemene
staking naa r voren moeten brengen. Het klimaat voor een algemene staking was beslist aa nwezig, aa ngezien ook de vakbeweging in co nfJict was
gekomen met de regering. Indien de regering - net als in J 973 - door een
alge mene staking ten va l zo u zijn geb rac ht, dan zou de ruimte voor de
groei van de linkse beweging sterk zij n toegenomen' (Ki m '983= [ 66).
Hira is ook nier mals over het ontbreken va n interne democratie aa n de
linke rzi jde. 'In de organisatieopbouw hebben sommige leiders zich meer
bezig ge houd en met de vraag hoe ze zich als een ni euwe Lenin, Fidel
Cast ro, Mao Tse Tung of Enver Hox ha konden ontpop pen, dan met het
op bouwen van een team werk(st)ers di e op grond van politieke principes
de leiding va n een organisa tie kunnen vo rmen ' (Hira 198 3: 165).
/
Ook in Cen vergelijking met het revolutionaire Nicaragua komt Suriname
er volgens Hira bekaaid va n af. 'In Nicaragua zij n de Sandini stische verdedigingscomitees daadwerkelijke volksorganis3ties die terech t de ogen,
handen en oren van de revolutie worden genoemd. Jn Suriname zijn de
volkscomÎ tees verworden [Ot de rong en billen van de revolutie. Carrièremakers en gatlikke rs heb ben daar hun plaats gevonden. In Grenada is de
Vereniging va n Progressieve Mediawerkers ee n organ isati e va n journalisten die eerlij ke ni euwsvoorziening over de derde we reld en de revolutie wil
organise ren. In Suriname is de Vereniging van Progress ieve Mediawerkers
ee n propagandadienst van Bouterse gewo rden die door niemand geloofd
wordt' (Hira 1983: 166). Sandew Hira schreef deze tekst in 1983 en hij
kon natuurlijk ni et weten dat volksorganisaries als de Con-rites de defellsa
Sandinista even later hun revoluti onaire elan verloren.
PARANOIA OF REËEL GEVAAR?
Was links nu va nuit die focu sve rsI11alling, een beetje paranoia of waren
er goede grond en om contrarevolutionaire activiteiten van buiten, ma ar
misschien ook van binnenuit te verwachten? Volgens ee n aa ntal bronnen
zoud en er wel degelijk plannen bestaan hebben om het Cubaa ns geori enreerde Suriname terug aan de leiband te leggen. Op 11. dece mbe r 1982
o ntmoette André Haakmat ee n ze kere Bob Hoga n in Hotel Babylon te
Den Haag (Haakmat 1987: 201) . Haak ma! laa t deze CIA-man zeggen:
'Het pum is, de Verenigde Staten kunnen niet toestaan dat Cuba bepaalt
wat in Suriname gebeurt. De Cubanen hebben ge noeg ellende veroofzaa kt in onze regio. Ze moeten gestopt worden. Suriname mag niet hun
Gateway to the South American hinterland worden. Noo it! '
In de periode voor en na de decembermoorden gingen er voortdurend
ge ruchten over een mogelijke Am erikaanse interventie. Wat was waarheid, wa r was fictie? M arten Schalkwijk di e toen o p het ministerie va n
Buitenlandse Zaken werkte:

m
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Enkele jaren geleden kwam ik toevallig in co nracr mcr een voormalige
veiligheidsadviseur op wpniveau van RonaId Reagan. Toen hij vernam
dar ik uit Suriname kwam, wilde hij me iets toeve rtrouwen dat hem
blijkbaar dWlrs za r. Eigenlijk veromschuldigde hij zic h dar de Verenigde
Suren toen inde rdaad plannen hadd en om Suriname binnen te va llen.
Dar leek me ee n oprechte onrboezeming van die man, die nogmaals
bevesrigde dar al die geruchten niet zonder grond zij n gewees t (Lorens
2004: 92) .

De Amerikaan se onderzoeksjournalisr Bob Woodward beaa mt dat cr
in de periode 198 1 tot 1987 Cl A-plannen zijn geweest om Suriname re
destabil isere n. Volgens Woodward gebeurde dir eclHer pas n3 december
'982 en op verzoek van Surinaamse bannelingen in Nederland.15
Er moeten ook al eerder plannen geweest zijn, \Vam in begin 1982 - nog
voor de decclllbermoorden du s - sruurde de roenmalige Nede rland se
minisrer van Defensie Hans van Mierlo in het diepste gcheirn kolonel
Schulre na ar de VS om het Pentagon ervan te weerhouden zijn spierbal len in Suriname te tonen. De Landmachrinlichtingendien sr (Lamid ) had
immers seriell ze aanwijzingen dat president Reagan bezorgd wa s om het
geflirt van Bollterse met Cas rro. Hij vreesde voor een ' ni euw C uba ' in de
achterruin van de VS. 16
Er blijven hee l veel vragen bestaan rond de rol van de inlichringendiensten
van verschillende landen. Ook Frankrijk, bevreesd voor het vrijheidssrreven van dc eigen bevolking in Frans-G uyana, volgde met argusogen de
gebeurtenissen aan de overkant van de MafOwijne. l1
Volgens Bliekman is Suriname een srrijdterrein geweest waarop de Binnen landse Veiligheidsdienst (BVD), de Inli chringendienst Buitenla nd
(lOB ), de Ce ntrale Inli chtingen Dienst (C ID ), de Ce ntral e Rech erche
Informati edien st (CR I) en de Miliraire [nlichtingen Dienst (MlD ) direct
of indirecr acrief zi jn geweest (Bliekman 199 3). \Velk e rol speelde de

15 Volgens Woodward (1987) tekende president Reagan de: 'enabling finding that authorized
a limited covert action [ .. .1and several hundred thousand dollars was allocated to send 8
CIA team inta Suriname to gather intelligence and do a coup·feasibility study [ ... 1. When
the CIA team did return, they had little inteJligence and reported that a cou p was probably
not achievable. The plan was dropped.' Zowel in 1983 als in 1986 werden plannen voor een
militaire interventie overwogen. Dat gebeurde nogmaals in 1987, maar de Nederlandse en
Amerikaanse veiligheidsdiensten dropten de plannen toen bleek dat er geen Surinaamse
vrijwilligers werden gevonden om het regime omver te werpen.
16 Slats (1998: 10). Ook Guyana behoorde tot die 'achtertuin'. De algemene staking in 1963
werd prak.tisch geheel gefinancierd door Amerikaanse fondsen . Dat was een relatief
goedkope manier voor de CIA om de marxistische georiënteerde Cheddi Jagan af te zenen

IRamsoedh 1996: 155-1701.

n In de (gecensureerde\ De Ware Tijdvan 2 en 5 maart 1984 werd meegedeeld dat er in die
periode een groep van 20 à 30 huurlingen onder leiding van Ivan Bonse op Franse bodem
klaar stond om Suriname binnen te vallen. Was dit waarheid of verdichting?
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Nederlandse missie - en meer bepaald kolonel Hans Valk - voor de
staatsgreep (Verhey & Van Wesrerloo 1982.: 3)? En wat was de rol va n
paracommandant Bas van Tussenbroek als militair a[(aché en later tijdens de Binnenlandse Oorlog' (Van Wesrerloo (996) Was Ronnie Brunswijk alleen maar een enfam terrible met Robin Hoodac hti ge trekken re
vergeli jken met Eden Pasto ra, commandante zero in Nica ragua, of was
hij ook verbonden aan een of versc hillende inliçhringendiensren? Welke
rol speelde de Franse veiligheidsdiensr rijdens de Binnenlandse Oorlog?IS
H oe kwam het dar een zekere dokter Bonnor zo snel tcr plaatse was na
de moorden in Moiwana? Wi e waren al die ge hei mzinni ge huurlinge n die
aa n de overzijde van de Marowijne opereerden? Wat over d e vermeende
aanwezigheid van Libiërs in Suriname? Het aan ta l vragen waarop [ot nu
toe gee n bevredigend antwoord is gegeven is zeer groot. H et wordt hoog
rijd dar rond deze vragen gedegen weren"happelijk onderzoek wordr
geda a n.

CAUDllLlSMO
Tussen Simón Bolivar, de bekendste Larijns-A merikaanse vrijheidsstrijder
en de huidige Venezolaanse president Hugo Chávez die de 'Bofi variaanse
revolutie' in zijn la nd uitriep, bestaan enkele opvall ende overee nkomsten.
Het zij n beiden ech te caudil/os: charismatische, paternalistische figuren,
omringd door een schare van supporters di e hun leider door dik en dun
verdedigen. Dat cat/dil/ismo is ook aanwez ig in de recente Surinaamse
gesc hiedenis. Een figuur a ls de charismatische volksjongen jopie Pengel,
die ontzettend veel macht naar zich toe trok en zijn achterban binnen
lanti onderbra cht, beantwoordde in grote mate aa n de kenmerken van
het caudillismo. Comandante Daniel Ortega, eens de grote leider va n de
Sandinistische revolutie, beeft misschien zo nder her te willen een aantal
wezenstrekken van de verfoeide dictator Somoza overge nomen. Hij werd
ee n linkse caudi{{o, ee n Latijns-Amerikaanse grand seigneur met een
groot aantal volgelingen.
Ook de demagogi"h getalenteerde Bo urerse pasr in dit rijrje. Z ijn ve rzer
tegen de oude etnische patronagesystemen heeft ertoe geleid dat er in
Surina me een nieuwe machtspiramide ontstond, waarvan hij nog steeds
de onbetwiste leider is. Deze mencaliteit is volgens Silos het Icomma n ~
disme' , een overblijfsel uit de plantagetijd, met nadruk op paternalisme,
autoritarisme en elitarisme (5ilos 1990). 5ilos noemt Suriname - ook
het huidige - een'co mmandodemocratie' in plaats van ee n parlementaire
democratie.

18
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Volgens de Surinaamse hotelier Ram an Bunsee die in de jaren tachtig hotel Star in Sa int·
laurent-du-Ma roni openhield, heeft Frankrijk op een bepaald ogenblik een interventie
overwogen: 'Toen het gerucht ging dat er aan de overkant Libiërs gesignaleerd waren,
stond de rivieroever ineens vol met kanonneerboten en Franse paratroepen' (lotens 2003).
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AI de elementen va n de autoritaire persoonlijkheid zitten op een zeer ingew ikkelde psychologisch-hisrorische manier ingebakken bij het grootste
deel van de Surinaamse bevolking. 19 Het gezin, de school, de jeugdbeweging, de kerk, het lege r en de politiek zijn doordrongen van autoritaire
reflexen. Her wordr met de moedermelk, de klappen van vader en de lar
van de onderwijzer doorgegeven. Voordat je her beseft ben je een ja-knikker geworden. Iedereen die zich niet conformeert, heer a l snel 'vrijposti g'.
Wie de geborgen heid van die grote familie die Suriname heet en waarin
iedereen zijn plaats kent niet accepteerr, wordt sociaal uitgespuwd.
Volgens Si los is het Bouterse-regime slechts ee n extreme uiting geweest
van het command ismc dat in Suriname a ls normaal wordt erva ren. Ook
de revolurionairen van de jaren tachtig zaten in datzelfde stramien van
caudillismo en machismo. In mijn gesprek met Chandra van Binnendijk
drukte zij haar 'o nbehagen binnen revolutionaire lijnen' uit.
Ook de houding tegenover vrouwen was vaak niet voorbeeldig, maar
dar bedek je ook maar met de mantel der liefde. Praten over gevoelens
en emoties ging helemaal niet. Dat was ook zo bourgeois. Alles werd
teruggebrachr ror de vraag of het wel goed was voor de st rijd en of het
wel paste binnen het marxisme-leninisme. Dar vond ik allemaal nogal
kil en koud. Mijn feministische en bij momenten anarchistische houding
maakre dat ik als leuk en bruikbaar werd beschouwd, maar ik was gee n
ech te kameraad. Toen ik op een gegeven moment kennis maakte met de
Cubanen werd ik door hen inee ns wél als ee n vo lwaardige kameraad beschouwd. Dat was voor ee n aamal RVP'ers die opkeken naar de Cubane n
een complete verrassi ng en daardoor vera nd erde hun houding tegen mij
ook (Lotens 2004: 5 l - 52.).
5ilos, die geen hoge pet op heeft van de progressieve intellectuelen in
Suriname tijdens de militaire periode, zoekt een psychosociale verklaring
voor dit fenomeen.
Alleen in hun sociale presentatie waren deze imellecru elen progressief,
maar În hun werkelijk handelen, denken en voelen zijn zij conservarief.
Zij hebben een enorme a ngst voo r afwijkingen omdat zij geen zekerheid
van binnen hebben. Wij praten nooir over emoties in dit land. Dat is
jammer, want alleen op die manier kan men zichzelf a ls object nemen
van eigen waarneming. De meeste mense n zitten nog volledig ingebed in
hun emoties. Er is geen afsta nd russen het denkend ik en zijn gevoels leve n
(Lo rens 2004: 12.0).
19 De historicus Peter Meel (1991: 312-319) stelt dat het mechanisme van de gekwetste
trots een zeer belangrijk rol heeft gespeeld in cruciale fasen van de militaire periode. Dat
mechanisme heeft sterke sociaal·culturele wortels en kan worden gerelateerd aan het
fenomeen machismo.
Wa lIe r l Ole ns links en d, ",ilil.i" p.riode in Surin.m.

HET KROMME HOUT WAARUIT DE MENS GEMAAKT IS
De Amerikaanse anrropoloog Gary Brana -Shure ( r982) vraagt zÎch af hoe
het komt dat het Surinaamse gewone volk zich tijdens de jaren tachtig
niet massaal achter een regime schaarde dat opkwam voor meer socÎale
rechtvaardigheid. H ij constateert da.t de inspanningen 0111 te komen tot
een revolut ionaire vo lks mobil isarie wein ig effect hadden omdat de nieuwe

structu ren als volksçomirés en volksmilities niet aansloten bij de traditionele sociale organisatie van her gemeenschapsleven. De Ame rika anse
historica Rosemary Brana-Shute (1982) stelt dat de meeste sradscreoo lse
vrouwen tot een groor aantal verschillende clubs en ve ren igi ngen behoren
die va n op het niveau van het hui shouden vert icaa l geïntegreerd zijn tor
in de hoogste lagen van de nationale politieke macht. Zi j constateert dat
die vrouwen onderling met elkaar verbonden zi jn via a ll erl ei netwerken
van wederzijdse ondersteuning. Ze hebben eigen begrafenisverenigingen
((O'lSlt), roterende kred ietorganisaties (kasmoni) en sociale clubs (straat;
verenigillg) om gemeenschappelij ke overgangsriten te vieren. Volgens
Gary Brana-Shure dropte Volksmobilisatie tol) dow1l vo lkscom ités boven
op deze traditionele buurtgroepen. Dat lukte niet, onde r meer omdat die
volkscomi tés zeer mangericht waren. Ge lijkaa rdige reacties heb ik ook

opgevangen tijdens de Nicaraguaanse verkiezingen va n [996 die door
Alemán werden gewonn en. Sandinistische vo lksvrouwen hebben toen een

goede boterham verdiend. Voor honderd córdoba liepen ze in hun wijken
rond met bordjes va n politieke tegenstrevers. H et maakte niet uit voor
wie: als ze maar betaa ld werden. Deze vro uwe n speelden vro lijk voor
politieke sa ndwichm an, maar in het stemh o kj e brachten zij een stem uit
voor wie zij werkelijk w ilden. Dat is ook in 1987 gebeurd in Suriname.
Dat onvoorspel bare gedrag is een vorm va n inherent passief verzet. Het
is niet allee n diep gegr ift in de Nica raguaanse en Surinaamse ziel, ma ar
doet zic h voor bij all e volkeren die langdurig onderdrukt zijn geweest.
Overleven is een vorm va n ve rzet. De homo CO[01ÛCUS heeft zich noodgedwongen een masker moeten aanmeten. Zijn janushoofd waarmee hij ja
knikt en nee denkt, vertegenwoordigt een doordachte strategie van pas-

sief verzet en planrrekkerij. De fratsen van de spin Anansi zijn daarvan
een mooi voorbee ld.
De maatschappel ij ke context wordt niet alleen bepaald door macro-economische en politieke omstandigheden, maar ook door cu ltureel-psychologische elementen, die in het traditionele marxisme amper of niet aan
de orde kwamen. Marx was gee n psycholoog en zeker geen a ntropol oog.
Dat kon natu urlijk niet in de tijd waarin hij zijn eco no mi sche ana lyses
va n de negentiend e-ee uwse kapitalistische maatschappij maakte. Marx,
die de bestaande maatschappij nier a ll een wild e interpreteren maar
ook veranderen, leverde ongetwijfeld een waardevo l instrument om
maatschappelijke mechanismen re begrijpen, maar nier om ze te transformeren. Lenin als theoreticus én practicus van de revolutie vu ld e deze
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Incune in hct marxisme verder aan en leverde de politieke instrumenren
om maatsc happelijke revoluties te kunnen doorvoe ren. Het marxismeleninism e is in de twimigste eeuw de belangrijkste inspiratiebron geweest
voor de revolutionaire linkerzijde. Binnen de verticale FSL -parrijsfructuur in het revolutionaire Nicaragua werd het leninistisc he voorhoedemodel gehanteerd. Ook in Suriname waren er vóór en tijd ens de miliraire
peri ode kleinc panijen actief die her marxisme- leninisme hoog in het
vaandel voerden.

Radicale structurele veranderingen houden echter onvoldoende rekening
met, zoals Immanuel Kant het uitdrukr, ' het kromme hout waaruir de
mens is gemaakt'. Psyc hologische en culturele barrières zijn al vaker
valkuilen ge bleken voor de architecten van de nieuwe mens en de nieuwe
maatschappij. Zolan g men geen rekenin g houdt met dar ' kromme hour',
mer die specificiteit van mensen di e bea ntwoo rdt aan een eige n - soms
gri lli ge - logica, zull en revolutionaire veranderingsprocessen weinig voet
aa n de grond krijgen. Daarmee hebben Bouterse en de linkse intellectuelen onvoldoende rekening gehouden.
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Dirk Kruijt

Een ijzeren wet van politiek-militaire
beheersing?

Van dictatuur naar democratie in
Suriname; Een vergelijking met
Latijns Amerika 1

INLEIDING
Suriname is, waar het gaat om militaire regimes en herdemocratisering,
ten opzichte van Latijns-Amerika een laatbloeier. De meeste landen van
het continent hadden zich in de eerste helft van de negentiende eeuw
van hun koloniale status ontdaan om als onafhankelijke staat hun eigen
toekomst te bepalen. De strijdkrachten kregen, als een van de centrale
actoren tijdens de onafhankeli jkheidsoorlogen, ook een politieke verankering. Tussen 1825 en 1885 regeerden in de meeste Latijns-Amerikaanse
landen (met uitzondering van Brazilië) militairen op uitnodiging van nati ona le elites. Militaire leiders kregen in tijden van nood politieke ambten
aangeboden. Deze bijzondere o mstandigheden kwamen in deze periode
regelmatig voor door de frequent oplaaiende regionale (burger)oorlogen
tussen liberalen en conservatieven. Aanvankelijk vertrouwden politieke
elites bij nier-democra tische regeringswisselingen de macht toe aan een
junta (g roep, comité), waarin kerkelijke, militaire en civiele :luroriteiten
waren vertegenwoordigd, gewoonl ij k een bisschop, een kolonel of generaal en een rechrer. Maar geleidelijk aan omsrond er een voorkeur voor
militair leidersc hap. Vanaf her einde van de negentiende rot aan het einde
van de rwintigsre eeuw wisselden democratische en militaire (of nauwkeuriger: civiel-militaire) regeringen elkaar af in de regio. 2

1 Met dank aan Wim Hoogbergen voor diens commentaren en kritiek. In een aantal gevallen
zal ik argumenten gebruiken uit onze gemeenschappelijke analyse van de Surinaamse
militairen in de politiek (Hoogbergen & Kruijt 2005). Wie een kortere, oudere maar uitstekende analyse van de Surinaamse militairen wil raadplegen wordt verwezen naar Meel

1993.
2 Volledig militaire kabinetten, uitsluitend bestaande uit officieren, worden vrijwel niet
gevormd. Meestal gaat het om regeringen waarin militairen domineren, maar waarbij de
'technische' sleutelfuncties zoals financiën, bu itenlandse zaken en justitie aan politiek
bevriende burgers worden toevertrouwd. Men spreekt dan van civiel -militaire regimes.
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Waar Latijns- Amerikaanse regeringswisselingen in de eeuw tussen 1885
en 1985 zich op niet-democratische wijze voltrokken, gebeurde dat
meestal via een coup. In landen als Argentinië, Bolivia, Brazilië, Colombia, EI Sa lva dor, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay,
Peru en Venezuela go ld een officiersopleiding als een goede investering
in een politieke carrière, die via verkiezingen of via een staatsgreep kon
verlopen. Bolivia is nog altijd de continenta le recordhouder met één geslaagde staatsgreep per jaar in de negentiende en twintigste eeuw. Door
dergelijke regelmatig voorkomende militaire interventies stond LatijnsAmerika lange tijd te boek als het continent van de politieke legers en
de militaire politici (Koonings & Kruijt 2002 en 20°3) . In Argentinië,
Brazilië, Ch ili en Uruguay vestigden zich ' nationale veiligheidsregimes'
van rechtse signaruur, die in goede harmonie met de nationale elites
samenwerkten. In Peru (onder generaal Velasco) en even later in Panama
(onder generaal Torrijos) kwamen links-nationalistische militaire regeringen aan de macht, geformeerd om verregaande hervormingen door te
voeren en bedoeld om de politieke invloed van de heersende elites uit te
schakelen . In beide landen konden de militaire reger ingen rekenen op een
omvangrijke publiekssteun . In EI Salvador en Guatemala consolideerden
vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw - korte democratische
intermezzo's daargelaten - militaire dictaturen hun macht, in grimmige
repressie opererend tegen alles ter linkerzijde van centrumrechts en vanaf
de jaren zestig en zeventig verwikkeld in burgeroorlogen met guerrillabewegingen. 3 In alle hierboven genoemde gevallen betreft het optredens
door reguliere strijdkrachten, geleid door generaals, die aan hun militaire
officiersopleiding en -carrière een politiek-administratieve component
toevoegden (Rouquié I989).
De laatste grote go lf van militaire regimes op het continent zou ongeveer
twintig jaar duren en nam een aanvang in 1964 met de 'institutionele
staatsgreep' van de Braziliaanse st rijdkrachten. Het betrof 'institutionele
coups', dus onder verantwoordelijkheid van de chefs van staven of de
drie commandanten van leger, marine en luchtmacht. Tevoren werd een
regeringsprog ramma opgesteld, geformuleerd door ' militaire intellectuelen' met staffuncties of uit de inlichtingend iensten afkomstig en vastgesteld na discussie met vertrouwde civiele bondgenoten. In alle gevallen
resulteerde dit in regimes van langdurige aard en regerend op basis van
politiek-militaire onrwikkelingsprogramma's, ten uitvoer gebracht onder
opeenvolgende civiel-m ilitaire regeringen, geleid of gecontroleerd door

In twee landen, Cuba en Nicaragua, maakten guerrillabewegingen een einde aan dictaturen om vervolgens éénpartijregeringen te installeren, die mede gebaseerd waren op de
loyaliteit van het militaire apparaat aan de triomferende guerrillaleiders. De voormalige
guerrillabeweging was intussen omgevormd tot een reguliere krijgsmacht, geleid door een
professioneelofficierencorps.
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een militaire junra. De militaire machthebbers rechtvaardigden hun ingrijpen met een beroep op hun patriottisme, toch al een ideologisch monopolie van Latijns Amerikaanse strijdkrachten. De verwevenheid van de
st rijdkrachten mer de politiek-administratieve lichamen van de publieke
secto r, het nationale veiligheids- en inlichtingencomplex, de federal e en
deelst3telijke politiediensten, gevoegd bij de conrrole over het justitiële
apparaat, het parlement en de directe administratie in onrwikkelings- en
grensregio's waren aanleiding tot de later algemeen aanvaarde typering
van dit soo rt militaire regimes als 'bureaucratisch-autoritaire regeringen'
(O'Ool1l1ell 1973).

IN AFWIJKING VAN HET GANGBARE PATROON
In die zin wijkt het optreden van de Surinaamse militairen, aan de macht
russen r980 en 1987 en opererend in de coulissen van 1987 rot 1992., af
van hun Latijns-A merikaanse collega's. Waar op het cominent succesvolle
coups werden voorbereid door generaals en admiraals met het commando
over hun eigen krijgsmachronderdeel, daar waren het in Suriname zestien
sergea nten en se rgeant-majoors zonder noemenswaardige politieke ervaring die de staatsmacht naar zich toetrokken. De meesten van hen hadden
een onderofficierenopleiding genoten in het Nederlandse leger. 4 Ter gelegenheid van de onafhankelijkheid waren ze in [975 naar hun land van herkomst teruggekeerd, verzekerd van een riante suppletieregeling op wedde
en speciale toelages gegarandeerd door het voormalige moederland. 5 Ze
hadden de macht gegrepen naar aanleiding van een uit de hand gelopen
vakbondsconflicr. De eerste jaren van aanwezigheid in hun (nieuwe) vaderland waren de se rgeanten nier opgevallen door een bovenmatig polirieke,
laar sraan nationa listische belangstelling. Integendeel, de meerderheid
richtte zich op de uitoefening van zijn functie, waarbij een aantal van hen,
4 Tijdens de onderhandelingen over de onafhankelijkheid had de Nederlandse regering
de vorming van een politiemacht met ontwikkelingstaken voorgesteld. Oe Surinaamse
onderhandelaars eisten echter de vorming van een Surinaams leger, niet geheel ten
onrechte. In 1961 maakte de toenmalige Braziliaanse president Quadros plannen voor een
invasie in de Guyana's; zijn generaals konden hem er met moeite van weerhouden zijn
plannen uit re voeren. In 1967 bezene Guyana een betwist grensgebied in West-Suriname .
In 1968 overviel het Guyanese leger Surinaamse wachtposten. Oe Nederlandse reactie,
ingegeven door angst voor een ongewis avontuur, was bijzonder afhoudend.
5 Voor de ontstaansgeschiedenis van het Surinaamse leger en de terugkeer van de Surinaamse onderofficieren afkomstig uit de Nederlandse krijgsdienst, zie Verstegen 1997.
Van Nederlandse zijde had men aangedrongen op de vorming van een Gewapende Veld
Politie bestaande uil twee compagnieën, waarvan er één voor binnenlandse ontwikkelingstaken kon worden ingezet. De toenmalige Surinaamse minister van Justitie en Politie,
Hoost, beklemtoonde echter de noodzaak van een Surinaams leger en kreeg zijn zin. Veel
interesse in de vorming van dit leger had de Surinaamse regering overigens niet. Beide
partijen besloten tot de omvorming van de voormalige koloniale TAIS (Troepenmacht in
Suriname) tot de SKM (Surinaamse Krijgs Macht). Het vastgestelde jaargemiddelde van
de manschappen bedroeg 29 officieren, 136 onderofficieren, 520 soldaten en korporaals

en 194 burgers IHoogbergen & Kruijt 2005: 23-291.
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al dan niet in diensttijd, belangen in busÎlless;es ontwikkelde.6 Slechts een
minderheid (S ital, Mijnals, Joeman ) engage~ [de zich met bewegingen in de
politiek die als links kunnen worden bestempeld.
De onderofficieren die in I980 de macht grepen, waren aanvankelijk geneigd lopende zaken zoveel mogelijk re laren behartigen door vertrouwde
burgers: de advocaren die hen hadden verdedigd rijdens her vakbondsconflict, nationalistische verregenwoordigers van de vrije beroepen en politici
van klein links} Laatstgenoemden meldden zich al snel bij de poorren
van de Memre Boekoe kazerne voor een lidmaatsc hap van een zogeheten
burgerraad. Die werd spoedig daarop geïnstalleerd in het bijzijn van
militairen, die hun uzi's omklemd hielden. BOllterse, die binnen een aantal
maanden de feitelijke leider van het militaire bewind zou worden, zocht
in die beginperiode naar vaderfiguren: kolonel Valk van de Nederlandse
ambassade, die in de dagen voor en na de staatsgreep als zijn memor was
opgetreden, de medicus ehin A Sen, de eerste premier na de coup en latere
president van Suriname, en Haakmat, de uit Amsterdam overgekomen
onderwijsinspecteur en advocaat en latere ontwerper van het juridisch
kader op basis waarvan de militaire beheersingsstrucruur zou worden
gevestigd. 8 Los van deze contacten zocht Bouterse in het verborgene toenadering tot politici van de VHP, die tussen 1973 en 1980 de voornaamste
oppositiepartij van het land was geweest. Hun leider, Lachmon, bedankte
echter voor de eer om met de militairen in zee te gaan en bleef in de jaren
van de civiel-militaire regeringen bij zijn eis dat er democratische verkiezingen gehouden dienden te worden en kabinetten zouden moeten worden
geformeerd op basis van de verkiezingsuirslagen. 9
Dar de onderofficieren een politieke sc holing ontbeerden, wil niet zeggen
dat ze dom waren. Bouterse zou later blijk geven van een briljant gevoel
6 Sergeant-majoor Bouterse, die van 1968 tot november 1975 sportinstructeur was geweest
op de NAVO-basis Seedorf in Duitsland, herinnert zich de jaren 1975 tot 1980 als comfortabel. In zijn geautoriseerde biografie zegt hij: 'Niet eens een halve seconde heb ik
teruggedacht aan Nederland of Duitsland. We hadden het zeer gemakkelijk in Suriname.
Een goed salaris met Nederlandse toelage, luxe artikelen uit het buitenland' IBouterse &
Van Mulier 1990: 63-64'. Er was voldoende gelegenheid om zich aan nevenactiviteiten te
wijden. Bouterse deed in die jaren vooral aan sport en bezat 'een redelijk grote kippen- en
varkenskwekerij. Dat betekende een extra inkomen' (oew 1994: 40-43). Onmiddellijk na de
coup zou Bouterse hebben ingezet op een post als onderminister van sportzaken.
Over deze politici schreef lotens (2004J een uiterst memorabel boek met analyses en
interviews.
8 Diens memoires IHaakmat 1987) schetsen tussen de regels door een beeld van deze
zoektocht.
9 lachman hierover in zijn politieke memoires (Khemradj 2001: 79-81): 'Ik was er zeker van dat
de militairen geen kennis hadden om het land te besturen. Ze konden moeiteloos een coup
plegen, maar een land besturen is een geheel andere zaak. Ik wist dat ze iemand zauden
moeten hebben, om met een democratische regering het land verder op te bouwen. En
toen heeft hij IBoutersel, naar mijn bescheiden mening, de keus laten vallen op mij om een
regering te formeren met de militairen samen. Toen was de VHP de sterkste na de NPS die
hij had weggeschoten. Hij dacht dat ik met hem een regering zou kunnen formeren. Hij met
zjjn geweld en ik met mijn democratische gedachten. Maar dat had hij verkeerd getaxeerd
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voor rÎming en speelde lange tijd verschillende miliraire en burgerbewegingen regen elkaar uit. Mijnals srudeerde rechren en kreeg economische
belangen in de visvangsr. Sital vo lgde een diplomarenopleiding op
Cuba. Chrisropher (die een opleiding volgde aan de Brazil iaanse Esco/a
Superior de C"erra) en Neede werden ambassadeur. Toch zouden hun
competenries jarenlang worden onderschat, juist vanwege het feit dat ze
als onderofficier waren begonnen en pas na de coup {poliriek)militaire
rangen als majoor en luitenant-kolonel zouden krijgen aangeboden. De
Surinaamse militairen werden l11et een scheef oog bezien door vertegenwoordigers van buitenlandse regeringen, hun bondgenoten incluis.l0
Dit want rouwen kenmerkte ook de Braziliaanse generaals die in 1983,
na een afgedwongen uitnodiging, in Suriname op bezoek kwamen . Z ij
maakrcn er geen gehe im van het niet erg te hebben op een regering
onder leiding van oud-sergeanten, die een links avontuur zochten en
missc hien al banden met de internationale drugsmaffia onderhielden.
Maar de ongerustheid betrof vooral de vermeende aanwezigheid van
honderden Cubaanse militairen in Suriname (het waren cr naar schatting
enkele tientallen) en de nauwe banden die het regime zo u onderhouden
met de Libische dictator Khadaffi.ll De directe betrokkenheid van een
aamal van de oorspronkelijke coupplegers bij de decembermoorden in
[982 sloeg een gewe ldi ge kloof met de militairen die in Latijns-Amerika
de macht in handen hadden. Voor het vuile werk had men daar altijd
kunnen beschikken over de in het schemerduister opererende staatsveili gheids- en in li chtingend iensten en daarmee verwante doodseskaders. En
ze lfs in die gevallen waar her ministerie van Defensie de dagelijkse lijst
van slaclltoffers opstelde, zoa ls in El Salvador,12 had men a ltijd de sc hijn
van minimale disranrie weten op te houden. Voor moordende sergeanten,

... Toen heb ik gezegd: "Nee Bouterse, ik wil graag een democratische regering terug hebben, je hebt een democratische regering weggeschoten. En als u met mij wil praten, dan
moet U komen praten om een democratische regering terug te brengen .'"
10 Zie bijvoorbeeld de memoires van de voormalige Cubaanse ambassadeur Cárdenas (19881.
Castro en de gebroeders Drtega (respectievelijk president en minister van Defensie vao
Nica ragual waren zegevierende guerrillaleiders geweest, die nationale legers en milities
hadden verslagen.
11 Interview met luis Bitancourt, voormalig kabinetschef van generaal Venturini, voorzitter
van de Brazil iaanse veiligheidsraad die de missie leidde (Madrid, 1 maart 2005). Een vergelijkbaar oordeel velden Dok staf- en bestuursleden van de Escola Supef/or de Guerra, die
ik in juli en augustus 2003 interviewde in Urca, Rio de Janeiro.
12 Interview met Ruben Zamorra (San Salvador, 26 juli 20051. premier onder de eerste civielmilitaire revolutionaire junta van 1979, toen jonge officieren de macht hadden gegrepen
om zich te ontdoen van de heersende militaire dictatuur en de rector van de katholieke
universiteit, een pater Jezuïet, tot staatshoofd hadden benoemd en de regering hadden
opdragen aan de linkervleugel van de christen-democraten. Ze hadden de militaire
verantwoordelijkheid in handen gelegd van twee kolonels, onder meer aan kolonel Abdul
Gutierrez, wiens macht nauw verweven was met die van de veiligheidsdiensten en doodseskaders. Oe droom van een democratisch EI Salvador duurde minder dan twee maanden.
Daarna brak de burgeroorlog uit.
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annex dru gdea lers, was het niet gemakkelijk zich met militaire coll ega's
in de regio op gel ijke voet te verstaan.
De beginperiode van de civiel-militaire regeringen in Surin ame was dus
afw ij kend va n het vesti gingspa rroon van de Latijns Amerik aanse dictaturen. Maar naarmate de tijd vo rderde, begon de gelijkenis in een aantal
opzichten toe te neme n. Geleidelijk aan werden, zoa ls dat ook het geval
was in Latij ns-Amerika, de ministeries en de publieke secto r gemilitarisee rd . H adden de machthebbers zic h in de eerste tijd na de sta atsg reep
tev reden gesteld met het bezetten va n enkele sleutelministeries, nu breidden zi j hun aanwezigheid op meerd ere terreinen uit. Zo werd de ro l
van de inlichtinge n- en veiligheidsdiensten grote r en kreeg de militaire
politie uitgebreidere opsporings- en arrestatie bevoegdheden. Vertrouwde
militairen, zoa ls Neede en Christopher,13 ginge n leidinggevende pos ities
bekleden. Er kwam een Bijzo nder Ge rechtshof om burgerpolitici te vervo lgen die van corruptie werden verdac ht. H er justitiële appa raar boog,
ze ker na de decembermoorden, steeds gemak kelijker naa r de militaire
we nsen . De pers werd gecensureerd. Regelmat ig ve rsc henen militairen,
bullepees in de ha nd , op redactiek am o ren o m journalisten te 'assisteren'
bij het vergare n en redigeren va n patrio tti sc h ni euws. Later voorzag de
veiligheidsdi enst de pers va n info rmatie. Z ittende (burger)presidemen
en (burger)p remiers raa dpl eegden de militaire mac hthebbers over de
kl einste deta ils.
M ede naa r het voorbeeld va n Janden met een links- nationalistische revolutiona ire leiding (Cuba, Nicaragua en Peru ) werden zogeheten volkscomité's gevormd om de niet-georganiseerde bevolking in regime-vriendelijke
o rga ni sa ties onder te brengen. Na de dece mbermoorden va n 1982. zagen
zogeheten anti -interventiecomités het licht, gemobiliseerd op buurtbasis en
bedoeld a ls romantisch tegenwicht bij mogelijke invasies vanuit Nederland
of de Verenigd e Staren. Daarnaast werden volksmilities gevormd, para mili taire burgereenheden, getraind in de kazerne door sergea nten en officieren.
De para militai re eenheden kregen niet dezelfde lugubere reputatie a ls de
Centraa l-Amerikaanse pa ra mi litai re eenheden tijdens de burgeroo rlogen,
maar in wezen ging het om hetzelfde rype militair getrainde burge rs,
eventuee l te belasten mer repressieve taken in geva l van nood. In die tijd
vormden de strijdkrachten en de politie o ngeveer vee rtien procent van
de totale publieke sector die op haa r beurt in het midden va n de jaren
tac htig haa r verzadigingspunt bereikte va n ongeveer vijftig proce nt van de
beroepsbevolking (Kruijt & Maks 2004). De strijdkrachten telden begin
1983 o ngeveer 2.500 tot 3 .000 personen, de politiediensten beschikten
ove r ongeveer I.400 leden en in de vo lksmi lities waren 3 .000 tot 4. 000
personen georga ni seerd (Hoogbergen & Kruijt 2005 : 91) .
13 Die vanwege zijn klaarblijkelijke betrokkenheid bij wet jobs de weinig vleiende bijnaam
Gestapo verwierf.
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Bourerse zelf verwierf in stilte steeds meer machr. Tussen 1980 en 1987
breidde hij, in steeds andere functies, zijn formele bevoegdheden noemenswaardig uit: legerleider (beve lhebber), voo rzitter van het Militair Gezag,
voorzitter van het presidium van het Revolutionair Front, voorzitter van
het Beleidscentrum (dat op de landsregering toezicht hield) en regeringsleider. 14 In die laatste functie tekende hij alle presidentiële besluiten mee.15
In her dagelijkse spraakgebruik even amicaal a ls eerbiedig aangeduid als
Bevel was hij vanaf medio 1981 de onbetwiste militaire en politieke leider
van Suriname. Toen de militairen ee n eigen politieke beweging stichtten,
werd Bourersc tevens leider van de Revolutie.16 Aan het einde van de
militaire periode gold Bouterse a ls een volleerd 'militair politicus', N:l het
herstel van de democratie ZOu hij tijdens de eerste regering-Venetiaan (a ls
militair) en tijdens de regering-Wijden bosch (als adviseur van staat) nog
directe invloed uitoefenen op het landsbestuur, Heden ten dage is Bouterse
(als politiek leider van de Nationale Democratische Partij) lid van De
Nationale Assemblee, evenals zijn voormalige lijfwacht en (tussen 1986 en
J992.) militaire opponenr Brunswijk.

IN DE PAS MET OMRINGENDE TRANSITIES
Het is inreressant 0111 ook in het kader van de transitie van dictatuur
naar democratie Suriname te vergeljjken met de omringende landen van
latijns Amerika. De meeste onderzoekers die deze transitie in l at ijnsAmerikaanse landen hebben besrudeerd,17 wijzen op het langdurige
verloop (ti en rot vijftien jaar) van dit proces, dat zich ken merkt door
veel onderhuidse conflicten tussen de (legitieme) democratische reger in14 Vanaf 1984 bestond een zogeheten Denktank, opgericht om de overgang naar democratische structuren te bewerkstelligen, In de periode van voorbereiding van herstel van de
democratische verhoudingen werd Bouterse voorzitter van het Topberaad, een informele
gespreksgroep waar militairen en politici van de traditionele politieke partijen elkaar trof·
fen, tezamen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging. In 1986
werd het Topberaad, meer dan het kabinet, een permanent overlegorgaan tussen het
Militair Gezag en de oude politieke machthebbers. Het indertijd opgerichte Beleidscentrum werd ontbonden. Intussen was het Militair Gezag ook deel gaan uitmaken van de
landsregering. Voor de opeenstapeling van politieke functies van Bouterse, zie Sedney

11997: 126, 128,2131.
15 Premier Radhakishun, leider van een overgangsregering die de weg naar volledige democratie zou moeten voorbereiden, zou zich in vertrouwelijke gesprekken met de staf van de
Nederlandse ambassade in 1986 hebben betiteld als 'een burgemeester in oorlogstijd',
16 Oe politieke beweging Stanvaste, ofwel de 25-februari-beweging (25 februari was de dag
van de coup, een jaar later herdoopt in revolutie), werd vanuit het Militair Gezag gevormd
onder leiding van nauw met Bouterse verwante militairen, Bouterse werd voorzitter, de
leden waren voora l afkomstig uit de gelederen van de militairen, volksmilities en sympathisanten van klein-links (Bouterse & Van Mulier 1990: 143·151). In 1987 werd deze politieke
arm van het militaire bewind omgevormd tot Nationale Democratische Partij, waarvan
Bouterse voorzitter is.
11 Agüero & Stark 1998; ~révalo 2003; Arnson 1999; Diamond, Linz & Lipset 1995; Dominguez
& lowenthal1996; loveman 1999; D'Brien & Cammack 1985; O'Donnell & Schmitter 1986;
Rojas, ArévaJo & Sojo 1998; Silva 2001.
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gen en de militaire instituties. Na de formele machtswisseling bleven in
veel gevallen de (oude) militaire machthebbers, gebruikmakend van hun
monopolie over staatsveiligheid en intelligel1ce, in de coulissen meeregeren, ditmaal in hun rol als (verplichte) 'militaire adviseurs' (Zaverucha
2005: 35-50). In veel landen genoten zij lange tijd feitelijke immuniteit
vanwege hun geprononceerde houding ten opzichte van de burgerlijke
rechtspleging of vanwege de onmacht of onwil van de democratische
autoriteiten om voormalige militaire schenders van de mensenrechten
justitieel re vervolgen. la
In Argentinië kwam het militaire bewind, toch al vastgelopen, bruusk
ren einde toen een poging tot vorming van nationale eenheid rond
de bezetting van de Falkland Eilanden (de Malvinas) uitliep op een fiasco. De Engelse expeditiemacht bleek superieur aan de Argentijnse
strijdkrachten (McSherry 1997).19 De leden van de opeenvolgende
militaire junta's werden door de (burger)regering-Alfonsin gerechtelijk vervolgd wegens schending van de mensenrechten. Dir leidde tot
grote onrust onder de strijdkrachten en uiteindelijk tot de va l van de
regering-Alfonsin. De latere regering-Menem kondigde een amnestiewetgeving af, maat uiteindelijk werden de voormalige militaire machthebbers opnieuw voor de rechter gedaagd en kregen zij huisarrest.
In Brazilië onderhandelde de laatste militaire regering langdurig over een
overgangswetgeving. De eerste burgerpresident, Sarney, kreeg vijf militaire
ministers als 'huisadviseu rs' toebedeeld. In 2003 zou hij in een imerview
met het tijdschrift Veja verklaren dat zijn belangrijkste taak gedurende
zijn vijf regeringsjaren het stabiliseren van de overgangssituatie was en het
voorkomen van een staatsgreep. Onder opeenvolgende burgerpresidenten
werd daarna de invloed van de militairen langzaamaan afgebouwd (Hunter
19971. Uiteindelijk reorganiseerde president Cardoso in 1998 de strijdkrachten en de inlichtingendienst. Dit was aan het einde van zijn eerste regeringsperiode, toen hij al zeker was van een tweede ambrstermijn a ls president.20
In Chili nam de overgang van een militair naar een democratisch bewind
na het door Pinochet verloren referendum ongeveer vijftien jaar in beslag.
Aanvankelijk was de oude dictator, die zichzelf en de voormalige militai re
garde ontslag van rechtsvervolging gunde en zichzelf bovendien uitmuntende salarissen en aanzienlijke politieke macht had toebedeeld, een soort
mederegent. Na veel omzichtigheid en diplomatiek manoeuvreren waren

18 Zie Zaverucha & Melo Filho 2004. In Centraal-Amerika werd onmiddellijk na de vredesakkoorden die een einde maakten aan de burgeroorlogen een verregaande mate van amnestie afgekondigd. In Peru is de indertijd (onder de cjviele dictator Fujimori) afgekondigde
amnestiewetgeving weer opgeheven, onder hevige protesten van de strijdkrachten. Zie
Florez 2005.
19 Waarbij Brazilië, Chili en de Verenigde Staten steun verleenden aan het Verenigd Koninkrijk, geheel tegen de verwachting in van de Argentijnse junta.
20 Voor details, zie Atunes (2002) en Fico (2001).
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opeenvolgende democratische regeringen in staat zich te ontdoen van de
bemoeienis van de militairen met de dagelijkse politiek. 21 De gevangenscha p van Pinochet in Londen en de langdurige processen, waarbij de
ex-dictato r enkele keren medisch werd getest op seniliteit, brachten ook de
nieuwe generatie mili tairen in verlegenheid.
De gcwcldscycl us die volgde op de Mexicaa nse Revol uti e - in feite ee n
langduri ge burgeroorlog met sterk etnisc he trekk en en 'boe ren legers'
- liep naar het oordeel van de mees te onderzoekers af in de tweede helft
van de jaren dertig of aan het begin van de jare n vee rtig, dus meer dan
vijftien jaar na daro. Nieuw histori sch onderzoek maakt echter aannemelijk dat de geweldscyclus tot in de jaren vijftig doorging (K nig ht
1999). Een recente di ssertatie over het voortduren van de ze spiraal van
geweld - gebaseerd op di eptestudies in versc hillende Mexicaa nse deelstaten - room aan dar de gevolgen nog veel langer voelbaar waren dan tot
dusver werd aangenomen (Gi llingha m 2.005).
De still e burgeroorlog die al si nd s de jaren vijftig in Colombia woedt,
heeft al aa n mee r dan éé n miljoen inwoners het leven gekost. Militai ren,
para militaire n, pol itie-ee nheden, parapolitionele ee nh ede n, doodses kaders gefi nancierd van ve rsc hillende zijden en meerdere guerrillabewegingen hebben diepe sporen get rokken in de Colombiaa nse maatsc happij .22
Een bijna vijfenvijftig jaar durend conflier op nationaal ni vea u heeft ook
repercussies gehad voor de fragmentatie va n geweldsacto ren op regionaal
en lokaal nivea u. Studi es op lokaa l niveau to nen de aanwezigheid aan
va n rienrall en, so ms meer dan vijftig typen gewelddadige acroren in de
grote steden en op het plarteland, die elkaar de beheersing over kleine
territoria berwisten. 23 Dit zijn de gevolgen van ee n nooit vo ltooid pacificatieproces vanaf de jaren zeventig tot op heden.
De twee meest langdurige dictaturen in Latijns Amerika, die van El Sa 1vador en Guatemala, gi ngen ti entallen jaren lang gepaard met terreur en
intimida tie en riepen beide gewelddadige burgeroorlogen o p. De militaire
regimes va n beide land en bewa nd elden tenslmte via eigen beleid de weg
naar dem ocrati e, dwang uitoefenend op de civiele ove rga ngsrege ringen
en nog ja renlang de landspolitiek controlerend vanuit de co ulissen. 24 Ln
EI Salvador kwam ARENA als civiele politieke pa rtij op als erfgenaa m
va n ve rsc hillend e militair-politieke verbanden die tot aan het einde van

21 Voor details, zie Agüero & Stark (1998); Fuentes (2000) en de monumentale studie van

Hun •• us 120021.
22 Zie EI conflicto 2003; leal Buitrago 1994, 1999 en 2001 ; Péca ut 1999.
23 Zie Avilés 2001; Ceballos 2001 ; Escobar 2002 en Moser & Mcllwaine 2004.
24 Voor de politieke geschiedenis van Centraal -Amerika sinds 1945, zie Pérez Brignoli 1993
en Torres-Rivas 1993. Voor de analyse van de burgeroorlogen, zie Comisión para el Escla rBcimiento HiSlórico 1999 en 2004 en ComisÎón de la Verdad 1993 en Guatemala 1998. Een
briljante, zij het wa t oudere analyse van de Guatemalte ekse burgeroorlog is le Bot 1995.
Een studie van vergelijkbare kwaliteit ove r EI Salva dor is die van Montgomery 1995.
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de jaren zeventig invloedrijk waren geweesr. Tijdens het leiderschap van
de stichter van ARENA, ex·majoor D'A ubuissOIl , zette de partij moord commando's in, zoa ls militaire regeringen in het land eerder hadden gedaan. In I985 werden deze doodseskaders officieel ontbonden, toen het
leiderschap van ARENA salonfähig trachtte te worden en een campagne
voor deelname aan her presidemschap lanceerde. Het jaar ervoor was de
term ijn van de laatste civiel-militaire junta officieel beëindigd, a l zouden
de militairen in verregaande mate de wettig gekozen president Duarte
blijven controleren. Duarte was aan de macht gekomen met sterke Amerikaanse ste un tijdens verkiezingen die tijdens de burgeroorlog waren
georganiseerd.
Het militaire overwicht kwam in feite ten einde na de verkiezingsoverwinning van ARENA-president Cristiani in ] 989. Enkele maanden
daarna bezette de guerri llabeweging de hoofdstad San Salvador. Tijdens
vredesonderhandelingen die kort daarop een aanvang namen, gevolgd
door een vredesverdrag begin 1992, kwamen de strijdkrachten voor de
keuze te staan: óf een institutionele suïcide (ee n gedwongen ontbinding
va n het leger ) te accepteren óf in te stemmen met een verregaande zui vering van het officierencorps.25 President en legerleiding kozen voor het
laatste alternatief en binnen enkele maanden werde n 104 officieren (mi nister en vice-minister van defensie, a lle generaals, de meeste ko lonels)
ontslagen wegens sc hendi ng van de mensenrechten. De officiersopleiding
werd gereorganiseerd. De afgelopen tien jaar is het Sa lvadoraanse leger
vo lstrekt buiten de politiek gebleven. Het officiere ncorps wordt opgeleid
voor taken die strikt met de landsverdediging te maken hebben, voor
bijstand tijde ns natuurrampen (aardbevi ngen, overstromingen) en voor
vredesmissies. 26 Tegelijkertijd werd de gemilitariseerde politie ontbonden en vervangen door een burgerpolitic, waarin voor een derde deel
ex-guerrillastrijders werden opgenomen. Daarnaast vonden ingrijpende
hervorm ingen plaats bij de rechterlijke macht en in het kiesstelsel.
In Guatema la kwa.m in 1983, toen een groep officieren een einde maakte
aan de dictatuur van gene raal Rios Montt, ee n nieuwe genera ti e bevelhebbers aan de macht, die zich ric htte op een geleidelijke overgang naar
democrat isc he verhoudingen, op een militair ove rwicht op de guerrilla
en op vredeso nderhandel ingen waarbij de strijdkrachten in een gunstige
uitgangspositie zouden verkeren. In 1985 werd de democratie hersteld,
maar het leger behield nog ongeveer tien jaar een sleutelrol achter de
coulissen van de landspolitiek door haar aandee l in de burgeroorlog,
haar monopolie op intelligence en haar vergaande bevoegdheden ten

25 Interview met generaal Mauricio Vargas, ex-stafchef en ex· presidentieel gedelegeerde
voor de uitvoering van de vredesakkoorden (1989-19931 (San Salvador, 19 augustus 2005).
26 Interview met generaal Humberto Corado, ex-minister van Defensie (1992-1995) (San
Salvador, 15 augustus 2005).
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aanzien van 'veiligheids- en onrwikkelingstaken' in het binnenland. ZJ
Van 1991 rot 1996 vonden vredesbesprekingen plaats, zowel tussen de
overheid, de srrijdkrachten en de guerrilla onder leiding van de Verenigde
Naties, als onderhands tussen legerleiding en de comandallcid general
van de guerrilla. Za De strijdkrachten werden in 1997 en 1998 in omvang
teruggebracht volgens een schema, dat was overeengekomen tijdens de
vredesbesprekingen. Het civiel-militaire srudiecenrrum ESTNA werd onrbonden en de scholing van het officierencorps gereorganiseerd. Evenals
in EI Salvador werd in Guatema la een nieuwe politiemacht opgericht, zij
het zonder de pnrticipatie van de voormalige guerrillastrijders. Daarna
werden de hervorm ingen binnen de vei ligheidssector gestaakt. Tijdens de
regering Porrillo-Rios Montt, in 2000 door een verkiez ingsoverwinning
aan de macht gekomen, gebruikte de uitvoerende macht de strijdkrachten
echter opnieuw voor politieke doeleinden, waarbij de legerleiding (onder
wie Rios Monrrs zoon, generaal Rios Soza) niet onwelwillend stond
tegenover corruptiepraktijken. Z9
Het transirieproces naar democratische verhoudingen nam in Suriname
in 1985 een aanvang toen een parlement aantrad, niet gekozen maar
benoemd door de legerleiding. 30 Er werd een plebisciet georganiseerd
over een nieuwe grondwet, mede geschreven door de civiele adviseurs
van de legerleiding en qua toonzerring en feitelijke inhoud de weg openend voor een toekomstÎge cohabitatioll tussen gekozen regeringsleiders
en gevestigde militaire leiders. 31 De rianre overgangsregeling, die de
Surinaamse milirairen in sraat stelde tussen 1987 en 1993 veel macht
en invloed te behouden, werd langzaamaan ingeperkr door tussentijdse
grondwetswijzigingen. Toch betoonden de eerste democrarisch gekozen
27 De macht werd formeel overgedragen aan de gekozen president Cereso door de minister
van Defensie, generaal Hêctor Gramajo, tijdens een 'briefing over veiligheids- en ontwikkelingszaken' die zeven uur duurde. Tegen generaal Gramajo (niet tegen de civiele
president Ceresol werden twee niet-succesvolle staatsgrepen gepleegd, in 1987 en 1989
(interview met generaal Héctor Gramajo, Guatemala-stad, 13 juli 19941. Toen Cereso's
opvolger, president Serrano, in 1993 een civiele staatsgreep wilde plegen met behulp van
de strijdkrachten, weigerde de legerleiding, na het consulteren van het constitutioneel
hof, hieraan haar medewerking te verlenen.
28 In feite werden de militairen en de guerrillaleiders het in maart 1996 eens op Cuba . In
december 1996 werden de vredesakkoorden plechtig ondertekend. Voor het verloop van
deze onderhandse besprekingen, zie Salconi & Kruijt 2004, Kruijt & Van Meurs 1997 en
Rosada-Granados 1998.
29 Veel van de gegevens over de hervormingen binnen de Guatemalteekse veiligheidssector
werden verkregen tijdens een interview met oud-minister van Defensie Julio Salconi (Guatemala-stad, 11 april 2005). In 2005 werd een proces wegens corruptie gestart tegen alle
vier de ex-ministers van Defensie van de regering Portilla, evenals tegen de ex-president
zelf.
30 Van de 31 leden waren er veertien militair, elf hadden banden met de vakbeweging en zes
werden benoemd na overleg met het georganiseerde bedrijfsleven (Sedney 1997: 213).
31 In feite was de grondwet op het lijf geschreven van de toekomstige president Souterse.
De militairen dachten de verkiezingen namelijk te kunnen winnen. Ze verloren die echter
op een niet mis te verstane wijze.
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president Shankar en diens kabinet zich uiterst voorzichtig in de omgang
met de legerleiding. Het staatshoofd kon ook moeilijk anders. 32 In die
zin was de procesgang in de transirieperiode - vanaf 1985 tot de formele
uitfasering van de militairen eind 1992 - vergelijkbaar met die in andere
Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië, Chili en Gua temala. Misschien waren de Surinaamse militairen bruusker in hun optreden. Ze
forceerden een tweede staatsgreep eind 1990 en dwongen de regeringShankar tot aftreden. Het gekozen parlement keurde de vorming van een
overgangsregering goed en legitimeerde daarmee de staatsgreep. Nieuwe
verkiezingen volgden in mei 199].
Anders dan in de omringende landen van Latijns-Amerika waar militaire
regeringen een einde vonden, kreeg Suriname te maken met een burgeroorlog, niet tijdens maar na het militaire regime, in ieder geval terwijl
de overgang naar democratische verhoudingen a l vergevorderd was. Het
is hier niet de plaats om de burgeroorlog en zijn gevolgen uitvoerig te
analyseren. 33 In Oost-Suri name ontstond een guerrillabeweging onder
leiding van Brunswijk, een voo rma lige lijfwacht van Bouterse. Brunswijk
werd, met steu n van Surinaamse politici die in ballingschap in Nederl and
verb leven en gedoogd door de Nederlandse en Franse overheid, leider
van een 'Surinaams bevrijdingsleger', waaraan voo rn amelijk jongeren
met een Marron-achtergrond en enkele buitenlandse huurlingen deelnamen. De oorlog ontaardde in een etnisch conflict. De Surinaamse militaire leiding organ isee rde paramilitaire een heden en ve rwie rf zich op het
politieke vlak ee n machtspositie plus ee n legitieme reden tot aanb lijven,
daarbij onafhan kel ijk opererend va n de regering-Shankar. De legerl eidin g
(BolIterse) boycotte de door de regering bereikte vredesakkoorden en
kwam tot een (informeel) vergelijk met Brunswijk over de territoriale
verdeling van het binnenland. Het ZOll tot T992. duren voordat een formele vrede tot stand kwam, mede met steun van de Organisarie van
Amerikaanse Staten. 34

12 Shankar en zijn gezin werden wekelijks bedreigd. Hij was aangetreden, omdat geen
van de oude politieke voorlieden kandidaat kon of wilde zijn. Een aantal va n de nieuwe
ministers was tot het nieuwe kabinet toegetreden met grote beduchtheid, zo niet vrees,
voor de militairen. Artikel 177 en 178 van de toen geldende grondwet verschaften het
leger grote mogelijkheden om naar eigen goeddunken in het landsbestuur in te grijpen. Oe
Nederlandse hulp kwam in 1988 uiterst traag en ook nog met omvangrijke bureaucratische
rompslomp op gang. In retrospectief moet men concluderen dat het Nederlandse beleid
in de jaren 1987-1990 de stabiliteit van de eerste democratische regering in Suriname niet
heeft bevorderd. Pa s naar aanleiding van de staatsgreep in 1990 kwam in Nederland een
koerswijziging op gang ten opzichte van de Surinaamse democratische verhoudingen.
33 In ons al eerder geciteerde boek over de rol van de Surinaamse militairen in de politiek
(Hoogbergen & Kruijt 2005) gaan we daar uitvoerig op in. Zie voorts Hoogbergen & Kruijt
2004, Hoogbergen & Polimé 2002 en Polimé & Thoden van Velzen 1988. Oe Vries 2005 gaat
over de gevolgen van de burgeroorlog voor het Surinaamse binnenland. Penta 2002 bevat
de memoires van een Britse huurling, die rebellenleider Brunswijk adviseerde.
34 Die nog jarenlang een monitoringstaak werd toebedacht, zie OAS 2001.
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Ook d e formele uitfasering van d e militaire leiders rond Bo urerse kwam
pas in d e jaren 1991 en J993 rot stand, vooral d oor persoonlijk oprreden
va n de toenmalige mini ster va n Defensie Gi lds en de la tere bevelhebber
M ercllur. 35 In Inaart 1991 schrapte De Na tional e Assemblee de grondwetsarrikelen, die de politieke rol van de stri jdk rac hten rechtvaardigde.
Minister G ilds legde Bourerse een s preek verbod op en gaf geen krimp
bij pogingen van d e bevelhebber zic h deso ndank s in de lands po litiek te
blijven mengen. Na een aa ntal conflicten tussen mini ster en beve lh eb ber
werd Bo uterse in nove mber 1991 door de preside nt en de defensiemini ster in het ope nbaar beri spt. Hij trad demo nstratie f af en koerste
klaarblijkelijk af op een herhaling van d e co up van 1990. Maar Gilds
greep sne l in en o m sloeg een aantal van Bourerse's vertrouwelingen. Bij
een vo lgend conflict tussen d e legertop enerz ijds en de president en zijn
defensiem ini ster anderzijds. in april 1993 . greep M ercu ur, roen bat::d jonscommandant, in. Hij riep zijn eenh eden bi j elkaar, schaarde zich mer
veel ve rroon aan d e zijd e van de regering en sc hake ld e op die man ier de
opstandige officieren uit.
Na 1993 trad een nieuwe genera ti e officieren aan en kwam een eind e aan
de inmenging va n he t lege r in d e landspolitiek. Bourerse zo u, zoa ls gezegd, ri jdens de regering- Wijden bosc h o pn ieuw op de voorgro nd (rede n,
maar dirmaal als burgerpoliricus. Verschillende Bouterse-getrouwen kregen ambassadeursposten of trade n op als minister. M aa r bij her aftreden
van Wijd en bosch in lOOO waren de jaren van invloed va n d e o ud -mili tairen en hun naaste burgeradvi se urs voorbij. BOLlterse en Wijd en bosch
bleve n via ee n parle111entszetel in de politiek, voo ral snog marginaal. Even
leek het erop dat Bourerse zeer sterk zo u terugkomen bij de verkiezingen
van 2005, maar o ndanks d e win st die zijn partij behaalde en het verli es
va n de reger ingscoa litie kwam er een derd e regering-Venetiaan. Bo uterse
en Wijdcllbosc h behielden hun parlementaire status en ook Brunsw ijk
veroverde via een regionaal kiesverband in het binnenland ee n plaats als
vo lksverregenwoordi ge r in De Natio nal e Assemblee.

CONCLUSIE
Ondanks het aa nvankelijk afwijkende patroon va n milita ire inmenging
in de landspo litiek in Suriname, begonnen de voo rmal ige se rgea nten en
se rgea nt-maj oors, naarmate ze na de co up in 1980 la nge r aa n de ma chr
bleven, gaa ndeweg mee r op d e politieke militairen van Latijns Am er ikaanse snit te lijken. Naar mate d e ervaring va n Bouterse en de zijn en
in d e politiek groter werd, g roeid e d e ge lijk eni s. De Surinaa mse tran sir ieperi od e naar democra ti sc he verhoudingen vertoont ze lfs ee n ste rke
overeenkomst m et de langdurige civiel-militaire cohabitatioll -formule in
la nd en als Chi li en Guatemala. Da r geeft aanleiding rot de v raa~ die ik
35 Ik volg hier Hoogbergen & Kruijt 2005: 237-245.
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tot bes/uit van dit artikel wil formuleren: ]s er in Latijns Amerika sprake
geweest van een 'ijzeren wet van politiek~miJitaire beheersing', ongeacht
de oorspronkelijke aard van de civiel~milirajre betrekkingen? Blijkbaar
volgen militaire regimes, hoe uiteenlopend hun ontstaansgeschiedenis
ook is, eenmaal aan de macht een soort ijzeren logica en laten zij op
den duur een identiek patroon van repressie en beheersing zien, waarbij
speciale wetgeving, feitelijke immuniteit, politieke roluitbreiding van de
zittende militaire elite en vervolging van politieke tegenstanders een ro l
spelen.
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Marein van Schaaijk

Suriname, economische groei op eigen
kracht; Naar een 'Essed+' scenario
n deze bijdrage onderzoek ik de vraag of en hoe voor Sl\T\name
een economisch sce nario kan worden opgesteld met forse groei
op eigen kra cht en zonder ontwikkelingshulp in de komende
tien jaar. Ik zoek daartoe inspiratie in de economische ontwikkeling
gedurende diverse periodes in het verleden; in het bijzonder de periode
195 4- r9 7 5, dus voorafgaand aan de onafhankelijkheid, maar l1a de autonomie. Ik wil Suriname daarbij teven s vergelijken met de landen die eens
behoorden - of nog steeds behoren - tot het Koninkrijk der Nederlanden
(Aruba , Nederland, Neder landse Antillen en Ind onesië). Allereerst wil ik
terugblik ke n op de Surinaamse ontwikkelingsplannen uit 1975. Daarna
probeer ik een sce nario te maken dat gebaseerd is op de bedrijfseconomie. Ten slotte co mbineer ik dat met de droom van Frank Essed, de
grote Surinaamse planexpert uit de jaren zeventig: succesvolle planmatige
exp loitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dat resulteert in een aanzet tot
ee n 'Essed+' scenario, waarbij het plusteken staat voor meer oog voor de
rol van de marktsector en het idee dat de opbrengsten uit de natuurlijke
hulpbronnen niet benut mogen worden voor ove rh eidsbestedingen, maar
dat zij moeten dienen voor lastenverl ichting van het bedrijfslcven.1

O

KONINKRIJKSPERSPECTIEF
Op 15 december 2004 bestond het Statuur vijftig jaar. Oorspronkelijk
bedoeld om Ind onesië aan boord te houd en, gaf het al vroeg autonomie
aan Suriname en de Antillen. Suriname ruilde in 19 75 de autonomie in
voor onafhankelijkheid en in [986 verkreeg Aruba de status aparte. Is
er eigenlijk vee l veranderd in de verhouding van de productiviteit (mer
het BBP per hoofd a ls indicator) russen f954 en nu tussen Nederland,
Ind onesië, Suriname, de All(illen en Aruba? Grafiek f laat zien dat de
Nederlandse Anrillen een halve eeuw geleden dezelfde welvaarr hadden als Nederland, dankzij de inkomsten uit de olieraffinage op zowel
Curaçao al s Aruba. Daarna bleven die eilanden achter. Na J 986 viel de
o lieraffinage op Aruba weg. Het ei land kreeg in dat jaar de status aparte
en voerde vanaf dat moment een bedrijfseconomisch georiënteerd beleid
gericht op groei van de toeristische sector.

In deze bijdrage kan ik niet uitvoerig ingaan op tal van laken, die betrekking hebben op
de economie van Suriname. Ik verwijs daarvoor gaarne naar mijn website: WW\N.stuseco.
arg o
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Suriname zat in 1954 op ruim een kwart van het Nederlandse niveau.
Bij de onafhankelijkheid was dar ongeveer gelijk gebleven. Het onafhankelijke Suriname heeft een desastreus economisch beleid gevoerd.
Daarnaast is veeJ kader weggetrokken. Bovendien bracht de enorme
ontwikkelingshulp slechts rijdelijke bestedingseffecten teweeg. Groei
bleef uir. Toen men in 1984 begon met monetaire financiering ging het
snel bergafwaarts en op dit moment is het Bruto Binnenlands Product
(BBP) per hoofd van de bevolking gezakt tot '3 procent van dat van Nederland. Wil men over dertig jaar in Suriname op het huidige niveau van
Curaçao uitkomen, dan is een gemiddelde jaarlijkse groei van 7 procenr
per jaar nodig. Het BBP per hoofd in Indonesië is steeds op ongeveer
3 procent van het Nederlandse nÎveau gebleven. Dat laag blijvende niveau komt ook door de relatief hoge bevolkingsgroei.
Grafiek 1 BBP per hoofd in de Nederlandse Antillen (incl. Aruba), Aruba, Curaçao, Suriname en Indonesië
in vergelijking met Nederland in 1954-2002
BBP per hoofd in prijzen 2000, $ 2000
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Dit verschil in productie per hoofd kan niet worden verklaard door
een verschil in pure arbeidsproductiviteit. Zo blijkt uit onderzoek
van het Nederlandse CBS uit 2.00 5 dat Antilliaanse werknemers in
Nederland gem iddeld hetzelfde loon hebben als overeenkomstige
050 TijdsctHift voor Surln8mistiek 200i.1

aurochtonen (naar leeftijd, opleidingsniveau, geslacht en beroep),
terwijl dat van de werknemers van Surinaamse afkomst maar iets
lager bleek te zijn. 2 Kennelijk zijn er andere factoren di e het verschil
in BBP per hoofd tussen de landen verklaren.
Het Arubaanse ontwikkelingsbeleid is zo'n eclata nt succes dat nadere toelichting niet nodig is. Curaçao heeft een armoedeprobleem,
eigenlijk vooral een verdelingsprobleem. Een en ander valt goed te
illustreren met Tabel 1, waarin verschillende bevolkingsgroepen in
Nederland en o p C uraçao met elkaar worden vergeleken. Het verschi l
russen arm en rijk is op her eiland aanzien lijk groter dan in Nederland. De bevolkingsgroep met de laagste inkomens komt onder de 40
procent van de vergelijkbare Nederlandse bevolkingsgroepen, tenvijl
het bovensre segment van de Curaçaose samen leving op meer dan 60
procent komt. De laagste 20 procent onder de inkomenstrek kers op
Curaçao heeft slechts 5 procenr van het totale narionale inkomen, niet
veel meer dan een derde van wat hun Nederlandse collega's hebben.
Binnen die groep is het bij de allerlaagste inkomens nog erger, want
de 'onderstands uitkering' op Curaçao is 282 Antilliaanse guldens
{€ 13' ) VOor een ongehuwde. In Nederland is dat circa € 750. De
hoogste 2 0 procent van de inkomenstrekkers zit veel dichter bij het
Nederlandse niveau . Voor bijvoorbeeld pas afgestudeerde aca demici
zijn de sa larissen op Curaçao vrijwel gelijk aan die in Nederland . Bijgevolg kan Curaçao voor kaderfuncties internationaal concurreren.
Anders dan Suriname met zijn sterk genivelleerde inkomensverdeling,
heeft Curaçao veel kader behouden of kunnen aantrekken .
Tabel 1 Vergelijking inkomensverdeling Nederland en Curaçao in 1991
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9
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CU" eO/Neae ond
0.38
0,37
0,47

7
13
18
24
38

0,55
0,62

100

Bron van de aandelen in totaal inkomen: Sociale foto Nederlandse Antillen, 2000. Op basis
daarvan en cijfers van BBP per hoofd uit Antillyse is de slotkolom door ons berekend op basis
van de wisselkoers, zonder correctie voor prijsverschillen .

2 Dat komt overeen met de micro-ervaring van de auteur. Hij werkte van 1913 tot 1916 voor
het Algemeen Bureau voor de Statistiek van Suriname . De jonge medewerktlrs van lhlt
bureau werkten toen hard en waren erg productief. Ze deden niet onder voor de collega's
die hij kreeg toen hij in 1916 bij het Centraal Planbureau in Nederland ging werken.
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Vergeleken met Nederland is Curaçao arm, maar vergeleken met de
landen in de regio schatrijk. Vanwege die relatieve welvaart is het een
zeer interessante vestigingsplaats voor arbeid uit de regio. Vanuit Caraïbisch perspectief heeft het een goed bestuur. Tegelijkertijd kan de
toeristische export internationaal concurreren, omdat de lonen voor
het lagere personeel niet zoveel boven het Caraïbische niveau liggen,
terwijl de productiviteit beter is. Dat op Curaçao en vermoedelijk ook
de rest van de NederJandse Antilliaanse eilanden de arbeidsmarkt aan
zowel de onderkant als de bovenkant marktconform is, impliceert
echter wel een inkomensverschil tussen rijk en arm dat liefst twee
keer zo groot is als in Nederland. Alle reden dus voor een beleid
gericht op verdere groei van de economie. 3
Dat men op Curaçao nog niet een zo hoge groei als op Aruba heeft
geproduceerd kan mede worden toegeschreven aan twee factoren:
het nagenoeg wegvallen van de financiël e offshore inkomsten en het
wegvallen van de belastinginkomsten uit Aruba zonder dat men de
dubbele bestuurslaag ook op Curaçao liet verdwijnen. De ontwikkelingshulp uit Nederland is, a lthans qua bestedingseffect, geen factor
van betekenis. Dit zullen we nader uitleggen.
De Curaçaose overheid kreeg tOt medio jaren tachtig steeds meer inkomsten uit de financiële offshore. Dat wil zeggen dat bedrijven hun
zetel vestigden op Curaçao vanwege belastingvoordelen voor postbusmaatschappijen . Midden jaren tachtig ging het om circa 400 miljoen
Antilliaanse guldens per jaar die als manna uit de hemel viel. Daarna
werd het steeds minder, tot IOC mi ljoen Antill iaanse guldens in het
jaar 2000. Bijgevolg waren drastische beperkende maatregeJen nodig.
Door deze maatregelen zoals de verhoging van de indirecte belastingen en de vermindering van het aantal ambtenaren werd het
financieringstekort verlaagd, maar deze noodzakelijke bestedingsbeperking had onvermijdelijk negatieve effecten op de economische
groei. Met het Antillyse4 mode l kan men berekenen wat het effecr
op de economie van Curaçao was van 3 0 0 miljoen minder financiële
offshore opbrengsten in combinatie met een verhoging van de indi ~
recte belastingen van eveneens 300 miljoen Antilliaanse gu ldens. De
hogere indirecte belastingen verslechterden de concurrentiepositie,
waardoor de productie daalde en de overheid wat dat betreft minder
belastinginkomsten kreeg. Om het gehele financieringstekort te kunnen wegwerken, moeten de indirecte belastingen nog verder stijgen.
Over het succes van de Antillen klik via www.micromacroconsultants.com op het Artikel
Economenblad Economie NA. Zie ook de Baseline Study Development Aid Antillen op VIlWW.
micromacroconsultants.com.
Antillyse is een macro-economische database plus model voor ieder Antilliaans eiland {Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Sabal apart en voor het totaal van de Antillen.
He! slaat als shareware op INWW.micromacroconsultants.com.
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In totaal gaat het dan om 420 miljoen meer indirecte belastingen. Dat
geeft een verslechtering van de deviezenvoorraad en een reële daling
van het BBP v;ln r 2 procenr.
Door de tekortbeperkende maatregelen is een ramp zoals in Suriname
gebeurde voorkomen, maar een negatief effect van 12 procent op het
BBP was onvermijde lijk. Verbazingwekkend is dat het BBP per hoofd
desondanks reëel toch nog is toegenomen op Curaçao .
Op Curaçao is het te grote overheidsapparaat succesvol afgeslankt.
De inkrimping is in feite door C ura çao ze lf gefinancierd door de
verrrekkers maximaal vier jaar wachtgeld te blijven doorbetalen,
gefinancierd uit het salaris dat ze anders zouden hebben ontvangen .
Er zijn vrijwel geen gedwongen omslagen gevallen . Er was hierbij
echter wel een belangrijke srok achter de deur: de dreiging dat later
ontslag tegen minder gunstige voorwaarden, en wellicht onvrijwillig
zou kunnen plaats vinden, Ook in Suriname zou men op eigen kracht
het overheidsappa raat kunnen inkrimpen. 5
Omgerekend per hoofd van de bevolking is de hulp die de Nederlandse
Antillen ontvangen erg veel in vergelijking met de ontwikkelingshulp die
naar andere landen gaat. Vanuit Nederlands perspectief lijkt die hulp heel
belangrijk. Maar aangezien men op de Antillen een hoog BBP per hoofd
heeft, is het relatieve belang van de hulp echter beperkt. Met behulp van
het Antilliaanse model kan ook het belang van de hulp worden afgetast.
Daarmee is berekend dat het wegvallen van de overheidsinvesteringen
gefinancierd uit hulp een bestedingseffect op de economie heeft van
slechts 1,2. procent. Het bestedingseffect is echter exclusief de duurzame
programma effecten van beter onde rwijs, betere marktwerking en betere
infrastructuur zowel fysiek als bestuurlijk.
De Anrillen worden vanuit Nederland vaak als een probleem gezien.
Vanuit Caraïbisch perspectief zijn ze echter een succesverhaal. Na een
dramatisch verlies aan overheidsinkomsten uit de offshore heeft men de
tering naar de nering gezet en het ambtenarenapparaat op Curaçao met
een derde ingekrol11pen. Wel is er nog zorg over de hoge schulden van
de overheid. De belangrijkste economische sector, toerisme, is de laatste
jaren gegroeid. Het inkomen per hoofd is inmiddels zo hoog, dat de Nederlandse Anrillen officieel niet meer [or de ontwikkelingslanden worden
gerekend.

OMVANG OVEIIHEIDSAPPARAAT SURINAME
In Tabel 2. staan cijfers ove r het aanta l ambtenaren per hoofd van de
bevolking van het jaar [954 tor heden voor enkele landen . Daaruit blijkt
dat in Suriname het aandeel ambtenaren vroeger maar een derde dee l
was van het huidige aandeel. Ook uit een inrernatiollale vergelijking die
Zie op www.stuceso.org : 'Curaçaose sanering overheid: een idee voor Suriname?'
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onderstaande tabel geeft, blijkt dat er in Suriname een derde tot de helft
van het aantal landsdienaren kan worden gemist. In een studie van het
United Nations Development Program me (UND PI uit '974 blijkt dat er
toen al 10.000 landsdienaren te veel waren. In Kruijt & Maks (2002 &
20041 wordt een UNDP studie uit 1974 aangehaald, waaruit blijkt dat
toen ro.ooo van de ongeveer 25.000 landsdienaren overbodig waren. Er
zijn er thans meer dan 41.000, dus zo'n 14 .000 tot 20 .000 teveel.
Tabel 2 Aantal ambtenaren per hoofd van de bevolking in enkele landen 1954-2004

Uaar

1954

Suriname
Nederland

Om

1960
0,04

1976
0,09

1990
0,11

0,04

0,04

0,05

0,05

0,02

0,02

Indonesia

1996

2000

0,09
0,04

0,09
0,05

0,02

0,02

0,04

Curaçao

0,04

0,07

0,04
0,07

Eilandsambtenaren Curaçao

0,02

0,033

0,026

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
0,02

Aruba

Kenia

0,02

Ethiopie

2002
0,09
0,05
0,02
0,04
0,05
0,016
0,02
0,02

Tabel 3 Aantal ambtenaren in Suriname in 2004 (x 1000)
VOlksgezondheid

13,7
4,8

overig

23,0

Totaal

41,5

onderwijs

Bron: Rekenkamer van Suriname, Jaarverslag 2004.

De lagere functies worden bij de overheid kennelijk beter betaald dan
elders. Lang niet alle overtollige landsdienaren zullen daarom opteren
voor een wachtgeldregeling. Hoeveel landsdienaren zouden opteren voor
vertrek is moeilijk te voorspell en. Het is afhankelijk van:
I De trekfaclOr: hoe goed is de wachrgeldregeling?
2 De duwfactor: zal men gaan eisen dat de resterende landsdienaren echt
acht uur per werkdag moeten werken?
3 De huidige vraag naar arbeid in de particu liere sector.
4 De extra vraag in de particuliere sector als de belastingen omlaag
kunnen dankzij het vertrek van landsdienaren, na afloop van hun
wachtgeldjaren,
5 Het creëren van banen door landsdienaren die een bedrijf beginnen.
De vraag is echter of men moet wachten op zo'n voorspelling. Men kan
beginnen met een vrijw illige wachrgeldregeling voor hen wier arbeid
misbaar is. Van de achrerblijvers kan men eisen dar ze daadwerkelijk acht
uur per dag werken. Daardoor zal wel blijken hoeveel landsdienaren zelf
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een baan vinden of een bedrijf op zetten. Veel ambtenaren hebben nu al
nevenactiviteiten en kunnen van daar uit de sprong maken.
Pas na drze eerste vrijwillige onrslagronde en de daarbij opgedane erva·
ring kan men een tweede stap zerren en de druk opvoeren. Niet alleen ei·
sen dar de landsdienaren acht uur per dag aanwezig zijn maar ook tJa/ue
(or m oney geven. Daartoe dienen prestatie afspraken re worden gemaakt.
Ook kan men in tweede ronde de salarissen concurrerend maken met die
van het bedrijfsleven. Dat zal veelal inhouden dat het hard werkende deel
van het kader meer gaat verdienen, en dat diegenen di e weinig presteren
minder salaris krijgen.
Door de s~lIlering van het ove rh eidsapparaat zal de loonso m bij de over·
heid na enkele jaren kunnen dalen, waardoor belastingverlaging mogelijk
wordt. Dat is hard nodig om het arbeidsinrensieve bedrijfsleven weer
winstgevend te maken. Ook mag worden verwacht dat door de sane ring
het overheidsapparaat beter zal functioneren , want er lopen dan geen
mensen meer in de weg die demotiverend werken op de rest van het ap·
paraar. Wie weten immers dat er naast de nietsnurren ook veel landsdie·
naren hard werken. Het lijkt een wonder in een dergelijke teleurstellende
omgeving, maar ze zijn er (nog) wel.
Naar mijn stellige indruk heeft de druk van donoren om het financie·
ringstekort te laten verdwijnen en daarmede monetaire stabiliteit te
bereike n de eerste helft van de jaren negentig averechts gewerkt en het
realiseren van monetaire stabiliteit enkele jaren vertraagd. Nu de mone·
ta ire sta biliteit is bereikt is het inderdaad zaak om het overheidsapparaat
te saneren, en via lastenverlichting het bedrijfsleve n de kan s te geven 0111
te groeien. Ik vrees dat druk van donoren ook nu weer averechts zou
kunnen werken . Her lijkt me dat de kern va n het vraagstuk is dat men
zich zelf veranrwoorde li jk moet voelen, ook voor het fUllctioneren van
het overheidsapparaat. De Curaçaose ervaring laat zien dat een dergelijke
sanering ook zonder donorsteuIl mogelijk is.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN SURINAME
In deze paragraaf presenteer ik een kwantitatief onderbouwde analyse
van de Surinaamse economische omwikkelingen. Dat is mogelijk dankzij
de gedetailleerde 'Micromacrodataset Suriname', een databestand plus
een geder3illeerde toelichting van 274 bladzijden. De eerSte versie betrof
de jaren ' 954- I 987 en later heb ik die zoveel mogelijk geactllaliseerd.6

Zowel de database als model als de uitgebreide toelichting staan als shareware op WNW.
stuseco.org. Die toelichting is belangrijk, want voor de jaren vóór 1972 bestaan geen officiële Nationale Rekeningen voor Suriname. Deze zijn echter alsnog vervaardigd op basis
van het schaarse basismateriaal. Daarbij moest soms worden gewerkt met interpolaties
en dat is bij ieder getal met een speciaal teken aangegeven. Verder zijn de berekeningen
leer gedetailleerd toegeliCht, althans wat de jaren tot 1987 betreft.

MareHl van Schaa ljk

Suriname. economische groei op eigen kracht
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In de periode f 97 3-1976 was ik als econoom werkzaam bij her ABS,
belasr mer her opzerren van de Nationale Rekeningen in Suriname. Eind
jaren rachtig heb ik tijdreeksen voor T954-f97 1 gemaakt en er daarbij
voor gezorgd dat de cijfers voor oudere jaren zo goed mogelijk aansluiten hij de reeks met de officiële Nationale Rekeningen Cijfers die start
met cijfers over het jaar 1971. Het laatste decennium is de kwaliteit van
de Nationale Rekeningen van Suriname achteruit gegaan door de lage
respons van bedrijven en het gegeven dat er al heellallg geen bedrijven telling meer is gehouden. Bij het gebruik van gegevens van recente jaren is
daarom voorzichtigheid geboden. Soms zijn ze evident ongeloofwaardig.
In deze bijdrage gaat het echter in belangrijke mate over de analyse
van vroegere periodes. De kwaliteit van die cijfers over de jaren 1972
tot 1984 (het begin van de importcontingenrering en parallelmarkt) is
beter en gedetailleerd gedocumenteerd en die van de jaren 1954-1971 is
minder, maar wel goed gedocumenteerd. Dat laatste is belangrijk omdat
het voorkomt dat harde conclusies zouden worden gebaseerd op zacht
cijfermateriaal. Zo zijn de cijfers over de export (exclusief die van goud)
veel harder dan die van de productie van bedrijven, die vermoedelijk
exclusief de productie van sommige nieuwe bedrijven is (zie Van Schaaijk
'987; Van Schaaijk & Van der Straaten t984; SPS 1963).1
De periode 1954-1963 is interessant omdat de Surinaamse economie
toen in tal van takken groeide. Er was een goed investeringsklimaat.
Deze periode kende een arbeidsintensieve ontwikkeling van de
economie. Ook de productie van nieuwe producten kwam op gang:
bacoven, garnalen, spaanplaat, melk, rum, bier. De rijstproductie
verdrievoudigde, de productie van bouwstenen verdubbelde. Het
particuliere aandeel in de investeringen was in deze periode hoog,
terwijl de overheidsinvesteringen sterk op de direct productieve sfeer
waren gericht. De werkgelegenheid in de bedrijven groeide en de
werkloosheid bleef op 5 procent staan. B Het jaar I963 is het laatste
jaar waarin in overheidsrapporten prijskostenquotes voor diverse.!
producten werden vermeld .

a

Beide artikelen zijn te downloaden van www.stuseco.org. De relatie tussen diverse ma·
cromodellen van Suriname is als volgt: het Macmic model uit 1991 is erg complex. Daarom
is later het eenvoudiger Mamiabc model gebouwd. Mede op het Mamiabc model zijn
gebaseerd het Suryamodel van SPS en het CBMOD van CBvS. Het CBMOD wordt ieder
kwartaal door CBvS gebruikt bij maken van het Kwartaalverslag met een raming van de
ontwikkeling van kernvariabelen in de resterende kwartalen van het jaar. Het Suryamodel
is onlangs gebruikt in De Ware Tijd van 3 oktober 2005 voor een berekening van het effect
van de verhoging van de benzineprijs (zie www.dwtonline.com onder Focus 'Effecten van
enkele beleidsmaatregelen' door Imro San. Het Mamiabc model is door VSB (Rishma
Radjie) ontwikkeld begin oktober 2005 voor de 'Analyse van de olieprijsstijging op het
bedrijfsleven en de Surinaamse economie'.
Aan Mamiabc is Tabel 4 met kerngegevens ontleend. Op basjs daarvan geven we hier een
zeer beknopte schets van de economische ontwikkeling.
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Tabel 4 Kerngegevens Suriname 1954·2015, gemiddelden per jaar
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Bron: Mamiabc,lle www.sluseco.org
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Deze periode heeft echter niet model gestaan voor de grootse ontwik-

kelingsplannen die in I975 werden gemaakt. Bij die plannen keek men
naar de periode I963-1967 toen de Brokopondo-push plaatsvond.
Het Brokopondostuwmeer werd aangelegd en leverde de energie voor
de aluinaardefabriek in Paranam. Dit zeer succesvolle project is vooral
met particulier kapitaal gefinancierd. Nederland is vaak verweten

geen bijdrage te hebben willen leveren. Behalve voordelen had deze
push ook nadelen. De hoge lonen in de bauxietsector werkten door
in de rest van de economie die echter minder rendabel was dan de
bauxietsector en die last niet kon dragen. Achteraf bezien was het

beter geweest als men de belastingen op die winstgevende sector had
opgeschroefd teneinde te hoge lonen te voorkomen. Dat geld had men
dan kunnen gebruiken om de loonbelasting te verlagen, zodat hogere
koopkracht bij lage loonkosten zou zijn gerealiseerd. Dat was beter
geweest voor de ontwikkeling van de arbeidsintensieve sectoren.

In de jaren I968-I975 kende Suriname een redelijke economische
groei, maar op het eind verslechterde het particuliere investerings-

klimaat en stagneerde de werkgelegenheid in de marktsector. De
onafhankelijkheid leidde tot een massale migratie naar Nederland.
In de periode I976-I984 was er enorm veel ontwikkelingsgeld beschikbaar en daarbovenop nog eens de meeropbrengsten uit de bauxiet. De
bauxietprijzen stegen in I974 met liefst 44 procent. Er is veel overheidsgeld gestoken in megaprojecten zoals het West-Suriname project,
zonder dar men zich er eerst van had vergewist of er privaat rendabele

investeringen zouden volgen . Suriname ging lijden aan de Duteh disease. Door de enorme bestedingsimpuis raakte de economie verhit en
stegen de loonkosten, waardoor er onvoldoende rendabele bedrijfsinvesteringen waren. Begin jaren tachrig werd de top in de besteding
van de ontwikkelingshulp bereikt. Om politieke oorzaken moeSt die
hulp eind I982 worden opgeschort, terwijl in diezelfde periode de
aluinaarde prijzen daalden . Door in te teren op de deviezenreserves
werd de daling van de ontwikkelingsuitgaven aanvankelijk beperkt,
maar in april I984 was die deviezenvoorraad uitgeput. Toen pas werd
voor iedereen duidelijk hoe afhankelijk Suriname was van hulp en
bauxietwinsten. De nier productieve aanwending van beide deviezenbronnen heeft tijdelijk een hoog bestedingsniveau mogelijk gemaakt,
voor de prijs van een duurzame verzwakking van de economie.
RAMING EN REALISATIE
Tabel 4 met kerngegevens maakt het mogelijk een vergelijking te
maken tussen de ramingen in het MOP uit 1975 en de realisaties.
Het MOP 1975 kent overigens twee plannen en twee ramingen, een
'Surinaams' voor de periode 1974-1985 en een 'Nederlands' voor

T974-J990. Zie de kolom MJP75A, respectievelijk MJPB. Die ver050 Tijdschrift voor Surinamistiak 2006.1

gelijking laat ee n dramatisch verschil tLl sse n ram ingen en rea lisa ties
zien. In deze periode mer omvangrijke hulp en meeropbren gsten uit
de bauxiet kend e aanvankelijk sc hijn groei, die ec hter late r instortte.
Pe r sa ldo was het BBP per hoofd in 1984 gelijk aan dat in [974.
Ondanks de onnauwkeurigheidsmarges die bij de cijfers in acht moete n
worden ge nomen, lijkt de conclusie gerec htva a rdi gd dat het ontwikkelingsbeleid mislukt was. ' Een definitief oordeel kan pas worden geve ld op
basis van een integrale eva luatie va n a lle projecten in ma cro-economisch
perspectief', oordeelden Va n der Straaten en ik al in ee n artikel in Economisch Statistis che BerÎchten in '984, Aangezien we nu ook beschikken
over de gegeve ns van na T984, kunnen we de periode nu nog beter in
perspecrief plaatsen. Tabel 4 met kerngegevens bev:lt ge middelden per
pe riode. Grafiek 2 roont de ontwikkeling in constante prijzen van ex port
en co nsumptie.
Grafiek 2 Indices volume export en consumptie 1954-2002
Consumptie en uitvoer (index 1954 = 100)
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De besteding van de ge lden uit de ontwikkelin gshu lp en de omvangrijke
meeropbre ngs ten uit de bauxiet lei dd e wt groe i van de co nsu mpti e en
in voer. De export \\las in de jaren zestig, zoa ls gezegd, sterk gestegen, Uit
de indexcijfers voo r her volume van de particuliere cons umpti e en expo rr
blijkr dat de exporr in de jare n zeve ntig nau we li jks groe ide. De productie
va n bedrijven nam rijdelijk toe, maar die g roei kwam louter van de productie voor de binnenlandse bestedingen.
Marein van
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De besteding van de ontwikkelingsgelden en de bauxietopbrengsten leidden daardoor niet tot structurele verhoging van de arbeidsproductiviteit
en omdat de lonen wel stegen, was er geen verbetering van de rendementen. (De afzetprijs ten opzichte van de kosten per eenheid product.)
Na het wegvallen van de hul p en de meeropbrengsten teerde men begin
jaren tachtig eerst nog in op de deviezenvoorraad. Toen die in april 1984
op was, moesten de overheidsbcstedingen reëel omlaag. Dat leidde tot
minder inkomen in het land en daling van de reële consumptie. Bijgevolg
zakte de productie van bedrijven. Grafiek 2 toont in de jaren 1976, 1977
en 1978 een spectaculaire groei van de particuliere consumptie, en van
1984 tot ] 987 een forse daling. De "PS en downs in de daarop volgende
jaren kunnen mede het gevolg zijn van statistische onnauwkeurigheden,
voorrvloeiende uit de meervoudige koersen. Gemiddeld genomen lag het
reële consumptieniveau in de jaren negentig op een wat lager niveau dan
eind jaren zestig.
Achteraf kunnen we zien dat de besteding van de aanzien lijke deviezeninkomsten uit hulp en meeropbrengsten in de jaren zeventig niet hebben
geleid tot exportgroei, maar slechts tot een tijdelijke verhoging van de
overheidsbestedingen en de particuliere consumptie. Cruciaal voor economische groei in een klein land is de verhoging van de export. Dat kan
alleen als de t:xponprodut.:tit: re;:ndabd i~. Voor het grot:Îsçt:nario dar verderop in deze bijdrage zal worden besproken, wordt daarom een ana lyse
pe r exportproduct aanbevolen, met daaraan behalve productspecifieke
micro-informatie zoa ls prijs en productiekosten, ook macrogegevens
zoa ls loonontwikkeling, arbeidsproductiviteit, importinrensiteit, belasringen en rente.
In plaats van het gigantische financieringstekort van de overheid te dichten, begon men in 1984 met importcontingentering. Bijgevolg ontstond
een parallelle marktkoers voor de Surinaamse gulden. Druk van buitenaf
om het financieringstekort te laten verdwijnen werkte averechts: het leek
we l alsof men dacht dat dit een probleem van de donoren was. Pas in mei
1995 werd monetaire stabilireit bereikt. In dit artikel ontbreekt de ruimte
om ook de periode 1984-1995 te beschrijven.
Na het bereiken van monetaire stabiliteit trad herstel in. Eind jaren negentig koos de regering-Wijdenbosch voor het opnieuw opstarten van monetaire financiering. Bijgevolg ontstond er weer monetaire instabiliteit en een
beroerd investeringsklimaat. In 2001 zorgde Venetiaan II voor monetaire
stabiliteit. Op economisch gebied is er ook stabiliteit in de zin dat de productie niet meer zakt en hier en daar zelfs stijgr. Bovendien is de alui naarde
prijs verhoogd, hergeen zeer gunstig is voor de dcviczcnposi ri c.
Ideeën voor toekomstige duurzame groei kunnen worden gezocht in de
bedrijfseconomische oriëntatie van de jaren 1954-1963 en 1963-1967,
terwijl omvangrijke hulp en deviezen inkomsten uit de bauxietsector per
saldo niet positief hoeven te zijn voor het bereiken van duurzame groei.
050 Ti jdschl ilt
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Cruciaal voor de ontwikkeling van Suriname lijkt niet de buitenlandse
hulp, maar een bedrijfseconomische oriëntatie met een overheidsbeleid
dar groeicondities schept voor de particuliere sector.

DE INSTITUTIONElE KANT VAN DE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
In ' 98 r concludeerde ik al dat bij omvangrijke hulp de besluitvorming
het meest effectief in Surinaamse handen kan worden ge legd (Van
Schaijk 198t ). Twee randvoorwaarden hiervoor zijn democratie en
het gebruik voor o ntwikke lingsdoeleinden. Procedu reel kan een afstandelijker rol van de donorvorm worden gegeven door begrotingssteun, wat wil zeggen dat het ge ld via het gewone begrotingskanaai
wordt geleid, net zoa ls andere inkomsten van de ove rheid. Hierdoor
wordt ook d e effectiviteit bevorderd. Momenteel is er in Nederland
onder deskundigen meer steun voor een derge lijk idee. In het eind rapport van de lBO-werkgroep: Effectiviteit ell coherelltie vall de
oll/wikke/illgssa lllellLverkillg 9 wordt ervoor gepleit alle proj ecthulp
om te zetten in begrotingshulp. Dan geeft men de hu lp via de instantie die het Surinaamse vo lk ve rtegenwoordigt: het Surinaamse
parlement. Deze conclusie van deskundigen is nog niet overgenomen
door de po litiek, maar de sectorale benadering kan een stap zijn in
die richting.
Begrotingshu lp vereist behalve het bestaan van democratie ook vertrouwen in het ontwikkelingsbeleid van de regering van het ontvangende land. Zo zo uden de Nederlandse en Suri naamse staat bijvoorbeeld kunnen afspreke n dat de Suri naamse staat het geld zodanig za l
gebruiken dat het aanta l arbeidsplaatsen in de productieve sector - met

9 Zie www.minbuza.nL lBO staat voor Interdepartementaal Beleidsonderzoek.
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als praktische indicator de bestaande statistiek van het aantal arbeidsplaatsen in bedrijven met meer dan tien werknemers - met minimaal x
procent zal stijgen. Is na enkele jaren die groei van x procent niet gerealiseerd, dan kan dat reden zijn om de hulprelatie te verminderen of te
stoppen. In deze moderne vorm van ontwikkelingssamenwerking stelt
het ontvangende land een realistisch groeiscenario op. Zo'n moderne
ontwikkelingssamenwerking is natuurlijk ook tussen Nederland en Suriname mogelijk. Bij begrotingssteun is er in principe minder bemoeienis van de donor, een bemoeienis die in het verleden contraproductief
is gebleken. Door verder voor de toekomst geen bedrag af te spreken
wordt voorkomen dat men aan elkaar vast zit.
Overigens is de hulprelatie al veel ouder dan vijftig jaar. In de 'Micromacrodataset Suriname'10 staan ook gegevens vanaf r867 over de
Nederlandse hulp aan Suriname. Dat heette vroeger subsidie en werd
verstrekt via de gewone begrotingskanalen. In feite werd de hulp in
ongeveer een eeuw (van I867 tot I955) al gegeven in de vorm die in
I980 door ons en thans door de lBO-werkgroep onder de aandacht
is gebracht. Deze subsidie was ook vroeger zeer aanzienlijk en beliep
tussen de tien en veertig procent van de overheidsuitgaven. De afgelopen l}8 jaar bedroeg de Nederlandse hulp gemiddeld 19 procent
van de overheidsuitgaven van Suriname. Het fenomeen van hulp
van de Nederlandse staat aan de Surinaamse staat is omvangrijk en
langdurig geweest.
Voor de onafhankelijkheid was afgesproken dat Nederland - vanwege
een bijzondere medeverantwoordelijkheid die Nederland tot de dag
van de onafhankelijkheid had - een ontwikkelingsverdrag met Suriname zou sluiten. Dat verdrag is er in I975 gekomen en daarmee eindigde
de Nederlandse medeverantwoordelijkheid. Voor Nederland resteerde
slechts de verplichting zijn verdragsafspraken na te komen. [n het Ontwikkelingssamenwerkingsverdrag wordt dan ook nergens gesproken
van verantwoordelijkheid, behoudens in het bijbehorende protocol
over de procedure regels, waarin is afgesproken dat de Surinaamse
regering verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de projecten.
ln de praktijk moesten velen wennen aan de nieuwe situatie en velen
dichtten Nederland nog een medeverantwoordelijkheid roe. Van Nederlandse zijde werd daarbij verantwoordelijkheid geïnterprereerd als
grondslag voor bemoeienis (de Koning regeert, maar de ministers zijn
verantwoordelijk). Van Surinaamse zijde werd verantwoordelijkheid
geïnterpreteerd als basis voor eeuwige hulp (verantwoordelijkheid
in de zin van schuld). De onduidelijkheid over verantwoordelijkheid
heeft twee gevolgen gehad. Ten eerSte verziekte het de relatie tussen ./
Nederland en Suriname. Ten tweede leidde het niet tot een beleid
10

Zie www.stuseco.org.
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dat ve rtro uwt o p eigen kunn en. Het is verhe ugend dat Nederlandse
regering in de beleidsnotitie Een rijke relatiell in juni 2004 helderh eid
heeft gesc hape n ove r de Nederlandse visie. H eel belangrijk is dat in die
notitie de vera ntwoo rd elijkheid va n Suriname wordt onderstree pt. Er
sta ar: 'De invoering va n de secto ral e benadering a ls leide nd principe
en de nadruk op de eigen Surinaamse verantwoordel ijkheid vormde
qua benadering ee n gro te vera nd ering'. Verder wordt eri n o pgeme rkt
dar: ' Het uitgangsp unt van Nederland in de relatie met Surin a me is
de eigen verantwoordelijkheid. Suriname is een soeverein e staa t, bijna
derti g jaar o nafh ankelijk, en draagt zelf ve rantwoo rd elijkheid voo r
zijn ontwikkeling'.
Wie geïnteresseerd is in ee n effectief ontwikkelingsbeleid voor Suriname, li jkt de o pl oss ing du s buiten de ontwi kk elingssa menwerk ing
te moeten zoe ken. Daarom ri chten we in de rest van deze bij drage
het zoeklicht op de vra ag hoe do o r ee n goed macrobeleid de groei
van de private sector op micron iveau zou kunnen worden bevorderd .
Daarbij nemen we a ls voo rbeeld de rijstsector.

CASESTUDY: RIJST
De omwikkeling van de rijstproductie blijkt te kunnen wo rd en verk laard
op basis van de prijskostenquote. Als de opbrengstprijs gro ter is dan de
som van var iabele en vas te kosten, dan is in vesteren in uitbreiding van
het areaal aantrek kel ijk. Is de opb rengstpri js slec hts genoeg om de variabele kosten goed te maken, dan is er stagnati e en daa lt de opb rengstp rijs
rot de variabele kosten. Dan wordt het areaa l ingekrompen. De prijskostenquore wordt bepaald door de vo lgende variabelen:
Op macroniveau:
I
De groei van de arbeidsproductiviteit,
2 De loonstijgi ng,
3 De in\'oerp rijsonrwi kke ling,
4 De invoe rprijsontwikkeling in Sf, na co rrectie voor koersveranderinge n,
5 De re ntesta nd, en
6 De drukverandering va n de indirecte belastingen.
Op microniveau:
7 De ontwikkeling van ton pe r hec tare,
8 De discrepa ntie ru ssen micro en macro economische ontwikkelingen,
en
9 De o ntwikkeling van de rij stprijs.

11 Zie p. 186 ft. van Een macro model van een micro economIe, lAI'vV'vV.stuseco.org.
Ma leln va n Schaa ljk Surinlme. Ico nomi sclle gloei op lilil n kI .e lll

Deze variabelen tezamen wIJzen op een te lage rentabiliteit. Bijgevolg
stagneerr de rij stproductie. Er is daarom gezocht naar ee n pakket maatregelen dat leidt tor herstel van de rentabiliteit en daarmee tot herstel van
de rijstsector. Voorbeeld van een pakket ter herstel van de rentabiliteit in
de rijstsecror:
Op macron iveau:
1 Als het overheidsapparaat wordt gesaneerd (een derde van de ambtenaren is overbodig) kan de belastingdruk om laag, bijvoorbeeld vier
jaar lang 1 procentpunt per jaar,
2 Bij een stabiel macro-economisch beleid kan de arbeidsproductiviteit in
het algemeen extra stijgen, bijvoorbeeld I procentpunt extra per jaar,
en
3 Bij een stabiel macro beleid zal de rente zakken.
Op mÎcronivea u:
4 In Guyana was de rijstproductie per hectare altijd lager dan in Suriname, maar de laatste jaren is dat veranderd en nu is het daar 20 procent hoger dan in Suriname. Desk undigen achten een toenam e van de
productie per hectare van 4,3 procent naar 5,9 procent mogelijk. W'e
veronderstellen dat het mogelijk is de productie per hectare 3 procent
per jaar extra te laten groeien gedurende vier jaar. Een deel van het
geld dat op den duur wordt verd iend door inkrimping overheidsapparaat kan worden gebruikt voor herstel van de infrastructuur in de
rijstsector, en
5 We veronderstellen dat de rijstexporrprijs ni et 2 procent per jaar achter blijft, maar geljjk op gaat met de internationale inflatie.
Onder deze veronderstellingen stijgt de prijskostenquote voor rijst en kan
de productie van rijst stijgen, waardoor na tien jaar de productie weer
op het peil van 300.000 ton komt. Dat is dan iets boven het niveau van
het topjaar I984.
Een cruciale veronderstelling is de drukverlaging indirecte belastingen.
Dat kan gemakkelijk binnen enkele jaren worden gerealiseerd zonder financieringstekorr door het inkrimpen van het overheidsapparaat met een
derde. Momenteel is de loonsom van de overheid gelijk aan ongeveer 15
procent van het BBP. Dat kan, zoals eerder uitee ngezet, gemakkelijk een
derde minder. Merk op dat een vermindering van de loonsom overheid
met 5 procent van BBP een bedrag betreft ter grootte van de ontwikkelingshulp gemiddeld over de afgelopen decennia .

BEDRIJFSECONOMISCH GEORIËNTEERD SCENARI012
In de vorige paragraaf werkten we van macro- naar mICrOniVeau,
Daarin tastten we af hoe macroveranderingen in bijvoorbeeld belas12 Ministerie van Buitenlandse Zaken 2004 en Kruijt & Mak 2004 ,
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tingdruk, lonen, arbeidsproductiviteit via de prijskostenqllores doorwerken in de prodllctiegroei van de rijst. Omgekeerd van micro- naar
macroniveau kan d e productiegroei in de rijsrsector gevolgen hebben
voor de economie a ls ge heel: meer winst, meer belasting inkomsten ,
meer export en meer deviezen, meer werkgelegenheid, Deze effecten
kunnen met een macromodel worden gesimuleerd, Dat kan simu ltaan
in het ' Macmi c model ', hoewel dat in de praktijk lastig b lijkt uit te
leggen. Het kan echter ook stapsgewijs doo r de berekeninge n voor
de rijstsecto r (zie vor ige paragraaf) toe re passe n op de bauxier- of
de goudsector. Vervolgens kan men de uitkomsten van die microberekeningen, zoa ls de groei va n de productie van rijst of a luinaarde
invoeren in een macromodel a ls 'Mamiabc' en vervo lgens de effecten
op de macro-eco nomie onderzoeken. Dat heeft op zijn beurt weer
gevolgen voor de belastingdruk en andere grootheden di e van invloed
zijn op de prijskostenquotes voor rijst of aluinaarde. Dus dient een
tweede ronde van berekeningen op microgebied te worden gemaakt.
Daarna "olgt weer een macroronde, Na enkele rondes kan men a ldus
rot een uitgebalanceerd scenario komen.13
We veronderstellen dat het macrobeleid voor groei in de rij stsector,
ook leidt tot groei van de overige exporrsectoren. Voorlopig veronderstellen we dat de andere exporrsecroren even hard groeien. We voeren
die extra groei van de export in Mamiabc in, en veronderstellen dat
de over heid de extra inkomsten die ze verkrijgt nier gebruikt om het
aa nta l ambtenare n weer uit te breiden, maar voo r verlaging van de
belasringen. Dan is koopkrachtverbetering mogelijk zonder dat de
loonkosten srijgen. In conc reto is het volgende pakker doorgerekend:
I Arbeidsplaatsen overheid in 2 007 : min 33 procent,
2 Indi reCTe belastingen kunnen dan omlaag meT 2 10 I11ln SRD,
3 Exportgroei met 7,5 procent (= gemiddelde van I 95 4 - [9 67) (regel 1 3 [
in Mamiabc),

13 Door zo'n stap voor stap procedure is de wisselwerking tussen macro en micro gemakkelijker aan niet specialisten uit te leggen. Een model is niet meer dan een hulpmiddel
voor de specialist. Na afloop van hun exercities moeten die specialisten hun analvse ook
kunnen vertellen, waarbij het model niet verder komt dan een voetnoot. lie de analyses
(mede gebaseerd op '50 jaar economische ontwikkeling van Suriname, een kwantitatieve
macro en bedrijfseconomische benadering', lezing Cedla , Universiteit van Amsterdam,
24 mei 2004. lie op www.stuseco.org .) die de SPS al meer dan tien jaar geleden maakte.
Daarin komt het gebruikte model niet veel verder dan een voetnoot de econometrie is
niet meer dan een bescheiden, maar voor de technici wel handig hulpmiddel. Over de
assumpties, de lijn van redeneren, en dus de uitkomsten, kan en moet worden gerapporteerd zonder het model te noemen. Het model is dus niet veel meer dan een raamwerk
om de data en vermoedelijke samenhangen te ordenen . Het maken van een groei scenario
is dus een zaak waarbij de expertise van vele Surinaamse deskundigen, ook andere dan
ma cro-economische, nodig is. Dat valt buiten het kader van deze bijdrage . Hier rapporte ren we slechts de resultaten van enkele modelmatige exercities, niet als bewijs, maar ter
illustratie en inspiratie voor nog te ontwikkelen beleidscenar'lo's.
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4 De investe rin gen sti jgen met 3 procent de toename van de export
(we vero nderstellen dus een marginale kap itaalcoëfficiënt van 3, het
gemiddelde van 195 4-1967),
5 De in voerrech ten dal en met roo miljoen SDR in 200 7 e.v.,
6 De loonvoet stijgt 2 procent extra per jaar. (\'Ve veronderstellen dat de
lonen in de kapitaalintensieve sectoren ni et abnormaal veel stijge n: a ls
in die secwren te vee l winst wordt gemaakt is het beter dat de overheid./
winstbelasting binnenhaalt en die gebruikt voo r algemene lastenverlichtin g) .
Res ultaa t, zie de kolommen rechts in Tabel 4:
• De productie van bedrijven stijgt reëel 4 proce nt per jaar (3 procent
meer dan in referentiepad),
• Het werkloosheidpercentage da<1 1r 3 procentpunt, en
• De devieze nvoorraad daalt, maar blijft positief. Als de particuliere
in vesteringen in de expo rtsector deels door het buitenl a nd worden
gefi nanc ierd, kan de deviezenvoorra ad op peil blijven.
Merk op dat in dit scena rio de ontwikkelingshulp gee n rol speelt.

AANZET TOT EEN ESSEO+ SCENARIO
In het voorgaande scenari o is nog gee n rekening geho uden met de mogelijkheid va n extra groei in de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen
zoa ls bauxiet, goud en olie. Dar was de droom van de vooraa nsta ande
plane xpert in de jaren zeventig Frank Essed. Die droo m is tot heden geen
werke lijkheid geworden . Er zijn echter tekenen da t er in West-S urinam e
bauxiet za l worden gewonnen: ee n he rha ling van de Brokopondo-push
uit] 963-1967 . Op dit moment zijn namelijk de vooruitzichten van de
haux ietsecro r gunstig.
In een Essed+ scenario veronderstellen we dat er in deze sectoren extra
groe i komt en dat er in een later stadi um dankzij de omva ngrijke lastenver lichting (zie verder) ook groei va n nieuwe producten komt, waardoor
de expon met gemiddeld 1 0 procent per jaar stijgt. Daarbij veronderstellen
we dezelfde in vesteringsquote als in de jaren zestig: 29 procent va n BBP, in
de na tuurlijke hulpbronnen voornamelijk gefinancierd met buitenlands kapitaal. Verder veronderstellen we dat de overheid haar extra inkomsten benut voo r belastingverlaging. Het blijkt dat de loon- en inkomstenbelasting
in enkele stappen kan worden verlaagd en uiteindelijk zel fs afgeschaft. Ook
andere belasti ngen kunnen drastisch worden verminderd. De belangrijkste
ove rgeb leven inkomstenbron van de overheid is dan de winstbelasting,
di e vooral bij de exploitatie van natuurlijke hu lpbronnen veel oplevert.
Door die lastenve rlichting worden de a rbeidsintensieve sectoren rendabel,
renvijl door een inkrimpende overheid de groei va n het arbe idsaa nbod
zich richt op het bedrijfsleven. Deze enorme groe i van de werkgelegenh eid,
de we rkloos heid verdwij nt nagenoeg, is mogelijk omdat is verondersteld
0 50
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dat de vakbonden genoegen nemen met een stijging van de reële lonen per
werknemer van 2. procent per jaar. De winst voor de vakbonden zit meer
in de groei van het aanta l productieve arbeidsplaatsen.
Het Essed+ scenario wordt momenteel (januari 2006) verder ontwikkeld
door Sunnaamse deskundigen. Twee eCOllomen van het Surinaamse Planbureau (SI'S) en een van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben op 6 januari op verzoek van de minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLaS) voor heel zijn staf een presentatie gegeven van
zowel een '0 scenario' (gebaseerd op de gemiddelde groei van 0 procent
per jaar gedurende de afgelopen 30 jaar) en een 'exporrgroeiscenario van
1. 0 procent' (gelijk aan de gemiddelde exporrgroei in dc jnren 1954-1967).
De lllacrobenadering heeft haar beperkingen. Het is niet meer dan een
integratiekader om de micro-expertise in op te vangen. Daarbij valt in het
bijzonder te denken aan de expertise van deskundigen in het Surinaamse
bedrijfsleven voor bauxiet, olie, goud, rijst en andere, ook nieuwe producten. Het gaat om experts uit de bedrijven, de leden van VSB en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), maar ook de vakbonden. Voorrs
spelen experts op het gebied van belastingen, monetair beleid en planning
een rol. Een actieve, iniriërende rol van het georganiseerde bedrijfsleven is
onmisbaar voor her formuleren van een bedrijfseconomisch georiënteerd
groeibeleid. Uiteraard dienen ook overheidsinstanties als ministeries, in het
bijzonder PLOS met SPS en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS)
een belangrijke rol re vervullen. De vele, uiteenlopende visies van diverse
maatschappelijke instituties dienen uiteindelijk re worden sJlllengesmeed
rot een nationaal uitvoerbaar beleid. Het formuleren van consisreme
scenario's kan daaraan vooraf gaan. De resu ltaten kunnen worden benut
in het nieuwe Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2006-20 I 0 waaraan
nu wordt gewerkt. In dat kader zullen twee economen van SI'S en de
economen van VSB in de loop van februari 2006 een 'basisgroeiscenario'
opstellen plus een twintigtal varianten maken. Die varianren kunnen dan
later worden gecombineerd rot beleidspakketten. De SPS heeft in de eerste
helft jaren van de jaren negentig (onder meer in '993 met het MOP 1994L998) laten zien hoe scenario-analyses kunnen helpen bij her formuleren
van een deugdelijk beleid . In die periode moest alle energie worden gestoken in het bereiken van macro-economische en monetaire stabiliteit. In
mei 1995 werd die stabiliteit bereikt. Momenreel wordt die analytische
energie gerevitaliseerd mede met behulp van het Surinaamse bedrijfsleven,
nu gericht op de rea lisarie van forse duurzame economische groei, mer als
gevolg welvaarrsstijging VOo r de massa van de bevolking.

CONCLUSIES
Het ontwikkelingsbeleid van de afgelopen dertig jaar was srerk gericht
op de overheid en het inzetten van ontwikkelingshulp. Pogingen V~ln
Nederlandse zijde 0111 het ontwikkelingsbeleid meer op groei te richten
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werkten averechts. In vroegere periodes kende Suriname echter wel groei,
bijvoorbeeld in de jaren I954-I963 roen nog in bedrijfseconomische
termen werd gedacht. Ook in de periode ]963 -1967 was er forse groei
dankzij enorme private investeringen in de bauxietsecror.
Het lijkt daarom verstandig in een toekomstscenario twee zaken te combineren: een beleid gericht op rendabele private investeringen in zowel
de arbeidsintensieve private bedrijfstakken, als in de bauxiet-, olie- en
goudsector, die minder arbeidsintensief zijn. Groei in zowel de arbeidsintensieve als niet-arbeidsintensieve seCtoren tegelijk is mogelijk als in de
sterke sectoren de overwinsten niet worden a fgeroomd door hoge lonen
in die sectoren, maar door winstbelasting die wordt gebruikt om de overige belastingen drasrisch te verlagen. Rendabele prijskostenquores kunnen worden gerealiseerd door goed macrobeleid: drastische inkrimping
van het overheidsapparaat waardoor belasringvermindering mogelij k
wordt met name voor de bedrijven. Door de groei stijgt de productieve werkgelegenheid en daarmee de koopkracht voor hen die een baan
vinden. Na de groeifase kunnen de extra overheidsinkomsten worden
benut voor verlaging van de loonbelasting, waardoor ook koopkrachtverbetering mogelijk wordt voor diegenen die al een baan hebben. Met
behulp van macro- en micro-expertise in Suriname kan men in Suriname
groeiscenario's samenstellen. Macrornodellen zoals het Suryamodel van
de SPS, CBMOD van CBvS en Mamiabc van de Stuseco kunnen daarb ij
een nuttig, maar bescheiden hulpmiddel zijn . De Nederlandse regering
heeft met zijn beleidsnotitie Eel1 rzïke relatie (10°4) aangegeven wat van
de Nederlandse staat kan worden verwacht: vriendschap en geen geld.
Die helderheid is een belangrijke stap voorwaarts, want Suriname hoeft
niet meer te rekenen op Nederland. De conclusie van dit artikel kan dus
zijn dat duurzame economische groei in Suriname mogelijk lijkt op basis
van de combinatie van een goed macro- en microbeleid. Bij voorrduren
van de huidige hoge prijzen voor Suriname's natuurlijke hulpbronnen
(aluinaarde, olie, goud) is een optimistisch scenario realistisch, mits - anders dan in de afgelopen derrig jaar - de deviezeninkomsten niet worden
benut om de overheidsbestedingen te verhogen, maar om de lastendruk
op de arbeidsintensieve sectoren drastisch te verlichten.
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De rol van de goden bij de Binnenlandse
Oorlog
r is veel geschreven over de gevechten tussen her Junglecommal1 ~
do en het Nationaal Leger in de jaren 1986-1992, een periode
die men meesta l de ' Binnenlandse Oorlog' noemt (Hoogbergen
& Polimé 2002; Hoogbergen & Kruijt 2005; Polimé & Thoden van
Velzen 1988; Scholtens 1994; Thoden van Velzen 1988; Volker 1998;
De Vries 2005). Ook her onderwerp 'sc hendingen van mensenrechten'
kreeg veel aandacht (Alert 1988; Amnesry International 1987; Priee
T99 5). Veel minder is bekend over de verhouding tussen opstandelingen
en hun achterban . Evenmin hebben de reacties van de guerrilla's, die
vaak uitdrukking vonden in religieuze voorstellingen en ritueel, aandacht
gekregen. Ik heb er eerder over geschreven (Thoden van Velzen 1994;
Thodcn van Velzen & Van Wetering 2004) . Hier wil ik volstaan mer
enkele voorbeelden van pogingen van het Junglecommando om de goden
in hun kamp te krijgen. Een dergelijk focus mag dan voor Suriname
ongewoon zijn, voor Afrikanisten is dat niet her geval: de relatie tussen
religieuze specialisten en guerrilla's heeft daar vaak aandacht gekregen
(Behrend 1999; Lan 1985) .

11

WAT VOORAF GING
Vanaf 1984 overvielen kleine groepjes Marrons in het oostelijk kustgebied
mil itaire transporten en overheidsinstellingen; in Moengo waren ze ook
verantwoordelijk voor een bankoverval. In juli 1986, aangevuurd door
het Surinaamse verzet in Nederl and, besloot een groepje onder leiding van
Roome Brunswijk tot een gewapende opstand. Een militaire post te Stolkerrsijver aan de Commewijne werd mer succes overvallen, de aanval op
een kazerne in de grensp laats Albina werd door de militairen afgesJagen.
Op 'de zeven', zoals men het kleine groepje opstandelingen in eigen kring
noemde, werd nu door het Nationaa l Leger jacht gemaakt. Via vluchrkampjes bereikten de opstandelingen een plaats aan de Marowijne waar
zij dachren zich veilig te kunnen reorgani se ren. Het Nationaa l Leger zette
zijn beste troepen in om 'de zeven', inmiddels uitgeg roeid tot zo'n twintig
ma n, te vernietigen. Het geluk was nu aan de zijde van de opstandelingen: zij overvielen een bivak van de mi li ta iren in 11I::r vlm:ugt:bit:u van de
Marowijne waarbij een elite-eenheid van her Nationaal Leger vernietigd
werd. Een tweede detachement, dat probeerde vanaf de rivier het kamp
van de guerrilla's aan re va llen, moesr zich na zware verliezen terugtrekken. De groep van enkele tienta llen opstandelingen zwo l in augustus en
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september 1986 aan tOt ee n klein legertje van enkele honderden vr ijwil li gers. Voor de opsundelingen betekende de verovering van Moengo in
november 1986 ee n hoogtep unt. Het legertje van het Jungleco mm ando,
zoa ls zij 7jch waren gaa n noe men, telde toe n zijn maximale o mvang; door
ooggetu igen gesc hal op meer dan du ize nd man. 1 ln di ezelfde maand sloeg
het Na rionaa l Leger hard terug. Her heroverde Moengo en de Marrons in
de oos rclijk c kustvlakte werden door dreigcmenren en gerichte terreurdaden, waarvan de slac hting bij Moiwa na (Moi wana 1990) de bekendste is
gewo rden, lIir het ge bied verjaagd . Duizen den rrokken naar Para maribo
terwijl o ngevee r 9.000 asiel vonden in Frans-G uya na.
Militair was nu ee n impasse ontstaan di e tot aan het eind van de Bin nen landse Oorlog ( 1992) zo u blijven voortdurcn. Doo r zijn numeri eke
ste rkte, maar voo ral doo r zi jn grote vuurk racht, beheerste het Narionaal
Leger de k usrviakte. Het Junglecommando moest zic h terugrrekken naar
her gebied boven de eerste watervallen en bleek daar vrijwel onaanrastbaar. In de kusrvlakre ko nd en de 'Jun gles' of 'Com mand o's' (be ide namen werden door de opsra ndel ingen gebruikt) we inig mee r doen dan va n
tijd tot rijd prikacties uitvoeren, soms boekten ze daarmee enig s ucces,
soms werden her ook faliekante mislukkingen. Hun ge lederen dunden
sterk uit. Na november ' 986 teld e her opsrand elingenlege rrj e zel den
meer dan twce honde rd ma n, terwijl er ook perioden waren dat slechts
veerti g COlllmando's bereid waren de bos weg di e naar La ngatabiki voe rt
re verdedige n. De ja ren va n het lange wachten waren nu begonnen.
Deze bijdrage is ui rs luitend gericht op de gebe urteni ssen in Oost-Surinam e. Op dc ro l di e het Jungl eco mmando speelde bij de Sara ll1aka in
Centraa l-S urinam e heb ik geen zicht. Spreek ik hi er van Marrons da n
doel ik meestal op de N d yuk a van het stroo mgeb ied van de Marowi jne
en de oosrelijke ku stvl a kte, ma a r ook de in herze lfd e ge bied gevestigde
Pa maka en Aluku Ma rro ns spelen in dit verhaal een rol. De ee rstcn
na men a~1I1 de opsta nd deel; de tweede groe p, waarvan de dorpen bijna
allemaal in Fra ns-G uyana li ggen, verleende het Junglecom mand o vaak
log isti eke ste ull.

BEKERING
De gebeurtenissen va n juli en a ug usru s 1986 waren in vee l opzichten beslisse nd voo r de o pstelling va n de leiders va n het Jungleco mm ando. Een
g roep jo nge Ma rrons, aa nva nkel ijk ge heel gericht op her stedeli jk milieu,
zag zich ge plaa tst voor de noodzaa k contacten te leggen mer religieu ze
specia listen uit een sa menleving die men mee nde achter zich ge laten re
hebben. De toestroo m van vrijwi lligers en het verleggen van de basis van
ku stvlakte naar binnen land speelden hi er bij ee n rol. Nog belangri jk er
voor deze koerswijziging was de omsrandigheid dat religieuze speciali sMondelinge mededeling van André Pak osie die in november 1986 in Moengo verbleef.
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ten de formele of informele leiders van hun ver·
wantschapsgroepen zijn.
De heroriëntarie op deze
specialisten moet al in
[985 begonnen zijn; als
iemand gewond raakte
of een onderduikadres
zocht, klopte hij aan bij
een religieuze specialist.
Wie op de vlucht was
voor politie of militairen,
zoals Brunswijk in 1985
en de eerste helfr van
I986, dook onder bij
Plengoffer voor de overleden priesters van Gaan Gadu bij hun
deze religieuze leiders .
Faaka/ikilgebedspaalJ. Votiefdoeken ,ijn rond de paal
Daardoor kwamen zij
gewikkeld. Foto: H.U.E. Thoden van Vel,en. april 2004.
sterker in aanraking met
de Afro-Surinaamse religie van de ouderen, terwijl de noodzaak van tijd
tor rijd een schuiladres re vinden de overtuigingskrachr van die religieuze
nories alleen maar groter gemaakr kan hebben. Brunswijk heefr aan Van
der Beek, zijn biograaf, verteld hoe hij geleidelijk steeds overtuigder
raakre van de waarde van de obiya, de mer bovennatuurlijke kracht geladen voorwerpen en medicijnen. Van der Beek (1987: 84) geeft Brunswijks
mening als vo lgt weer:
Brunswijk staat nu voor 100% achter de cultuur. Hij gelooft er heilig in.
Wie er niet volkomen op vertrouwt kan ook geen aanspraak maken op
bescherming. 'Vroeger niet', zegt hij. 'Toen vond ik het maar flauwekul.
Totdat ik aan den lijve ondervond dat ik wel degelijk werd beschermd .
Ik heb dat een paar keer moeten meemaken voordat ik er echt in ging
geloven'.

EEN VONOST
Toen de 'groep-Brunswijk' in augustus 1986 zich het Jung lecommando
ging noemen, was de terugkeer rot de Afro-Surinaamse religie eigenlijk al
een feit. Toch voltrok de bekering, zoals zo vaak bij dergelijke religieuze
verschijnselen, zich nog plotseling, dramatisch en onverwachr. In augustus 1986, toen de guerrilla's hun tenten hadden opgeslagen ten zuiden
van Albina, in het getijdengebied van de Marowijne, vonden twee leden
van het Junglecommando een stenen jeneverkruik (wan seton bataa wan
kaniki ) in het bos. Bij terugkeer in hun bivak verkeerden de mannen in
trance. Algemeen concludeerde men dat zij waren aangestoken door de
kra ch ten van een elixir dat zich in de kruik bevond. De trance sloeg over
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op de an dere bewoners van het kamp. De verzc tstrijd ers geraak ten in
geestelijke beroeri ng: druk pra tend, zingend of gi ll end liepen of renden
zij door her kamp. De godheid van het elixir, al ga uw gedefiniee rd als
Sweli, had zich ge manifestee rd. De co nclusie lag voo r de hand : va n nu af
aa n zou deze god de opstandelinge n leiden. Er o ntro lde zic h ee n oeroud,
maar nog steeds ge bruikt ritueel. De stenen kruik werd in doeken gew ikkeld en op een plank vaStgebonden. Twee Jungles droegen vervo lgens
deze co nstru ctie ~ll s een tabernakel door het kamp. Divinatie behoorde nu
to( de mogel ijkheden: er konden vragen voorgelegd worden aan de godheid in de kruik. De godheid reageerde op die vragen doo r zijn dragers
bepaalde bewegingen te laren uirvoeren. Sommige hierva n waren ze lfs
voo r ee n nict-ingewijde re duiden: een voo rwaarrse beweg in g betekende
een bevestigend antwoord, terwijl sc hudd en in zijwaartse richring op
o ntk enning wees. Opwinding of woede van de god hei d verr ied zic h door
woeste bewegi ngen. H er was duid el ijk dat her Jun glecomma nd o zich had
verzekerd va n een "draagorake l' (afaaku of t)'ai-a-ede), zoa ls alle Marrongemeenschappen in Oosr-Suriname di e bez irren (pakosic ' 999: 2A ).
In de loop der jaren heb ik mer een aantal opsra ndel ingen van het eerste
uur gesp roke n. De meesten hadden er geen moeite mee hun god heid Swelj
te noemen. Toen de Marrons in de zeventiende en achrriende eeuw het juk
der sla vernij afwierpen, vluch tten zij eerst pas de wi ldernis in nadar zi j
met hun med ev luchrel in gen een heilige eed (sweli ) hadden gezwore n o m
sa men 'weg re lopen', elkaa r bij re staa n en elkaa r nimm er rc ve rraden.
Mer andere woord en: her was een eed 0111 elkaar re steunen in opstand
en verzet. A<111 alle sweJi kl eefden een bovennaruurlijk element; wi e ee n
sweli ve rbrak, riep godde lijke wraak over zich af (Bilby ' 997; Pakos ie
1999: 22. ). Sommige sweli werden ni er a ll ee n ges lo ren tu ssen individuen,
maar oo k tu ssen groepen en werden daardoor naar een soci::.::d hoge r
ni veau geril d. Zo ko n het gebe uren dat ee n sweli, die vertegenwoordigers
va n all e Ndyu ka groepe n in het Tapanahonigeb ied met elkaa r sloten in
vo ri ge eeuwen, consequenties kreeg voor alle Ndy uk a die zij vertege nwoordigde n. Deze sweJi, d ie Sweli Gadu (God va n het Verbond) werd
ge noemd, zag ook toe op de gedrag ingen van zijn volk . Elke ernsrige
overt reding die sta mgenoren jegens elkaar beg inge n, srelde hij strafbaa r;
het elkaar sc hade berokkenen mer ve rgif of bovennatuurlijke middelen
(wisi) werd gedefiniee rd als ee n hoofd zo nde. Zelfs de koesteri ng van een
dergelijke intentie werd al s zo ndi g gezie n. Zo werd in vorige ee uwen de
SllIeli Gadu, de God va n het Verbond, ee n va n de drie belangrijke goden
in her Afro-Surina3mse pantheon van de Ndyuka Ma rrons. Voo r de
mees re Jun gles ga f de naam SweJi voldoende inzichr in de aard va n de
godh ei d. Sommigen ec hter meend en dar zich a ndere goden zouden kun nen verbergen ac hrer deze naa m. Deze rh eologisc he di sc ussie is a l in de
eerste wek en van augustus L986 begonnen en duurde VOOrt (O t her eind
van de Binnenlandse Oorlog.
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EEN KOELE ONTVANGST
Alle Commando's waren
ervan overtuigd dat de

godheid die zij in de omgeving van hun bosbivak
hadden aangetroffen, van
betekenis was. Wat nu
nog moest plaatsvinden,

was erkenning ervan door
een superieure geeste lijke
macht, re weten een van de

drie hoofdorakels van de
Ndyuka aan de Tapanahonirivier. Men koos voor

Gaan Gadu'stabernakel uit Gaanboli wordt door het dorp

her S",eli Gad" of Gaan
Gadu -orakel in Diitabiki,2
De [wee andere hoofdrichtingen in de Afro-SurÎnaamse religie van de Ndyuka zijn die van Na Ogi;
(Het Gevaar) en Gedeonsl/, de God van vruchtbaarheid en geborgenheid.

Diitabiki gedragen. foto: H.U.E. Thoden van Velzen, maart 2004.

Alle drie culten worden ondersteund door priestergroepen die regelma tige consuJtaries van draagorakels tor hun verantwoordelijkheid rekenen.
De twee laatste culten komen in dit artikel slechts terloops aan de orde.
Meestal werken de drie hoofdculren goed samen, maar botsingen, zoals
we weldra zullen zien, doen zich ook voor.
In de eerste dagen van september 1986, kort na hun eclatante successen
in het get ijdengebied van de Marowijne, reisde een delegatie van het
Junglecommando, ge leid door Ronnie Brunswijk, en bestaande uit de
meeste kopstukken van deze beweging, naar Diitabiki , het dorp waar een
van de twee hoofdorakels van Gaa" Gadu is gevestigd. H et is ook het
dorp van gaanmall Gazon, het groot-opperhoofd van de Ndyuka. Wat
de delegatie wenste te horen was dat de Jungles een rechtvaardige oorlog
voerden, waarbij zij op goddelijke bijstand mochten vertrouwen. Zo' n
verklaring zou ook de gaanman verp lichten tot morele steun aan de guerrilla 's, ook al was deze gezagsdrager zelf niet verbonden aan de eredienst

voor Gaall Gadu, Naasr dir hoofddoel had de delegarie de bedoeling het
Gaan Gadu-orakel een uitspraak te laten doen over de precieze identiteit
van ' hun' godheid en over de steun van de kant van Gaan Gadu waarop
de Jungles in de toekomst zouden kunnen rekenen
Het bezoek werd een grote teleurstelling voor de Commando's. Zonde r
dat zij dit van tevoren hadden beseft waren Brunswijk en zijn mannen
2 Gaan Gadu kan ook in het Tapanahonidorp Gaanboli geraadpleegd worden . Deze godheid
staat ook bekend onder de namen Bigi Gadu, Sweli Gadu, Gaan Tata en de esoterische naam

Gvvangwella.
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in een politiek moeras terechtgekomen. Dit had ve rschillend e oorzaken.
In de eerste plaats verkeerde de staf va n het Gaall Gadu~o rakel in diepe
crisis. In de jaren zeve ntig had Akalali, d e toenmalig geestelijk leider
va n een van de drie religieuze hoofdstrom ingen, de Na Ogii~culru s,
vero rdineerd dat bepaalde praktijken va n de Gaan Gadu ~p ri es te rs zo
verderfelijk waren d:tf de eredien st onmiddellijk moest worden stopgezet.
De priesters ge hoorzaa mden, uit angst voo r hun leven. Alleen hun chef,
de hogep ri ester Amelikan weigerde zijn draagorakel af te geve n (Thoden
van Vel ze n & Van Wetering 2 00 4: '95-225). Ook na de dood va n Aka lali
(T983) werd het we rk niet hervat. De priesters vreesden ni et alleen voor
de wraak van de gees t van hun overleden tegensta nd er, zij waren eve nzeer
beducht voor de publieke opinie. Aka lali had zijn grote successen in de
jaren zeventig voo ral te danken aan de krachti ge steun die hij uit vrijwel
alle delen van de Ndyuka~samenleving had ontvangen. Na zi jn overlijden
hadden de Ndyuk a erop aa ngedrongen dat de herinvoe ring va n de Gaan
Gadu ~eredienst afh anke li jk zo u worden gema ak t va n een fiat va n de gaall
kuutu, een bij zondere vergadering va n de kapiteins en notabelen van
a lle derrig do rpen in het dal va n de Tapana honi . Het was dit a rgument
waarmee Gaan Gadu 's priesters probee rde n de zaa k op de lange baan te
schui ven. Het bijeenroepen va n de gaan kuutu zou ee n uitstel va n minstens enkele weken beteke nd heb ben, want op ko rrere termijn valt zo' n
grote verga deri ng niet te organiseren. Onderrussen zou men dan kunn en
kijken hoe de politieke en militai re situatie zich ontwikkelde. De dram;]ti~
sc he gebe urrenissen aan de kust en de grore Steun die de delegatie va n het
Jun glecomma ndo van veel jongeren kreeg, maakten ee n de rgelijke strategie echter onmogel ijk. Men eiste dat het orakel onmiddellijk zo u worden
geraa dpl eegd; zij di e op uitstel aandrongen, werden weggehoond.
Na vee l aa rzele n en ge mor werd het draagorakel va n Gaan Gadu weer
uit de kast ge haa ld; men vond twee priesters bereid de sacrale bundel
te dragen. De eerste communi ca ti es va n de godheid duiden op afstand
nemen: 'Waarom had men hem nu nodig, terwijl al sinds jaren ni ema nd
na a r hem o mkee k ? De Ndyuka hadden hem met pensioen gestuurd, zo nder dat hij hiero m gev raagd had. En nu kwa men deze jonge mense n uit
een ver oord zij n mening inwinnen. Gaan Gadu ko n zic h ni et herin neren
deze jongemannen ee rder gezien te hebben. Wat wilden zi j van hem?' De
priesters smeek ren de godh eid niet kwa ad te worden: 'gezien de moeilijke
o mstandi gheden waarin het Ndyuka -volk zic h bevond, konden zij niets
a nders doen dan bij hem aankloppen voor steun: er wordt geschoten,
huizen staa n in brand, wij weten ni et meer wat te doen', zo besloten zi j
hun pleidooi.
Het antwoord va n Gaan Gadu was in eerste instantie ontwi jk end: 'Zeker,
ook hij had rook gezie n en sc horen gehoo rd , maa r zo u het niet vee l beter
zijn om informatie in te winnen bij degenen di e gesc hoten hadden en die
gebouwen in brand hadden gestoken ? Daar zou I11CI1 dc beste informatie
H U.E. TIloden van VeizeIl
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kunnen verkrijgen', Hierop volgde een rradirionele tegenzet: de godheid
werd in her gelijk gesteld, maar men verzochr hem toch, gezien de ernst
van de siruatie, 'de jongens' te helpen. Gaan Gadu gaf nu lucht aan zijn
verbazing: 'Toen zij aan het btanden en schieten waren, toonden zij geen
behoefte mijn advies in te winnen, waarom dan nu wel? Nu was het te
laat; ze hadden te lang gewacht'. Dir oordeel van de godheid viel samen
met de mening van gaanman Gazon, die bij verschillende gelegenheden
had laten blijken ernstig ontstemd re zijn over de acties van <de zeven',
waardoor zijn volk regen zijn zin in een oorlog terechr was gekomen.
Tegelijkertijd stelde Gazon zich op het standpunt dat hij het binnenland
niet zou mogen sluiten voor de leden van het Junglecommando.3 Het
tabernakel werd teruggedragen naar de tempel; de consu ltaties waren afgelopen. De teleurstelling in het kamp van de opstandelingen was groor:
jaren later vertelde men mij hoe teleurgesteld men zich die dag gevoeld
had: 'Het was tenslotte onze eigen gaallmall die ons liet vallen', klaagde
een van de leiders. 4
De volgende dag, kort vÓÓr vertrek, werd de delegatie van het Junglecommando naar het orakel geroepen. De godheid had nog een boodschap mee te geven: Gaan Gadu vond het van belang dat zij zijn gehele
oordeel over de huidige situatie kenden, Het was hem niet ontgaan dat
her 'ronde huis' (het oude hoofdkwartier van polirie aan de Waterkant
in Paramaribo) in vlammen was opgegaan. Ook had hij gehoord dat
in de srad het bloed van advocaten vergoten was. Tenslotte toonde hij
zich vertoornd over de manier waarop soldaten met allerlei tijdrovende
en onnodige comroles 'zijn' vrachtvaarders hadden lastig gevallen in de
uitoefening van hun beroep: 'op de rivieren van. her binnenland behoren
zij mijn kinderen met rust te laten'. Hoewel deze drie punten met hun
verwijzing naar de militaire coup van 1980, de decembermoorden van
1982, en de bemoeienis van militairen met de vrachtvaart, een veroordeling van het militaire bewind inhielden, kon deze desavouering de
delegatie van de guerrilla's niet bevredigen. De orakelzitting eindigde met
verwijten aan het adres van de priesters en de gaanman , een handgemeen
werd op het laarste moment voorkomen. Een van de oudere priesters
zei bij die gelegenheid: 'Akalali heeft dir voorspeld! Toen zij hem uit het
Tapanahonigebied verjoegen, sprak hij de profetie uir dar op een dag
jongemannen met geweren bewapend de gaanman en zijn volgelingen in

Het morele dilemma waarin Gazon zich bevond, is voortreffelijk weergegeven door Pakosie (1999: 148-150). Hier vindt men ook een verslag van de concrete stappen van gaanman
Gazon om de belangen van zijn volk te behartigen.
Da Jopen van Sanbendumi, alias Commandant Raegan !interview in 1987) en Max Belfort
(interview 21 maart 2001). De verslagen van deze Commando's verschilden nauwelijks van
de rapporten die mij bereikten van de zijde van Baja Gazon, adjudant van gaanman Gazon,
en Yoti. beide inwoners van Diitabiki (interviews in 1987). Oe twee laatsten hadden echter
weinig waardering voor het optreden van de Jungles op die bewuste dag.
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hun eigen dorp voo r rotte vis zo uden uitm aken. "Zoals ze mij vernederd
hebben, zo za l het ook hen ve rgaa n ", had Akal a li toe n gezegd '.

HET DRAAGDRAKEL VAN DE COMMANDO'S
De delega ti e van het Jungleco mmando keerde onverri chter zake hui s
waarrs. Het was duidelijk dat er van Gaan Gadlls bedienaren mets
te ven vac hrcn viel, ee n extra rede n om het bes taa nd e kapitaal goed
te beheren en sys tematisc h uit te bo uwen. Deze tijd werd dan ook ge
kenm erkt door ee n intensief ge bruik van ee n eige n draagorakel en ee n
fervem zoeken naa r ni euw spiritueel kapitaal. In ok to ber 1986 was ee n
Nederlandse journa list ooggetuige van de ra ad pl egi ng van het o rak el in
een guerrilla basis ren zuiden van Moengo (De Lange: 19 86)
w

w

Tegen het in valle n va n de dui srerni s nee mr her religieuze leven een
aanvang (... ). Het gaat erom de sreun van de geesre n re ve rwerven bij de
ko mende aanval. Twee mannen dragen op hun hoofd een plank door her
kampement. Erop sta a r de obia, ee n door ee n obiama1l (medi cijnman )
sa mengesreld pak ker, dat met bier is overgaren. Alle ma nnen vo lge n her
tweeral naar ee n open plek in het bos. In het sc hi jnsel va n zak la ntaarns
scha a rt men zic h ro ndom de twee plankdrage rs die door hun hoofd, en
daarmee de plank, te bewegen antwoorden op vragen van Brunswijk en
de obiaman . De plank wijst aan wie naar de aa nva l kan gaa n. Als een va n
de eersten wordt Kenn y, ee n huurling, uitverko re n. Da n volgen de meeste
anderen, zeer ve rheugd over hun uitverkiezi ng, di e hun o nkwetsbaa r
maakt in de st rijd . Dir rirueel nee mt twee uur in bes lag.
Vele jaren later, in 2.003, herinn ert Karl Penta, een van de dri e huur
linge n die toentertijd een aantal maanden voor her Jungleco mmando
we rkten , zich nog deze nachtelijke consul ra ti es. Her was voor hem een
uitge maakte zaak dar Brunswijk aanwijzingen aan de dragers van de
plank gaf wie men moest ki ezen voor de militaire expedities. 5 Ook Max
Belforr, een Jungle va n het eerste uur, ve rtelde mij dat Ronni e Brunswijk
de dragers van tijd rot tijd influisterde wie ze we l en wie ze ni et moesten
neme n. Zo krege n zij een duidelijk signa al dat zij Olson, een piloot die
met zijn Cess na in hand en va n de gue rrilla 's was gevallen, niet met de
expeditie mochten mees turen. Een buitens taa nder denkt dan al ga uw aa n
doorgestoken kaart, aan boe renbedrog. Wa nt ligr hier dan de co nclusie
niet voor de hand dar ni er een godheid de dragers st uurt, maar de men
sc n ? Toch ligt dir wat ingewikkelder. De Ndyuka, zoa ls a lle Ma rron s,
houd en er rekening mee dat dragers en raadpl ege rs van het o ra kelll1en
se n va n vlees en bloed zijn, met persoonlijke voorkeuren cn al1ripMhieën
die de godsspra ak ged urend e kortere of langere rijd kunnen ve rrekenen.
w

w

w

5 Interview afgenomen in live rpool. 2003.
HU E. Thoden van Vellen
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Zijn er teveel aanwijzingen voor systematische vertekeningen van de
orakeluitspraken dan worden de dragers vervangen. Een dialoog tussen
de godheid en de interpreten, de priesters of specialisten die de orakelbewegingen moeten duiden, wordt echter niet gezien als bewijs van fraude.
Max Belfort, in tegenstelling tot Penra, ging niet uit van systematisch
bedrog. Hij beschouwde het feit dat de interpreten de dragers (en dus
de godheid) aanwijzingen gaven niet als bewijs van fraude of oplichterij.
'Waarom mogen de mensen niet met de goden spreken, alvorens een
godsspraak tot stand komt', was zijn retorische vraag . En inderdaad,
Belfort stond niet alleen in zijn oordeel. Uit de geschiedenis zijn mij vele
gevallen bekend van belangrijke priesters die er geen geheim van maakten
dar zij een aandeel hadden geleverd in de godsspraak van die dagen. 6
Een tweede taak van het draagorakel was de screening van de vrijwilligers die vanaf eind augustus I986 zich in groren gerale bij het Junglecommando aanmeldden. De vrees bestond dat zich spionnen onder hen
zouden kunnen bevinden, of misschien ruziezoekers die de eenheid in het
guerrillakamp dreigden te verstoren. Om dit risico uit te sluiten werden de
nieuwkomers verplicht onder het draagorakel door te kruipen: wie slechte
bedoelingen had werd door het orakel vastgezet, dat wil zeggen op opvallende wijze regen de grond geklemd. Er zijn enkele gevallen bekend van
'vrijwilligers' die gedwongen werden rechtsomkeert te maken.
Tenslorre kreeg her draagorakel ook als raak de morele statuur van de
gevallenen te bepa len . Dit leek een spiegeling van een van de traditionele
taken van het Gaan Gadu-orakel. Vanaf het begin van de regelmatige en
openbare raadpleging van Caau Cad" (c. ,890) had het tot de taken van
het orakel personeel behoord om de godheid te vragen zich uit te spreken
over het morele kaliber van overledenen. Bij sterfgevallen verdeelde de
godhe id de mensen over twee categorieën: god" dede (door god gedood)
en yooka dede (door een geest gedood): de eerste caregorie betekende
dat men bij heksen en zondaars werd ingedeeld; werd het laatste oordeel
geveld dan ging het om een eerzaam lid van de gemeenschap. Het orakel
van de Commando's vo lgde dezeJfde basisindelingen maar gebruikte een
andere, rooms-katholieke, terminologie: wie in de strijd viel, maar zonder smet op zijn blazoen, kreeg het epitheton 'Za lig' voor zijn naam. Zo
onderscheidden zij postuum Nel Aboikoni, Baka Gadu en Dyango met
Zalig Nel, Zalig Baka Gadu en Zalig Oyango.1 Wie wat op zijn kerfstok
had, moest het zonder deze eretitel stellen en kreeg, afhankelijk van de
zwaarte van de overtreding, geen behoorlijke begrafenis. Het haastig
gegraven ondiepe graf, zonder het eresa luut van geweerschoten, was het

6 Zie bij voorbeeld de wij2e waarop Oa Labi Gumasaka rond 1890 het eerste Gaan Gadu-ora ·
kei een 2etje in de goede richting gaf (Thoden van Velzen & Van Wetering 2004: 96-97).
Aboikoni sneuvelde bij een van de eerste aanvallen op Albina; Saka Gadu en Dyango
verloren het leven bij een aanval op de militaire post bij Victoria, februari 1987.
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lor van deze laatste categorie, min of meer conform de behandeling van
de gadu dede aan de Tapanahoni. B
Neem bijvoorbeeld wat er met de Ndyuka Marron Sawini na zij n dood
gebeurde. In de kririeke periode kort na het begin van de vijandelijkheden in juli 1986 deed het Junglecommando een beroep op alle Marronobiyamilll, die in Paramaribo werkten om hun steun aan de zaak van
de opstandelingen te geven. Nier elke obi)'amall (hier ook sjamaan of
medicijnman genoemd) gaf hieraan gevolg, maar Sawini wel. In augustus 1986 voegde hij zich bij de Commando's. Zijn belangrijkste rituele
wapen, een met bovennatuurlijke kracht geladen houwer, had hij meegenomen. Bij de tweede aanva l op Albina, in augustus 1986, raakte Sawini
zwaargewond. Hij overleed enkele dagen later. Zoals bij elke gesneuvelde
Commando werd het draagorakel geraadpleegd. Sawini, aldus de Swe/i,
was door zijn ingrijpen gedood. De godheid had ontdekt dat Sawini een
geheime overeenkomst met legercommandant Bouterse had gesloten . In
de verpakking van de houwer waren obiya verborgen die de zaak van
de opstandelingen zware schade konden toebrengen. De houwer werd
rirucel onschadelijk gemaakt; Sawini kreeg niet het epitheton 'Zalig' en
zijn stoffelijk overschot kreeg geen behoorlijk graf. Zoals mij later werd
uitgelegd, had Sawini zich bij de Commando's kunnen voegen omdat in
die eerste weken het draagorakel nog niet als onderzoeksinstrumenr werd
gebruikt.
Oread, die in 1987 in een su/a ve rdronk , kreeg wel een militaire begrafenis, maar zijn reputatie liep toch schade op; het draagorakel gaf aan dar
hij veranrwoordelijk was voor ee n situarie van buuya, een toestand van
ernsrige onvrede binnen een groep die ongullstig bovennatuurlijke ingrijpen afroept. Een vrouwenkwest ie was door hem niet aan de notabelen
van de betrokken verwantschapsgroepen voorgelegd. Hierdoor konden
de moeilijkheden zich verdiepen: het 'Zalig' werd de overledene niet
roegekend.

EEN WILDEMAN MET EEN BIJL
Van her allereerste begin hebben de opstandelingen relaties met hun obiyaman gecultiveerd, ervan uitgaande dat de strijd niet alleen, en zelfs niet in
de eerSte plaats, door kogels zou worden beslist. Voor zover ik heb kunnen
nagaan was de definitie van de stenen kruik als een Swc/i-tabernakel ni er
her werk van een bepaalde sjamaan, maar steunde deze op ecn algemeen
gevoelen onder de Jungles. Tegelijkertijd was men bezig mct her reknlteren
van religieu ze speci<llisten voor de vervaardiging van addirionele obiYil

8 'Min of meer,' want aan de Tapanahoni worden bij gadu dede twee categorieën onder·
scheiden: WISI dede (een heksendoodl en mis; dede (een zondaarsdoodl. Voor zover mij
bekend werd deze onderscheiding wel gehanteerd in het kamp der opstandelingen, maar
werden de lijken van wlSlman (heksen) niet onbegraven in het bos achtergelaten.
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en de behandeling van
wonden en de genezing
van patiënten.
Tijdens de laatste maanden van T986 maakte
een sjamaan furore die
een geheel andere kant
van de religieuze traditie van de Marrons
belichaamde. Het was
Thoma, die terugkeer
predikte naar de religieuze traditie van Wensi,
een sjamaan en profeet
Gaan Gadu's tabernakel, overgekomen uit Gaanbali, is gereed
die in de jaren derrig
en veertig van de vorige
voor consultatie. Foto: H.U.E. Thoden van Velzen, maart 2004.
eeuw veel opschudding
had veroorzaakt in het Surinaamse binnenland. 9 Wensi had opstand
gepredikr regen de belangrijksre religieuze tradities van de Ndy"ka en hij
had de daad bij het woord gevoegd door sacrale plaatsen van de Marrons
te ontheiligen. Wensi beriep zich hierbij op het Amanfu obiya, volgens de
Ndyuka een van de oudste obiya uit de geschiedenis. 10
Thoma, zoon van een voormalig assistent van Wensi, had al in de jaren
voorafgaande aan de binnenlandse oorlog naam gemaakt als iconoclast
door op enkele plaatsen langs de Marowijne de heilige boom van de
Marrons, de kankantii of wilde kapokboom, om te hakken. Thoma,
gesteund door een broer, verklaarde dat de stenen kruik eens aan Wensi
had toebehoord; korr vóór zijn dood zou hij het op deze afgelegen plaats
verborgen hebben . Terwijl andere obiya aan de gebruikers allerlei beperkingen oplegden, gold dit niet voor Amanfu, het obiya van Wensi, zo
verkondigde Thoma. Integendeel, her gaf de gebruikers de gelegenheid
terug te keren naar de oude gebruiken van de voorouders uit de onafhankelijkheidsoorlog, ongehinderd door welk taboe dan ook. Alles wat vroeger gebruikelijk was, maar dat door latere generaties verworpen werd als
gevaarlijk en on beheersbaar, kon nu weer in ere hersteld worden. En zo
kon Penta (2002 : 124), een Engelse huursoldaat di e enkele maanden in
di enst van de Jungles werkte, het volgende opschrijven:
9 Zoveel opschudding dat enkele katholieke geestelijken gouverneur Kielstra (1933-1944)
verzochten in te grijpen. Kielstra voelde hier niets voor; zelfs de studie van Wensi's religieuze beweging door Wong, de toenmalige districtcommissaris van Marowijne, keurde hij
af als een begin van ongewenste bemoeienis met inheemse culturen ~Thoden van Velzen
& Van Wetering 1988: 272-2731.
10 Max Belfort vertelde mij dat het een katibo ten obiya was. Katibo ten zijn de jaren waarin
de Marrons onder het juk van de slavernij leefden (interview 21 maart 2001).
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Terwijl wij in de rij stonden te wachten op ons eten, hing cr een verschrik-

kelijke en verstikkende stank. Achter het kellkenhllisje bevond zich een
voodoo schrijn waarin op een stok een hoofd in verregaande staat van
ombinding, maar mer helm, zichtbaar was. Her stonk en was omgeven
door een wolk vliegen. Ik verloor mijn beheersi ng, rende er heen, sloeg
her hoofd van de stok om de vliegen re verjagen en pakte her op aan de
helm band. Dit was iemands zoon, iemands man. Ik had het eigenlijk geen
trap mogen geven. Hij moesr snel begraven worden. Ik droeg het hoofd
naar Radjin (een Hindostaan die voor her Jun glecommando werkte) en
vroeg hem: 'War voo r de donder is dit?' [Radjin antwoordde[ '0, ik kan
deze jongens niet tegenhouden; ze zijn steeds met voodoo bezig'.
Een collega van Penra, Keith geheten, bracht het volgende onder zIJn

aandacht:
De voodoo man overgoot alle vijftig die daar waren, inclusief Keith , met
water uit een emmer die naast de schrijn stond. De vo lgende morgen ging
Keith naar de schrijn; roen hij terugkwam onrplofte hij bijna. Hij had nu
kunnen zien wat er in die emmer zat: een bodempje met water waarin
het hoofd van een soldaat van de vijand lag. Niet ver daarvandaan stond
een vat van zo'n honderd liter dat voor driekwart gevu ld was met water
waarin de harten, handen, voeten en hoofden van vijandelijke soldaten
dreven. Bij iedere gelegenheid waarbij de Jun gles een van BOllterse's
mannen konden doodschieten, sneden ze her lichaam aan stukken en
gooide n her in het var. De voodoo man koos vervolgens die afgesneden
lichaamsdelen en organen uit die hij voor een bepaalde ce remonie nodig
had. Deze mensen ge loofden dat het mogelijk is je de kwaliteiten va n je
slachtoffers roe te eigenen (Penra 2002: 43).
Toen ik voor het eerst deze passages las, was ik geneigd die terzijde te
sc huiven als een uiting van de overspannen fantasie van een huursoldaat,
een man die onder zware spa nn inge n leefde. Alleen het woord voodoo
al maakte het relaas voor mij ongeloofwaardig. Bij de Marrons bestaat
voodoo niet als algemeen begrip voor de Afro-$urinaamse religies. Een
belangrijk religieus genootschap van de Marrons draagt de naam Vódu
(Papagadu) maar het is beperkt in rituele taken en selectief voor wat
betreft de mensen die het toelaat rot de cul tu sbijeenkomsten. Voodoo
was dus geen beg rip dat inzicht bood in wat zich in 1986 in de kampen
van de guerr illa 's afspeelde.
Bij navraag bleek mij ec hter dat andere aspecten va n het religieus gebeuren
wel degelijk een reële basis kenden. Thoma had zich al enkele jaren voor
het begin van de stri jd een aanhanger van de traditie van Wensi getoond:
het omkappen van een aantal kankantii is daarvan een voorbeeld. Mij is

daarentegen geen enkel voorbeeld bekend dat Wensi ooit zou hebben geH.U E. rhoden van Velzen
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tracht lichaamsdelen van vijanden bij zijn cultushandelingen te gebruiken.
Toch schijnen in enkele heiligdommen van Ndyuka-sjamanen menselijke
schedels een prominente plaats in te nemen. Deze schedels dateren uit het
begin van de vorige eeuw toen zich met enige regelmaat gevechten voordeden tussen Marronvrachtvaarders en goudzoekers in Frans-Guyana. Deze
liepen soms slecht af voor de gelukzoekers. In enkele gevallen hangen de
schedels van de omgekomen goudzoeker in her heiligdom van de obiyaman
die de vrachtvaarder na het dodelijk treffen geestelijke bijstand geeft. De
schedel is in die gevallen geen uiting van triomf over een gedode goudzoeker, maar eerder een herinnering aan een traumatische gebeurten is en de
noodzaak tot schulddelging. l1
Wat bracht Thoma er toe zich zo te gedragen? Hij za l zich zeker geïnspireerd hebben gevoeld door het woeste optreden van zijn grote voorbee ld
\Wensi . Wellicht is hem door de mondelinge overlevering bekend dat de
Aluku guerrilla's van het eind van de achttiende eeuw de hoofden van
gedode tegenstanders op stokken rond hun dorpen plaatsten. 12 Twee
eeuwen waren verstreken sinds de gevechten tussen de Nederlandse
expeditionaire macht en de Aluku Marrons. De 'woeste bijlman' had
de tijd niet mee. Onder invloed van de kritiek op Thoma, die niet alleen kwam van de drie huursoldaten, maar vooral van de Commando's
zelf,13 zag Brunswijk zich gedwongen Thoma een andere werkkring te
geven. Hij werd naar het binnenland gestuurd om de goudzoekers van
de Sellakreek (Boven-Tapanahoni ) te bewegen de guerrilla's financieel te
ondersteunen.

TERUG NAAR DE HELDEN UIT DE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD
Een medicijnman, die enkele jaren zijn stempel op de religieuze act iviteiten van het Jun glecommando heeft gedrukt, was Bodoo, een Pamaka
Marron. Hij wist de Jungles ervan te overtuigen dat het obiya dat zij
gevonden hadden, een Kumanti obiya was, bijzonder geschikt voor
curatieve en militaire doeleinden. Sterker nog, met behulp van dir obiya
zou men de weg weten te vinden naar de verborgen schat van Boni, de
bekendste van de achttiende-eeuwse guerrilla 's, een man die jarenlang
met succes tegen de koloniale troepen had gevochten (H oogbergen
1990) . Deze scha t bestond niet uit goud, maar uit obiya gesch ikt voor
de oorlogvoering. Het Junglecommando stelde een specia le expeditie
11 Interview met Thomas Polimé, 22 december 2002.
12 In 1775 rapporteerde Stedman 0988/1790: 406·407), een officier in het koloniale leger dat
jaren lang strijd leverde met de Boni over wat hij waarnam na de verovering van een dorp
van de opstandelingen in het Cotticagebied: 'But here we Also found Something of a Dif·
ferent Nature. Viz. 3 Sculls upon Stakes Which were part of the Aelics of our own People
formerly kilt'd, - & Wh at Surprised us 2 Negro heads Which had the Appearance of to be
fresh Cutt oft, (... )'.
13 André Pakosie vertelde mij dat in de eerste helft van 1987 een aantal Commando's hun
nood kwam klagen over het optreden van Thoma .
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samen om deze wapens op te graven en aan het besraande arsenaal toe
te voege n. Onder leiding va n Bodoo rrok men naa r Bon idoro, een eiland
in de Marowijne dat de repuratie genoot ee n van de bolwerken van
Boni gewees r re zij n. 14 Men heefr mij verreld dat her Co mmando door
deze opgravingen inderdaad sterke obiya aan zijn arse naa l heeft kunnen
toevoegen. De Aluku Marrons, de afsrammelingen van Boni en zi jn ac ht tiende-eeuwse st rijd ers, waren weinig gelu kki g met deze excursie va n
Ndyuka en Pamak a naar een va n hun meest sac ra le plaatsen en al hel emaal ni er l11et de opgravingen die daar plaa tsvonden. Hun bela ngrijkste
bezwaar was dat niet vooraf toestemming was gevraagd.

DE SYSTEMATISCHE REKRUTERING DER GODEN
Behalve Bodoo (Pamaka ) en Thoma (Ndy uka ) lVaren tenminste een half
dozijn andere sjama nen ingeschakeld. Zo schreef Bilby ( 199°: 5 12 ) in
ee n monografi e over de Aluku Marrons:
Men heeft mij verreld dat een sja maan van het dorp Motend e ee n bijzonder belang ri jke bijdrage heeft geleverd aa n de oorl og van her Jungleco mmando. Niet a llee n zorgde hij voo r ee n aantal beschermende riruelen
voo r diegenen die de koge ls va n het regeringsleger trotseerden maar hij,
zo we rd me verteld, na m oo k deel aa n deze gevechren waarbij hij grote

moed aan de dag legde. (Hij behoorde rot het kleine groepje Aluku, een
ha ndj evol, dat zich direct met de strijd in lier. ) Vertro uwend op de kracht
va n zijn obia liep hij russen de strijd end e partijen doo r waarbij hij wapens en ammunitie van de lijken van de vijand verzamelde o m deze in ee n
grote za k o p te berge n die hij over zijn schouders meedroeg.
Onder de Ndyuka en Pa maka was de betrokkenheid van religieuze specia liste n bij de oorlog duidelijk. Tijdens bootreizen langs de M a rowijne
en Tapanahoni in de periode 1987. 1989 heb ik voo r de gebedshui ze n
van Kumal1ti sja manen de heilige koorden en an dere parafernalia zien
hangen. Mijn reisgenoten legden mij uit dat die koorden, sjer pcn en am ulette n bij die heiligdommen ge parkee rd bleve n zo la ng de eigena ren niet
acti ef aan de strijd deelnamen. Dergeli jke voorwerpen kunn en immers
ma kk elij k hun magisc he lading verliezen als ze onopzettelijk in conracr
zou den komen met vrouwen gedurend e hun menstru a ti etijd, of mct
kraamvrouwen di e nog nier aan het o penbare leve n moge n deelnemen.
In een klein dorp aa n de Tapanahoni mer zo'n rwee honderd inwoners
kende ik ee n sjamaan die zes jongemannen instrueerde in de ritu elen,
de sac ra le taal en li ederen van de Kumallti-goden. Als de opleiding ver
14 In de archiefstukken over de periode ro nd 1790 komen herhaaldelijk verwijzingen naar
Bonidoro voor, een plaats waar Boni onderhandelingen met de koloniale troepen wenste
te voeren (Hoogbergen 1990: 146-1481.
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genoeg gevordetd is, kan men zich vestigen als medicijnman. In dit geval
moet waarschijnlijk het eerste doel geweest zijn om bescherming tegen
kogels te garanderen. De jungles, die aan deze opleidingen deelnamen,
werden tegelijkertijd ondergedompeld in hun oude cultuur, iets wat zonder deze oorlogssituatie nier vanze lfsprekend gebeurd zou zijn.
Wat mij pas later duidelijk is geworden dat binnen het Junglecommando
een aparte afdeling bestond die als taak had op systematische wijze
spiritueel kapitaal te vergaren . Vanaf I987 bezocht een kleine delegatie,
onder leiding van Maikel Dapaw, alle hoofdorakels en alle onafhankelijk
opererende obiyaman.. [n Diitabiki kwam Dapaw geen stap verder dan
Brunswijk in 1986; hij werd vriendelijk ontvangen maar Gaan Gadu, zo
kreeg hij te horen, was met pensioen gegaan. Meer steun ontving hij van
Alibonnet, een man die aan de Tapanahoni de traditie van Na Ogii levend
hield . Alibonnet verhuisde naar de kampen van her junglecommando.
Zijn werk werd gewaardeerdj zijn concurrenten kregen ontslag. Dapaws
grootste succes was de steun die hij van de zijde van de priesters van Gedeol1su wist te verwerven . In de laatste jaren van de strijd (1988 en 1989)
vernam Dapaw dar de godheid medelijden had gekregen met her zielige
restant van het junglecommando: slechts veertig man resteerden van war
eens een machtig opstandelingen leger was geweest. CedeoflSu kondigde
aan dar de vrede in aantocht was. Kort daarna begonnen de eerste verkennende besprekingen te St. Jean in Frans-Guyana tussen politici uit
Paramaribo en Brunswijk, geassisteerd door enkele vertrouwelingen. Toen
echter, een half jaar latee, Brunswijk en Bouterse rechtstreeks met elkaar
in onderhandeling traden, trok Gedeonsu zijn steun terug en beschouwde
Dapaw zijn missie als mislukt. 15
15 De interviews met Mikael Dapaw werden gehouden in 1993. Over andere activiteiten van Dapaw

heb ik uitvoerig gerapporteerd in Thoden van Velzen & Van Wetering 2004: 255-257).
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Lila Gobardhan-Rambocus

De Surinaamse meertaligheid
INLEIDING
Suriname is een meerralig 1 land met vanaf 1667 één officiële taal, het
Nederlands. Maar al vanaf de stichting van de plantagekolollie is er
sprake van meertaligheid geweest. Bij de Indianentalen, het Engels en de
Afrikaanse tal en voegden zich het Spaans en Ponugees roen de Sefardische
joden a ls gevolg van de inquisitie via Brazilië naar ons land kwamen. Daar
kwam dan weer het Frans bij na de komst van honderden uitgeweken
Fransen (metselaa rs, smeden, timmerlieden en landbouwers), die onder
meer gouverneur Van Sommelsdijck vergezelden toen hij in 1683 het bestu ur va n Suriname op zich nam (Wolbers 1970: 65)' Tot het einde van de
slave rnij kwamen er nog andere Europese ralen bij, mer name her Duirs.
In 1772 verzocht de roenmalige gouverneur om toezending van medische
werken in her Duirs, 'omdat bijna alle chirurgijnen in her srads hospitaal
en buitenposten Duitsers' waren (Van Lier T97 ': 25 ). Daarnaasr ontwikkelden zic h creoolralen als het Sranan en het Saramaccaans.
1'\llet de komst van de conrractarbeiders na ISS3 zIJ n de ni euwe talen her
C hinees (Hakka of Kejia, zoals her regenwoordig genoemd wordt [Tjon
Sic Far 2002: 233]), Hindostaanse talen waar her Sarnami uit voortkomt,
en het (S urinaams-), Javaans. Hiernaast werd her Libanees Arabisch
aan het begin van de rwintigsre eeuw aan het palet roegevoegd en na de
onafhankelijkheid ook her Haïtiaans Creools, het Guyanees Engels, het
Brazi liaans en het Mandarijn Chinees.
Dit brengt het aamal ralen in Suriname op meer dan rwinrig. Een treffende illustra ri e van de Surinaamse meertaligheid werd al in 1903 gegeven
door gouvernemenrssecreraris, e .E Schoch in Neerfal1dia, her maandblad
van het Algemeen Nederlands Verbond (Gobardhan-Ra mbocus 200 I:
111 - 1 (2). Schoch neemt În zijn opsomming de volgende benamingen
op: Nederlands, ege rengels, Frans, Engels, Duirs, Portugees, Syrisch,
C hinees, Maleis, Ja vaans, Hindostaans, agri, Urdu, Bosnegerengels en
Papiamento.
De vragen die nu, dertig jaar na het bereiken van de staark undige onaf·
hankelijkheid, gesreld kunnen worden, zijn de volgende. Is de meerta ligheid van Suriname een belemmering of een verrijking voor her land?
Moer Suriname her Nederl ands als officiële raaI behouden? Een eerste

1

Meertaligheid heeft zowel betrekking op de sprekers als op de taalsituatie . In een land
kunnen meertalige situaties voorkomen, maar er hoeven niet per se veel meertalige
sprekers te zijn, dat wil zeggen mensen die regelmatig meer dan één taal gebruiken. In
Suriname is dit Jaatste wel het geval.
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antwoord hierop kan kort zijn: meerraligheid is meestal een verrijking
voor een land en voor ons land in her bijzonder. Mensen nemen immers ./
niet alleen hun talen mee, maar ook de culturen waarvan deze talen ee n
deel zijn. Meertaligheid is niet alleen een individuele eigenschap van de
burger, maar ook een maatschappelijk versc hijnsel. Individuele meertaligheid van burgers hoeft een goede beheersing van de officiële taal, in ons
geval het Nederlands, niet in de weg te staan . Suriname moet doorgaan
met het Nederlands, want het heeft voorlopig geen andere keuze. Hoe
lang, dat valt nu niet te zeggen. Dit arrike l beschrijft de sociaal-historische ontwikkeling van Suriname's meertaligheid.
In de meertalige Surinaamse maatschappij had het Nederlands de beste
kaarten: het was de bestuurstaal en daarnaast vanaf de leerplicht (1876)
de schooltaal. Het onderwijs was vanaf toen hèt middel tot vernederlandsing van de samenleving. Aan het begin van de twintigste eeuw werd
Suriname dan ook al de meest Nederlandse kolonie genoemd.
Het overheidsbeleid was absoluut niet gericht op meertaligheid. Vanaf
het begin ondernamen de bewindvoerders telkens weer actie om de
burgers in het gareel van her Nederlands re laren lopen met voorbijgaan
aan hun eigen moedertaal. De regeerders vaardigden steeds opnieuw
plakaten, ordonnantiën en andere wetten uit om de burgers te dwingen
in hun contacten met het bestuur het Nederlands re hanteren (Schilrkamp
& De Smidt 1973: 5,75,179 en 655) . Maar in de privésfeer bleven velen
hun eigen talen gebruiken, waardoor die zich verder ontwikkelden . Dat
is te begrijpen. Taal is deel van de identiteit van mensen en zodra mensen
die dezelfde taalachtergond hebben, bij elkaar zijn in een vreemde omgeving, zullen ze bijna automatisch hun eigen talen gebruiken, omdat ze
daarmee de groepsidentiteit bevestigen. Ze hebben bovendien behoefte
aan de onderstreping van de onderl inge solidariteit.

TALEN IN SURINAME
Op Surinaamse bodem zijn sinds het begin van de koloniale periode drie
soorten talen geweest: de inheemse talen, de geïmporteerde talen en de
talen die hier zijn ontstaan . Indianentalen zijn de Inheemse tal en; tot de
geïmporteerde talen behoren de moedertalen van de immigrantenlkolonisten. Voor de talen die hier zij n ontstaan, kunnen we een tweedeling maken:
creooltaal en koine. Ze zijn beide nieuwe talen. Het verschil zit hem hierin
dat een creooltaal ontstaan is uit talen die niet aan elkaar verwant zij n.
Voor de Marrontalen en het Sranan geldt dat ze zich gevormd hebben uit
Afrikaanse talen in combinatie met Europese talen. Het Sarnami is een
koine, ontstaan uit aan elkaar verwante Indiase talen. Hiernaast hebben
we het (Surinaams-)Nederlands en het (Surinaams-)Javaans, geïmporteerde talen die zich in Suriname hebben ontwikkeld als varianten van de
talen uit de landen van oorsprong van deze moedertaalsprekers. Alle talen
in Suriname staan in een bepaalde maatschappelijke verhouding tot elkaar,
OIO TiJdsçh nlt voo r SUflnamlstlek 2006.'

in ee n diglossierelatie, en ondergaan zodoende elkaars invloed, de ene taal
meer dan de andere. In deze raalverhoudingen is er sprake van een taal met
ee n hoog prestige, het Nederlands dat roegang verschaft tor macht. In de
raalwetenschap spreekt men dan van een 'H-taal'. Een H-raal is de officiële
raai, de schooltaal, de tJa l van de werenschap; kortom een taal die gebruikr
wordr in alle gebieden die gerelateerd zijn aan machr. Hier regen over staan
de (moeder )ral en met een laag prestige (l-ralen ), die meestal gebruikt
worden in de domeinen gerelateerd aan thuis. Deze l -ralen hebben niet
alle dezelfde positie. Het Sranan heeft ten opzichte van de overige talen een
andere sta tu s vanwege zijn functie van algemene omgangstaal, die soms
in officiële com municatiesituaties ge bruikt wordt. Toch worden ook de
overige moedertalen in steeds meer domeinen gebruikr. Een domein is in
dit geval een situatie waarin een bepaalde taalvariëteir gehanreerd wordt.

HET OVERHEIDSBELEID
In het voorgaande is al gesteld dat het Surinaamse overheidsbeleid nooit
gerich t was op meertaligheid. Wat de koloniale overheid wi lde was van
Suriname een éé ntalige, Nederlandse samenleving maken. Daar zijn de
Surinamers zelf mee doorgegaan toen ze in T954 het heft in handen kregen. Voor de beschrijving van het overheidsbeleid maak ik een driedeling:
de kolonial e periode rot de afschaffing van de slavernij, de periode van
(8 6) tot 1954 en de periode van 1954 tOT nu. Dit laatste tijdperk va ir
uireen in rwee delen: T954-1975 en 1975-nu.

,667- 186 3
Over de jaren tu sse n l 667 en 1863 va lt niet vee lmeer te melden dan wat
al in het voorgaande is gesteld. Maarregelen tot vernederlandsing van de
samenleving zijn echter nauwelijks geno men. Inregendeel, de slavenbevolking, de onderkant van de samenleving, mocht geen Nederlands leren.
Wel werd steeds gehamerd op het feit dat in een Nederlandse kolonie de
Nederlandse taal gebruikt moest worden, zeker in het openbare leven.
Na de verovering van Suriname op de Engelsen in 1667 gold de Nederlandse wer. De bewoners kenden echter nog geen Nederlands. Het eerste
bewaard gebleven plakkaar over het gebruik van her Nederlands dareert
van 1688 : brieven, verzoekschriften, en dergelijke aan het wettige gezag
zouden alleen in behandeling genomen worden als ze in de officiële raai
gesteld waren (Schiltkamp & De Smidt '997' ' 79). Uitgaande van het
beleid is dit nier verwonderl ijk, want aan het eind van de zeventiende
eeuw waren Jode n en Fransen de twee groots te vrije bevolkingsgroepen
(Van Lier 1971: 24 -50). Er is onder meer in 1759 ee n notificatie uitgeva;udigd, waarin stond dat post in her Frans geadresseerd, niet geaccepteerd zou worden (Schiltkamp & De Smidt [997' 655).
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1863- 1 954
Na r863 veranderde de situatie in talig opzicht. De leerplicht werd in
r876 ingesteld voor kinderen van 7 tot T2 jaar. Hierbij werd bepaald dat
het Nederlands dé onderwijstaa l zou zijn. Kinderen van ex-slaven moesten nu wel Nederlands leren . De katholieke missie en de evangelische
broedergemeente (EBG) exploiteerden enkele scholen. De EBG bediende
zich voornamelijk van het Sranan. 2 Ze had moeite met het overschakelen naar het Nederlands, omdat vooralDuitssprekende zendelingen en
onbevoegden onderwijsactiviteiten ontplooiden. Pas toen de hoogste
autoriteit op onderwijsgebied, de Inspecteur voor het Onderwijs, dreigde
met stopzetting van de onderwijssubsidie begon men aan de kwaliteit van
de onderwijzers te werken. Vanuit Nederland werden bevoegde onderwijzers aangetrokken die onderwijs konden geven l11et het Nederlands a ls
instructietaal (Gobardhan-Rambocus 2001: J79, r8r-r85).
Dat Suriname een ééntalige Nederlandse samenleving moest worden kwam
bijvoorbeeld tot uiting tijdens het Tweede KoloniaalOnderwijscongres in
19'9. Daar werd duidelijk gesteld dat: 'het beschaafde Nederlandsch
de taal [moest] worden, die door allen zonder onderscheid in Suriname
gesproken wordt'.3 Deze opvatting werd enige jaren later onderstreept
door de minister van Koloniën, Koningsberger die stelde dat: 'in Suriname
l... J wordt aangestuurd op de samensmelting van a ll e rassen [... ] tot één
Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap'.4
Toch was de kolonia le overheid niet consequent in haar beleid. Voor
kinderen van Brits-Indische immigranten werden vanaf r890 scholen
opgericht,5 waar onderwijs werd verzorgd in de Hindostaanse taal. Dit
deed de overheid omdat zij graag zag dat de Brits-Indiërs zich blijvend
in Suriname zouden vestigen. Door hun kinderen onderwijs in de eigen
taal aan te bieden, zouden ze zich hier thuis gaan voelen, meende het
bestuur. Dit type onderwijs werd vanwege hevige tegenstand uit de
samen leving in r906 opgeheven . Om tegemoet te komen aan het verlangen van de ouders werden de onderwijzers van de opgeheven scholen
tijdelijk aangesteld rot onderwijzers van bijstand 'om behulpzaam te zijn
bij het onderwijs in het Hollandsch aan de koeliekinderen die voor het
eerst de school bezoeken en om in den eersten tijd eenig onderricht in
Hindostansche talen aan de koeliekinderen te geven'.6 Vanaf 1906 was
het gebruik aan districtsscholen onderwijzers van bijstand te verbinden.

Volgens de leer van Zinzendorf dienden zijn zendelingen zich in te spannen de taal en de
cultuur van het gastland te leren kennen om zodoende het evangelie in de taal van de
mensen tot hen te brengen (Gobardhan-Rambocus 2001: 85; Zamue11994: 1151.
Koloniaalonderwijscongres 1919: 4.
Handelingen der Staten-Generaal 1928-1929 11: 1053.
Voor koeliescholen zie Gobardhan-Rambocus (2001: 134-1491.
Koloniaal Verslag 1907: 21.
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Ook hiertegen was er in de ko lonie nogal wat verzet maar het duurde tot
1929 voor deze tijdelijkheid beëindigd werd.1
r954- 1 975
Na de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met de uitvoering van de
staarkundige veranderingen, die koningin Wilhelmina in haar befaamde
radiorede van 7 december 1942 vanuit Londen beloofd had . Deze veranderingen behelsden onder meer autonomie voor de overzeese gebiedsdelen_
In 1954 rrad her Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking.
Volgens art. 4 T lid 1 zouden Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf
toen zelfstandig hun eigen aange legenheden behartigen (Van He\sdingen
'957' 47 8 ).
Autonomie 8 betekende in de praktijk dar het rijksdeel Suriname een
regering kreeg die uitsluitend uit Surinamers bestond. De belangrijkste
groepering in het begin waren de Iiclltgekleurde Creolen, de inheemse
elite, die zich al in 1" 943 hadden verenigd in de Unie Suriname, een
sociaal-educatieve vereniging die al heel snel een sterke inv loed kreeg
op Surin3mes politieke omwikkeling. Ze had bij het toen best:.1ande
censuskiesrechr de meeste zetels in het parlement, vormde ook de eerste regeringen en bepaalde het binnenlandse beleid voor het rijksdeel,
waarin ze haar visie op taal en cultuur kon uitdragen. Deze groep
vooruitgeschoven landskinderen wenste loyaal te zijn aan het moederland. Een belangrijke rrekker, Johan Ferrier, de laatste gouverneur en de
eerste president van de republiek Suriname, zei al in 1943 dar de ieugd
paraar gemaakt moest worden voor de toekomst mer de leu s: ' Bouwen
aan Groot-Nederland, door re bouwen aan en te werken voor een
krachrig, gelukkig en sreeds meer vooruirgaand in Suriname' .9

HET (TAALIBELEID
De heersende bestuurselire voelde zich als een vis in her warer. Zij alleen
was in staar her bestuur over te nemen, omdat ze her Nederlands goed beheerste. AI in '946 meende Lou Lichrveld (Alberr Helman) dat 'beschaafde Surinamers' in Holland een streepje voor hadden, vooral door her gemak waarmee zij zich van her Hollands bedienden .10 Aan de vooravond

Koloniaal Verslag 1930: 11 .
8 In de aanloop tot de autonomie werden vanaf 1946 politieke partiien opgericht, die elk
hun eigen etnische achterban vertegenwoordigden: Hindosta nen, Javanen en Creolen.
In 1948 werd het algemeen kiesrechl voor mannen en vrouwen ingevoerd. Het kiesstelsel
dat de Staten van Suriname, het parlement, daarop aannamen, zorgde er echter voor dat
de invloed van immigranten en hun nakomelingen op het beleid vooral in de jaren vijftig
gering was. Na 1963, toen het kiesstelsel enigszins gewijzigd werd, werd de participatie
van deze groepen groter.
9 De West, 29 augustus 1943.
10 De West, 26 augustus 1946.
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van zijn vertrek naar Pa ~
ramaribo,l1 waar hij in
de eersee Landsregering
miniseer van Onderwijs
en Volksgezondheid zou
worden, stelde hij onder meer dat we in Suriname rer wille van 'de
cu lturele conrinuïteie' het
Nederlands zouden moe~
ten handhaven, 'om deel
te nemen aan de algemene Europese cultuur,
aan het verwesteringsproces'.12 Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de
Creoolse elite zich - net
Onderwijs in het Hindi op een lagere school in een district vóór
als Lichtveld en Ferrier,
de toonzetters - op het standpunt stelde dat het bij een eventuele eigen raa lkeuze van Suriname duidelijk moest zijn dat geen van de moederralen ervoor in aanmerking kwam de plaats van het Nederlands in te nemen. Wat
zeker een rol speelde was dat zij, de Creolen in een voorhoede positie, au wmatisch belangrijke sleutelfunctjes in een tijdens de autonomie te vonnen
regering zouden krijgen, want zij waren het beste geassimileerd, zij kenden
de Nederlandse taal en cultuur het best. De overige groepen waren immers
nog druk bezig met hun eigen emancipatie en werden toen nog nauwelijks
als Surinamers, landskinderen, beschouwd.
In 1950 was Ferrier van mening dat het Nederlands dé taal was die
bij het onderwijs gehanteerd diende te worden, omdat de intellecruele
bovenlaag van Creolen en Hindostanen het Nederlands reeds aanvaard
had. Hij wenste wel dat het Nede rlands dat in Suriname gehanteerd
werd, geen 'typisch Surinaamse structuur' mocht gaan vertonen (Ferrier
1950: 113-114) . Hierbij dient aangetekend te worden dat de Surinaamse
variant van het Nederlands, het Surinaams-Nederlands, al vo lop in ontwikkeling was en dat de intellectuele bovenlaag van Hindostanen toen
slechts enkele personen omvatte.

11 De West, 27 augustus 1949.
12 Nationaal Archief, Den Haag, 2.19.114, invoernummer 147, Lou Lichtveld, De culturele
koers van Suriname. Verslag van de causerie gehouden op 27 augustus 1949 in het LC.C.
te Amsterdam.
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STICUSA
De Sricusa (Srichting voor Culturele Samenwerking)13 is een belangrijke
schakel geweesr bij de pog ingen 0111 die éénralige Nede rl andse samen leving vorm re geve n. Ze financierde in 1949 her eerste grote onderzoek
naar de taalsi tuatie in Suriname onder leiding van Hellinga en Pée. In
Suriname was er, volgens Hellinga, toen niet alleen sprake van een hoog
pe rcenrage ana lfabeten, maar ook van een klein aanral Nederlandstaligen.
De laarsre groep was echter belangrijk voor de verbreiding van de Nede rlandse raai en voor de bevordering van de volksol1fwikkeling in de Nederlandse taal. Hier werd verder aan gewerkt door de opric htin g in 1958
van het Bureau Volkslecruur, naa r het model in Nede rl ands- In dië (Bala i
Poestaka 14 ). In tegenstelling tot Nederlands- Indië waren de meeste publi caties in her Nederlands geschreven. Er wa s zelfs een basiswoordenlijst,
Basisc h Nederlands voor Suriname (1958), die ror doel had de leesbaa rheid en verstaanbaarheid van de uirgaven van Volkslectuur te vergroren.
In 1962. kwam een Taalbureau van de grond. Dir bureau o rganiseerde
in 1963- 1964 in opdracht van de minister va n Onderwiis een congres
van raa lleraren (Gobardhan-Rambocus 200 1: 442-45 1 en 4 76- 4 79). Een
aanbeve ling van dit congres was het instellen van een lagere akte voor
Nederlands. Her beleid voe rde deze aanbeve ling uir. In okrober 1964
begon deze opleiding die vanaf '966 opging in her Didactisch Instituut. In
1969 werd de naam verande rd in lnstitum voor de Opleiding van Leraren
(lOL), dat nog steeds het voortgezet onderwij s in Suriname voorziet van
bevoegde docenten (Goba rdh an- Rambocus wo I: 481 -484).

1975-2005: NEDERLANDS EN ENGELS
In april 1974, aan de vooravond van de onafha nkelijkh eid, werd een
duidelijk e raalpolitieke daad geSteld met verstrekkende gevolgen. De
mini srer van Onderwijs, Venetiaan, kondigde een nieuw raai beleid aan in
de Nota vreemde talen ;11 het onderwijs ( 1974) en koos hierin voor het
Nederlands - hoewel niet van harre - en ook voor het Engels.
De slechte schoolresultaten voor Engels en Nederlands en de Surinaamse
taalsiruarie ma a kten volgens hem een eva lu atie van dit onderwijs nood zakelijk . Her ralenpakket dat onderwezen werd, was ingesteld op de eisen
13 Oe Sticusa werd in 1948 opgericht en had tot doel culturele samenwerking tussen Indonesië, Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland. Tot een samenwerking met Indo nesië is het toen niet meer gekomen. In 1955 werd een tweede Sticusa opgericht, waarin
voor Indonesië geen plaats meer was ingeruimd. Sticusa kan beschouwd worden als het
medium om Nederlandse cultu rele waarden uil te dragen. Uitingen van de Nederlandse
cultuur werden over Suriname heengestort. Aan de andere kant is het zeke r zo dat jonge
Surinamers in de kunst· en cultuursector via werk· en studiebeurzen de gelegenheid
kregen zich te verdiepen of bij te scholen in verschillende kunstsectoren !Gobardhan·
Rambocus 2001 : 392-412. 437-4511.
14 Voor een beschrijving van activiteiten van Balai Poesta ka zie Groeneboer 1993 en Jedam·
ski 1997.
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die voor Nederland golden en dat moesr veranderen (Nota 1974: 4). Het
Nederlands zou voorlopig officiële taa l en schooltaal blijven en de Surinaamse leerling zou zich moeten blijven inspannen om het Nederlands te
leren en 0111 andere vakken met behulp van het Nede rl ands onder de knie
te krijgen (Nota 1974: 5). In de nota werd wel de verwachting uitgesproken dar Suriname - gezien de kleine omvang van het Nederlandse taalgebied - op den duur zou gaan omzien naar een andere officiële taal die
óf Surinaams óf internationaal was. Ook beheersing van het Engels werd
van belang geacht, want het Engels verschafte toegang tot noodzakelijke
informatie en tot het overgrote deel der wereld. In serieuze discussies
werd het ook aangemerkt a ls een van de toekomstige kandidaten voor
de officiële taa l, war ook de sterke positie van het Engels op de scholen
verk laarde, aldus de nota.

1975-2005: OVERIGE SURINAAMSE TALEN
In de hierbovengenoemde nota werden de overige Surinaamse ta len 'bewust
buiten beschouwing gelaten', omdat 'de problematiek die samenhangt met
de introductie van Surinaamse talen l.. . 1 van een andere geaardheid en een
ander kaliber' was (Nota '974: 12). Nadat in '959-'960 de regering-Emanuels (r958-1963) een tweede couplet in het Sranan15 had toegevoegd aan
het Surinaamse volkslied en een voorlopige spelling 16 voor het Sranan had
afgekondigd, bleef het betrekkelijk stil rond de Surinaamse talen. In '979
begon echter een groot taalonderzoek, 'Taa l en taalgedrag als funktie van
de l11ultilinguale Surinaamse samenleving'. De overheid wilde voora l weten
hoe de verschillende Surinaamse talen afzonderlijk en I of gezamenlijk het
taalgedrag van de burgers en het taa londerwijs beïnvloedden. Het project
begon voortvarend, gefinancierd uit fondsen verkregen in het kader van
de ontwikkelingssamenwerking Nede rl and-Suriname, maar het kwam in
1982 tot een vervroegd einde vanwege een tijdelijke beëindiging van de
ontwikkelingssamenwerking (Gobardhan-Rambocus 1993: 172).
Een paar jaar later werden commissies benoemd, die voorstellen moesten
doen voor de spelling voor het Sranan (1984), het Samami (1984 ), het
Surinaams-Javaans (1986) en het Karaibs (1986). De eerste drie spellingsvoorste llen zijn in 1986 aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad
vall de Republiek Suril1ame (Gobardhan-Rambocus: 17 2-174). Jammer
genoeg is met betrekking tot de overige ta len weinig meer gebeurd, terwijl
er in Suriname zeker rwintig talen min of meer actief gebruikt worden.
15 De regering gaf Trefossa (Henny de Ziel) de opdracht in deze tekst de eenheid van het volk
en de verbondenheid met het Surinaamse grondgebied tot uitdrukking te laten komen. De
Sranantekst veroorzaakte wat commotie in de samenleving, maar het parlement keurde
deze in 1959 goed (Gobardhan-Rambocus 1995: 167-168; Van Kempen 2003, 1: 439-441; Meel

1999: 112-1131.
16 De Stichting Volkslectuur stelde in 1961 in nauwe samenwerking met de spellingscommissie
een woordenlijst samen. In 2004 verscheen de vierde herziene uitgave (Woordenlijst 2004).
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CARICOM
In 1995 trad Suriname toe tor de Caribbean CommuJlIty (Caricom), In
discussies in de samen leving vroeg men zich destijds af of het Nederlands
als o(ficiële taal de verdere ontwikkeling van Suriname niet in de weg ZOLI
staan. Bepaalde leden van De Nationale Assemblee meenden zelfs dat het
Nederlands meteen vervangen moest worden door het Engels. Hiermee
gaven ze een opvatting weer die bij delen van de samenleving veel gehoord
werd. In janunri / februari 2005 is er ook in de media (radio en krnllten,
zoa ls De Ware Tijd, de Times of Suriname en her Dagblad Suriname )
een uitgebreide discussie geweest over Surinamcs taaltoekomsr naar
aanleiding van het cong res Onderwijs in en van het NcdcriJnds dat in de
tweede week van januari in Paramaribo ge houden was. In tegenstelling tor
eerdere discussies I polemieken werden nu ook keuzes gemaakt voor het
Nederlands, maar het Engels bleef een belangrijke tweede keuze.
Suriname heeft meer dan zestien televisiestations; dertien daarvan kunnen
in Paramaribo en omstreken opgevangen worden. Ze hebben allemaal op
vaste rijden buitenlandse nieuwsrubrieken, voornamelijk in het Engels,
zoals CNN, BBC en Fox News; hiernaast wereldnieuws in het Chinees
(ccrV), hcr Hindi IZee TV) en her Arabisch (UIC). BVN (Her Beste van
Nederland en Vlaanderen) zendt uit in her Nederlands en komt ook ror ons
via de lokale tv-srations. De kijkdichtheid van deze stations is, volgens mij,
groor en mede hierdoor en ook door alle andere Engelsralige programma's
- zonder onderritel ing - wordt het besef in Suriname groter dar Engels, een
raai met een hoge comJ11unicariewaarde (Q-waarde) - om her in de woorden va n Abram de Swaan (2002: 34-35) te zeggen - sreeds belangrijker
wordt, een lingua franca zoa ls in vroegere eeuwen in de westerse wereld
her Larijn of her Frans. Wereldwijd is de snelsr groeie nde groep die der
meerraligen, een nieuwe mondiale elite. In veel geva llen zu llen meerraligen
een taal met een hoge status leren, in casu her Engels, omdat ze beseffen
dat ze zichzelf hiermee toegang verschaffen tot een grorere wereld. Dar is
ook in Suriname het geva l. De minister van Onderwijs in het vorige kabiner-Venetiaan (2.000-2005) gaf vanaf 200I srellig aan dar Engels vanaf de
lagere klasse n van het basisonderwijs aangeboden zou worden, maar deze
beleidsinrentie werd niet uitgevoerd. Hoewel er niet gestructureerd aan
gewerkr wordt, lijkt het Engels toch ook een raai van Suriname te worden.
De \Vare Tijd komt uir met een nieuwsbrief in her Engels, waarop men zich
kan abonneren. De T;'lles of Suriname17 neemr ook dagelijks Guyanees,
Surinaams en wereldnieuws op in het Engels, meestal twee tor drie pagina's. De volgende twee ci raten uit interviews geven naar mijn oordeel een
goede weergave van wat er leeft in de SUrinJé.lmSe samen leving:
17 Times of Suriname heeft ook nieuwspagina's gepubliceerd in het Chinees en het Brazili aans . Volgens een medewerker van Times, mevrouw Rina Basant, zal dat in de toekomst
weer gebeuren; nu zijn er wat vertaalproblemen.
l,la Gobardhan -Ram bocus De Suinllmse meen.ligheid

We moeten gewoon mee r aan het Engels gaan doen in ons onderwijs
en ons ni et minder voelen omdat we ee n deel va n de CA RI CO M zijn
en Nede rlands praten, want ik weet zeke r dat binnen de EU niet elke
Nederlander elke Fries ve rstaat. Dus ee n ta al moe t ons ni et opnieuw gaan
verdelen. Anders kan her Caribisch Gebied straks ook nog zeggen: we
maken deel uit van Latijns-Amerika en we moeten aansluiting zoe ken ,
dus we gooien alles om naa r het Spaans. Dan is het einde zoek. We leven,
praten en denken in het Nederlands. Het Nederlands maakt ons uniek
(S teven van Frederikslust, een bekende medi a werke r).18
Het [NederlandsJ is onze taal, onze cu ltuur en onze identiteit. We spreken
het langer dan twee- of driehonderd jaar en het leeft bij ons. Met dat
van de CARICOM moet het Engels weliswaar worden geïntensiveerd.
Iederee n moet in staat zijn een mondje Engels te kunnen praten. We ZOuden sowieso ons onderwijs moeten richten op het CARI CO M-gebeuren,
zoals vrij verkeer, studie en knowhow. Maar we hebben geen Engelse
achtergrond of cultuur, du s Engels a ls hoofdtaal ZOl\. ons ontheemd doen
raken . We moeten niet, omdat we lid zijn van de CARICOM onze cul tuur aan de kant zetten. We moeten juist leren van elkaar, want in de
CA RI COM zijn er ook Spaans- en Franssprekenden. Het zou natuurlijk
gemakkelijk zijn a ls we Engels spraken, maar dat is geen garantie voor
integratie (Ha rish Monorath, Caricom-jeugdambassade ur ).19

SURINAAMSE DIPLOMATEN
Naar aan leiding van bovenstaa nde citaten heb ik enk ele Surinaamse di plomaten gevraagd wat hun ervaringe n zijn in de Caricom. De volgende
vragen werden gesteld. Wat zijn uw ervaringen met het Nederlands? Is
het een handicap; is het een voordeel? Welke talen word en in de vergaderingen gehanteerd en hoe gaat men met vertalingen om? Wat vinden
Ca ricomburgers van uw talenk ennis? Hierop reagee rden Alben Ramdin,
assistent-secreta ris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staren
(OAS) en eerder in dezelfde functie werkzaam bij de Ca ri com, mevrouw
Manorma Soeknandan, Surinames ambassadeur in Guyana, waar het
hoofdkwartier van de Caricom gevestigd is, en Marie Levens, die in haar
hoedanigheid va n minister van Buitenlandse Zaken van Suriname (20002005) veel met de Caricom te maken heeft gehad.
Ramdin geeft aan dat voor velen Suriname nog o nbekend is: men weer
wel waar het land ligt, maar kent de geschiedenis ni et. Verrassing en
ni euwsgierigheid komen naar voren als men hoort dat Suriname het
eni ge land in de Amerika's is waar Nederlands de officiële taa l is, omdat
de meesten ervan uitgegaa n dat het Engels da t is; enkelen nemen zelfs
18 De Ware Tijd, 29 januari 2005.
19 De Ware Tijd, 29 ja nuari 2005.
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a:m dar her her Spaans is. Velen zijn van mening dat het spre ken van een
andere raai naast Engels of Spaans een bijzondere waarde heeft. Engels,
zegt Ramdin , was in mijn tijd de werkraai in de Caricom en men ging wel
extra letten 'op je capaciteit 0111 goed, alert en professioneel in het Engels
te kunnen coml11 uniceren.'
M evrouw Levens stel t dat in Suriname al jaren voo rlichting over de Caricom in het Engels wordt verspreid, voornamelijk folders ove r de Carieom
Siugle Marker en nu ook over de Single Eeouomy. Het ministe ri e va n
Handel en Indu strie kreeg na vee l moeite subsidie 0111 de folders in het
Nederlands te verta len. Cariforul11 heeft nu een project goedgekeurd - de
financiering is nog ni et rond - voor de verta ling van officiële stukken in
het Nederlands, Frans en Spaans.
Bij de opening van de Caribbea ll Court of justiee heb ik voor het eersr
gezie n dat op een en dezelfde folder en op de grote affiches op de luchthaven en in de stad het Nederlands ponrificaal en even groor als het
Engels voorkwam. Een li cht gevoel van overwinning ging door me heen,
ma a r eerlijk gezegd moest ik bij her zien van zo een grore affiche op de
luchrha ve n van Trinidad ze lf oo k even wennen aan het lezen va n een
Nederlandse tekst in het Engelssprekend Caribisc h gebied. [... 1 Op dit
SOO rt momenten kom je rot de ontdekking hoezee r ee n taal je uitsluit of
je er juist bij betrekt. De behoefte om naast het Nederlands steeds beter
het Engels en het Spaans te beheersen vanwege onze same nwerking en
integ rati e in eigen regio, is dan ook begrijpelijk.
Volgens mevrouw Soeknandan wordt binnen de Ca ricol11 voornamelijk
Engels gespro ken en geschreven_ Sinds 2004 zijn in Cariforum-verband
het Nederlands, Frans en Spaans als werktalen erkend. Verschillende
docu menten zijn ook al vertaald, vooral die van de Ca ribbea n Co urt
of Ju stice (CCJ ). Spandoeken, uirnodigingskaarte n voor de cere moni ële
oprichting va n de CCJ waren in het Nederlands vertaald. Soeknandan
zei in de besprekingen: ' Wh en my Pres idenr arrives a t the airport in
Tr inidad, there must be elear signs for everyone ro see rhat Suriname is
a member of Carico m and the CC]. ' Een van de rechters va n her CCJ
sp reekt zelfs Nederl ands. Ook Soeknandan stelt dar men de tal enk enni s
van Surinamers bijzonder vindt.

OPVATTINGEN MEERTAlIGEN
Hoe denken Surinamers vanaf de onafhankelijkheid rot nu over hun talen?
In de afgelopen dertig jaar zijn er verschillende onderzoeken en enquêtes
geweest, waarbij taalgeb ruik enlof taalkeu ze een belangrijke rol speelden.
Vaak werd de mensen naar hun taalvoork eur gev raagd. In novel11ber
1997 werd een enquête ge houden onder de bezoekers van de Jaarbeurs te
Paramaribo. Op een vraag ror welke gToep men zic hze lf rekende, kwam als
Lila Gobaldhan-Rambocus
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De ingang van de haven van Paramaribo. N.V. Havenbeheer Suriname laat hiermee duidelijk zien
hoe zij de taaltoekomst van Suriname ziet, wat het formele niveau betreft. Foto: Pearl Gerding.

antwoord: lager kader 14 percent; middenkader 45 percent hoger kader 20
percent en anders 21 percent. Onder andere werd hun gevraagd war in de
toekomst de nationale raai van Suriname zou moeren zi jn: Engels, Spaans,
Nederlands of Sranan. Voor het Spaans koos 3 percent, 2J percent voor
het Sranan, 31 percent voor het Engels en 46 percent voor her Nede rl ands.
Zowel mannen (39 percent) als vrouwen (61 percent) kozen voor her Nederlands als eerste taal. 20 Hieruit bleek de grote bereidheid om Nederlands
re leren. Als tweede taal kwam het Engels uit de bus.
In 2001 werd Een nationaal onderzoek voor een cultuurbeleid in Suriname
(Mitrasingh & Badal 2002) verricht, waarbij een enquête werd gehouden
onder 3161 scholieren bij het voortgezet onderwijs en 675 volwassenen.
Voor dit art ikel zijn vooral de taal vragen interessant. Van de jeugdigen
gaf op een vraag daarnaar 70,7 percent aan dat het Nederlands de taal
was die ze het beste spraken, van de volwassenen 57,0 percent. De meest
gesproken taal was voor 67,9 percent van de scholieren het Nederlands,
voor de volwassenen was dat 58,1 percent. Tevreden met het Nede rlands
als officiële taal was 87,6 percent van de schol ieren en 83,95 percent van
de volwassenen. Als tweede taal zou 52,3 percent van de jeugd graag het
Engels willen en 64,3 percent van de volwassenen. Voor wat het lezen en
20 Persbericht Sibibusi Beweging 1997.
050 Tijdschrift voor Surinamistiek 2006.1

schrijven berrefr kon 82,9 percenr om 90,8 percenr her besre lezen in her
Nederlands en voor her sch rij ven gold dat voor 81,8 om 92,} percenr
(Mitrasingh & Badal: J 5-)6). Deze cijfers worden ondersteund door de
laatstgehouden volkstel ling (2004) . De \\'lare Tiid kopte op 4 september
2005: 'Grootste deel bevolking is alfabeet.' Uir gegevens van de Zevende
Algemene Volks- en Woningtelling blijkt dat het overgrote deel van de
bevolking ouder dan zes jaar (74,1 percent) kan schrijven. Het hoogste
percentage werd gehaald in her district Wanica (88,8 percent) en her hwgsre (35,9 percent) in Sipaliwini (Landelijke resll1raren 2005: 21). Schrijven
betekent in dit geval in het Nederlands. Omdar de instructietaal in het
onderwijs her Nederlands is, kan wie naar school gegaan is, niet alleen
schrijven en lezen, maar ook het Nederlands communicatief gebruiken.
Dar er een grore drang is om het Nederlands te leren, bleek ook in 1984.
Tijdens de landelijke alfabetisatiecampagne, Alfa '84, wilden de bewoners
in her binnenl<1nd leren lezen en sch rij ven in het Nederlands en nier in hun
eigen ralen. Dar vonden ze voor hun sociale mobiliteit heet belangrijk.
Overigens was de campagne geen succes (Rensch 1985).
Bij een onderzoek in 2004 onder srudenten Nederlands (Asin, Gobardhan
& Krishnadarh 2004: 15-17) kwam naar voren dat studenten voor wie
Nederlands moedertaal was, rot alle bevolkingsgroepen behoren. De
meeste srudenten uit de Creoolse cultuurgroep gaven het Nede rl ands als
moedertaal op. Die uit de Hindostaanse cultuur zowel Nederlands als Sarnami .21 Her grootste deel van de studenten sprak ook Sranan. Uit andere
keuzes bleek dat in veel gezinnen her spreken van rwee talen een normaal
verschijnsel is. Die andere raai was in de meeste geva ll en het Nederlands.
Zou je kunnen concluderen dat her Nederlands dé moedertaal van deze
gezinnen is? Daar valt over te twisren . Uir her bovenstaande kunnen we
concluderen dar er nier alleen sprake is van meertaligheid ond er deze groep
maar ook dar er verschuivingen zijn opgetreden ten gunste van her Nederlands.22 Her wekt dan ook verbaz ing dat in Taalpei! (seprember 20°5), een
specia le uirgave in verband mer her vijfentwintigjarige bestaan van de Nederlandse Taalunie, wordt vermeld dat voor 62 percent van de Surinamers
het Nederlands de moedertaal is. Trendbox BV voerde een onderzoek uit
in Paramaribo en Wanica. De vraag is hoeveel waarde aan zo'n onderzoek
geste ld kan worden, want meer dan de uitkomst kennen we nier.23 Welke

21 Uit eerder onderzoek van Deprez en De Bies blijkt dat Creolen uit de hogere klassen
het Nederlands als thuistaal hebben en dat Hindostanen vaker tweetalig zijn opgevoed
lOepre, & De Bies 1985: 191-193).
Z2 Op het lOL verzorg ik een module Oe Surinaamse taalsituatie, waar een uitgebreid gesprek
over moedertaal aan voorafgaat. De laatste jaren constateer ik dat de groep studenten
die zegt het Nederlands als moedertaal te hebben, steeds groter wordt. Opvallend is dat
de meesten komen uit de Creoolse cultuur, gevolgd door die uit de Hindostaanse cultuur,
vooral afkomstig uil Paramaribo en omstreken.
2J Zie ook het commentaar van Van Kempen 2.005.
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vragen zijn gesteld; hoe was de setting? Is het aantal van 253 representatief en zijn Wanica en Paramaribo dat vOOr een meertalig SurÎname? En
wat doen Surinamers? 'Die doorspekken hun Nederlands mer exotische
woorden.' Trendbox BV heeft zich duidelijk niet beziggehouden met de
context van meenaIigheid, waarbinnen het Nederlands een belangrijke raai
is, rerwijl linde van den Bosch in haar toespra<tk bij de opening van her
congres Onderwijs in en van her Nederlands wel nadrukkelijk srelde dar
het voor de Taalunie een uirdaging is betrokken te zijn bij her brede proces
van onde rwijsvernie uwing in Suriname; de bijdrage zal zich hierbij richren
op de de taal. 'Niet de Nederlandse raai op zich, maar de Nederlandse
taal remidden van de andere talen in Suriname en dan in het bijzonder de
Nede rl andse taal in het onderwijs in Suriname' (Van den Bosch 10°5: 8).
rn de loop van 2.006 zullen wat meer betrouwbare gegevens beschikbaar
komen als Volume IV van de laarsrgehouden census, Karakteristiekel1
van huishoudens & gezjnne,t en van UJoonverbltïven, gepubliceerd zal
zijn. Dan za l een duidelijker beeld verk regen worden van her aantal ralen
dar in de samen leving ee n rol speelt. In her huishoud formulier zijn twee J
vragen over taal gesteld: 'Welke raa i wo rdt her meest gesproken in dit/
huishouden? [... l Welke taal wordt a ls 2e gesproken in dit huishouden"
Respondenten mochten kiezen uit Nederlands, Sranantongo, Sarnami,
Javaans, Arowaks, Ca raïbs, Saramaccaans, Aucaans, Paramaccaans,
Chin ees, Portugees, Engels, Frans en 'andere, nl. ... ). Op een vraag over
deze keuze aan mevrouw Soeddhwa, p laatsvervangend algemeen leider
van het censusteam, stelde zij dat de hi erboven genoemde talen de belangri jkste talen zijn die in het land gesproken worden.

TEN SLOTIE
Samenvattend kan gesteld worden dat ook in de periode van de autonomie en daarna - na de onafhankelijkheid we liswaar nier met nadruk
- het overheidsbeleid vooral ger icht was op een éénralige Nederlandse
samenleving, wat niet succesvol was, omdat de inwoners hun eigen talen
bleven gebruiken en voor hun socia le mobiliteit het Nederlands omarmden. De vernederlandsi ng van de samen leving begon, zoals gezegd, met
de leerplicht en vanaf de autonomie nam die vernederlandsing een dusdanige vlucht, dat we kunnen stellen dar in de laatste periode de adoptie
ingang vond en het Nederlands, her Surinaams-Nederl ands, gedurende de
afge lopen vijftig jaar van een opgelegde een eigen raaI is geworden. Deze
ontwikkeling had voora l te maken met het veranderde onderwijsbeleid
door het - vanaf !948 - uitvoeren van de aa nbevelingen va n het rapport
D'Haens,24 zoa ls de opheffing va n de ac hrj arige mul oschool, het instellen

Z4 Meer informatie hierover in Gobardhan-Rambocus 2001: 343-351, 452-453, 458-459 en 453-

465.
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van GLO-A - en -B-sc holen, de oprichting van de Surinaamse Kweekschool
en de Algemene Middelbare School, beide dagscholen. Meer gebruik van
het Nederlands leidde ertoe dat de krampachtigh eid van het Nederlands
taalgebruik steeds minder werd, mer als gevolg acceprarie van her Surinaams-Nederlands, ee n vloeiender Surinaams-Nederlands, dar mee r eigen
werd. De generarie die her Nederlands mer moeire ge lee rd had, gebruikre
dar nu ook in het domein rhui s, waardoor kinderen hct in hun naruurlijke
omgeving leerden, het Surinaams-Nederlands was dus moedertaal geworden. In 1952. stelde Hellinga dat Suriname een hoog percentage analfabeten relde;25 in 1955 noemde hij de officiële onderwi jspolitiek niet juist,
want d e sc hool was er ni et in geslaagd de bevolking Nederlandssprekend
te maken. De positie van het Nederlands wa s bovendien zwak, terwijl
het de officiële raaI was. Ruim vijftig jaar larer is de ongelerrcrdheid tor
beheersbare proporties teruggebrachr. Het beleid is er du s in ges laagd
de sa menleving in ze kere mate Nederlandssprekend te maken, terwijl
hi ernaa st ook de eigen talen duidelijke fun cties hebben. H ieruit wordt
ook duidelijk dar individuele meertaligheid niet schadelijk is voor een
goede beheersing van het Nederlands. De taalverhoudingen vertonen de
laa tste decennia ee n zekere stabiliteit. Deze bestaar hierin dat er sp rake is
van een grootscha li ge, functionele mee rtaligheid: de talen ve rvullen in het
sociaal-maatschappelijke verkeer elkaar aanvu ll ende functies, zonder dat
er van stri kte complementa rireit sp rake is. In de roekomst zullen de ver·
houdingen ongetwijfeld enige verschuivingen ondergaan, maar in welke
mare is nu ni et goed aan re geven. De siruarie en de contexr waarbinnen
er gewerkt wordt, bepalen welke taal er gehanteerd wordt, zeker in de
monde linge comm unica ti e. Maar ieder die op de maatsc happelijke ladder
wil stijgen, zal in de toekomst een behoorlijke kennis van het Nede rl ands
en ook van het Engels moeten hebben. In het schriftelijke verkeer, zeker
naar buiten toe, is naast het Nederlands het Engels een belangrijke taal.
Voor her functioneren binnen de Ca ri com is het een vereisre het Enge ls
goed te behee rsen. De overheid zal nu meer dan ooit alle beleidsintenries
met betrekking tot hct Engels daadwerkelijk moeten uirvoeren.
In 1974 stelde de minister van Onderwijs, Venetiaan, zoa ls eerde r gezegd, dat het Nederlands officiële taal en sc hooltaal zou blijven en dat
het Engels meer aandacht moest krijgen. Nu, dertig jaar na dato, hcefr
Venetiaan als presiden t van Suriname in januari 2 00 5 bij de opening van
het Taaluniecongres in Paramaribo dit nog eens herhaald: het taalbeleid
za l dus voorlopig geen ander spoo r volgen. Su rin ame blijft nog heel lang
én een mee rtalige én een Nederlandstalige same nl eving, waarin de positie
van het Nederlands, het Surinaams-Nederlands heel sterk is.

25 NA, 2.29.114, invoernummer 56, w.Gs Hellinga, Rapport over taalonderzoek in Suriname,
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Anne Bl anksma

Etniciteit en nationalisme tijdens de
Surinaamse verkiezingscampagne in
mei 2005
naaniaap naar de verkiezingen op 25 mei lo05 heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop politieke parrijen in SLlfÎname campagne voerden. In deze bijdrage probeer ik te verklaren op welke manier verschillende parrijen etniciteit en nationalisme in
l005 hebben ingezet in hun verkiezingscampagne en trek ik voorzichtige
conclusies over welke implicaties dit heeft voor de werking van de Surinaamse politiek als geheel.
Mijn onderzoek' heb ik gedaan door het bezoeken en transcriberen van
campagnebijeenkomsten van verschillende partijen. De belangrijkste data
voor mijn onderzoek zijn 22 verslagen van campagnebijeenkomsten die

D

ik heb bezochr russen

25

februari en

25

mei

2005

in Suriname. Op rwee

manieren heb ik data verzameld tijdens de bijeenkol11sten. Ten eerste heb
ik bandopnames gemaakt van de speeches. Van deze opnames zijn transcripties gemaakt door Surinaamse stlldenren 2 die waren geselecteerd door
Jack Menke als voorzitter van de Stichting Wetenschappelijke Infotmatie
in Paramaribo. ln hun transcripties hebben de srudenren alle gesproken
ralen (Sranan, Sarnami, Javaans, Saramakaans en Allkaans) vertaald
naar het Nederlands. Ongeveer de helft van de bijeenkomsten is volledig
vertaald, de andere helft is meer samenvattend beschreven aan de hand
van geschreven instructies. Ten tweede heb ik tijdens de bijeenkomsten
aantekeningen gemaakt van zaken die mij zijn opgevallen. lk heb daarbij
voora l gelet op 'non~verbale mobilisatie' van kiezers door middel van
zaalinkleding, gebaren, kleding, samenstelling publiek en sprekers (naar
etniciteit) er cetera .
Ik heb een selectie moeten maken van het aantal te bezoeken bijeenkomsten en het aantal te onderzoeken partijen. Ik heb vier districten geselecteerd waar ik bijeenkomsten heb bezocht: Paramaribo, Comrnewijne,
Wanica en Brokopondo. Deze districten heb ik gekozen op basis van
de criteria: bereisbaarheid, verdeling stad - platteland - binnenland,
Met dank aan: liza Nell, Meindert Fennema en John Jansen van Galen van het Instituut
voor Migratie en Etnische Studies, Jack Menke van de Stichting Wetenschappelijke Informatie en het NCDO, IMES, UvA en AUV voor financiële ondersteuning. Belangstellenden
kunnen deze scriptie bij mij bestellen.
Kirtie Algoe, Annelies Asside, Angela Bendt, Jer\ce Djanam, Jennifer de Goede, Verouchka Sastro, Dana Wardi en Saskia Wip.
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en verschillende etnische samenstelling. Ik heb de grootste parriciperende parrijen geselecteerd in de opiniepeilingen: NOP (mulri-ernisch),
PS (Creools), VHP (Hindostaans), Pertjajah luhur (Pl - Javaans),
DNPwoo (multi-etnisch), BVD (Hindostaans) en KTPI Uavaans). Helaas
is het me niet gelukt bijeenkomsten va n DNp2000 te bezoeken . Wel heb
ik bijeenkomsten bezocht van de A-Combinatie, omdat zij als enige combinatie een etnische bundeling was van alle partijen die zich op lvlarrons
richtten.
Vanwege het geringe aantal observatiesJ (22 bijeenkomsten) en het gebrek
aan vergelijkend perspectief (door de tijd of met andere landen) kan ik
niers zeggen over de intensiteit van etnische en nationalistische mobi lisatie.
Allereerst een toelichting op de begrippen etniciteit en national isme.

ETNICITEIT
Etniciteit en nationalisme worden in ana lyses van de Surinaamse politiek
vaak gebruikt, maar blijken als werkbare wetenschappelijke definities
vaak lastig af te bakenen. In wetenschappelijke publicaties over de
Surinaamse politiek (zie Dew J978 en [994; Van Lier I971) worden
bevolking en politieke parrijen meestal onderverdeeld in etnische categorieën: Creolen, Hindostanen, Javanen, Marrons, Inheemsen, Chinezen en
Europeanen. Etniciteit is dan het verrrekpunt van analyse.
Maar wat is etniciteit? Aanvankelijk werd etniciteit gezien als een statisch
begrip. Ieder individu is lid van een etnische groep hetgeen overerfbaar
is. Etniciteit is in deze visie het sterkst bij geïsoleerde gemeenschappen
waar de etnische identiteit nog het meest 'puur' is. Deze benadering werd
later de primordialistische school genoemd. Als reactie hierop werd in
de jaren zeventig een meer dynamische visie ontwikkeld die dominant is
geworden. Etniciteit volgens deze structuralistische school4 ontstaat bij
de interactie van ve[schillende (etnische) groepen. Etniciteit volgens dez~
opvatting is 'de ideologie waarin etnische verschillen gestalte krijgen '
(Eriksen 2002: 19-35) . Etniciteit ontstaat dus pas wanneer verschillende
groepen met een andere achtergrond elkaar ontmoeten. De manier waarop mensen zich in dergelijke ontmoetingen etnisch definiëren is volgens
de structuralistische school dynamisch en steeds open voor verandering.
In de Surinaamse politiek is vaak het model van cOllSociational democracy (Lijphart 1977) gebruikt om de rol van etniciteit in de Surinaamse
politiek te analyseren (Dew '974; Hoppe T976 ). Met dit model wordt de
relatieve democratische stabi liteit in Suriname verklaart door de samenwerking van partijelites van de belangrijkste etnische segmenten in coali-

3 In mijn scriptie maak ik ook gebruik van krantenverslaggeving van bijeenkomsten (52) die
dienen als ondersteuning van de kerndata: de bijeenkomsten. Zie: Blanksma 2006.
4 Voor een uitgebreide beschrijving over het verschil tussen de primordialistische en structuralistische opvatting van etniciteit, zie Chandra 2001.
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ri erege ringen. H oewel de roepas ba arh eid va n dir model o p Surin a me ni er
onomstreden is (zie: Derveld T9 99 j Fernand es Mend es 1989) ma a k ik in
mijn co nclusie enke le o pmerkin ge n hoe het gedrag va n pa rrij en tijd ens de
ve rki ezingsca mpagne vo lgens dit model ka n worden be keken.
Uit de wetensc hap pelij ke litera tuu r ove r etnicite it heb ik vie r etni sc he
strategieën herl eid d ie po litieke elites kunnen ge bruiken 0 111 ki ezers te
mo bil isere n in ee n multi-etn isc he sa men leving. De eerSte is inte retn isc he
mo bilisa ti e; etni sche uitspra ken o f ge bruik van symbolen waarmee a fgezet
wo rdr tegen ee n andere etni sc he groep. Deze ma ni er va n etni sche mo bilisatie wo rdt va3 k ve rondersteld te leiden rot verdeeldh eid en versc herping
van etni sche sc heidslijnen. De tweede etni sche mo bilisa ti e is intra-etni sche
concurrenti e. Ve rond ersteld wordt da t po litieke pa rtij en voora l concurre ren met pa rtij en di e zich o p deze lfde (e tn isc he) kiezers ma rkt begeven.
De de rde etn isc he mo bilisati estrategie is ' in breken' bij a nde re etni sche
groepen. Doo r te a ppelleren aa n taa l- en cultuuruitingen va n een a ndere
etni sc he groe p dan de domin ante groep binnen de pa rtij kan ge pro bee rd
worden extra stemmen te ha len. Een laa tste etn isc he stra tegie wordt gebruikt om de mu lti -etnici teit va n een partij uit te dragen. Doo r in de prese ntat ie va n de pa rtij rekening te houden met een evenwichtige aand ac ht
voo r ve rschillende bevol kingsgroe pen wo rdt de etni sc he ve rsc heiden heid
va n de pa rtij benadr ukt.

NATIONALISME
In de co ntex t van een multi -e tni sc he sa menl evin g wo rdt nati ona lisme
vaak a ls tege nhan ge r van etni citeit gezien. Etni citeit wordr dan beschouw d al s bron va n verdeeldheid en nati ona lisme a ls mogelijkheid
voo r integ ra ti e. Dit idee is bijvoorbeeld terug re vinden bij M a rsha ll di e
in 2 003 zij n proefschrift o ver Surinaams na ti ona li sme de no rm a ti eve
ond ert itel ' nati evo rm ing als o pgave' ga f.
Een ni euwe definirie va n nationalisme zette in de ja ren tachti g de besraa nde o pva ttingen ove r nationa lisme en naties o p zijn ko p. Anderso n
definiee rde de na ti e a ls 'imagined political co mmunity' ( 1987 : 15) ' Vo lgens And erson zijn na ties ' imagi ned ' o mda t leden van na ries een beeld
hebben va n ee n ge meenscha ppel ij ke identitei t terwi jl ze elkaar nooit a ll ema a l hebbe n gez ien. De nati e heeft du s net a ls erni ci teit re ma ken met ee n
coll ec ti ef belee fd e identiteit. Nati es zijn o nl osma keli jk ve rbonde n met de
sraa r. Naties zijn het produ ct va n een nati ona lisri sc he ideologie (Er ikse n
2 002: 10 4 ) die di ent a ls legi rima ti e va n staa tsgezag. De natie ka n zowe l
word en gevo rmd doo r ee n staat di e van bove nnf ee n na ti o l1 31isti sche
ideologie propaga nd ee rt om daarm ee bestaa nd e (of beoogde) sraatsg renzen te legirimeren, a ls va n ondera f 0 111 legitima ti e te verschaffe n ann het
srreve n om een eigen sta at te sti chten.
In postk olo ni a le multi-etni sc he lan den o ntstond bij het beha len va n on-

afh anke li jkheid een grote behoefte aan een ideologie die de onderda nen
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van de (bestaande) staat als gemeenschap samen bond. Nationalisten
in deze sa menlevingen zagen zich gesteld voor de taak om van een etnisch verdeelde samenleving een eenheid te smeden. In pogingen vanu it
politieke el ites om een narionale identiteit te vormen (nat ievo rming),
onderscheid ik vier nationalistische (mobi lisat ie) strategieën: Ten eerste
etnisch nationalisme. Deze nationalistische strategie ste lt impliciet of
expliciet de cultuur van één etnische groep centraal in de formulering
van een nationale identiteit en stelt deze als norm voor alle burgers om
te assimileren . Een tweede nationalistische strategie neemt het mulri-etnische karakter van de samenleving als gegeven en stelt dit centraal in de
formulering van een nationale identiteit. Het vreedzaam samenleven van
verschillende etnische groepen en de veelkleurigheid van de samenleving
worden als nationale trots gepresenteerd. Een derde strategie werkt niet
door het erkennen van nationale etnische groepen, maar juist door de
etnische identiteit van burgers als niet relevant te bestempelen. Etnische
identiteit moet volgens deze strategie zoveel mogel ijk worden bestreden
als basis om zich te organiseren en te manifesteren. De vierde strategie
is om interne verschillen tegen te gaan door de tegenstelling met het
buitenland te benadrukken. In post-koloniale landen komt dit vooral
neer op afzetten tegen de ex-kolonisator waarmee het land vanwege de
historische banden nog vaak hechte (asymme trische) relaties onderhoudt
Deze strategieën kunnen ook worden gecombineerd.

ETNISCHE MOBILISATIE
Een issue dat in aanloop naar de verkiezingen etnisch het gevoeligst lag
binnen Nieuw Front (een bundeling van de Creoolse NPS, de Hindostaanse VHP, de Javaanse PL en de aan vakbond C-47 gelieerde SPA) was
de beslissing wie namens de combinatie moest worden gepresenteerd als
presidenrs- en vice-presidentskandidaat. Bij de VHP achrerban leefde
breed her gevoel dat het nu hun partij was di e rechr had op het presidentschap. De PL achterban vond dat het rijd was voor een Javaan om een
belangrijke post in de nieuwe regering te bekleden. Omdat deze kwestie
zo gevoelig lag besloor Nieuw Front de kandidaatstelling uit te stellen
rot na de verkiezingen. De partij binnen Nieuw Front die dan de meeste
zetels zou hebben gehaald zou het presidenrschap krijgen. Deze afspraak
betekende dat de Nieuw Front partijen in de verkiezingscampagne ook
onderling zouden concurreren. Met het argument dat een stem op de
eigen partij de positie binnen Nieuw Front zo u verstevigen kon men zo
kiezers mobiliseren die anders missc hien op een andere partij of combinarie zouden hebben gestemd. Bij de NOP en de VVV-Combinatie verliep
de kandidaatstel ling minder problemarisch. Beide stelden een Creool als
presidenrs- en een Hindostaan als vice-presidentskandidaat.
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CONCURRENTIE BINNEN NIEUW FRONT
Dar er ook sprake was van onderlinge concurrentie binnen Nieuw Front
was her duidelijksr in het district Comnlewijnc. De NPS had zich ten
doel gesteld voor het eerst een parlementszetel in dit district te behalen.
Om voldoende stemmen te bemachtigen werd voora l gelonkt naar de
Javaanse stem. Tijdens een NPS campagnebijeenkomst5 werd op verschillende manieren gepoogd te appelleren aan Javaanse culruuruitingen. De
eerste spreker was een Javaanse man die mensen in het Javaans welkom
heetre en benadrukte dar de NPS er voor alle ernische groepen was. De
speeches werden afgew isseld met versc hill ende muzika le intermezzo's
van een traditioneel game lan orkest en een dansoptreden van Javaanse
meisjes in etnische kledij. Ook een groepje meisjes dat nieuwe sprekers
naar het podium begeleidde was gehu ld in traditione le Javaanse en Hindostaan se klederdracht.
Dat de NPS mobilisatie onder Javanen in Commewijne door de Pl-leiding met argusogen werd gevolgd, bleek mij tijdens een Pl-vergadering6
ter voorbereiding van een Nieuw Front massa meeting. Eén spreekster
noemde het 'vies' dat sommige Javanen stemmen op de Creoolse NPS,
terwijl Javanen wch al door Pl in ieuw Front worden vertegenwoordigd? De voorzitter van de vergadering sloor af met de boodsc hap dar
de VHP en PS de Javanen a lti jd al hebben gedominee rd en ' langs de
weg hebben laten sraan ' en dar her daarom belangrijk was dar Pl zijn
machr in Commewijne zou laren zien doo r een massale opkomsr rijdens
de Nieuw Front- massa meeting de volgende dag. Tijdens deze massameeting1 werd overigens met geen woord gesproken ovcr of ge refereerd aan
een specifiekc etnische achrerban.
De VHP was bij een bijeenkomst in Commewijne 8 die ik bezochr het
meest explicier in haar ernische mobilisatie. Bij de bijeenkomsr waren
rwee pand irs aanwezig. Eén van deze geesrelijken was erg expl iciet in
de manier waarop hij de VHP presenreerde als bescherm er van Hin dostaanse belangen. Hij bad: 'Dankzij de partij wordr de cu ltuur in stand
gehouden. Je hebr nier alles voor het zeggen binnen de combinatie, maar
je moer religie en cu ltuur besc hermen. I .. .] We moeten deze partij onderSteunen en willen nier onderdrukt worden.' Bij de afs luiting wees de VHP
parlemenrskandidaat in Commewijne erop dar nicr alleen naar Nieuw
Front moer worden gekeken, maar ook daarbinnen. Volgens hem was er
sprake van hiërarchie binnen Nieuw Fronr en daarom moesten volgens
hem 'onze broeders ook macht hebben.'

NPS wijkvergadering Commewijne, 16 april 2005, transcriptie door Verouchka Sastra.
PL voorbereidende vergadering voor NF massameeting Commewijne, 4 april 2005.
NF massameeting, Commewijne, 5 mei 2005, transcriptie door Angela Bendt.
VHP kernvergadering Commewijne, 5 april 2005, transcriptie door Kirtie Algoe.
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De overdracht van de voorzittershamer door Ram Sardjoe aan Salaam
Somahardjo. Foto: Dagblad Suriname.

INTRA-ETNISCHE CONCURRENTIE
Intra-etnische concu rrentie verwachtte ik bij de Hindostanen het meest
tussen VHP en BVD en bij de Javanen tussen PL en KTPI. Dit vermoeden
werd bevestigd tijdens bijeenkomsten, alleen was de aard van de aanvallen meestal niet etnisch van aard. De BVD en KTPI beschuldigden de
VHP en PL versc hill ende malen van misbruik van staatsmacht. De PL zou
eigen partij-aanhang voortrekken op het door hen beheerde ministerie
van Sociale Zaken, bij de BVD was veel verontwaardiging over een vlaggencampagne die de VHP zou voeren, waarbij deze partij ongevraagd
en met staatsmiddelen huis aan huis partijvlaggen zou plaatsen. Ook
fulmineerde de BVD veelvu ldig over de hoogte van VHP ministerssalarissen en corruptie op VHP ministeries. Een etn isc h argument dat tijdens
een KTPI bijeenkomst9 werd aangehaald om niet op PL te stemmen was
dat zij een meer ervaren en traditionele partij zou zijn. KTPI partijleider
Soemita stond in tegenstelling tot PL leider Somohardjo bekend als
vrome moslim.
De BVD beschuldigde de VHP juist van etnische politiek voering. Een
spreker rijdens een bij eenkomst: 'Omdat mijn vader die parrij aanhing,
mijn grootvader di e partij aanhing, omdat mijn overgrootvader die parrij
9

KTPI kernvergadering , Commewijne, 7 maart 2005, transcriptie door Anne Blanksma
(vertaling Martin Sastroredjo).
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aa nhing benr u ve rplicht om op di e parrij re stemmen. Zo moet ti ni er ste mmen.'10 De bijeenkomsren van de BVD wa ren ove rige ns wel vrijwel uitsl uitend ge richt op ee n Hindostaa ns publiek, de sprekers en mu zie k waren
Hindostaa ns en er werd afw isselend Nederl ands en Sa rnam i gespro ken.
Doo r in specches parabels mer Bollywood acreurs en ac trices te gebruik en
probeerden spre kers hun ve rhaal beter over her voetlicllt te brengen.
De beschuldigingen van VHP en PL over BVD en KTP I gingen vooral
over de regering Wijden bosch waaraan deze partijen va n 1996 tot 2000
hadde n deelgenomen. Toe hoorders werden er steeds aan herinnerd welke
fin a nc iële puinhoop deze regering had veroorzaak r. Door VHP sprekers
werden ook etni sche argumenten genoemd in hun aanvallen op riva liserende Hindostaa nse partijen. Tijdens ee n VHP bijeenk o mst werd doo r
een o ud er kaderlid ee n lied gezo ngen: ' Dir is her la nd waar ik ben groor
gebrachr en her huis dar de VHP heefr gebo uwd moet je ni et trac hren te
breken. VHP sc hut ons wakker, je moet loyaa l zij n aa n de mensen di e
er voor je zijn . Necm geen ve rkeerde stappen.' VHP parrijleider Sardjoe
deed verschillende mal en een oproep aan a nd ere partijen om rerug re
keren naa r de ' moederpa rtij' .
Ook PL was so ms ernisch defensief. Bij aa nva ng van ee n bijeenkomsrl1

riep de voorzitter op o m te stemmen op de PL om 'de belangen va n de
Ja va ne n te behartigen' . Partijleider Somohardjo memoreerde dat vroeger
aanhangers va n a ndere Javaa nse partijen dan d e KTP I afge ta keld werden. Nu is PL de grootste partij, zo vervo lgde hij o ptimisti sc h.

ETNISCHE MOBILISATIE VAN DE A-COMBINATIE
Als bundeling va n alle Marronpartijen was de A-Co mbinatie her meest
ex plicie( in haar etni sc he mobilisa rie. De ca mpagnestraregie van deze
co mbinatie was geri cht o p verschillende e1emenren di e sreeds ter ugkeerden in speec hes. Ten eerste het benadrukken van de heroïsc he gesc hi edenis va n Marrons als vrijheidsstrijders. Volgens Ronnie Brunswijk, éé n
va n de politiek leiders va n de A-Combinatie, waren her de Ma rro ns die
doo r strijd tege n de blanke onderdrukkers de afschaffing va n de slave rnij
hadd en bewerks telligd. Ook wa ren het d e M arro ns di e, volgens hem, met
de Binn enla ndse Oorlog in 1987 democrati e reru gbrachren in Suriname.
Maar na elke bevrijding va n de M a rron s volgde, zo vervo lgde Brunswij k
zij n ver ha a l, her ve rraad va n de stad sc reole n. Zowel na afsc haffin g va n
de slavernij als na de miliraire dictatuur ontzegde n zi j Marrons pol itieke
mac hr, en gi nge n zi j doo r met onderdrukking. Brunswij k: ' Ze Ide stadscreo len I namen de plaats van de Nederlanders in'.12

10 BVD kernvergadering, Wanica, 13 maart 2005, tra nsc riptie door Kirtie Algoe.
11 PL wijkvergadering, Para, 18 april 2005, transcriptie dOOf Verouchka Sastro.
12 A-combinatie massamee1ing, Brokopon do, 14 mei 2005, transcriptie door Annelies
Asside.
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Dit laatste is een tweede element dat steeds in speec hes werd aangehaald:
discriminatie van Marrons door andere bevolkingsgroepen, in het bijzonder door (stads-)Creolen . Volgens Paul Abena, een andere politieke
leider van de A-Combinatie, was het doel van hun (verkiezings)srrijd niet
minder dan om: 'te tonen dat wij ook mensen zijn'.13 Steeds werd tijdens
bijeenkomsten gewaarschuwd - en dat is het derde element in de etnische
mobilisatie van de A-Combinatie - niet te stemmen voor partijen met een
andere etnische achtergrond. Toehoorders zouden niet moeten zwichten
voor de 'spiegels en kra len' die andere partijen nu naar het binnenland
kwamen brengen. Na een tirade van een spreker over hoe 'die domme
Dyuka's' zich steeds maar weer door andere partijen in de luren lieten
leggen, sprak hij op agressieve toon: 'Als iemand lna de verkiezingenJ bij
mij komr klagen en jammeren dat die stadsnegers ze weer hebben beetgenomen ga ik die persoon omver stoten met mijn elleboog'.14
Een vierde element in de mobilisatiestraregie van de A-Combinatie was
om de indruk weg te nemen dat deze combinatie er alleen was voor
de Aukaners en niet voor de andere Marronstammen. Een oudere Saramakaanse spreker probeerde dit in zijn speech 15 te ontkrachten met
het argument: 'Die negers in de stad noemen ons allemaal Dyuka's, dus
laten we dingen van en voor Dyuka's doen '. Bovendien zo voegde de
conferencier van de bijeenkomst hieraan roe: 'O mdat de voorzitters van
de A-Combinarie geen Saramakaners zijn, gaan jullie stemmen op PL?

Wel dan, wie is Somo van jullie? Is hij een Saramakaner? Lijken jullie op
mensen van BVD of VVV of NDP? Of lijken ju ll ie op Veneriaan?'

ETNISCHE MOBILISATIE OOOR MULTI-ETNISCHE PARTIJEN
De NDP en NPS benadrukten in hun campagne consequent dat ze etnisch
neutraal waren en aUe bevolkingsgroepen in zich verenigden. De NDP trok
vaak fel van leer regen de 'etnische verkavelingspoliriek' van Nieuw Front
en de NPS beschouwde zich als enige nationale partij binnen de Nieuw
Front combinatie. Toch maakten beide partijen ook gebruik van etnische

mobilisarieracrieken. Beide hadden bijvoorbeeld een speciale werkgroep
voor de mobilisatie van Chinese kiezers. De campagne van de NPS in Commewiine was, zoals beschreven, vooral gericht op Javaanse kiezers.
Tijdens NDP bijeenkomsten werd etniciteit vaak niet genoemd, maar
werden etnische cultuuruitingen wel op subriele wijze in bijeenkomsten
benadrukt. Zo waren er vaak kinderen in etnische klederdracht die de
sprekers naar het podium vergezelden. Bij opkomst van bijvoorbeeld een
13 A-co mbinatie wijkvergadering, Paramaribo, 12 mei 2005, transcriptie door Annelies.J

Asside.
14 A-combinatie massa meeting, Brokopondo, 14 mei 2005, transcriptie door Annelies

Asside.
15 A-combinatie massa meeting, Brokopondo, 14 mei 2005, transcriptie door Annelies
Asside.
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Hindostaan se spreker werd begeleidende Hindosraa nse muziek gespeeld.
Het doel van deze etnische cultuurelementen leek vooral de etnische vcrsc heidenheid binnen de NDP te tonen. Een sy mbool van een bepaalde etnisc he groep ging steeds samen met symbolen van andere ernische groepen.
Politiek leider Bourerse werd daarbij gepresenteerd als de enige nationale
leider in Suriname die boven alle etnische groepen staar. De kleding van
Bourcrse was ernisch neutraal of - zoals tijdens de afsluitende l11assa meering op 2.1 mei - appelleerde aan de Inheemse n. Hoewel hij zich daarmee
associeerde mer één etnische groep versterk re hij daarmee in de praktijk
juist zijn nationalistisch imago: Inheemsen zijn de enige 'oorspronkelijk'
Surinaamse etnische g roep die stamt van voor de koloniale overheersing.
Sprekers tijden s NPS bijeenkomsten in Paramaribo refereerden nau welijks aan etniciteit. Hoofdrhema's tijdens deze bijeen kom sten waren
voornamelijk de zegeningen die de Nieuw Front regering had gebracht
en de aa nstaande vernietiging daarvan als de NOP of DNp2.o00 aan de
macht zou komen. Zowel de NPS als de NDP maakte wel veel gebruik
van verwijzingen naa r religie. Bij de NOP leek dit vooral een manier om
de eerlijkheid en oprechtheid van de partij te benadrukken als tegenwichr
regen de beschuldigingen van andere partijen over het morele gehalte van
de partij. Ook was het voor de NOP een vorm om hoop in de toekomst
van Suriname te benadrukken (zoals in de parrijslogan: 'Let a faya
baka!'). Bij de NPS leek het vooral een manier om de eigen zuiverheid re
benadrukken tegenover het 'duivelse' verleden van de NOP. Tijdens een
NPS wijkvergadering in Paramaribo waarschuwde partijleider Veneriaan
voo r Babylon, waarmee hij in bijbelse tennen de NOP bedoelde. 16
Oe PL probeerde zich in de verkiezingscampagne ook als multi -e rnische
partij te presenteren. Als bewijs voor haar multi ~etl1i sche karakter werd
meesta l aangehaald dar ze in Paramaribo een Chinese en În Marowijne
een Inheemse parlementskandidaar hadden. Overigens gaf partijleider
Somohardjo hi er met een vergelijking weer een etnische draai aan, wat
tor veel hilarireir leidde in de straten van Paramaribo. Tijdens een bezoek
aan Marowijne noe mde hij Inheemsen 'Bosjavanen'. de C hinese PL
minister van Handel noemde Chinezen tijdens een bijeenkolllst in Para
'Winkeljavanell'. Anders dan bewijs voor het Illulti-e tnische karakter van
PL waren de kandidatuur van een Chinees en een Inheemse voora l een
poging van de PL leiding om deze relarief kleine bevolkingsgroepen in
Suriname binnen de partij re accommoderen.

NATIONALISTISCHE MOBILISATIE
Ik heb een globale indeling gemaakt van meer en minder nationalistische
partijen. Tijdens bijeenkomsren heb ik geturfd welke partijen wel en
welke niet gebruik maakten van nationalistische symbolen bij uitstek: de
16 De Ware Tijd, 17 mei 2005, 'Venetiaan waarschuwt voor

~BabylonH',
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Surinaamse vlag en het volkslied. Vlag en volkslied waren bij de NDP, het
Nieuw Front en de NPS een vast onderdeel van elke bijeenkomst. Bij PL,
BVD en A-Combinatie waren beide elementen soms aanwezig. Tijdens
bijeenkomsten van de VHP en KTPI heb ik nooit het volkslied horen
zingen of een Surinaamse vlag gezien.

HET ETNISCH TABOE
Alle politici en campagnevoerders die ik sprak ontkenden krachtig dat zij
etnisch mobiliseerden, omdat ze dat beschouwden als een verwijt dar ze
geen nationale loyaliteit bezaren. Alleen tijdens campagnebijeenkomsten
in eigen kring werd soms toegegeven dat etnisch werd gemobiliseerd.
Een spreker rijdens een VHP bijeenkomst gaf als excuus dar mensen in
Suriname nou eenmaal stemmen 'op mensen die op hen lijken': 'en als
iedereen dar doet, is her nier verstandig de VHP te verzwakken'.17 Zelfs
de A-Combinatie noemde zich een nationale partij en sprekers probeerden
zich in speeches re verdedigen tegen beschuldigingen van andere partijen
dat ze etnisch zouden mobiliseren. Als verdediging voerden ze echter - net
als de VHP - aan dat ook andere partijen dit deden. Eén van de sprekers18
verdedigde zich door te zeggen dat de NPS vroeger ook stond voor Neger
Partij Suriname19 en zij zaten nu toch ook in het machtscentrum, waarom
ZOl! de A-Combinatie dat dan niet mogen?
De uitspraak 'stemmen op mensen die op je lijken' werd tijdens bijeenkomsten van verschillende partijen trouwens vaker sceptisch aangehaald.
Deze uitspraak werd toegewezen aan Somohardjo die dit een keer zou
hebben gezegd om Javanen te mobiliseren. De afkeuring waarmee dit citaat door de meeste partijen werd aangehaald bevestigde nüjn indruk dat
openlijk etnisch mobiliseren in Suriname taboe is. Door deze uitspraak in
het openbaar te doen had Somohardjo een ongeschreven regel in de Surinaamse politiek geschonden: etnisch mobiliseren wordt alleen toegestaan
als het gebeurt in het verborgene, in eigen kring. Naar buiten toe moet te
allen tijde de schijn worden opgehouden dat elke partij de belangen van
alle etnische groepen vertegenwoordigt.
Zowel de partijen in de VVV-Combinatie als de NDP vielen de Nieuw
Front combinatie veelvuldig aan op haar etnische karakter. Vooral de
NDP ging hier in haar bijeenkomsten steeds uitgebreid op in. De etnische
politiekvoering van de Nieuw Front partijen werd door hen uitgelegd als
poging van een corrupte verouderde elite om aan macht te blijven.
De NDP en de WV-Combinatie leken in hun campagne soms te concurreren om wie door de kiezer als meest nationalistisch zou worden
17 VHP kemvergadering, Commewijne, 5 april 2005, transcriptie door Kirtie Algoe.
18 A-combinatie massameeting, Brokopondo, 14 mei 2005, transcriptie door Annelies
Asside.
19 Met deze boodschap loog deze spreker, de afkorting van de NPS staat al vanaf haar
oprichting voor Nationale Partij Suriname.
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beschouwd. Tijdens een bijeenkomst van de NOP20 verkondigde een sp reker bijvoorbeeld dat eigenlijk elke ochtend verplicht op de radio de zin
'Suriname is mijn land en dat waardeer ik ' zou moeten worden afgespeeld.
Tijdens een bijeenkomst van de BV021 kondigde een sp reker aan dat de
VVV-Combinatie twintigduizend Surinaamse vlaggen ter beschikking zou
stell en. Als verklaring hiervoor gaf de spreker: 'Onze kinderen moeten
weer bewust gemaakt worden. Vaderlandsliefde staat Jan de basis van de
ontwikkeling van een land. En dat moeten we de mensen gaan leren. '

CREOOLS NATIONALISME
In verschillende publicaties over Suriname is discu ssie gevoerd over hoe
het nationalisme van de jaren vijftig, zestig en zeventig in Suriname moet
worden geplaatst. Volgens Peter Meel (1998: 262-263) en John Jansen
van Galen (2000: 170- 188) propageerden Wie Eegie Sanie, de pNR en de
NPS in di e jaren weliswaar nationale bewustwording van de gehele bevolking, maar besronden deze organisaties vrijwel uitsluitend uit Creolen en
werden zij ook algemeen gezien als dragers van de Creoolse emancipatie.
Edwin Marshall probeert in zijn proefschrift te ontkrachten dat deze
organisaties een Creools nationalisme representeerden . In zijn betoog
presenteert hij zic h echter als exponent van deze cultureel en politiek na tionalistisc he stroming, door Creolen als 'dragers van het nationaal besef'
(2003: 247) in Suriname te beschouwen. Oe vraag in mijn onderzoek is of
en hoe partijen tijdens de verkiezingscampagne van 2005 blijk gaven van
een mobilisatiestrategie gericht op Creools nationalisme.
De meest multi-etni sche partijen (NOP, ONP2000, NPS) hadd en tijdens de
verkiezingen allemaal een Creool als politiek leider. De NOP en DNP2000
hadden daar tegenover een Hindostaan als vice-president gekandideerd.
Zowel het publiek als de sprekers op het podium waren tijdens de NPS
bijeenkomsten in Paramaribo die ik bijwoonde bijna volledig Creools. Bij
bijeenkomsten van de NOP was het publiek mee r multi-etnisc h sa men gesteld. Om de bijeenkomsten in Paramaribo te verlevendigen waren er
zowel bij de PS als de NDP optredens van brassbands, die in Suriname
bekend staan als Creoolse culmUfuitingen. Afgezien van deze Creoolse
elementen werd niet naar een Creoolse identiteit verwezen.
Zoa ls ik al sc hreef deed de NPS, behalve in COlllmewijne, nauwelijks aan
etnische campagnevoering. Oe NPS maakte ook bijna geen gebruik van
nationalisti sc he mobilisa tie. Oe relatie met Nederland kwam rijdens NPS
bijeenkomsten weinig aan de orde; er werd ook nier gerefereerd aan de
slavernij of de onafhankelijkheid die destijds onder leiding van de NPS
was doorgevoerd. De campagnestrategie van de NPS leek volledig gericht

20 NOP massameeting, 21 mei 2005, transcriptie door Angela Bendt.
21 De Ware Tijd, 15 maart 2005, VW stelt 20.000 Surinaams vlagen ter beschikking'.
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op het bestrijden van de NDP - en in mindere mate de DNP2000 - met ./
niet-etnische argumenten.
In haar verwijzingen naar het verleden had de NOP wel een Creools
karakter. De slavernij was een geliefd onderwerp tijdens NOP bijeenkomsten. Volkshelden naar wie werd verwezen waren uitsluitend van Creoolse komaf, zoals Anton de Kom. De NOP probeerde van deze geschiedenis
wel nadrukkelijk een Surinaamse en niet-Creoolse geschiedenis te maken
door de koloniale onderdrukking en (etnische) verdeeldheid door te trekken naar het heden. De staatsgreep in 1980 werd daarbij gepresenteerd
als begin van een nieuw Suriname - los van neokoloniale inmenging en
etnische vriendjespolitiek - waarin doe lstellingen waren gesteld voor de
onrwikkeling van heel Suriname.
Tijdens bijeenkomsten van zowel NOP, NPS als DNP2000 was Sranan
de voertaal van sprekers van alle bevolkingsgroepen. Sporadisch werden
door so mmige sprekers tijdens NDP bijeenkomsten korte stukjes in het
Javaans of Sarnami vertaald. De VHP en BVD waren de enige partijen
waar het Sranan zo veel mogelijk werd vermeden, bij aanwezigheid van
publiek met een andere etnische achtergrond of bij de VHP in Nieuw
Front verband werd door deze partijen bij voorkeur gesproken in het
Nederlands. Bij vrijwel alle andere partijen was Sranan zo niet de eerste,
dan toch de tweede spreektaal tijdens bijeenkomsten. Sranan leek dus
bij Javanen en Marrons niet alleen meer geassocieerd te worden met
Creolen, Hindostanen leken nog steeds een voorkeur te hebben voor het
etnisch neutra le Nederlands.

HET BUITENLAND
Vooral de NOP gebruikte de afkeer van de Verenigde Staten en Nederland
om de achterban te mobi liseren . Tijdens de verkiezingscampagne speelden twee affaires waarin de NOP deze nationa listische campagnestrategie
voluit benutte. De eerste affaire was de operatie Ficus waarbij verschillende Surinaamse zakenlieden door de politie werden opgepakt op basis
van een samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname.
Het bestaan van de operatie Ficus werd door Bouterse in een televisieprogramma in februari 2.005 openbaar gemaakt. Volgens Bouterse hield
deze operatie in dat Nederland de moge lijkheid kreeg Surinaamse staatsburgers te ontvoeren. Maar eigenlijk was de operatie volgens Bouterse
bedoeld om hem op te pakken . Hij dreigde Nederland dat het daarmee
haar eigen staatsburgers in Suriname in gevaar zou brengen. 22 Omdat
dit verdrag was gesloten door Venetiaan beschuldigde hij hem ervan een
marionet te zijn 'van het buiten land, van die witte mensen' .23

22 NOP massa meeting, Paramaribo, 26 februari 2005. transcriptie door Oana Wardi.
23 NOP ingelaste bijeenkomst. Paramaribo, 11 maart 2005, transcriptie door Jerice Ojanam.
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De tweede affaire ontstond
met de uitspraak vanuit de
Amerikaanse ambassade
aan De \Vare Tiid2 4 dat de
VS Bollterse niet als president van Suriname zou accepteren. Naar aanleiding
van deze gebeurtenis was

door de NDP een speciale bijeenkomst ingelast om
hierop te reageren. 25 De
speech van Bouterse was
een lange tirade tegen de

inbreuk van de VS op de

Ronnie Brunswijk tijdens het afleggen van de eed als lid van

soevereiniteit van Surina-

de Nationale Assemblee. Foto: Dagblad Suriname.

me. Hij legde de uitspraak
uit als een poging van de VS om Nieuw Front in het zadel te houden, nu
de NDP afstevende op een verkiezingsoverwinning. Een Nieuw Front regering is voor het buitenland een garantie dat hun belangen niet worden
geschaad, zo smaalde Bouterse. Voor andere partijen was de uitspraak
aanleiding om de dreiging van internationale isolatie als de NOP aan de
macht zou komen nog iets aan te dikken.
De neokoloniale invloed die Nederland nog zou hebben in Suriname
W3S een centra le stelling in a\le NOP bijeenkomsten. Door te bedelen bij
Nederland zou Suriname nooit op eigen benen kunnen sta3J1 zo werd
herhaaldelijk gezegd. Tijdens een bijeenkomst vroeg Jenny Simons, derde
kandidaat voor de NOP in Paramaribo, het publiek haar woorden te
herhalen: 'Onze voorouders zijn gesrorven onder de zwepen van die witte
mannen, dit land is van ons!'
Terwijl de NDP mobiliseerde door zich af te zetten tegen het buitenland,
waren het de Nieuw Front parrijen die juist de steun van her buitenland
voor hun regering benadrukten. Ook de NPS - die bekend staat om zijn
kritische toon over Nederland - sprak bijna uitsluitend op negatieve wijze
over Nederland en Amerika. De VHP besteedde in haar bijeenkomsten
de meeste aandacht aan de steun van het buitenland voor Nieuw Front.
Sard joe: 'Wij willen dat we een goeie band hebben mer Amerika en met

Nederland, dan zullen wij ontwikkelingshu lp krijgen van Nederland. Wij
krijgen onrwikkelingshulp van India, China, Japan, Brazilië.'26

24 Oe Ware Tijd, 8 maart 2005, 'Regering VS wil geen samenwerking met een regering geleid
door Bouterse'.
25 NOP ingelaste bijeenkomst, Paramaribo, 11 maart 2005, transcriptie door Jerice Ojanam.
2fj VHP wijkvergadering, Paramaribo, 23 maart 2005, transcriptie door Kirtie Algoe.
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MULTI-ETNISCH NATIONALISME
De VHP was ook het meest uitgesproken in haar mu lti-etnisch nationalisme. Verschillende malen gebruikte politiek leider Sardjoe de metafoor
van een bloementuin als hij sprak over de Surinaamse samenleving: 'Alle
culturen zijn net bloemen in een bloementuin. Elke cultuur heeft zijn
eigen waarden. Gezamenlij k met erkenning van elkaars tjauzlJmin en roti,
cu ltu urgebruiken, zeden en gewoonten, kata en sari, wi llen we een land
hebben als een bloe mentuin . Laat Suriname een bloementuin blijven.'27
Het multi-etnisch nationalisme van de andere Nieuw Front partijen
kwam niet zozeer naar voren in speeches, maar voora l in de manier
waarop zij zich presenreerden. Bijeenkomsten van N ieuw Front waren
opgezet volgens een vast patroon dat vooral het evenwicht tussen de
ve rschillende partijen en etnische culmren leek re benadrukken. Nieuw
Front bijeenkomsten begonnen alti jd met het volkslied, gevolgd door
gebed. Meestal werden meerdere gebeden ge houden door rel igieuze voorgangers va n de drie hoofdgodsdiensten in Suriname: het christendom, het
hindoeïsme en de islam. De eerste speec hes werden vervo lgens gesproken
door ka ndidaten uit het district, de laatste vier speeches door de politiek leiders van de vier Nieuw Front partijen. Uit de volgorde waarin
de Nieuw Front leiders spraken was meestal de etnische samenstelling
van het district te herleiden. De partijleider van de partij die de k1ein ste
etni sc he groep vertegenwoo rdigde begon zijn spreekbeurt, de partij met
de grootste etnische achterban mocht de bijeenkomst afs luiten. Zo was
tijdens een Nieuw Front massa meeting in Commewijne de volgorde: SPA,
VHP, N PS, PL; in Brokopondo: VHP, PL, SPA, NPS.
De WV-Co mbinatie bestond ook uit meerdere partijen, waarvan in iede r
geval de BVD (Hindostaans), KTP] (Javaans) , Pendawa Lima (Javaans)
en PPRS (Javaans) mobiliseerden bij specifiek etnische doelgroepen.
Verschil met Nieuw Front was dat binnen de WV-Combinatie één partij
met een multi-etnisc he achterban, DNP2000 onder aanvoering van Jules
Wijden bosch, een duidelijk overwicht had. DNP2000 leverde binnen de
VVV-Combinatie de president- en vice-presidentkadidaat, in zeven va n
de tien districten de lijsttrekker en van de 52 beschikbare plaatsen op
de verschi llende kieslijsten leverde zij 28 kandidaten uit versch illende
etnische groepen. De NDP kwam het dichtst in de buurt van een muItietnische nationale partij met een machtsbasis die niet lag in een hechte
relatie met een naar etniciteit opgedeeld electoraat, maar voora l in de
aantrekkingskracht van een charismatisc he leide r.

CONCLUSIE
De man ier waarop partijen etniciteit en nationalisme inzetten in hun
campagne, kan vooral begrepen worden vanu it hun historisch e context.
27 VHP partijbijeenkomst, Paramaribo, 13 maart 2005, transcriptie door Kirtie Algoe.
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De VHP, KTP) en NPS vanuir hun historie als oudsre parrijen, die oorspro nkelijk vooral de maatschappelijke emanciparie van hun ernische
achrerban ror doel hadden. De BVD en PL die ontstonden uit onvrede
mer de poliriekvoering binnen hun 'etni sc he zuil' en in hun mobilisatie
vooral sremmen probeerden af te snoepen van de VHP en KTP I. En de
NDP (en vanaf 2000 de afsplitsing DNP2000) rner haar worrels in de
militaire dicraruur van de jaren raelnig, die dOOf parriciparie aa n her
democratisc he proces vanaf [987 voor een nieuwe sc heidslijn in de
Surinaamse poliriek zorgde. De A-Combinarie tenslorre, berekende als ernische bundeling van Marronpartijen een nieuwe politieke ontwikkeling
in de jongste Surinaamse parlementaire geschiedenis. Marrons wisren ror
nu roe geen vasre plek re veroveren in de nog sreeds veelal naar etnicireit
verdeelde politiek. De harde etnische campagne, vooral gerichr regen
'sradscreolen' (Marrons waren tot nog roe vooral geaccommodeerd bij
de NPS en NOP) lijkt hieruit re kunnen worden verklaard.
De vraag of en in hoeverre het nationalisme van de meeSt multi-etnische
partijen die ik heb onderzocht - NPS, Dl' en DNP2000 - nog steeds
voornamelijk Creools georiënteerd is, is open voor wetenschappelijk
onderzoek. Mijn onderzoeksdata geven daarover geen uitsluitsel. Enerzijds is het aandeel van Creolen in aanhang en kader van deze partijen,
met name in hoge posiries, relatief groor. Anderzijds werd een Creoolse
identiteit in de campagne niet echt benadrukt. De NOP28 lijkt met haar
strategie 0111 zich af te zetten tegen Nederland vrij succesvol in pogingen
om haar nationalisrische mobilisatie re laren aanslaan bij meerdere
bevolkingsgroepen. Dir effect werd versrerkt door de manier waarop
partijleider Bourerse werd gepresentee rd a ls leider van alle Surinamers
die beschermd moest worden tegen complotten vanuit Nederland.
Her c011Sodatiol1al democracy model is voor Suriname vooral gebruikt om
de verbroederillgspoliriek van de NPS en VHP in de jaren vijftig en zestig
te verklaren. In 2.005 lijkt dir model ook een interessante analyse op re
leveren, ni et van de strijd tussen partijen, maar van de dynamiek binnen
partijcombinaties. Alle parrij(blokken ) - met uitzondering van de A-Co mbinatie - waren deze verkiezÎngen l11ulri-etnisch van aard. Binnen combinaries gedroc~en veel partijen zich echter als representant van een etnisch
segment. De autonomie 0111 zelfstandig campagne te voeren, vetomaclu 0111
binnen de combinatie vira le beslissingen tegen re houden en evenredigheid
in presentatie van de verschillende partijen en etn ische groepen leken het
groorst binnen Nieuw Front, daarop volgend de VVV-Combinatie en het
minst 3nllwezig bij de NOP. De vorming van N ieuw Front in 1987 heeft bij
NPS, VHP en KTPI voo r een verschuiving gezorgd van c01lsodationafis111
russen partijen naar cOllsociatiollalism binnen de pa rrij combinatie.

28 Van de DNP2000 heb ik onvoldoende data om hetzelfde te kunnen concluderen .
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De logica van politiekvoering in Suriname verschilt daarmee in 2005 wezenlijk van de periode vóór 1980. Niet langer zijn het de etnische scheidslijnen die dominant zijn in de tegenstelling tussen de verschi llende partij- of
combinatielijsren waarop een stem kan worden uitgebracht. De verschillen
russen parrijblokken liggen vooral in de tegenstelling tussen oppositie en
coalitie en tussen partijen met hun worrels in de jaren tachtig en zij die zich
hier tegen afzetten . Etniciteit speelde in de verkiezingscampagne van 2.005
nog steeds een grote rol, maar vooral als scheidslijnen binnen partijcombin3ties. Of dit kan worden gezien als een vo lgende stap in het proces van
natievorming in Suriname? De toekomst za l het uitwijzen.
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Sanderien Verstappen, Jong in Dollywood; Hindostaanse jongeren en Indiase
films. Amsterdam: Het Spinnuis 2005.136 p., ISBN 90 5589 240 8, prijs € 14,50.
In de zomer van 2005 haalde een Indiaas filmfestival in Amsterdam
enkele dagen de landelijke pers. Op de televis ie zagen we SurinaamsHindostaanse jongeren wachten om in levende lijve hun filmidolen te
aanschouwen. Vanwaar die belangstelling van de media? Was dit nieuws?
Ook de centrale vraag va n jong in Dollywood doet ver moeden dat het
hier om een bijzonder fenomeen gaat dat uitleg behoeft. Deze vraag luid t:
Waarom voelen zij zich toch zo aangetrokken tot films uit India?
Het voor de hand liggende moeten we niet gaan verbijzonderen en mij
lijkt die belangstelling logisch, immers Hindostaanse jongeren in Nederland zijn opgegroeid met Indiase filmmuziek, keken als kind met hun
ouders mee naar Indiase films, herkennen bepaalde waarden en normen,
kunnen de taal eni gszins volgen. Eigen lijk is deze belangstelling voor
In diase films niets anders dan de belangste ll ing van Nederlanders voor
films uit de Verenigde Staten of de belangstelling van Achterhoeke rs voor
de muz iek van de popgroep Norm aa l. Her is een kwestie van smaak die
samenhangt met social isa t ie binnen een bepaald culrureel referentiekader.
Op deze kwestie gaat de auteur slechts summier in.
Jong in DoJ/ywood gaat over Surinaams-Hindostaanse jongeren in
uitsluitend Den Haag. Deze titel (de D staat verwijst naar Den Haag) is
misleidend omdat in deze stad immers geen films worden geproduceerd.
De productie van Indiase fi lms in India, hoe en waarom die in de loop
der jaren zijn ve randerd en welke rol de Indiase d iaspora hi eri n speelt,
komen na de inleiding aan bod. Ook wordt aa ndacht besteed aan de
rol van deze films bij de oriëntatie op het herkomstland (lange-afstandsnat io nal isme) en de gevo lgen daarvan voor integratie. Het hoofdstuk
erna behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van de Hindostanen in
Suriname en Nederl and.
Jong in Dollywood, gaat verder dan de vraag naar waarom Hindostaanse
jongeren zich toch zo aangetrokken voe len tot Ind iase fi lms. Er zou de afgelopen tien jaar zelfs een toenemende belangstelling zijn. Hierover han delt het hoofdstuk 'Een trendy traditie'. Helaas onderbouwr de auteur dit
niet met kwantitatieve gegevens. Er wordt slechts aangegeven hoe vaak
jongeren nu naar Indiase fi lms kijken. Dit ontbrekende bewij smateriaa l
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doet de vraag rijzen of er niet eerder sprake is van een grotere zichtbaa rheId van deze belangstelling dan een werke lij ke toename. De auteur
gaar we l uitvoerig in op de oorzaken van de veronderstelde toename.
Ten eerste zouden de Indiase films de laarste jaren beter in elkaar zirren,
omdar fi lm producers 111eer rekening zijn gaan houden met de wensen van
Hindostancll in diaspora. Ten tweede hebben de komst van de Indiase
digirale telcvisiezender Zee TV en de steeds goedkope r wordende dvd's
met Engelse onderrireling voor een grorere beschikbaarheid gezorgd .
Interessant hi erbij is dat voora l de laagopgeleide jo ngere n een voortrekkersrol ve rvu llen in deze Bollywoodscene, omdat hUil o ud ers eerde r dan
de hoogopgeleiden ee n abonnement heb ben op Zee TV en deze jo ngere n
het ee rst op de ho ogte zi jn va n allerlei nieuwe omwikkelingen . De
derde reden voor de toename is de beeldvorming in Nede rl and ovcr de
populaire cultuur in India , ofwel de ' Hipheid van Bollywood', waardoor
jongeren hun voorliefde ge makk elijker ook buiten de eigen gemeenschap
kunnen uitdragen.
Her hoofdstuk 'De Bollywoodscene' is, evenals de resr van het boek,
vooral beschrijvend van aard. Het behandelt dir Haagse uitgaansleve n
niet alleen engere zin; a lle vormen van cu ltuu ruitingen rondom de Indiase
films, zoa ls dans en mll ziek, komen aan bod.
In her hoofdstuk ' Film en werkelijkheid' wordr aan de hand van zes
porrrerren van Hindostaa nse jongeren aangegeven dat zij de overdreven,
karikaturale, gero ma ntiseerde films toch als realiteit zien , o md at ze
hun een refere nti ep unt bieden om over hun eigen problemen (voora l
co nfli cren met o ud ers) na te denken. De films bieden in ieder geval meer
herke nnin g dan de ~ederlandse soaps en films.
Hoe zien de jongeren India en war is de rol van de Indiase films daarbij?
Deze vragen worden in het hoofdstuk ' Hier en daar' beantwoord. De
meesten beschollwen de Indiase fi lms ove rwegend als ficrie. Andere
media spelen ee n grote re ro l bij hun beeld van India. Overigens zijn de
meeste jongeren amper geïnteresseerd in India; her is de geromantiseerde
werke li jk heid die boeit. Jongeren associëren India voora l met a rm oede,
de slec hre positie va n de vrouwen het kastenstelsel, aspecten die in de
films trouwens nauwe lijks aan bod komen, hetgeen de jongeren overigens niet betreu ren.
In her laats te hoofdstuk gaat de auteu r in op de vraag of Indiase films integratie belemmeren. Voor Den Haag luidt her antwoord nee, omda t hi er
de Indiase films als aanv ulling en niet als vervanging dienen. Bovendien
worden de films door de ouders nier als educatief hulpmiddel ingezet
en tor slot identificeren de jongeren zich nier met India. Als contra sr
worden Punjabi's in Londen aa ngevoerd, waarvan som mi gen evenals de
Surinaamse Hindostanen twee keer zi jn gemigreerd, ma3r hun contacten
met India wel hebben behouden en de optie van vertrek naar dar land
openhouden.
Aetensiea

Hoewel het boek gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek (participerende observaties, interviews, enquête) lijkt het ee rder op een journalistiek
werk. Er staan bijna dertig foro's in, helaas grotendeels zonder onderschrift
en bronvermelding. Het is vlor en toegankelijk geschreven en er zijn veel
observaties, inrerviewfragmenren en film besc hrijvingen in verwerkt. Hierdoor is het goed leesbaar. Tegelijkertijd mist het boek di epga ng. Hoewel er
veel uitsta pjes zijn gemaakt naar bijvoorbeeld familiebanden, moderniteit
en traditionalisme, kaste, positie van de vrouwen gearrangeerd huwelijk,
blijft het oppervlakkig. Analyses ontb reken. Terwijl de vraagste ll ing doet
vermoeden dat er een verklarend onderzoek is uitgevoerd, is de auteur
blijven steken in beschrijving. Dat komt ook doordat slechts heel summier
is ingegaan op welke jongeren géén belangstelling hebben voor de Indiase
films en waarom, en welke factoren (opleidingsniveau, re ligieuze belangstelling, opvoeding et cetera) de mate van belangstelling kunnen verk laren.
Daarbij ontbreekt cijfermatige onderbouwing, is geen onderscheid gemaakt tussen de functie en betekenis van de films en wordt niet inzichtelijk
gemaakt hoe de jongeren nu precies betekenis verlenen aan de films .
De auteur merkt haast terloops op dat de Indiase fi lmconsumptie onder Hindostaanse jongeren maar een klein deel uitmaakt van de totale
mediaconsumptie: 'Het overgrote deel van de geënquêteerden heeft een
uitgesproken voorkeur voor commerciële Nederlandse zenders' (p. 48 ).
Zo bezien is de belangstelling van Hindostaanse jongeren voor Indiase
films in mijn ogen niet alleen niet bijzonder, het is zelfs nauwelijks belangwekkend.

Lucie Bloemberg

John Jansen va n Gale n, Laatste gouverneur, eerste president; De eeuw van
Johan Ferrier, Surinamer. Leiden 2005: KITLV Uitgeverij. 109 p., IS BN 906718
248 6, prijs € 15,00.

De leuze 'no span, Ferrier é tan ' (wees gerust, Ferrier blijft) fungeerde
rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 als een soort manrra
om daarmee de angst over de onzekere toekomst bij de verschillende
bevolkingsgroepen weg te nemen en typeert de politicus en bestuurder
Johan Ferrier, die in de samenleving gold als een bruggenbouwer. Ferrier
was de laatste gouverneur van Suriname als deel van het Koninkrijk der
Nederlanden en werd ook de eerste president van de nieuwe republiek.
H iermee belichaamde hij de co ntin uïte it tussen kolonial isme en dekoloni sa tie in Suriname. In 2000 werd Ferrier uirgeroepen tot Surinaams
politicus van de eeuwen enkele jaren later kreeg hij de Kwakoe Award
uitgereikt, een prijs die jaarlijks op het Kwakoe~festival in de Bijlmer
wordt uitgereikt aan een prominente Surinamer.
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Laatste gouverneur, eerste president is de biografie over Ferrier van de
hand van Johl1 Jansel1 van Galen. Dit boek is gebaseerd op 24 inrerviews
met de hoofdpersoon in 2005. Het telr achttien hoofdstukken met een
gemiddelde omvang van drie tot tien bladzijden per hoofdstuk en Îs
rijkelijk geïllustreerd l11et foto's.
'Ernstig trachten God en je land naar beste vermogen te dienen' was de leidraad in het leven van deze bijzondere Surinamer. Het is de belofte die hij
als padvinder aflegde en waaraan hij al meer dan tachrig jaar trouw is.
Johan Ferrier is geboren op [2 mei [9 I 0 en vo lgde de opleiding rot onderwijzer. Door zijn vriendschap met Wim Bos Verschuur, leraar tekenen,
vakbondsman en lid van de Koloniale Staten, raakte Ferrier eind jaren
dertig bij de politieke ontwikkelingen berrokken. Toen de Unie Suriname
in de oorlogsjaren door zijn vriend en geesrverwanr Bos Verschuur werd
opgerichr en die meer zelfstandigheid binnen het Koninkrijk eiste, werd
Ferrier de eersre secretaris. In dezelfde periode werd hij ook verkozen tot
voorzitter van het Surinaams Onderwijzers Genootschap. Hij ontwikkelde zich tOt de opponent van Koenders, een cultuurnationalist die pleitte
voor her 'Negerengels' a ls onderwijstaal, en vond dat vastgehouden
moest worden aan het Nederlands omdat die taal jongeren mogelijkheden van studie en vorming bood.
Na de oorlog beijverde Ferrier zich voor één grote politieke partij 0111 de
vooru itstrevende doelstellingen van de Unie Suriname in politiek om te
zetten . Die hoop bleek a lgauw ijdel, wam de politieke partijen die werden opgeric ht organiseerden zich langs etnische en religieuze scheidslij nen. Hij sloot zich aan bij de protestants-Creoolse NPS, maar vertrok in
J 947 naar Nede rland om pedagogiek te studeren. In 195° promoveerde
hij in Leiden op De Surinaamse samenleving als sociaal-pedagogische
opgave. In zijn proefschrift pleitte Ferrier voor onderwijs dat Suriname
zou voegen in het Nederlandse taal- en cultuurgebied met a ls ideaal een
blijvende band met de Europees-Nederlandse cultuurgemeenschap.
In '953 werd hij directeur op het departement van onderwijs. Ferrier
stond aan de basis van de op ri chting van kleurerscholen en de kleurerkweek (Onderwijsakte-A). Deze nieuwe kleurerkweek vormde eell be\angrijke grondslag voor de emancipatie van de Surinaamse vrouw voor
wie tot dan de enige beroepsopleiding de hoedellvlechtschool was.
In politiek opzicht woedde ondertussen begin jaren vijftig binnen de Creoolse NPS een strijd om de macht tussen exponenten van de lichtgekleurde
elite (Bos Versehuur, Findlay) en de zwarre Creoolse volksk lasse (Pengel).
Die strijd leidde er uiteindelijk toe dat de lichrgekleurde groep de NPS
ve rli et en eigen partijen oprichtten (SOP, PS). Bij de verk iezi ngen van 1955
vers loeg het Eenheidsfront (voornamelijk SOP en PS) de NPS. Aan Ferrier,
hoewel nog officieel NPS-er, werd gevraagd het nieuwe kabinet te leiden.
Hij combineerde zijn lidmaatschap van de NPS met dat van de SOP, een
combinatie die hij niet als een onoverkomelijke tegenstelling zag.
Recensies

Onder Ferriers leiding werd de economische ontwikkeling van Suriname
ter hand genomen. Het voornaamste onderdeel hiervan betrof de bouw
van de Brokopondo·sruwdam. Toen Suriname bij Nederland aanklopte
voor financiële hulp kreeg het van de Nederlandse regering te horen over
tien jaar maar eens terug te komen. Deze afwijzing beschouwde Ferrier
in zijn periode als minjster·president als zijn grootste teleurstelling. Hij
zou bewijzen dat Suriname ook zonder Nederlandse hulp wel in staat
was iets groots tot stand te brengen. Met hulp van de Wereldbank en de
Alcoa slaagde de regering Ferrier erin de bouw van de stuwdam alsnog
te realiseren. Door politieke machinaties verloor de regering·Ferrier drie
jaar na aantrede n haar meerderheid in de Staten. De verkiezingen in
1958 leverden een verlies op voor het Eenheidsfront en Ferrier vertrok
in 1958 naar Nederland, waar hij op het ministerie van Onderwijs een
eervolle baan kreeg als raadadviseur voor internationale wetenschap·
pelijke betrekkingen. Als de Nederlandse Billiton in J966 op zoek gaat
naar een nieuwe directeur voor haar maatschappij in Suriname valt de
keuze op Ferrier.
Nog geen jaar later werd hij vanwege het vertrek van gouverneur De
Vries door de Nederlandse regering gepolst voor het gouverneurschap.
In maart 1968 werd hij beëdigd als gouverneur. De jaren na 1968 waren
voor hem als gouverneur niet de makkelijkste. In 1969 en 1973 werd
Suriname geconfronteerd met massale stakingsacties. De etnische tegen·
stellingen werden na 1969 scherper en de roep om onafhankelijkheid
werd in radica le kringen steeds luider. Ferrier zelf werd in pamfletten
aangemerkt als pion van het kapitaal, Nederland en Oranje.
Begin jaren zeventig werd hij tweemaal geconfronteerd met een fait
accomp li rond de staat kundi ge status van Suriname. Groot was zijn
deceprie toen hij in 1973 via het nieuws moesr vernemen dar her nieuw
aangetreden kabinet Den Uyl aanstuurde op onafhankeli jkheid van de
rijksdelen binnen zijn regeringsperiode. Volgens Ferrier moest Suriname
de eer aan zichzelf houd en en zelf beslissen onafhankelijk te worden.
Kort daarop werd hij voor de tweede maal opnieuw overvallen door een
regeringsverklaring, ditmaal van Surinaamse zijde toen de regering-Arron
in febr uari 1974 verk laarde te streven naar onafha nkelijk heid ultimo
1975. Ondanks dit gegeven en de vluchr van tienduizenden Surinamers
naar Nederland nam hij elke kans te baat om te betoge n dat de bevolking
vertrouwen moest hebben in eigen kunnen.
Ondertussen woedde de discussie tussen voor- en tegenstanders van de
onafhankeli jkheid in een gepo lariseerde sfeer voort en leek Suriname af
te stevene n op een etni sche st rijd. Toen het voo r oppositieleider Lachman
begin november T975 duidelijk werd dat zijn verzet tegen de onafhanke·
li jkheid een verloren zaak was, vestigde hij zijn hoop op Ferrier in wie
hij een garantie zag voor de toekomst: 'Dan moer u president worden,
wanr we vertrouwen niemand anders' (p. 88). Ferriers bemiddelende en
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verzoenende rol leidde uiteindelijk tot de bekende omhelzing (brasa) van
Arron en L1chmon.
Na de ollaAlankelijkheid van Suriname werd het politieke klimaat beheerst
door d e voortdure nd e strijd russen regering en oppositie. Toen de militairen in J 980 de macht overnamen, was over het a lgemeen de opluchting
onder de bevolking tamelijk groot. De eerste weken na de militaire
machtsovername ervoer Ferrier de gebeurtenissen niet als een staatsgreep.
De grondwet was immers nog in werking en het parlement officieel nog
in functie. De president zag het als zijn taak zowe l de grondwet a ls de
pa rl ementaire democratie te behouden. Hij verhaalt dat er steeds mensen
naar her O naAl ankelijkheidsplein kwamen om re kijken of de president
er nog was. Als vervolgens de co upplegers hem in auguStUS ' 980 vragen
het parlement te ontbinden en de grondwer buiten werking te stellen om
daarm ee de idealen van de ' revolurie' te verwezenlijke n, is de maat voor
hem vol: ' Als de grondwet afgeschaft en her parlement ges loten wordr, is
dar her einde van president Ferrier' (p. 99), aldus Ferrier in een onderhoud
met Bourerse en de zijnen. Op 14 augustus 1980 diende hij zijn omslag
in en vertrok naar Nederland. Als de inmiddels in Nede rl and opgerichte
Raad voor de Bevrijding van Suriname Ferrier benadert voor een erefu nctie
binnen deze raad is zij n reactie: 'Ik speel dir spel niet meer mee ' (p.1 02).
Laatste gou/Jerneur, eerste president is een voor een breed publiek gesc hreven st udie over een politicus en bestuurder met de missie land en
volk te dienen en ecn bruggenbouwer re zijn in de samenleving. Voor
kenners van de polirieke o ntwikkelingen in Suriname in de twintigste
eeuw mag veel van her gep resenteerde in dit boek als bekend worde n
verondersteld. Het is re hopen dat deze publicatie gevolgd zal worden
door een meer diepgravende srudie ove r deze markante Surinamer.

HallS Ramsoedh

Pa ui Tjon Kiem Sang Isamens!.). De beminde kinderen van een vader zijn wij;
Vastenbrieven van Monseigneur Aloysius Zichem. Paramaribo: Dienst voor

Geloof, Cultuur en Communicatie Bisdom Paramaribo ISanousch Books/Ons
Erf) 2005. 119 p., ISBN 9991467319, prijs SRO 40,00.
In de rooms-katholieke kerk van Suriname is een traditie van vastenbrieven gegroeid. Deze vastenbrieven heten ook wel vasrcl1mandamcnren.
De ker kelijke leiding scherpte aa n het begin va n de zee r belangrijke
40-daagse vaste n (40 dagen voor Pasen) nog eens de regels van vas ren
en onthouding voor jong en oud aan via de voo rl ezing van de bepa lingen. Dit genre herderlijk sc hrijven, bedoeld 0111 de gelovigen geestelijke
richting en steun te geven, bes rond al in de negentiende eellw. De eerste
SurÎnaamse bisschop, Mgr. A. Zichem, die van 19 70 tor 2003 bisschop
Rlclnsiu

van Paramaribo was, is ermee doorgegaan. Mij is wel eens verteld dat
Mgr. Th. van Roosmalen, een van de voorgangers van Zichem, zei dat
katholieke gelovigen een gat in een plank van hun huis, afgeplakt en gedicht hadden met zijn vastenbrief. Een uiterst duidelijke verwijzing naar
het eventuele nut van de brieven.
Zijn laatste secretaris, Paul Tjon Kiem Sang, heeft uit respect en waardering alle 26 herderlijke brieven van bisschop Zichem verzameld en gebundeld. In 1973, 1975, 1978, 1981-1982, 1995 zijn geen vastenbrieven
aangemaakt en rondgestuurd. De eerste brief, die van 1971, schreef Zichem samen met de oude bisschop Mgr. St. Kuypers. Verder zijn er twee
brieven (I972 en 1980) van het Comité Christelijke Kerken die mede
ondertekend waren door Mgr. Zichem in de bundel opgenomen. Uit die
jaren bestaan geen vastenbrieven. Er wordt niet bij vermeld waarom juist
deze twee en niet die vele andere brieven van het CCK, zoals die van
1978 en 1979 (over de slechte gang van zaken in de ontwikkelingshulp),
of die van 1982 (koersbepaling) opgenomen zijn. Meerdere van deze
brieven zijn gepubliceerd in Omhoog, De Ware Tijd, in andere Surinaamse kranten en in bij voorbeeld het Nederlandse Katholiek Archief,
later het Archief van de Kerken, maar daar wordt in deze bundel niet
naar verwezen (en is dus niet nader uitgezocht). De titel van de bundel is
genomen uit de vastenbrief van 1999 lp. 9')' De bundel werd de oud-bisschop aangeboden op 2 dec. 2005 (Omhoog, II dec. 2005) .
Deze vastenbrieven behandelen vele facetten van het leven in Suriname,
maar dan toegespitst op de houding van de katholieke gelovige. Enkele
aandachtspunten in deze brieven zijn: de komende onafhankelijkheid 1
(1972.), nationalisme, armoede, (slechte) onderlinge verhoudingen,./
geweld, dictatuur, de decembermoorden, inzet voor ontwikkeling, charismatische beweging, gebed, gezin en familie, opvoeding, verzelfstandiging
van het denken en doen in het bisdom, de dialoog van de religies, een
(on)deugdencataloog. Kortom een heel scala van doen en denken, negatief en positief, om de gelovigen een hart onder de riem te sreken, inzicht
in de eigen geloofssituatie aan re reiken en aan te sporen na te denken
en te handelen naar aanleiding van de vastentijd: een tijd van bezinning
en goede werken.
Deze brieven moesten in de kerken voorgelezen worden. Dat was vaak
een probleem omdat de brieven meer het karakter van een schrijftekst
dan van een voorleestekst hadden. Bovendien kon het ook wel eens
voorkomen dat de brieven pas op her allerlaatste moment bij de pastorie
of kerk aankwamen, zodat de voorbereiding niet optimaal was. Veelal
waren er exemplaren genoeg urn aan ut: kt:rkg,angers mee Le geven. Nu
deze brieven gebundeld zijn, is dat element er niet meer. Dat geeft een
andere dimensie aan dir genre.
De brieven kaartten geen wereldschokkende zaken aan. De thema's
waren (en zijn) bekend in de geloofsgemeenschappen. Soms vroeg de
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bisschop op pasroorsvergaderingen naar onderwerpen en soms hielpen
mensen hem bij de samenstelling.
Het is alti jd wel handig om na te gaan wat er niet În voorkwam. In ieder
geva l staan in deze vastenbrieven geen forse politieke, en zeker geen partijpolitieke uitspraken, geen namen cn toenamen in kwesties van geweld
en schending van mensenrechten, eigenlijk ook geen pasrorale consequenties voor de organisatie van de parochies, geen zaken dus die als
spli jtzwammen konden werken, niets over het oecumenische kerkcongres
'Christen-zijn in de revo lutie' van 198 I, niets over de moord op pater A.
Gcrri tsen in [973, ove r ongelukken en sterfgevallen (ook niet van zijn
voo rgn nger), niets over de zaligverkla rin g va n Petrus Donders, nie ts ove r
de uitzening van pater M. Noorde rm eer in 1985. Er is meer materiaal
van Mgr. Zichem voorrad ig, maar dat betreft geen vaste nbri even. Allerlei zaken speelden zich door het jaar heen af, dus niet altijd rond het
begin van de vastentijd. De tekst concentreerd e zich op het persoonlijke
geloofsleven, eventueel in parochieverband: zij was niet drammerig, niet
wild, maar bescheiden, suggererend en respectvol naar de vrije wil van
mensen. Zo hadden deze brieven een eigenaardige, specifieke plaats in
het kerkelijke leven van de katholieken (en anderen).
Merkwaardig is dat er maar een handjevol Sranantongo woorden in
voorkomen: mofokuranti (p. 48), bigi yari en OlVru yari (p. 9 [ ) en tjuku
(p. TOl), laat staan woorden en begrippen van andere talen die bij delen
van de beminde gelovigen bekend waren.
Het ge heel geeft een tijdsbeeld van kerk en samen leving en dat is voo r nu
en Inter handig, evenals de aanvu lli ng met historisch materiaa l over kerk
en same nl eving. De bundel heeft nog twee korte bijdragen. Hein Ee rsel
besteedt aandacht aan de vastenbrieven en de gesch iedenis van de jonge
republiek Suriname (p. 105- 1 10). Hij deelt die tijd a ls vo lgt in: de voorbereiding tot de onafhankelijkheid; de beginjaren van de republiek, de militaire dictatuur en het langzame en moeizame herstel van de democratie.
Volgens Ee rsel, een goede bekende van Mgr. Zichem, gaat het om brieven
van een betrokken bisschop (p. 110). De theoloog en catecheet Peter Sjak
Shie ref1ecteert over de spirirua liteit die in de vastenbrieven van Mgr.
Zichem naar voren komt (p. TT 3- TT 9). Hij gebruikt de term 'verankerde
spi ritualiteit' en bedoelt ermee dat de thema's van de brieven verankerd
zijn in de dingen van a ll edag. Sjak Shie gebruikt kopjes als: bemoedigend
en aansporend, vertrollwvol, deugden, gebed, Christus volgen.
De bundel, l11et een fraaie foro van Mgr. A. Zichem, op chic papier en
opvallende lay-out, is een mooi cadeau voor de bisschop, die vanwege
ziekte vanaf eind 2002 gedwonge n was af te trede n. Nog ee n opmerking:
in de binnenflap staat dat hij 8 februari 197 T bisschop gewi jd is. Dat
moet 8 februari f 970 zijn.
Het zou mooi zijn als deze bundel de eerste uit een reeks was. Ook a lle
brieven en statements van het Comité Christelijke Kerken zouden gebun!Ieeenliu

deld moeren worden, of de gezamenlijke brieven van de religieuze leiders.
In november 2005 verzamelde ik de volgende: 'Oproep van het Comité
Christelijke Kerken; Vrede laa r ik 1I na : mijn vrede geef ik u', van I nov.
(Omhoog, '3 nov. ); 'Divali boodschap Arya Dewaker Su r iname' (Dagblad Suriname, 2 nov.)j ' Id ul- Firr en haar bijdrage rot natievorming van
Instiwut voor Islamitische Studies en Publicaties' (Dagblad Suri1lame, 2
nov.); 'Moslims wensen Suriname een gezegend led-UI-Fitre 2005 van
de Madjlies Moesliemien Suriname' (DWT, 5 nov.), 'Bodoboodschap uit
M ee rzorg' (DWT, 5 nov.), 'Kerk-zijn: nog steeds een uitdaging' (DWT,
22 nov. en Omhoog, 27 nov.). 'Onafhankel ijkheid 30 jaar' van Mgr. W.
de Bekker, di e Z ichem a ls bisschop van Paramaribo opvolgde (Omhoog,
20 nov.). Dar is nog maar een sch ijntje van het vele voo rhanden materi aa l. We hebben te doen met een ritueel: bij opvallende gebeurtenissen
komt een aantal instanties in actie met verk laringen, brieven, statenlel1ts,
boodsc happen. Her tijdstip en de inhoud zijn belangrijk maar ook, en
misschien meer nog, zijn de achtergrond en van degenen die boodschappen, statetne"ts en verklaringen menen te moeten rondsturen in de wijde
were ld, de moeite van nader o nderzoek en ana lyse waard.
JooP Vernooi;

Elizabeth Mohkamsing-den Boer, Oreams and Transilions; The Royal Road in
Surinamese and AuslraHan Indigenous Society. Nijmegen : eigen beheer 2005.
170 p., ISBN 90 9010315 4, prijs € 20,00.
Elizabeth Mohkamsing-den Boer promoveerde op 24 oktober 2005 aan
de Radboud Universiteit Nijmegen op Dreams al1d Transitions; The
Royal Road fo Surinamese and Australiau /lIdigel1ous Society. Mohkamsing-den Boer heeft in Leiden godsd\enstpsychologie en vergelijkende
godsdienstwetenschappen gestudeerd. Ze heeft voor ha ar o nderzoek een
vri j nieuw onderwe rp gekozen, namelijk dromen, en dan in vergelijkend
kader. Aanvankelijk wilde ze veldonderzoek doen bij de Aboriginals in
Australië maa r daar was geen gelegenheid toe. Ze heeft toen materiaal
rond dromen bij Indigenes (Inheemsen) in Suriname verzameld en daar
veld onderzoek gedaan. Ze heeft gesproken met mensen van Galibi, Bigi
Poika, Paramaribo en and ere plaatsen. De auteur heeft ten aanzien van
de Aboriginals litera tuuro nd erzoe k gedaan.
De dissertatie, in het Engels, met ee n sa menvatting in het Nederlands
(p. r65-170) telt '7' bladzijden. Dat is ni et dik, maar de inhoud is
interessant en van belan g. Mohkamsing-den Boer begint met een nadere
definitie van dromen en het specifieke genre waarin ze belang stelt. Het
gaat bij haar niet om dagdromen, nachtmerries, luchtkastelen, maar om
dromen waar elementen a ls wereldv isie, kosmologische achtergrond,
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verbonde nh eid met hemel en aarde en eigen levensperspec rief Ja n de
orde zi jn; verder dromen waarin vooroud ers en a ndere ove rl ede nen d ie
je wijzer maken voorkomen en renslorre dromen di e re ma ken heb ben
mer de ove rga ng va n de ene levensfa se in de andere, zoa ls ro nd puberreir,
trouwen, doodgaan en aanvaarding va n een funcrie (zoals pl)'ai). Een
tweede probleem is of de droom ond er woorden te brengen is. Ka n er een
ve rhaa l va n ge maak t worden? Vervo lge ns speelt de kwestie of de d roo m
wel of nier publiek ge maak t mag en kan word en.
Her is een hele toe r om mense n hun drom en te la ten verte llen. Sommige
mensen vinden het onderwerp van de droom te imiem, andere mensen
kunn en erm ee sco ren. Bovendien is er soms gee n goe d verhaal van re ma ken en S0 111 S is de droom te individueel en ni et gesc hikt om aan anderen
te verrellen. M ohkamsing-den Boer moes t ee n selecti e maken en daa rom
koos ze voor dromen di e iets hadden met transcendente contacten, iets
va n het geestelijke en het wereldse, iets van wat va n mense n is maa r toch
ook de mens te boven gaat, iets va n verleden en toekomst. Mense n zi jn
vaak op zoek naar de betekenis van hun dromen en zoe ken uitleg e rvan
of naa r ee n systee m erin. Bij haar veld werk in Surina me hebben voo ral
vrouwen, zij het ee n klei n aa m al, over hun dro men ve rteld .
Mo hk a msi ng-den Boer wilde geen dromen uitleggen of duiden, maar hun
structu ur o p het spoo r komen. De Inheemse ve rtel sters zelf hebben wel
een verk lari ng (daa rom hebben ze in dromen onthouden en kunnen ze er
ee n verhaa l va n maken), die dan weer in hun sociaa l-rela tio neel leve n kan
o f moet passe n en daarin zin krijgt of zou moeten krijgen. Haa r stelling is
dar ee n bepaald ge nre dromen de overgang naar een a nd ere levensfa se in
iemands leve n facilitecrt. Een sterke uitspraak di e ze bij haar onderzoek
va n mense n ze lf ge hoord heeft, is dat drom en emoties voo rbereiden. Bij de
Australische Aboriginals zijn dromen heilig en ge hei m. Die komen van de
vooro ud ers die via dro men wijze lesse n geven. Je kum en mag di e dromen
niet aa n vreemde n vertellen. In Suriname liggen de zaken ten aanzien va n
dromen a nders. Dat heeft te maken met een andere construcri e va n her
wereld- of levensbeeld, met de verscheidenheid aa n kosmologische visies
russe n de Inhee msen van Sur iname en de Aboriginals van Australi ë.
In de antropologie c irkelt allang de ferm rites de passage, afkomstig va n
Arnold va n Lenneps (J 873-1908) publica ti e uit 1908. Van Lennep analysee rde sociale ge beurtenisse n en goor de gebe urteni sse n in een systee m.
Hij ontwikkelde eell rerminologie voo r dit systee m ten aanzien van de
overgang va n de ene naar de and ere levensfase (een nieuw kind in de
familie, rrouwen , overlijdensrouw ). Er is een fa se van scheiding (afscheid
nemen van het oude), van zich in de marge bevinden (Iiminaliteit, in de
buurt va n het o ud e en in de buurt van het nieuwe ) en vervolgens van
de integratie in de ni euwe leefsituatie. Daa rn aast bestaa t het begrip
mythes de passage, wat wil zeggen dat verhalen over vroege r de weg
naar de ove rg:lI1g na ar een nieu we levensfase ve rge ma kk elijken. Vo lge ns
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Mohkan1Sing-den Boer is een bepaald soort dromen daar innig mee
verbonden. Dat zijn haar specifieke onderzoeksdromen. Zij ziet er een
vergelijking in en heeft het daarom over rèves de passage, dromen van
overgang, zowel in Suriname als in Australië.
De ondertitel van de dissertatie verwijst naar een uitspraak van Sigmund
Freud, die dromen de koninklijke weg naar het onbewuste noemde. Dromen zijn echter meer, in het bijzonder wat betreft de overgangen van de
ene levensfase naar de andere. Deze studie toont een facet van leven en
cultuur van de Inheemsen dat tot heden nauwelijks bij wetenschappelijk
onderzoek ter sprake is gekomen. Het is goed dat dit aan de orde wordt
gesteld, juist ook 0111 de Inheemsen beter te begrijpen. Dat is de bijdrage
van deze studie voor de Surinamistiek . Misschien bestaat dit genre dromen ook wel in de westerse wereld, of is in het oosten bekend en is het
nier typisch iets van de Inheemsen of de Aboriginals. Wat dir soort dromen betreft maakt Mohkamsing-den Boer geen uitgebreid onderscheid
tussen die van de Kal'ina, Lokonon, Trio, Wayana en Akuriyo.
Naar haar eigen zeggen, gaan de vrouwen steeds gemakkel ijker dit rype
dromen vertellen . Haar voorraad is daarom toegenomen. Het is jammer dat Mohkamsing-den Boer geen index en lijst van verklaringen van
vreemde woorden aan haar boek heeft toegevoegd .

JooP Vernooi;

R. Berenslein, Relatie; Wintireligie en het christendom. Noord-Scharwaude:
Bergbaek 2005.159 p., ISBN 90 77668 43 8, prijs € 21,00.
R. Berenstein (Paramaribo I942), die volgens de achterAap bekend is
vanwege zijn verhandelingen in kerk- en mystieke maandbladen en door
de dichtbundel Sommige dingen (1982), heeft zich gestort op het thema
van de relatie tussen winti en christendom. Hij begint vanzelfsprekend
bij her begin van de verwerping van de religieuze cultuur van de slaafgemaakten in Latijns-Amerika, en dus ook in Suriname. Hij trekt dat door
en strijdt tegen a ll e christelijke voorgangers die het religieuze erfgoed
vanuit West-Afrika verwerpen. Berenstein wil zijn vo lk bevrijden van
zelfverachting, zwak zelfbewustzijn en geestelijke achterstelling.
De auteur wil aantonen dat winti een religie is die met respect behandeld
dient te worden. Hij wijst op de kosmische, esoterische en mystieke
dimensies van het denken van de wintigelovige. Op 26 november 2005
heeft apostel Adolphe Bakaman uit Amsterdam in de Stadszending van de
evangelische broedergemeente te Paramaribo het boek 'De waarheid van
de leugen'; Handboek voor leiders in de bevrijdillgsbedienil1g gepresenteerd. Bakaman heeft het over een andere bevrijding, namelijk van winti
(de winti ontmaskerd door Gods Woord) en alles wat dies meer zij.
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Het punt van Berenstein is terecht, maar niet nieuw. Wel nieuw is zijn
lancering van het begrip winrichrÎstendom. Hij vindt dar alle Afro-$urinamers ertoe kunnen en moeten overgaan een combinatie te maken van het
erfgoed uit de slavernij en het christendom dat zij hebben aangenomen.
Beide hebben grote waarde en dienen dus gecombineerd te worden. Hij
zegt het fraai: 'AI zou de winti traditie weersranden van ollze dominees
ondervinden, dan merken we {Och gekomen te zijn op één zandkorrel in
Suriname' (p. ' 43).
Uitgangspunt is dat beide religies gelijkwaardig zijn. Voor Berenstein
bestaat er een esoterische relatie. Hij geefr hier geen heldere omschrijving
van, maar hij ziet de aanvaard ing van winti als een einde aan de lichamelijke onderdrukking (po 14 5). Een klein verschil is volgens hem dat
her christendom pas bij de doop begint en winti al bij de conceptie. Voor
Berenstein is duidelijk : 'Waarom zal de Afro-Surinamer zich innerlijk met
beide religiën nier blijven ontvouwen in het Licht en in de geest ren hemel
opgaan" (p. '48).
In feite zijn talloze mensen via een set van rituelen en via hun visie op
samenleving, eindbeste mming, mens en de transcendente wereld allang
bezig l11et dir winrichristendom. Berenstein heeft het over de uiteindelijke
eenwo rd ing. Maar religies zijn dynamisch en dus bestaat er alle kans dat
er na die uiteindelijke eenword ing toch weer iets anders zal ontstaan . Bovend ien zou winti best eens met vormen van hindoeïsme, islam et cetera
in verband gebracht kunnen worden, want de Afro-Surinamers hebben
niet a lleen met ch ri ste ndo m (in haar ve le varianten) te maken.
Jamm er van het boek is dat de schrijver de groe iende en uitgeba lanceerde
literatuu r rond winri en ch ri ste ndom van Surinaamse origine in zijn beschouwingen niet meeneemt. Dar zou zijn traktaat meerwaarde hebben
gegeven. Hi j verw ijst wel naar literatuur en naar internetsites aan her
eind van de tekst lp. 158-159). De Afro-Surinamers in Suriname zijn
niet de enigen die met de kwestie van twee of meer religies (opgescheept)
zitten. Daarom za l het goed zijn bij andere bevolkingsgroepen en ook
internationaal onderzoek te doen, wam de problematiek speelt overa l in
de wereld. Er zijn, zoals re verwachten valt, modellen, patronen van hybridisering, creolisering, syncretisme, osmose en acculturatie. Berenstein
zelf gebruikt de term assimilat ie (p. T 57). Hij voegt eraan toe dat het bij
religie gaat om '[d]aa rm ee verlangen naar verdraagzaamheid, harmonie,
rust, vrede, respect en liefde in onze reli gieuze wereld te bevredigen
en voor eeuwig te bestendigen' (po T 57). Helaas is het Nede rl ands van
deze oproep tOt erkenn ing en verbinding niet altijd even gemakkel ijk te
volgen.

JooP Vemooij

Reeensin

Cándani, Geef mij het land dat in jou woont Historische gedichten. Schoorl:
Conserve 2005. 191 p., ISBN 9054291877, prijs € 19,00.

In 1990 publiceerde de in Suriname geboren dichter Cándani (maanlicht,
pseudoniem van Ashakoemarie Radjkoemar, geboren 1965 ) haar eerste
dichtbundel in Den Haag. Voor de presentatie van deze bundel kreeg zij
een reis naar Nederland en zij is daar toen blijven wonen. Af en toe echter
reist zij weer naar Suriname. Na I990 bracht zij nog verschillende andere
dichtbundels uit en in 200r haar eerste roman. Afgelopen jaar verscheen
opnieuw een dichtbundel, nu een verzameling 'h istorische gedichten'. De
ged ichten zijn geschreven en bewerkt russen 2000 en 200I. De uitdrukking 'historische gedichten' wil zeggen dat ze te maken hebben met de
geschiedenis van haar geboorteland. Volgens de achterflap van de bundel
gaat het haar uiteindelijk om de vraag naar de toekomst van dit land.
Cándani hoort tot de tweede generatie Surinaamse dichters, maar verschillende dichters uit een oudere generat ie vormden, getuige deze bundel,
voor haar een belangrijke bron van inspiratie. Belangrijker dan de dichters
en schrijvers zijn in deze bundel de mensen die een belangrijke rol speelden
in het verzet in haar geboorteland: het verzet tegen de slavernij, het verzet
tegen de moeilijkheden van een leven als comractarbeider, het verzet van
iemand als Amon de Kom - in Suriname en later in Nederland - en niet
in het minst het verzet tegen de militaire dictatuur. Vijf gedichten zijn
gewijd aan mannen die vermoord werden op 8 december I982 of aan hun
weduwen, wat echter niet wil zeggen dar deze bundel wordt gedomineerd
door de politieke geschiedenis van Suriname. Van alles komr aan de orde.
Cándani vraagt zich op pagina 25 bijvoorbeeld af:

Waarom die witte taal moeder
de geest van de wittelillgen
moet doortrokken zi;n in alles.
Zo voelen ze zich overal aanwezig.
Ze lloen,en dat 'volkseenheid'.
Een en ander gebeurt gelukkig niet op een hinderlijke wijze en uitsluitend
verwijtende toon. Op pagina 26 schrijft zij immers:

In mi;n oren begonnen
de Nederlandse woorden
als muziek te klinken.
Schoon e/1 gaaf!
De taal die ik eerst
niet mocht vervuilen
met mi;" ZUJarte tong
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Onderrussen leen de lezer al lezende de diepre- en (we inige) hoogrepunren van Surinaamse geschiedenis kennen, én de imerprerarie daa rvan
door een Surinaamse vrouw. Zo schrijfr Cándani over de wreedheid van
de slave rnij (p. 36):
Mijn arme moedertje stierf
Met de kettingen om haar enkel
En de bel onl haar nek rinkelde niet meer.

Of zij bekririseerr de mooie namen van planrages, zoals bijvoorbeeld
'Rust en Vrede', omdat die slechts de hoop van dc planrage-eigenaren
symboliseren. Een naam als 'Planrage Brand de Slaaf Levend' zou immers
berer passen. Ook her cliché 'Suriname heerlijk land ' wordr becommentarieerd (p. 64):
Hoezee voor Suriname ,.. laud van armoede
Heerlijk tropenlalld

Over de nier vastgelegde geschiedenis van de Hindostaanse conrractarbeiders schrijft zi j (p.

I 12 ):

De geschiedenis die
Z ij "iel hebben geschreven
Kleeft als blarell op hllll huid

En over een Javaan se conrractarbeider die terugkeerde naar Indonesië
vermeldt Cá ndani (p. 94):
Je broer schrikt va" de armoede daar
De menseu kewlen !Jem niet.

Alleen en eenzaam duwt
hij zijn leveu voort
iu het Imld van zijn voorvaderen.

Helaas wordr de bundel onrsierd door een aamal storende slordigheden
en fouten. Zo wordt de naam van de landsspreuk van Suriname verkeerd
weergegeven 'Justitia ! Piëta! Fides' (p. 36) in plaats van Justitia, Pietas
Fides, en wordt de naam van de Javaanse politicus SOl11ohardjo tweemaal verkeerd gespeld a ls Somoradjo (p. 96). Ook heeft de dichteres af

en toe net het verkee rde Nederlandse woord gebru ikt. De zinsnede 'en
bedenk elijk met je hoofd knikken' (p. 73) had beter geklonken als het

"en bedachtza3m met je hoofd knikken' was geweest. Daarn33st maakt
de auteur een aantal ern stige historische fouren: Chinezen verkochren
in de negentiende eeuw namelijk geen nasi, maar pinda 's. En Suriname

werd niet rijk door de katoen, maar door de suiker. Verder lagen de
slaven niet aan kettingen en hadden zij geen bel om de nek . Suriname
kende verschrikkelijke straffen (radbraken, vierendelen), maar 'levend
verbranden' niet. Het laatste doet eerder aan de heksenverbrandingen in
Europa denken dan aan de verschrikkelijke werkelijkheid van de slaven
in Suriname.
De kracht van de bundel ligt in de manier waarop Cándani schrijft over
de Hindostaanse geschiedenis en cultuur. Dan is haar toon authentieker
dan wanneer ze schrijft over de Creolen . Tenslotte nog (er illustratie van
Cándani's schrijverschap een kort vers over het dorp Moi Wana waar
door militairen werd gemoord (p. 163):

Zoveel bloedovergoten pagina's van de geschiedenis
was ik nog aan het lijmen toen MD; Wana stierf

Ondanks de fouten en slordigheden staat er veel moois in dir boek dat
in een handzaam formaat is uitgegeven. Een klein advies: ook voor wie
dicht, geldt: schoenmaker, houd je bij je leest.
Chan Choen,,; en Preek Bakker

Barbara Scheld, Winti en christendom in Paramaribo; Over het gecombineerd
praktiseren van twee religies. Masterscriptie, laculteit Sociaal Culturele Antropo logie, Vrije Universiteit Amsterdam, 2005.
Rose lien M. Rotgans, Op weg naar een Alto-Surinaamse theologi e; Christelijke geloof in de context van de winti -relig ie. Masterscriptie, Theologische
Universiteit Kampen, 2004.

Doctoraal- of masterscripties kunnen, eenmaal in stoffige bibliotheken
beland, gemakkelijk anoniem blijven of zelfs volledig in vergetelheid raken. Dat is jammer, omdat er tussen de vele scripties zeker ook enkele te
vinden zijn die de moeite waard zijn om door een breder publiek gelezen
te worden. Ik ben twee scripties op het spoor gekomen die naar mijn
mening de moeite van het bespreken waard zijn. Het thema van beide
scripties is de religie in Suriname, met name de wintireligie in relatie tot
her christendom . Dit is een belangwekkend thema omdat het nadenken
over de Afro-Surinaaamse identiteit daarmee ten nauwste verbonden is.
We rd de wintireligie eertijds als heidens en afgodisch veroordeeld doo r
de christelijke kerken, thans wordt er op een serieuze wijze, zonder vooringenomenheid, naar deze religie gekeken en wordt naar de verschillende
aspecten hiervan onderzoek gedaan. Bij de grote christelijke kerken is
het weliswaar niet langer taboe, maar de omgang met het onderwerp is
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nog ramelijk omzich ti g. Van openlijk e bespreking en een posirieve srelIlI1gname IS echrer nog lang geen sprake. Wetenschappelijk onderzoek
kan helpen dir thema bespreekbaar te maken en re ontdoen van voo rin genomenheid en irrationele veroordelingen.
De masterscriptie van Barbara Scheld is vooral beschrijvend-analyserend
van aard en gaat ove r het gelijktijdig praktiseren van rwee ogensch ijnlijk
van elkaar afwijkende reli gieuze zingevingskaders: christendom en winti.
Het theoretische kader van haar scriprie wordr gevormd door de rational
choice tbeory van Rod ney Sta rk en Roge r Finke. Deze theorie en ook de
kritieken daarop worden uitvoerig beschreven in het eersre hoofdstuk.
In deze theorie gaar men erva n uir dar de keuze voo r ee n religie wordr
bepaald door ee n kosten- batenanalyse op godsdie nstig ni vea u. Voor
elke godsd ienst moet men iets laren, de 'kosten', en bij elke godsdienst
wint men iets, bijvoorbeeld een gemeenschap die naar je omk ijkt of
maatschappelijk aanzien. Scheld geeft zelf een aangepasre versie van deze
rheorie, omdat de ratioNaf choice theory in principe uitgaar van de keuze
voor één religie. De centra le vraag van haar onderzoek is: welke culturele, religieuze en sociale factoren spelen een ro l bij het gecombinee rd
praktiseren van win ti en chris tendom door Creolen in Parama ribo ? Hoe
sraan grote geves tigde kerken a ls de eva ngelische broedergerneenre en de
rooms-katholieke kerk grosso modo regenover de winti?
Binnen de broedergemeente zijn de meningen sterk verdee ld en gepolariseerd. Hierbij moet wel worden aangetekend dar wanneer iemand
open lijk een bepaalde meni ng geefr, die ni et parallel hoeft re lope n met
het eigen ha ndel en of de tolerantie tegenover het handelen va n anderen.
Volgens de onde rzoekste r 'vormen de tegenstanders een grore meerderheid en de gemati gden ee n min of meer geïsolee rd e minderheid'. De
'preciezen' vrezen \'oor een terugval naar afgode ri j en primitiviteit a ls er
over 'winti' wo rdt gesproken. Ze vermijden dit onderwerp en keuren de
prakrijken met srelligheid af. De 'rekkelijken of gemarigden' kiezen voor
een dialoog tussen christe ndom en winti en pleiten ervoor meer onderzoek re doen. Bij de rooms-karholieken wordt een minder uirgesproken
standpunt ingenomen over deze materie. Er is geen sprake van officiële
of openlijke afkeUring van de wint ireligie, voorzover deze wordt opgevat
als onderdeel van de cultuur.
Voor sommige Creolen zijn christendom en winti samengevloeid rot een
geheel en is cr sp rake van syncre tisme. Men probeert de winti re incorporeren in her christelij ke geloof. De winti zijn de lagere machten van God,
die zich bezighouden met de mensen.
Op g ro nd van ee n benadering gebaseerd op de ratiollal dJOic.:e t.heory is
nagegaan we lke kosten en baten ee n rol spelen in de religieuze afwegingen van de C reolen. De keuze voor het chris tendom heeft a lles te mak en
met maatschappelijke sta tu s en aanzien in de maatschappij. De 'kosten'
van het christendom liggen voora l in het bezoeken van de kerk en her

volgen van de gedragsregels. Voor de winti ligr her anders: de 'kosren'
hebben re maken met her sratusverlagende effect van de winti, de mareriële kosren die aan deelname verbonden zijn en de vele eisen in verband
met onderhoud van de rituelen die gesteld worden. De 'baten' worden
vooral gevonden in de rltuelen van de winti-religie: de willti-prey, de
kratafra, de genezing en de bescherming tegen het kwade, de band mer de
voorouders, de wasi, de luku en de harmonie in de gemeenschap.
De masterscriprie van Roselien Rotgans is minder beschrijvend. Zij wil
de moge lijkheden onderzoeken om re komen tot een Afro-Surinaamse /
theologie, waarbinnen ruimre is voor elementen uit de winti. Het aantrekkelijke van deze scriptie is dat de schrijfster de grenzen van Suriname
overschrijdt en ook een blik werpt op de theologiebeoefening in andere
delen van de wereld, met name in Afrika en Zuid-Amerika.
De verworvenheden van deze crosscultural theologie komen in haar
scriptie in voldoende mate aan de orde. Het eersre hoofdstuk is vooral
historiografisch van aard: een beschrijving van de hernnhutter zending
vanaf de slavernij. Het tweede hoofdstuk geeft een beschrijving van de
wintireligie. In de hoofdstukken drie en vier komt het eigen lijke thema
pas goed van de grond. Op overtuigende wijze laat de schrijfster zien
dat geloof en cu ltuur nauw met elkaar zijn verweven. \'Vat in Suriname
door zendelingen en missionarissen is gebracht als 'het christelijke geloof'
is de vrucht van langdurig syncretisme tussen evangelie en omringende
culturen (Romeinen, Grieken, Germanen et cetera). Overa l waar het
evangelie wordt gebrac ht zal er sprake zi jn van een wisselwerk ing tussen
evangelie en cultuur.
Rotgans toont zich daarom een voorstander van de contextuele theologie
die door Schreiter (I984) wordt gedefinieerd als 'een proces waarbij
christenen in hun eigen levensomstandigheden nadenken over het Evangelie'. Daarnaast besch rijft ze enkele contextuele theo logieën, waaronder
de bevrijdingstheologieën uit Azië, Afrika en Latijns Amerika.
Wat de hernnhutters om pragmatische redenen wel hebben gedaan, is
zich de taal van de slaven, het Sranamongo, eigen maken om de Blijde
Boodschap te kunnen verkondigen. Dit heeft bijgedragen aan de positieve
waardering van het Sranantongo. Ondanks alle goede bedoelingen hebben de zendelingen de ziel van de Afro-Surinamer echter niet ten volle
kunnen raken, omdat ze te weinig aandacht schonken aan hun godsdienstige en culturele were ld. Voorzover ze dat deden hadden ze een negatieve
preoccupatie: die cu lwur was inferieur, afgodisch, heidens en duivels.
In haar laatste hoofdstuk komt Rotgans l11et een aanzet voor een Su ri naamse theologie. Ze kiest haar uitgangspunt in de Surinaamse samenleving mer de eigen religieuze patronen en de aanwezige etnische groepen.
Dit betekent voor haar dar het christelijke geloof een Surinaams gezicht
zal moeten krijgen. 'Het gezicht van Christus zal een Moksi zijn, een
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Chrisru s met Chin ese ogen, de donkere huidsk leur va n de Afro-Surinamer,
her ha ar van de Hindostaan, her posruur va n de Indiaan etc.' (p. 66) .
Ro tga ns noemr ook een aantal zaken uir de winrireligie die ee n plaars
zo uden kunnen kri jgen in de christelijke reli gie:
• De aanwezigheid va n God in geheel de sc hepping, wat wil zeggen da t
de ge hele sc hepping doordrongen is van Gods existe nti e. Dit leidt rot
milieubewustzijn en ee n goed omgaan mer a lle aspecten van de sc hepping;
• De sterk e ge meenschapsz in, de verbondenheid met de medemens; en
• De doop a ls tek en va n her afwassen va n onreinheid en de bescherming
regen het kwaa d.
Her is jammer dat Rotgans die aanzer ni et ve rd er heeft kunnen of willen
uitwer ken. Ik denk aa n za ken als de rouwbeleving en verwerking (aytidey), de harmonie met de naruur en de medemens, reinheid (kaseri),
de wasi, sreka, de kratafra, geboorte, genez ing va n ziekte, heelheid en
groei, dankbaarheid en vergeving. Daarom roept dit masrerwerksruk o m
nade re uitwerkin g en ve rdi eping op de vele rerrei nen va n de co ntextuele
th eologie. Rorgans heeft wel ee n la nge aanloop geno men om tot het pièce
de résistance va n haar wer kstuk te komen, maar haar sprong is mijns
in ziens re kort gewees t. Het is opvallend dat ze geen gebruik heeft gemaakr van de literaruur va n rooms-kathulieke a uteu rs als Milron Geu rge,
H ooplot en Vern ooij. Mij bekroop het gevoel dat de schij fste r niet echt
durfde uit te pakken, de sprong niet echt durfd e te maken. Was dat so ms
uit beduchtheid voor de mogelijke reacti es va n de kerken in Surin a me?
Toch ge loo f ik da t ook in Suriname theol oge n deze uitdagin g moeten
aa nvaard en. Zi j moeten nadenken over de contex tuele theo logie om
zodoe nd e de ziel van de ge lovigen ten vo lle te kunn en raken. De werkstukk en laten zien dat er nog vee l onde rzoe k ve rricht moet worden,
nagedac ht, gedi sc ussiee rd en gesc hreven om te kunnen komen ror een Surinaamse theologie va n heelheid en bevrijding. Daar is veel mensenwerk
voor nodig. Dit za l moeten gebeuren in alle openheid, sine ira et studio.
Edw;n K. Marshall

Geneviève Escure en Armin Schwegler (red.). Creoles, Contact. and l anguage
Change; Unguistic and Social Implications. Amsterdam/Philadelphia : John
Benjamins Publishing Company 2004, 355 p., ISBN 90272 5249 1 (Eur.)1 58811
5518 (US). prijs € 140,00.
In dit boek vinde n we ee n keuze uit de voordrachten die geho ud en werden op bijeenkomsten va n de Society for Pidgi n an d C reole Linguistics in
2.00 I en 2.002. Het werk geeft een goede indruk va n de ond erwerpen die
de creolisten tegenwoordig va nuit ve rschillende inval shoeken bestuderen.
R,cenli ..

De vijftien gekozen arrikelen zijn over vier groepen verdeeld: geschiedenis, taalverwerving, aspecten van de structuur en discourse (een term die
gewoonlijk niet wordt vertaald, maar die de analyse dekt van grotere
taalgehelen zoals conversaties).
Overal waar mensen met elkaar in contact komen die elkaars taal niet
kennen en everunin een gemeenschappelijke taal beheersen, kunnen
pidgins ontstaan. Onder bepaalde omstandigheden groeien die uit tot
nieuwe moedertalen die we dan creooltalen noemen. Het is niet verbazingwekkend dat de meeste creooltalen zijn ontstaan in de vroegere
kolonies waarheen op grote schaal slaven uit dikwijls zeer uiteenlopende
gebieden van Afrika werden getransporteerd, maar ook elders in de wereld vonden en vinden vrijwillige of gedwongen verhuizingen plaats van
groepen met uiteenlopende talen .
Het woord pidgin is ontstaan aan de Chinese oostkust (uit het Engelse
business). Daarom is het zeer toepasselijk dat het eerste artikel van Umberro Ansaldo en Stephen Matthews gewijd is aan de creooltaal van Macao waaraan behalve Chinese talen en Portugees ook Maleis en misschien
nog meer talen hebben bijgedragen. In het laatste artikel houdt Sarah J.
Roberts zich bezig met het creools van Hawaï, dat pas is ontstaan tussen
1900 en 1930.
In de bundel staan twee artikelen over Surinaamse creooltalen. Margor
van den Berg en Jacques Arends schreven Court Records as a Sou ree of
Authemie Early Sranan. Van den Berg schonk eerder al, onder andere
in de 050 van 2001 (p. 2.4I-253) aandacht aan deze vroeg achrriendeeeuwse rechtbankverslagen waarin we de oudste bronnen in het Sranan
aantreffen. Van den Berg en Arends vergelijken een aanta l syntactische
kenmerken in het Sranan van de rechrbankverslagen met andere vroege
bronnen en komen tot de conclusie dat deze overeenkomen, wat pleit
voor de betrouwbaarheid van zowel de taal in de rechrbankverslagen als
van die van de andere bronnen. Verder merken zij op dar er op fonologisch en morfologisch gebied nog veel interessant onderzoek op basis van
her Sranan in de deze verslagen verricht kan worden.
Her andere 'Surinaamse' arrikel is geplaatst in de caregorie discourse.
Bettina Migge bespreekt in 'The Speech Evenr kuutll in the Eastern Maroon Communiry' de karakteristieken van de kzmtu, de vergaderingen,
die zij heeft bijgewoond in verschillende Paramakaanse dorpen (in de
eerste plaats in Langatabiki) en in St. Laurenr. Zij geeft een beeld van
de wisselwerking tussen de takiman (degene die zijn zaak naar voren
brengt) en van de pikimal1, degene die niet alleen min of meer stereotiepe
antwoorden geeft, maar in feite de vergadering in de juiste banen leidt
en voorkomt dat de spreker of andere aanwezigen gezichtsverlies lijden.
Het spreektempo, de woordkeus, de aanspreekvormen en het gebruik
van beeldspraak (dikwijls zijn dat spreekwoorden, maar soms ook fabels
of parabels) zijn aan regels gebonden.
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De auteur meem dat naast de meer gangbare analyse van de dagelijkse
sp reektaal op grond van informele interviews, een nader onderzoek van
deze meer formele vorm va n taa lge bruik beter inzicht kan verschaffen in
de ta a lmogel ijkheden va n creoolsprekers. Her is ni er mogelijk e lk a rtik el
te bespreken, ma ar stuk voor stuk en tezamen geven zij ee n uitstekend
beeld van de grore verspreiding va n de creool talen en van de vaak zeer
uitee nl o pende reee m e onderzoeken en ond erzoe ksmeth oden. Een welkome aanvulling va n de se rie 'C reole Lang uage Library'.
Eva Essed-FruÎll

Astrid H. Roemer, Zolang ik leef ben ik niet dood; Een autobiografisch proces.
Soesterberg: Uitgeverij Aspekt 2004.366 p., ISBN 90 59 11 3195, prijs € 22,95.
Lezers lezen een sc hrij ve rsbiografi e of aurobiografie o mda t ze geïnteresseerd zij n in ' hun ' auteur en daa r a lles va n willen weten. Nou ja, alles?
Da t is nog de vraag. Astrid H. Roemer gunt de leze r in haa r Zo/a ug
ik leef bell ik niet dood ee n uitvoe rige kijk in ha ar leven. Een autobiografiscb /Jroces, zoa ls de ondertitel luidt, gaat over vier nogal los van
elkaar staa nde onde rwerpen. Allereerst wordt er over veel persoonlijke
zaken heel gedetailleerd gesc hreve n waa rdoor we leze n over allerlei intieme aspecten va n haar leven, de rel a ti e tot haar moeder en met name
haar li efd esleven met Bi ll , de ' man -va n -mijn-harr-Ji chaam -zicl' en haar
les bisc he relaties. Va n andere o rde in deze privé-sfee r is de uitvoe rige
beschrijving van het kopen van het hui s me t a llerlei deta ils van makelaa rs
en vak lieden over de vloer: 'Heb ik een hui s? Had ik ee n huis? Za l ik
in Europa ooir een home kunnen hebben? En ergens in de tropen?' Ten
slotte zijn er in deze ca rego rie de steeds rerugkerend e opmerkingen over
het funcrioneren va n her eigen lichaam.

Ten tweede bevat Zo la/lg ik leef bell ik /liet dood filosofietjes en ideetjes
ove r van alles en nog wat, va n de koude en de warme gro nd, ove r Nederl a nd en Suriname di e ze door haa r biografie hee n strooit. Asrrid H.
Roeme r stud eerde cum laude af aan de Unive rsi teit voor Humanistiek :
' Helaas, steeds weer bleek ik te kritisch te zijn en re eige nzi nnig om mij
langdurig en systematisc h te la ren volstoppen met kennis va n anderen;
voora l a ls die a nd eren voornamelijk ook nog " b lanke, bourgeois WestEuropese nKll1n CJ1 en vrouwen" waren. Toch heb ik afrijd iets gehad l11 et
her Humanisme.' Terugkere nd morief is de a loude trits va n het Goede,
her Ware en her Schone - met hoofd lerrers. 'Zo n Is veel chri sten en hun
Godsgevoel operationaliseren en personifi ëre n a ls Vader & Zoon &
Heili ge Gees t beleef ik mijn godsgevoe! in een klassiek waardensrelsel van
Schoonheid, Waarheid en Goedhe id '. Voor haa r zijn naar haar zeggen
drie waa rd en va n steeds meer bela ng geworden VOOr haar levensgel uk :
lI.e.nsiu

vrijheid, intimiteit, onafhankelijkheid. In de aloude bijbelse trits Geloof,
Hoop en Liefde staat voor haar de laatste centraal: ' Iets is voorbij maar
hoe houdt het op?' Dat iets is voor haar de liefde, de relatie met Bill als
minnaar en leidmotief.
Ten derde komen politieke en maatschappelijke aspecten van Suriname
en Nederland aan de orde zoals racisme, kolonialisme en neokolonialisme, onderwijs en minderheden, de periode van haar 'partij- politieke flirt'
bij GroenLinks en de verklaring en rechtvaardiging van haar handelwijze
ten opzichte van Bouterse. Over onderwijs aan buitenlandse kinderen in
Nederland oordeelt ze fel en ongenuanceerd: De leerkrachten behoren
veelal rot het kaf van het onderwijzersbestand. Barstensvol ervaringsdrab
zitten de meesten hun tijd uit in een slecht geoutilleerd klaslokaal. Slecht
gekleed. Siechr verzorgd. Slecht gemanierd. Slecht gemotiveerd.
Ten slotte gaat er veel - gelukkig - in deze autobiografische herinneringen over literatuur en schrijverschap, over mede-auteurs, over het literaire leven en relaties met uitgevers en critici, het literaire congrescircuit
en het prijzencircus en vooral over de eigen boeken en het schrijven,
de aanleiding en de omstandigheden, de keuzes en de uitwerking, de
thematiek en de 3ureursintentie. Het is dat onderdeel waar de in een
schrijversbiografie geïnteresseerden hun materiaal vinden: 'Toch heb ik
in mijn jeugd stil gehuild bij Anna Karenina, zacht geslapen met de kleine
gedachten van Tagore, van lachen gebruld bij Pippi Langkous en gebeefd
bij de sprookjes van de gebroeders Grimm '.
Het boek begint met de deelname van Roemer aan de Zesde Internationale Feministische Boekenbeurs in Australië, waaraan ze vervolgens een
vakantie in Thailand vastknoopt en een writer-in-residence-schap in de
Verenigde Staten. Over haar bijdrage luidt het: 'Mijn reading was formidabel. Ik was compleet congruent mer war ik uitsprak. God, wat had ik
graag in de zaal gezeten om mij-zelf aan te horen'.
Zolaug ik leef ben ik niet dood gunt de lezer een kijk in de keuken. Roemer noemt mede-auteurs als Marian Bloem, Gabriël Garda Márquez,
Alice Walker en Toni Morrison, haar beëindigde relatie met de Stichting
Schrijvers School en Samenleving die haar niet meer uitnodigde nadat ze
drie, vier keer niet kwam opdagen, en haar kritiek op critici. Over haar
manier van werken doet ze verhelderende uitspraken: 'Ik kan dagen,
weken, maanden en misschien een heel jaar zijn zonder een woord te
spreken. Vooral voor mijn werk als literair auteur is niet-spreken een
absolute voorwaarde. Ben ik bezig mer een roman dan bén ik ook
helemaal van de roman.' Over een imerview heet het: 'Hoeveel zin had
het hem uit te leggen dat ik mij voor het schrijven los wikkel van alles;
niet slechts van anderen maar ook van mijn persoonlijke voorkeuren,
meningen , ervaringen enzovoort; dat ik leeg en weerloos begin aan een
roman, wetend dat de schrijfarbeid mijn dagen zal vullen, mijn honger
stillen, mijn dorst zal lessen, mijn lusten bevredigen. Zelfs mijn angsten
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vera ndere n in oases vall ka lm water.'
Naast deze a lgemene uitspra ken ove r haa r w ij ze va n schrijven en haar
poëd ca doet Roemer uirspra ken ove r afzo nd erlijk e werk en, de srructuur
en de themari ek di e ze wi lde ve rwoo rd en. Zo sc hri jfr ze over her onl a ngs
herdrukte Neem m ij terug Surinam e dat haa r grondgedac hte daari n de
vraag was of het mogelij k is met iema nd de lic ha meli jke liefde te bedri jven zo nd er va n die persoon te ho ud en, o f liefde en seks te sc hei den zij n.
In Over de gekte v{1n een vrouw zoc ht ze naa r de 'gre nze n va n vri jheid en
naa r de leefruimte va n een aa ntrekk elijke C reools-S urin aa mse vro uw in
het Pa ra ma ribo va n vl a k voo r en na mijn geboo rre in 1947'. In Levenslal1g gedicht ve rwoo rdd e ze ha a r ' verbij sterin g ove r gewelddadig sterve n,
een se renade op her sa menl eve n in ha ar intim iteit, waa rbij a lle registe rs
va n mijn emotio neel kunn en zijn openget rokk en'. Dit SOo rt uitspra ken
geeft d e sc hrij ve rski jk o p werk waa r lezers in hUil reacties vaak heel
an dere accenten legge n.
De vis ie in haa r tril ogie over de rece nte Surinaa mse geschi edenis ve rd edigt ze meerma len uirgebreid en gedera illee rd: ' Ik schrij f ni er ove r personen maa r ove r waa rden. Ik oo rd eel ni et maa r a rti cul eer gevoe lens. Ik
ri cht ee n herdenkingslllO numenr op, maa r éé n met dui deli jke ga ten naa r
de toe komst.' Ze verwi jt de literai re pe rs dat deze de trilogie bes proken
heeft als 'poli tiek iss ue en niet a ls mo dernistisc he literaire ro ma n met
kl ass ieke rhema's in ee n mooie structuu r'.
Te nslo tte wo rdt deze a ureursvisie o p het werk weer ve rbond en met de
pe rsoonl ijke situati e in de nie t uir te roeien o nze kerheid va n de migra nt:
' Wi e zo u ik wc h zijn geword en als ik in Pa ram a ribo bij mijn bloedverwa nten was gebleve n? ' Met het ouder wo rden stee kt va n rijd tot tijd,
im plic ier o f expli ciet, het heim wee de ko p op in de vraag na a r de juisrh eid
va n de gemaa kte keuze ru ssen Surina me en Nederland en her besef va n
de migranrenerva ring: ' Ik mag dan wel het ve rl ange n naar mijn geboortela nd kwij r zijn ge raak t - eigenli jk ben ik gewoo n her zichr op Surin a me
& Surinamers kw ijt - maa r her gevoel da t ik o nderweg ben heb ik behouden'. Even la rer schrij ft Roemer over haar 'zeema nsgevoel' waa rdoo r ze
nooi t her idee za l kunnen hebben ergens voorgoed re zi jn aa nge komen.
Asrrid H . Roe mer, Zolallg ik leef bell ik niet dood; Een autobiografisch
proces is oppervlakk ig gelezen het ve rslag va n ee n migra nt d ie een hu is
zoekt doo r her inric hre n va n een verva llen zeska medla t, maa r het is ook
en voo ra l het ve rslag va n ee n mi granrena m eur di e ee n ideologisc h thui s
vi ndt in het schrij ve rsc ha p. O f in de co mbin ati e va n deze twee: her Suri ·
naa mse sc hri jverscha p in ee n Nederl andse zes ka merfl a r.

Wim Rutgers

H.A. Ahmad Ali, De Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen
Nederland en Suriname. 's-Gravenhage: SOU Uigeverij 1998. 337 p., ISBN 90
5409 1835.
Her schrijven van een recensie over dit proefschrift zat reeds lang in de
pen, maar het kwam er maar niet van. De actualiteit heeft me echter
gedwongen om alsnog de beloofde recensie te schrijven. Suriname overweegt namelijk om de Toescheidingsovereenkomst, zo mogelijk, eenzijdig
op te zeggen. Er lopen processen en er zijn al vonnissen gewezen tegen
de Republiek Suriname, over te toepassing van deze overeenkomst. Deze

Nederlandse vonnissen hebben de interpretatie van de overeenkomst van
de Surinaamse overheid veela l als onjuist gekwalificeerd. Hierbij komt
nog dat de Surinaamse rechtcr en de Nederlandse rechter in een vergelijkbare casus verschillend vonnis wijzen .
Nu het proefschrift zelf. De auteur wi l met dit proefschrift antwoord
geven op de volgende vragen:
• Welke politieke en maarschappelijke factoren hebben de inhoud van
de Toescheidingsovereenkomst inzake de nationaliteiten bepaald?
• Hoe verhoudt de Nederlandse staarspraktijk zich tot die van andere
Europese staten die in het kader van het naoorlogse dekolonisatieproces nationaliteitsregelingen met de voormalige koloniën hebben
gerea liseerd?
• Hoe verhoudt de inhoud van de Toescheidingsovereenkomst zich tot
moderne omwikkelingen in het nationaliteitsrecht op het volkenrechtelijke en nationale niveau?
• Hoe is de Toescheidingsovereenkomst in beide landen uitgelegd en
toegepast en welke problemen hebben zich daarbij voorgedaan? en
• Hoe is de relatie tussen de Toescheidingsovereenkomst en regelingen
in beide landen met betrekking tot het verblijf en de naturalisatie van
wederzijdse onderdanen?
Al deze vragen worden in de hoofdstukken 2 tot en met 13 beantwoord.
Het proefschrift is heel systematisch en gestructureerd opgebouwd en
daardoor goed toegankelijk, ook voor niet-juristen.
De Toescheidingsovereenkomst was het directe gevolg van de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. 'Geen onafhankelijkheid
zonder eigen nationaliteit" aldus de voorzitter van de Nederlandse sectie
van de Koninkrijkscommissie. Bij het concipiëren van de Toescheidingsovereenkomst zijn onder meer de vo lgende zaken aan de orde geweest:
het voorkomen van het ontstaan van dubbele nationaliteit, het toekennen
van beperkte optierechten, en het toekennen van rechten vanuit remigratieperspectief.
De auteur gaat hierbij niet alleen in op de relatie Suriname-Nederland,
maar behandelt ook de praktijk in andere landen, zoa ls Groor-Brittannië,
Frankrijk en Portuga l, die eerder met dir bijltje hebben gehakt. Op één
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grondslag ga ik wat dieper in, o mdat deze een belangrijk onderwerp is in
de o nd erh an delin ge n tu ssen Suriname en Nederl and. H er betreft artikel 5
va n de Toescheidingsovereenkol11st, waarin ee n aanta l bijzondere rechren
zij n roege kend aa n de o p het ri jdsrip va n de soeverein iteitsove rdracht bui
ten Suriname gevestigde Nederla nders van Suri naamse o rigine. Het gaat
o m zake n a ls het verkrijgen va n de Surinaamse nationali teit door optie,
het recht van onvoo rwa a rdelijke toela tin g rot Suriname, het recht om in
Suriname behandeld te worden als Surinaams staa tsb urge r, het ve rkrij gen
va n de Surinaamse nati o naliteit va n rechtswege bij een verb lijf va n twee
jaar in Suriname. Deze rechten hebben tot doel de remi gra ti e naar Suri
na me te vergemakkelijken. Dit aspect geeft het bijzondere karakter van
de Toesc heidingsoveree nkom st weer.
Dit thema komt in hoofd stuk JO va n het proefschrift aan de orde. ln
de loop van de tijd is de Surinaamse regering a rtik el 5 va n de Toesc hei
din gsove ree nk omst a ls bezwaarlijk gaa n voe len. Met name werd het feit
opgevoe rd dat er, al dan ni et met steun va n de Nederl a ndse ove rheid,
' maatschappelijk ge handicapten ' naa r Suriname werden gesruurd di e
een zwa re belasting vormden voor de maatschappij . Van ee n restrictieve
interpreta tie va n dit a rtik el wilde de Nederlandse regeri ng ni ets weten.
De auteur is va n mening dat bij Suriname wat betreft de uitvoering va n
dit a rtikel een a mbi va lente houding val t te conStateren (p. 308). Suri
na me wil nu va n deze regeling af. Nederland Stelt zich voo ra lsnog o p
het sta ndpunt aan de overeenkomst te wi ll en vasth ouden, da n wel ee n
nieuwe ove ree nk o mst te sluiten waarin de rec hten van de Su rin a mers in
Nede rl and zijn gewaa rborgd.
De actualite it van dit onderwerp blijkt uit het SIO~bulletil1 van december
2005, jaa rga ng 14 , nr. 2 waarin het Surinaams Insp raak Orgaan (510 ) een
dringend beroep doer op de Nederlandse en Surinaamse regering: 'om de
bijzond ere banden va n de Surinaamse Nederlanders met hun vaderland en
o mgekeerd de ba nd en van Surinamers mer hun famili e, vri enden en k ennis~
sen di e a ls ex-Ia ndge no ren buiten Suriname wonen re respecteren en deze
in een verdrag met spec ia le rechten voor toelating en verblij f re regelen' .
H et proefschrift is helder geschre ve n en daard oor goed toegankelijk.
Aangezien de a uteur d icht bij het vu ur heeft geze ten en bij de rorstandkoming van deze overeenk o mst aanwezig is gewees t, zou het ook goed
zijn geweest om de lezer gedetailleerder inzicht te geven in het o nder
ha ndelin gproces. De rec htssociologische kant v,w deze gevoe lige ma ter ie
had naar mijn mening meer accenr mogen krijgen 0111 daa rd oo r beter de
achte rli gge nd e mo ti eve n re kunn en verstaan. Nu wo rd t - zoa ls juri sten
vaak doen - ge refereerd aan officiele docum enren die slec hts ee n gedestill ee rd beeld van de co mpl exe we rk elijkheid geve n. Nochtans is het een
proefschrift dat ik rer lezing kan aanbevelen.
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Edwill K. Marshall
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Marijke van Mil, De zingende drum. Amsterdam: Uitgeverij Vassallucci 2005.
126 p., ISBN 90 5000 615 9, prijs € 12,50.

De zingende drum is een verhaal mer ee n moraal voor kinderen. Het gaat
over afgunst, jaloezie, rijkdom, macht en vertrouwen. Hoewel de gebeurtenissen zich in een fantasiewereld afspelen, zijn hierin telkens altedaagse
gebeurtenissen en belevenissen te herkennen. Mij doer De zingende drum
denken aan de Taliban in Afghanistan, die de mense n hadden verboden
0111 naar muziek te luisteren. Het verschil tusse n goed en kwaad wordt
heel duidelijk aangegeven.
Het boek begint met een heftige scène, waarin de duivel Diebrie op zoek
gaat naar een zingende drum. Diebrie zoekt vooral naar Oema, waor zij
heeft de zingende drum ergens verborgen. Her huis waar Oema woont
met haar man lekoo en hun zoontje Maali, wordt door ~iebrie verwoest.
Kort daarna krijgt Diebrie ook de zinge nde drum in handen. Het is
duidelijk dar er mer Diebrie nier re sporten vair en dar hij her kwaad
vertegenwoordigt. De zingende drum echter brengt troost en liefde.
Nadat Oema door toedoen van de duivel is verdwenen en de zingende
drum in zi jn handen is gevallen, worden er tien jaa r overgeslagen . Daarna
gaar her verhaal weer verder. Maali is inmiddels rien jaar geworden. Hij
gaat op pad naar de hel om de zingende drum terug te halen, zodat zijn
vader lekoo die ziek is, her lied kan horen dar de drum zingr.
Ofschoon Maali in het verhaal af en toe iets te volwassen overkomt,
bijvoorbeeld als hij de omslagdoek van zijn moeder Oema aan vader
lekoo moet geven, betoont hij zich een zeer sympathieke en goedwillende
jongen.
Onderweg naar de hel ontmoet Maa li diverse figuren uit de mensen- en
de dierenwereld, onder andere het kuiken Toekie. Toek ie wil spelen met
Maali - wat erg komisch beschreven wordt -, maar Maali heeft hier
geen rrek in. Wel redt Maali Toekie uit de handen van een slang en van
deze heldendaad zal Maali nog veel profijt hebben. War bovendien ook
erg grappig is, is dat Maali niet regen bloed kan. Dit zorgt voor leuke en
onverwachte wendingen .
Sowieso zit het verhaal vol onverwachte wendingen, onder andere ook
bij de onrmoeting met een pad en op her moment dar Maali de krokodil
Tobias wil helpen. Je verwachr dan dat her verhaal op een bepaalde
manier verder zal gaan, maar dan loopt het opeens heel anders. Zo
wordt het geen enkel moment saai. Ook helpt dat er in her verhaal veel
gebeurt.
Het boek is goed leesbaar. Er komt geen wollig taalgebruik in voor, de
sc hrijfsti jl is helder. Aan de stijl is bovendien te merk en dat de schrijfster
ee n professionele verhalen vertelster is. Daardoor is het verhaal goed
hardop voo r te lezen. Het is boeiend en spannend. De schrijfster weet
goed de sfeer re tekenen van de situaties waarin Maali terecht komr,
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zoals de hel die ruikt naar zwaveldamp en rotte eieren. Ondanks dat het
verhaal bij de eerste indruk wat vreemd over kan komen - de sraart van
de duivel wordt aan een paal gehangen op een begraafplaats -, zit het
geheel goed in elkaar. De tekeningen geven het geheel een extra dimensie
ondanks de wat somber ogende kleuren zwart en wit. Ook in de teke·
ningen is op heel inventieve wijze een komische en onverwachte wending
gemaakt. Het bock is echt een aanrader, ook voor vo lwassenen.
Waar ik nog niet goed uit ben, is de vraag voo r welke leeftijd dit bock ge·
schikt is. Ofschoon het een kinderboek is, lijkt niet alles geschikt voor de
jeugdige lezer. De duivelDiebrie eet bijvoorbeeld a ls toetje rauwe lymfe·
klieren. Ook het verminken van zijn knechtje dat van Dicbries koeie nogen
zat te snoepen is vrij bot beschreven. Een aanta l bibliotheken geeft aan dat
het boek geschikt is vanaf acht jaar, sommige vanaf twaa lf jaar. Daarom
lijkt De zi11gende drum niet geschikt voor al te jonge lezers.
RamOl1a

Stigter

Guilly Koster, De lakjurk; Verhalen en foto 's vol erotiek. Schoorl: Conserve
2005.123 p., ISBN 9054292156, prijs € 18,00.

De hoofdpersoon in Gu ill y Kosters debuutbundel De lak;ltrk is een
dikke neger met rasravlechtjes die in Nederland is opgegroeid en die a ls
televisiemaker werkt voor de Nederlandse televisie. Wie meent hierin de
bekende zwarte rv·persoon li jkheid Guilly Kosrer te herkennen, heeft het
mis. Ge lijk men weer dient men her lyrische ik uir de verha len duidelijk
te onderscheiden van de schrijvers· en televisiepersoonlijkheid. De ik in
de verhalen bestaat slechts uit woorden en de sch rij ver mag toevoegen en
weglaten zoveel hij wil. Wij a ls lezers kunnen her waarheidsgeha lte a ls
her ga :.1t om de beweerde lengte van de piemel van de heer Koster niet
toetsen, maar als van de verhaalfiguur gezegd wordt dat die ove r een
exemplaar van flink formaat beschikt, dan moeten wij dat a ls een vertel ~
gegeven accepteren. Nu, dit is dan althans de theorie; Koster doet zó wei~
nig moeite om te verhullen dat een aantal gegevens puur autobiografisch
is, dat hij het de lezers niet kwa li jk kan nemen als die in de hoofdfiguur
wel degelijk de bekende Guilly Koster Ontwaren . In dit opzicht hebben de
verhalen ook wel een ex hibirionistisch·p rovoce rend karakrer.
Het erotÎsch verhaa l Îs een lastig genre. Het laveert russen gevaarl ijke
klippen door: platheid, vulgariteit en banaliteit liggen altijd op de loer. Is
de wijze van uitd rukken niet trefzeker dan wordt her vertelde gauw lachwekkend (lachen en se ks, dar gaar nu een ma a l moeilijk samen ). En wordr
een erorisch verhaa l a l re serieus, dan ondergraaft her zichzelf, want men
kan mI in combinarie mer eroti ek nier álle zaken ter sprake brengen (een
vrijscène gecombineerd l11et een conversatie over de honger in de Sahel).
Reeensies

Ik ben zelf geen groot consument van het genre erotisch verhaal en heb
ook niet echt doorgestudeerd voor de SM-variant daarbinnen, maar
(oF misschien JUÎst: en daarom) heb ik tOch veel waardering voor de
wijze waarop Guilly Koster in zijn debuutbundel erotiek tot verhalen
omsmeedt. Het gaat me er nog niet eens om dat hij zowat de eerste is
die binnen de Surinaamse gemeenschap het waagt het genre zonder enig
taboe te beoefenen (Rappa deed eerde r enkele pogi ngen in ee n meer
scholierachtige variant - zo nder SM, want ge lijk 'men weet beschimmelt
leer snel in de tropen ), het gaat me om de wijze waarop Koster dat doet.
Als hij erotische literatuur heeft will en sc hrijven, du s verhalen rond ee n
seks uel e th emati ek maar met literaire kwaliteiten, dan is hij daar in een
aa nta l va n zij n verhalen in geslaagd. Z ijn verhalen ondersc heiden zich
hi erin van de verhalen in seks blaadjes dar Koster ook nog iets anders dan
a lleen maar seksscènes neerzet. En hij doet dat in een stij l die verraa dt dat
de sc hrij ver - ik hoop niet dat het dubbelzinnig klinkt - wat in zijn mars
heeft (en dat is niet gezegd va nuit die dubieuze plichtmatigheid waa rm ee
men zo vaak deb utanten meent te moeten aanmoedigen, ze lfs als er niks
aan het deb uut klopt).
War Guilly Koster kan, laat her langste verhaal va n de vijf uit de bundel,
ge titeld 'De Kikkerprins en de Kolibri eprinses', zien. De Surinaamse ikfiguur is naar Suriname gereisd om te schrij ven . Deze Gabriël is evident
iemand die in het vrijgevochten stadsleven van Nederland is opgegroeid
en nier vertrouwd is met het leven in Suriname. Het is winst da t Koster
die figuur ook op die manier, rauw neerzet (a l kun je je afvragen of een
benaming als ' Drie Tabiki ' voor Diitabiki ni et ee n doodordinaire slordigheid is, evenals de foute spelling va n sibibushi's). Gabriël loopt ee n zekere
Filize tegen het lijf, Surinaamse uit her Nederlandse Ann a Paulowna, en
beleeft m et haa r spetterende seksavonturen in hotel Krasnapolsky, zeker
a ls in de Domineestraat ook nog een gew illige bakradame opgepikr ka n
worden die ni et terugschrikt voor een raboeloze mérlage-à-trois. M aa r
het verhaa l gaat verder in Nederl and. De ik worste lt met zijn geweten
en zijn gezi n, Filize blijkt allesbehalve een lichtzi nnige sekspoes te zi jn
en heeft heel war re srellen met haar onge lukkige jeugd en aan het eind
van her verhaal staar Gabriël tegenover een ijskoude voormalige min nares. Lefgozer die hij was, ziet hij op dat moment a l zij n troeven uit
zijn handen ges lagen. De kikkerprins is niet meer da n éé n uit velen en
het Balinese sprookje krijgr een wrange afloop. G uill y Koster weet dat
allemaal met veel inlevingsvermogen neer te zetten. Z ijn personages zijn
niet van bordkarton maar laten in de loop van ee n verhaal een andere
persoonlijkheid zien, ze zijn complexer, kwetsbaarder dan men op het
ee rste gezicht vermoedde. Het meegeven va n veel uaturel aa n verh aa lfiguren: dat is voor een schrijve r altijd het moeilijkste. Koster lukt dat, en
het gaat ook direct mis wanneer hij op kun stmati ge manier zijn verhaa l
wil opkloppen en op pagina's 4 0 en 41 komt aanzette n met informatie
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over de vrouw in de Surinaamse geschiedenis. Hij krijgt die passage
totaal niet in het verhaal geïnregreerd. Elke vakbekwame tekstredacteur
had hier direct her mes in gezer.
En dat is dan direct het zwakke punt van deze bundel: het evideme gebrek
aan redactionele aandacht voor een auteur die echt wel wat kan. Dat
gebrek aan aandacht blijkt niet enkel uit de zetfour op het omslag of de
complete miszerring van pagina 17, maar ook uit het grote aantal clichés
en alle al duizendmaal bij beginnelingen aangetroffen foute zinswendingen die een redacteur er onverbiddelijk uit had moeten halen. Als je een
verhaal ('Video', over een witte vrouw die het met twee zwarte mannen
doet, tenvijl haar man door de wand gluurt) opent met schrikbarende
clichés a ls 'Verblind had zij mij met haar passie. Het verlangen had onmeetbare proporties aangenomen', en vervolgens stapelt dat verhaal ook
nog werkwoordsfout op we rkwoordsfout, dan is dat verhaal al op voorhand verloren, ook al zorgt de schrijver er met moralistische opmerkingen
zelf ook wel voor dat het niets wordt. Je ziet dat de auteur worstelt met
beschrijvingen en soms hope loos ten onder gaar. Wat gebeurt er nou
eigenlijk als iemand zegt: 'Ze schokte lichtelijk toen hij boven de materie
van haar slipje haar klit beroerde.' (p. S5)? En 'haar roze dijen waren wijd
open' (p. 100) zal wel opwindend moeten zijn, maar lijkt me eerder een
zin uit een scène over seks voor melaatsen (Peerke Donders wordt echter
nergens genoemd). In het ve rhaal 'De oude vos en her bloed', waarin de
hoofdpersoon zijn lul achternaloopt en de vrouw van zijn beste vriend
versiert, moer de daad becommentarieerd worden met deze zin: 'Nadat
het liefdesspel gespeeld was, bleken de illusies slechts een parade van marionerren en de rede vervaagde' (p. 105). Tjonge, war klinkt dat geweldig!
Maar wat zou het in godsnaam kunnen betekenen?
Ik heb me zeker geamuseerd met her lef dat de personen in de verhalen
van De (akjurk tentoonspreiden, maar ook vaak geërgerd aan de gemakzuchr waarmee Koster het schrijversvak beoefent. Alsof lef en een grote
bek alles kunnen compenseren. Schrijven is een vak dar geleerd moet
worden, rnet talent alleen redt niemand het. Men zou Gui ll y Koster een
goede schrijftraining wensen, vooruit dan: met een flink wit wijf met de
'rood gestifte lippen, de srrakke kont, de korre rok, hoge hakken, gelakte
nagels en ronde borsten' van pagina 95. en dat allemaal op kosten van her
Koninkrijk der Nederlanden, al dan niet vergoed via de Taalunie. Want de
lireratuur is een kosrbaar goed, mits beoefend met inrense aandacht.
Michiel van Kempen

R,un.i ..

Arno Ruitenbeek, Het leven van een drugskoerier. Schoorl: Uitgeverij Conserve
2003. 124 p., ISBN 90 5429179 6, prijs € 15,00.
'Het is een warme februaridag. Op de Jopi e Pengel Luchthaven te Zanderij staan lange rijen passagiers klaar voor hun vlucht naar Amsterdam.
Zo ook Vincent Wijnsrein, een dertiger uit Hoorn, geboren uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Hij heeft weer een paar verrukkelijke weken achter de rug in het zwoele nachtl even van Paramaribo.
Dankbaar mijmert hij over de aantrekkelijke Surinaamse politieagente,
"tegen w ier warme bibs hij zich de laatste nacht nog lekker heeft aangedrukt". Hij had haar tijdens zijn verblijf in Paramaribo ontmoet. De rij
wachtenden voor de douanecontrole slinkt traag. Er wordt gefouilleerd,
gewogen en op inhoud gecontroleerd. Dan is Vincent aan de beurt. Hé,
hoe komt het roch dat deze man zo zwaar lijkt? De douane loodst hem
naar de visitatiekamer. De oorzaak van zijn overgewicht wordt snel duidelijk. Maar liefst drie kilo cocaïne is op zijn blote lichaam geplakt!'
Om een lang verhaal kort te maken: Vincent wordt veroordeeld tot
ruim tweeëneenhalf jaar gevangenisstraf wegens cocaïnesmokkel. Een
deel moet hij uitzitten in de gevreesde gevangenis Samo Boma. Het is
de nachtmerrie van elke drugskoerier, want slechte voeding, gebrekkige
medische verzorging, vernederingen, geweld en verkrachting zijn er aan
de orde van de dag. Vincent is doodsbenauwd, maar neemt zich voor
er het beste van te maken . Vanaf de eerste dag zal hij zijn ervaringen
aan het papier toevertrouwen, een succesvolle overlevingsstrategie. Deze
dagboekaantekeningen heeft hij nu gepubliceerd onder redactie van de
journalist Arno Ruitenbeek.
Wijllsteins relaas leest vlot en bevat leuke anekdotes die met gevoel voor
humor zijn opgeschreven. Het stipt veel kanten van het gevangenisleven
aan die sociologisch zeer interessant zijn, zoals de onderlinge machtsverhoudingen, informele economie, botsing tussen culturen, sociale uitsluiting, liefde en homoseksualiteit. Vanuit de sociale wetenschap gezien is
het jammer dat de auteurs deze thema's niet erg diep uitwerken. Toch
weten ze een indringend beeld te schetsen van het leven te 'Boma'.
Santo Boma. De strafinrichting huist in een omvangrijk gebouwencomplex met zestien paviljoenen. De gebouwen zijn gereserveerd voor de
commandanten, directie en administratie, in de paviljoenen zijn de veroordeelden en het Huis van Bewaring gehuisvest. Verder vindt men er een
werkp laats, een keuken, een polikliniek, een kleine winkel, een recreatiezaal en veel kostgrondjes. De inrichting herbergt in totaa l 300 zielen . In
de vrouwenvleugel zitten 27 vrouwen, waarvan 65 procent Nederlandse
bolletjesslikkers. De jeugdgevangenis herbergt 40 jongeren.
Hier zit Vincent zijn straf uir in het gezelschap van andere gedetineerden,.J
waaronder ook Polen, Kaap- Verdianen en Antillianen. De gevangenis is
gemaakt voor iedereen, luidt een oud gezegde. De aanwezigheid van deze
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buitenlandse groepen prikkel t de nieuwsgierigheid. Waarvoor zirten ze,
hoe verloopt het ond erlin ge conta ct? Vragen die de aureurs ope n laten.
De rode draa d door het boek is hoe een buitenstaander de harde Surinaa mse geva nge nisc ultuur overleeft. Uit \X1ijnsteins rel aas va lt ee n aamal
boeiende stra regieën re destill eren, die echter weinig worden uitgewerkt.
Om te beginnen, door hard je best te doen om culruurbotsi ngen te
vermi jden. Ten rweede door je dom te houden. Hela as geeft het boek
hi erva n gee n voo rbeelden. Door da r twee jaar lang vo l tc ho ud en kon
\Xlijnsrein voorkomen da t hij werd neergesto ken of neergeschote nj hij
vermeldt ec hter ni ct hoe hij dit precies aanpakre. Ten derde: ken je plaJts
in de gcvangenishiërarchie. Surinaamse gedetineerden staan boven aan de
ladder, op de ond erste tree de 'Euro-Surin a mers'. Dit ond erscheid tussen
autochtoon-allochtoon lijkt me overigens een a l te eenvo udige stratificatie va n de gevange ni s bevolking. Uit criminol ogisc he studi es blijkt immers
dat er ac hter deze ruwe indeling ee n comple xere subhi ërarchie sc huil gaat,
waarin moordenaa rs bijvoorbeeld veel status hebben, terwijl pedofielen
en ve rkrachters als paria's worden besc houwd.
Als allochtone gedetineerde, maa r mét de Nederlandse nati onaliteit had
Vincent het in ee n aantal opzichten toch iets beter dan de Surinaamse
medegevangenen. Hij ontving maandelijks geld va n de Nede rl a nd se
a mbassade en sp ullen van zijn familie uit Nederland. Dit versterkte zi jn
o nd erh a ndelin gs positie in de informele economie binnen de gevangenismuren . Anders dan zijn Surinaamse celgenoten hoefde hij ni et consta nt
om goederen te bedelen, bij de meeste gevangenen een beproefde overlevingsstrategie.
Wijnsreins relaas verschaft interessa nte in zichten in Boma's info rm ele
economie. Omdat de gedetineerden geen geld mogen hebben, ruilen ze

goederen, of ' betalen' ze l11et pakjes sigaretten. Tabak, het bruine goud,
is een sc ha ars artikel. Vincent heeft eell goede ove ree nk oms t met Hindoe,
ee n andere celmaat. Vince nt zorgt voo r Hindoe's tabak , terw ijl die voor
Vince m kookt: pompoen, geb raden kip, grit; baua supu (bananensoe p).
Een cruciale ove rl evingsvoo rwa arde is het verkrijgen va n res pect. Hoewel
Vincent deels een Surin aa mse achtergrond heeft , duurt het ee n jaar voor
hij wa t meer respec t van cel ma ten en cipiers verwerft. De omslag komt
wanneer hij zijn penis laa t piereen mer kogeltjes. Set; bugru is een oude
traditie ond er Afro-S urinaamse gevangenen. Zo nder enige verdoving
wordt een aantal ba lletj es via kleine insnijdingen in de voorhuid van de
penis ge plaatst. Na een paar dagen groeit de huid di cht. Een met kogels
opgetuigde penis moet de partner bij thui skomst extra se ksueel genot
verschaffen. In de bajes verdien je er res pect mee: 'Nadat ik deze ingreep
achter de rug had, was ik niet langer een gezicht. Ik was Patat ... • NicknGmillg ofwel het verwerven van ee n bijnaam is de ulti eme uiting va n
res pect binnen bepaalde subculturen. Maar de gralli is relatief. Het leven
in de gevangenis vere ist dat je co nstant op je hoede bent. Uit de kritieken
Reeensin

van lotgenoten kan Vincent opmaken dat ze hem soms toch als 'een
vriendje' zien, wat hem behoorlijk frustreert. Hij doet al zo zijn best!
De tijd in het gevang brengen de gedetineerden door met werkzaamheden in keuken, werkplaats of kostgrond. Hier zou wat meer informatie
welkom zijn: wat voor arbeid verrichten de gevangenen, waartoe dienr de
productie? Goed werkgedrag is een uitstekende manier om te overleven.
Wie zich goed gedraagt maakt promotie. Vincent wordt eerst afdelingscorveeër en schopt het later tot bibliotheekmedewerker. Dat hij daardoor
meer verdient en een betere kamer krijgt is meegenomen. Maar het geeft
hem vooral de gelegenheid nog meer aandacht te besteden aan een andere
vorm van overleven, namelijk lezen. Ook het geloof biedt uitkomst. In de
bajes zoekt en vindt Vincent de Heer en laat zich tot christen dopen.
Voor de gedane arbeid ontvangen de gedetineerden een lage beloning.
Daarmee kunnen ze in de winkel te Boma zeep, sigaretten of tandpasta
kopen. Op papier, want het loon wordt door de administratie beheerd.
Deze salarisvoorziening maakt het leven van de gevangenen niet gemakkelijker. In het econo misch noodlijdende Suriname viert corruptie onder
ambtenaren hoogtij . Zonder en ige schroom draaien gevangenismedewerkers de gedetineerden een financiële poot uit. Ze gappen zelfs een keer
de helft van Vincents loon.
Dit brengt ons bij de rol van de cipiers te Boma. Net als de gestraften
lopen ook zij op eieren. Dat ze op hun hoede moeten zijn is aannemel ijk.
In het kleinschalige Suriname moeten ze bedacht zijn op wraakacties
van ex-gedetineerden, want iedereen kent elkaar. Hoewel cipiers in
Zuid-A merikaanse gevangenissen slecht bekend staan, zeggen de auteurs
weinig over de ro l van deze gezagsdragers bij intimidatie, geweld, diefstal
en seksueel misbruik tegenover gevangenen.
Liefde en homoseksualiteit binnen de gevangenismuren vo rm en een groot
taboe dat ook Wijnstein verhult. Hij heeft het summier over 'ruggenklimmers', die volgens hem in Santo Boma nau weli jks voorkomen. Maar
dat valt te betwijfelen . Over avances richting vrouwenvleuge l is Vincent
mededeelzamer. Mannen en vrouwen leven in aparte vleugels, maar bij
kerkbezoek of sportwedstri jden proberen de mannen hun slag te slaan .
Hofmakerij is vooral een spel van ogen en li chaamstaa l, wat hij erg mooi
besc hrijft. Vincent raakt in de ban van de Antilliaanse schone Hermien.
Z iet ze hem staa n ? Heeft ze de liefdesbrief gelezen die hij haa r stiekem
toespeelde? In de kerk hoopt hij op oogcontact, tijdens vrollwenslagba l
bespiedt hij haar. Het haalt ni ets uit. God, die hem [Ot de orde roept,
heeft vast iets beters voor hem in petto.
Het is interessant dat een drugskoerier beschrijft hoe het hem is vergaan
in een buitenlandse gevangenis, zeker in deze tijden van grootscha li ge drugssmokkel. Momenteel zitten tweeduizend Nede rl anders vast
in buitenlandse geva ngenissen, vooral wegens drugs. De auteu rs maken
voldoende duidelijk dat het leven in Santo Boma geen pretje is . Hoe
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inrens Wijnsrein zij n gevangenschap heeft beleefd, blijfr in het vage. Wel
is te lezen dat hij nogal paranoïde was, heimwee had en veel piekerde .
Maar hoe dir zijn dagelijkse overlev in g bemoeilijkte, komr de lezer nier
te weren, noch hoe zijn persoonlijkheid voor het overige was. Dat hangt
samen met zijn schrijfstijl : droogkomisch en enigszins afstandelijk. Hel
Leven van een drugskoerier heeft geen literaire pretenries, maar is prerrig
geschreven. Onderholldende kost voor op een lege maag tijdens de vlucht
van Amsterdam naar Paramaribo.

Aspha Bijl/aar
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SURINAME EN DE NEDERLANDSE TAALUNIE
John Leefman s

Nog maar pas wees ik op de gevaren, bij het opstellen van Sranan-woord enlijsten, van her onvold oende bewaken van de grens russen SurinaamsNederlands en Sranan, en maande om nooit twee soorten spell ing (twee
versch illende conventies dus) te mengen (Oso, 2412.), en nu word ik reeds
geconfronteerd met soortgelijke problemen in omgekeerde richting. Waar
gaat her om?
Vele decenn ia re laat is Surin a me toegelaten ror de Nederlandse Taalunie.
Naar aanleiding daarvan heeft men het in 1995 nodig geoordeeld om enke le woorden di e typisch geacht worden voor het Surinaams-Nederlands,
op te nemen in de Woordenli;st Nederlalldse Taal (het 'Groene Boekje' ).
Die lijst is nu mir nichts dir nichts met vijfhond erd dergelijke woorden
uitgebreid. Het is niet duidelijk wie hierover de uiteindelijke beslissingen
neemt, noch welke argumenten er gelden voor het opnemen van elk van
deze woorden. Nu zijn ze lfs engelen behoedzaam wanneer zij dit terrein
betreden, omdat zij weten, dat Sranan-s prekers ook binnen eenzelfde gesprek voortdurend van code kunnen wisselen, en Nederlandse woorden
door hun Sranan plegen te mengen. (Uiteraard gebeurt het omgekeerde
al eve n frequent: een gesp rek in het Surinaams-Nederl ands is gewoonlijk
gelardeerd met woorden uit het Sranan .)
Maar net zo min a ls Surinaams-Nederlandse woorde n Sranan worden
door ze te gebruiken in een Sranan-gesprek, zijn veelgeleende Srananwoorden aan te merken als (Su rina ams) Nederlands. Terza ke va llen in
de li jst woorden op a ls bakabana, bitawiwiri, blakaman, brasa, dansi,

fransmanbirambi, hebi, kasmoni, Keti Koti, koto, Kromanti, kwasibita,
makaperi, monkimol1ki, mofokoranti, moksimeti, obia, obiaman, pastifi,
pina, Srananman, Sranantongo, tori, wasi, wisi. Men kan toch moeilijk
in gemoede vol houden dat deze Sranan-woorden via ee n pennenstreek
Nederla nds worden?
In dit verband komt een tweede vraag om de hoek kijk en: Welk e spe lling
moer voor de aa nge brachte woorden worden aangehouden in de Neder\and se woorden li jst?
Dit is met name van belang voor woorden die puur en onverva lst Sranan
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zijn. In de tijd van de 'Nederlandse' spelling van het Sranan zou her antwoord eenvoudig zijn: apintie, bitawiwirie, bolletrie, brassa, (ral1s111al1birambie, ghie, grietjebie, goeiave, hibbie, herieherie, kallkantrie, kasirie,
kasmonie, kotomisie, kraukrau, Koermalltijn, kwiekwie, makkapirrie
(makkapeirie?), mofakorantie, moksiemetie, napie, abiah, padie, powies,
swiepie, lorie, Oajalla, W'arau, wassie, wieHtie, wiesie, et cerera.
Hoewel ik tegell de opname ben van vrijwel al deze woorden, meen ik
wel dat er, zodra is beslist dat zij (voo rzover nodig!) inderdaad worden
opgenomen in de Woordenlijst Nederlandse Taal, een beredeneerde
spelling hiervoor moet worden vastgesteld. Het vraagstuk is immers
gecompliceerd geworden na 1986, toen een geheel andere spelling voor
het Sranan werd voorgeschreven. Na 1986 is de vraag derhalve, of men
in de taallijst deze jongste Sranan-spelling aan wil houden: apil1Ü, boletri,
brasa, (rallsmanbiral'nbi, ghi, grikibi, guyave, ('guave' is noch vlees noch
vis en dient te worden uitgespuugd ), heriheri, (moet dit niet 'her'heri'
zijn?) kallkal1tri, kasiri, kasmolli. kotomisi, krawkraw, Kromallti,
kwikwi, nwkaperi ('makapei ri '?), l11o(okaranti. moksimeti, l1api. abia,
padi, powisi, swipi, tari, \VayoJta, Waraw, wasi, winti, wisi?
Maar deze spelling (een andere conventie) invoeren voor een aa ntal
woorden in de Nederlandse woordenlijst, kan alleen maar tot verwarring en geheid tot een verkeerde uitspraak leiden . Maar wat dan wel?
Terugkeren naar een Nederlandse spelling voor deze woordenlijst?? Dit
lijkt logisc h. (Indien men deze woorden althans daadwerkelijk op zou
willen nemen! )
Een derde probleem vormen leenwoorden uit een derde taal, die hun
oorspronkelijke betekenis hebben behouden. Moeten di e woorden nu
(via het gebruik in het Surinaams-Nederlands) ook opgenomen worden
in de Nederlandse woordenlijst? In dit kad er vallen bijvoorbeeld te
signaleren: charger (oplader), contest, cube-ij s (b lokjes-ijs), (ortuight,
garimpeiro, guesthouse (logement), kaisoi, mail (winkelcentrum), rnicrowave (magnetron ), pJane, ricecooker (r ijstpa n). Het valt niet in te zien
waarom deze leenwoorden zo nodig en via deze route in her Nederlands
geïncorporeerd zo uden moeten worden.
Een vierde aspect: van oudsher zijn er in Suriname (tropische ) vruchten
waarvoor men in dat land reeds een goedhollandse naam had verzonnen.
Eerst de laatste jaren ziet men deze vruchten ook op de Nederlandse
markt, maar uit onwetendheid houdt de groenteman ee n met de import meegekomen vreemde naam aan. Zo zier men bij de Nederlandse
groenteboer 'limoenen' of ' limoentjes', maar nooit een lemmetje. Men
ziet er 'cas hew noren ', maar nooit kasjoenotel1. Men zier ' mango ' en
' ugly ', maar noch mallie noch pompom. Zelfs kan men tegenwoordig
'chirimoya' vinden, maar geen kaneelvrucht. Men zou dus verwachten
dat van Surinaamse zijde al deze woorden vast en zeker zouden worden
aangemeld, maar helaas staat alleen lemmetje op de lijst.
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Een vijfde probleem bestaat hierin dat een willekeurige spreker van
het Surinaams-Nederlands zich er mogelijk niet van bewust is dat een
bepaald woord dat hij als typisch Surinaams-Nederlands ziet, (reeds) een
normaal en in dezelfde betekenis gebruikt Europees Nederlands woord
is, - of dat het aangebrachte woord is samengesteld uit in Nederland
(en Vlaanderen ) bekende delen, waardoor de Surinaamse betekenis zich
wel doet raden. Zo vallen in dit opzicht in de lijst op: airstrip, baksis
(in het Nederlands : baksjisj), cassavebrood, (i/aria, gif/shop, grol/dh""r,
Hindostaall, hindostaans, modeboek, modiste, nummerbewijs, onafhankelijkheidsdag, onderstand, padie, presidentsvrouwe, registratiebewijs,
reuzemniereneter, schuier, steenduif, stembusafspraak, tarantula, uit/alldig, uit/andigheid, wonderb/ad, zijdel1s, zwagerin. Het vooraf raadplegen
van een goed Nederlands woordenboek, had deze onzin op zijn minst
voor een deel, kunnen voorkomen.
Een zesde aspect vormen de vele, vele Surinaamse afkortingen, die kenneli jk, liefst aaneengeschreven, moeten worden opgenomen in de lijst, zoals
BOG, ASFA, AMS, enzovoorts. Volgens de spell ingsregels van het Nederlands, zouden de lerre rs van deze afkortingen (Och altijd door punten
gescheiden moeten worden? Dan zal dat in een officiële woordenlijst ook
ald us moeten zijn, - zelfs wanneer de Surinaamse pers gemaksha lve en
allesbehalve andragogisch, 'BOG' schrijft in plaats van 'B.O.G.'. (In de
lijst die ik mocht inzien, waren al deze afkortingen aaneengeschreven.)
Bovendien vielen op: 'twk' wat kennelijk gelijk staat aan wat ook in het
Nede rlandse Ambtenarees 'terugwerkende kracht' heet; <eta' wat een
bepaalde winkel is; 'vp' wat kennelijk niet de internationale afkorting is
voor volti preste (bij muziek een waarschuwing dat men spoedig het blad
om moet slaan), maar 'vice-president' moet betekenen, welk woord ook
bij Valf Oale bestaar, zij her als 'V.P.' afgekort.
Als zevende probleem dit: bij gebrek aan een gezaghebbend lichaam
voor het Nederlands in Suriname (of gezaghebbende commenraroren) zal
vaker dan in Nede rland of in Vlaanderen een woord verkeerd worden
vertaald uit het Engels, zeker wanneer er van de ove rheid geen correctie
uitgaat. Een voorbeeld: sc hoo lkjnderen in de Europese landen van de
Taalunie venalen het Engelse 'member-state' wel eens als 'lidland' en
worden dan gecorrigeerd en er op gewezen dat de juiste vertaling 'lidstaat' moet zijn . In Suriname gebruikt men kennelijk (Och 'lidland', En
moet dit onelegante, door Nederland eerst als foutieve vertaling afgewezen woord, nu dan via het Surinaams gebruik toch in de \Voordenlijst
opgenomen worden? Men hoeft nog geen purist of pedagoog te zijn om
hi ervan koude rillingen te krijgen,
Als achtste punt kan ge lden: de eventueel verkeerde transcriptie van een
leenwoord uit een niet-Westerse taal. Zo bijvoorbeeld het woord dat in
de lijst voorkomt als 'dal'. Aldus gespeld, zal de gemiddelde Europeaan
dit woord met een korte a uitspreken, zoals in ' her groene da!', maar de
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Hindosraan zegt iers dat in het Nederlands als ldahl'of idaal' weergegeven
zou moeren worden. Hier is her probleem geschapen door de verkeerde
transc riptie van de klank door de opsteller van de Surinaamse lijst.
Als negende kwesrie noem ik dan nog dit stokpaard: het naar mijn
mening lamlendig elkaar naschrijven door opeenvolgende geleerden van
een aperr onjuiste spelling bij een bepaald type woorden. Volgens de
algemene regels van de huidige spelli ng van het Sranan ( 1986) zouden
de bedoelde woorden als men consequent zou zijn, worden gespeld:
'onyisa' en 'pmlyi', Maar neen, bij het vaststellen van die spelling heeft
men uit wanbegrip, speciaal voor deze woorden een uitzondering op
de logica gemaakt, en voorgeschreven 'angisa' en 'pangi', terwijl een
dergelijke spelling zic h volstrekt tegen de normale uitspraak verzet, en de
uitzondering gehee l onnodig is. Hoe kan deze hardnekkige verwarring
zijn ontstaan? Een notoir feit is dat het Neder lands in bepaalde perioden
van zijn geschiedenis met g ra agte Franse woorden overnam. Dir leverde
een relatief groot aanta l (onderhand wel ingeburgerde) 'franse' woorden
in het Nederlands op. Zo kreeg men ook woorden a ls armagllac, bagIlo,

besogne, campagne, champagne, chignon, cocagIle, cognac, compagnon,
gesoigneerd, lorgnet, peignoir, pignol1, seigneur, signaal, signaleren,

signatuur, signeren, vignet, enzovQorr.
En zie, in de lingua franca van Suriname werden de eerste Nederlandstalige deskundigen geconfronteerd met eenzelfde klank, die men toen dan
ook met dezelfde symbolen heeft weergegeven bij het op schrift stellen
van die taal (Nederl andse spelling!), Maar zoa ls het ook Nederlandse
schoolkindere n vergaat (e n dyslectici), moet een van de cod ifi ceerders
van het Sranan de symbolen heb ben verwisseld, en hebben gesc hreven
'paNGi' toen hij bedoelde ' paGNi' en 'aNGisa' toen hij bedoelde 'aG Nisa'. En sedertdien heeft iedere woordenlijstenmaker deze autoriteit maar
nageschreven. Zelfs heeft men - met het on logische ervan geconfronteerd,
liever dan roegeven dat er een foutje was begaan - voor deze woorden
een uitzondering op de spell ingsregels van her Sranan geconstrueerd in
1986, (wa r dus in twee opzichten o njuist is ) - zodat men nu officieel
in het Sranan opgescheept zit met 'angisa' en 'pangi'. En nu wenst de
Taalunie deze woorden, in die spelling, in de ederlandse woordenlijst
op te nemen? Waar is men roch mee bezig? Bij bangi en tang; kan men
nog rwijfelen, omdat deze woorden soms worden uitgesproken mer de
NG van de Enge lse woorden (ling en shlg, maar evenmin a ls er twijfel
bestaat in de nieuwe spel ling van aJal1ya, bal1ya, bOl1yO, nWllya, monyo,
pal1ya, dient er twijfel te bestaan bij O1zyisa en pal1yi. Deze woorden spellen als zo ud en zij thuishoren in de reeks driugi, (ringi, pingi, singi, thzgi,
triugi, (waa rin de NG inderdaad de NG-klank van de Engelse woorden
flil1g en siug vertegenwoord igt), leidt on herroepelijk en voora l onnodig,
rot vergissingen.
Maar... in principe zie ik niet in, waarom de woorden pouy; en al1yisa, in
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welke speHing dan ook, tot de Nederlandse woordenlijst zouden moeren
behoren: her zijn Sranan-woorden.
Indien de Nederlandse Taalunie tot nog roe uir onverschilligheid, gebrek
aan werkelijke interesse, of terwille van de lieve vrede, of vanuit een
blind vertrouwen, of waarom dan ook, de woorden die van Surinaamse
zijde werden aangeleverd klakkeloos overnam, wordt het tijd dat men
enige werkwijze ontwerpt om althans de hierboven opgeworpen aspecten
terdege te (laten) bestuderen, voordat men tot overname van die woorden
overgaat.

SURINAAMS-NEDERLANDSE WOORDEN IN HET GROENE BOEKJE EN IN
DE GROTE VAN DALE; EEN LEXICOGRAFISCHE VERKENNING
J. van Donselaar
In oktober 2005 verschenen twee belangrijke lexicografische publicaties
die ook voor de surinamistiek van betekenis zijn. Het gaat om de derde
versie van de Woordenlijst Nederlandse Taal, alias het 'Groene Boekje',
en de veertiende uitgave van Van Dale Groot Woordenboek van de
Nederlandse Taal, alias de 'Grote Van Dale'. Ze bevatten ieder een eigen
selectie uit het deel van onze woordenschat dat als specifiek Surinaams
aangemerkt kan worden, woorden dus waarin het Nederlands van (of
uit) Suriname zich onderscheidt van het Nederlands in Europa.
In beide gevallen doen zich vragen voor die aan de hand van die boeken
zelf niet of niet voldoende beantwoord kunnen worden, als daar zijn: hoe
groot is de hier bedoelde selectie, welke criteria zijn voor de opname van
een woord gebruikt, waar, wanneer en door wie is de selectie uitgevoerd,
wat kan opgemerkt worden over het resultaat, welke instantie is verantwoordelijk voor de publicatie in de huidige vorm?
De hele en halve antwoorden op deze vragen in dit artikel berusten op
analyse en beoordeling van betreffende documenten, op publicaties in de
(populair) wetenschappelijke en de 'gewone' pers, op inlichtingen verkregen van rechtstreeks betrokkenen (casu quo niet geheime inside informatiofJ), eigen ervaringen als zijdelings betrokkene en eigen onderzoek.
Gezien de cruciale rol in dezen van de Nederlandse Taalunie ten aanzien
van het 'Groene Boekje', moet nu eerst aandacht geschonken worden aan
deze organisarie, in het bijzonder aan zijn re latie tot Suriname, en een in
dit verband gehouden taalcongres.

DE NEDERLANDSE TAALUNIE
Dat sedert 1980 de Nederlandse Taalunie bestaat is algemeen bekend,
maar dar heeft, voor zover ik weer, van de kant van de surinamistiek
nooir bijzondere aandacht gekregen. Wellicht heeft het verwarrende
van de naam daartoe bijgedragen. Die naam kan namelijk suggereren
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dat het gaat om een Nederlandse unie die zich met raaI bezig houdt. In

werkelijkheid echrer berrefr her een unie van de Nederlandse en aanvankelijk de Belgische, later de Vlaamse regering ren behoeve van overleg,
menings- en besluirvorming over hun gemeenschappelijke raaI, her ederlands. ' Nederlandse' hoon dus nier bij 'unie', maar bij 'taal'. Vroege
belangstelling uir Suriname, waar het Nederlands immers ook een (zelfs
de enige) officiële taal is, zou dus re rechtvaardigen zijn geweest. Er wa ren sederr 199 1 al wel enige contacten russen de Taalunie en Suriname,
maar die hadden voor de meeste, deels formeel deels informeel, betrokkenen niet de surinamistiek als bron van inspiratie. Conc rete resultaten
hebben ze tot 2003 niet opgeleverd. Ook pogingen van de Taalunie en
het Surinaams Museum in 1994-1995 om mijn WoordeNboek vaN het
Surinaams-Nederlands naar Suriname te krijgen hadden geen succes,
ondanks de al in r989 verleende invoervergunning.

DE ASSOCIATIE-OVEREENKOMST EN HET TAALCONGRES
In december 2003 sloten de Nederlandse Taalunie en de regering van Su riname een associatie-ove reenkomst, die op 2 december 2 0 04 in werking

trad. Om dil laatste heuglijke feit een duidelijk kenbare aanzet te geven
en luister bij te zetten organiseerde de Taalunie van 1 2 rot 14 januari
2005 een taalcongres in Paramaribo. Dit begon mer enige roespraken
en voordrachten van onder anderen de Surinaamse en Nederlandse
ministers van Onderwijs. Daarop vo lgde van Surinaamse zijde de presentatie van een startnotitie, die het uitgangspunt vormde voor uitvoerige
gedac htenwi sselingen en discussies ond er de ritel 'Her onde rwij s in en
van het Nederlands in Suriname' . Een beperkt vers lag van dir alles is gepubliceerd in NederlaNds in Suriname (het tijdschrift van de Surinaamse
Vereniging van Neerlandici) van meÎ 2005. hier verder aangehaald als
NinS. Een uitvoeriger vers lag is te vinden op internet, www.taalunieversum/org./taalunie/Suriname. Ik baseer mij verder op NinS.
Eersr iers over de aard van het nieuwe samenwerkingsverband. Dar is
door velen, ook in de media, vee lal nier helemaal goed begrepen en uitgelegd , en dat duurt nog steeds VOOrt, zelfs bij sommigen van de meest
direct berrokkenen - ik schrijf dit in januari 2.006. Het gaat om een
overeenkomst die inhoudt, dat Suriname bij bepaalde werkzaamheden
van de Taalunie betrokken kan worden. Suriname is nier 'lid geworden
van' of 'toegetreden tot' de Taalunie. Ik citeer, om een idee re geven, enige
fragmenten uit artikel 4: 'De vertegenwoord iger van de Republiek Suriname volgt de vergaderingen van het Co mité van Ministers [het hoogste
orgaan1 als waarnemer en kan door het Com iré van Ministers worden
uitgenodigd zitting te nemen in werkgroepen'. Het leek wel of van de
sprekers aan het begin van het congres alleen de heer Sandriman, toen
Surinaams minister van Onderwijs, duidelijk wist en besefte hoe de vo rk
aan de steel stak. De Nederlandse minister, mevrouw Van der Hoeven,
Ondllzo.k .n debet

daarentegen zei: 'We vieren hier vandaag dat de Republiek Suriname officieel is toegetreden tor de Nederlandse Taalunie.' Zo ook mevrouw Van
den Bosch, de algemeen sec retaris van de Taalunie: 'War is de Taalunie?
In de Nederlandse Taalunie voeren de Vlaamse, Nederlandse en Surinaamse overheid gezamenlijk beleid op her gebied van de Nederlandse
taal, onderwijs en lerreren.' Opmerkelijk ook is een artikel in NinS,
waarin een scribente stelt: Suriname is nier langer een koekoeksjong en
we spreken voortaan niet meer over 'S urinaams' Nederlands. Het land is
nu vo lwaardig lid van de Nederlandse Taa lunie.'

ENIGE REACTIES
NRC Halldelsblad meldde op

22 januari 2005, dat, een maand na de
inwerkingtreding en een week na het cong res, in de Nationale Assemblee
van Suriname serieuze bezwaren tegen de overeenkomst naar voren waren gebracht - ' liever het Engels als officiële taal', 'dar het gebruik van het
Nederlands Suriname ophoudt in zijn ontwikkeling', 'ra.limperialisme
vanuit Nederland' en iemand pleitte voor 'ee n parlementair debat over
de taa lkwestie'. Dit lijkt erop te wijzen dat iets dergelijks er niet geweest
is voor december 2003, ook niet voor december 2004.
Het taalcongres gaf in Paramaribo ook aanleiding tot een ' taaIbeleidsconferentie' op 4 februar i, onder het motto 'Suriname in de N.T.U.: wat nu?'
(Zie Nil1S.) Organisator was de faculteit der Maatschappijwetenschappen
van de un iversiteit; er waren 35 dee lnemers. Hier werd (terecht) geconstateerd dat het niet vo ldoende is de aandacht te beperken tot het onderwijs
in de Nederlandse taal, zoa ls op het congres leek te gebeuren. Er werd op
deze conferentie gediscussieerd over de plaats van het Nederlands in het
ta li ge landschap van Suriname, van de regio en van de were ld, en de vraag
waannee Suriname in dezen het meest gediend zou zijn .
Uit Nederland werd hie r ingebracht wat naar aanleiding van de overeenkomst ter sprake is geweest op een conferentie van her lnsriruur
Nederlandse Antillen - Aruba -Suriname voor Onderzoek en Onderwijs
(INAASOO) op 4 apri l 2005 in Den Haag, in het kader van het Samenwerkingsverband russen de republiek Suriname en de gemeente Den
Haag (SS DH).

HET GROENE BOEKJE - WAT ERAAN VOORAF GING
Er was kennel ij k a l lang te voren besloten, dat in de nieuwe versie van
het 'G roene Boekje' plaats zou worden inger uimd voor woorden uit het
Suri naams-Nederl ands. Ook stond op voorhand vast, dat het er maximaal vi jfhonderd zouden zijn. Aangezien het werd samengesteld door
het Instituur voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden in opdracht
van de Taalunie, zou je dit boekje dus kunnen beschouwen a ls het eerste
tastbare producr van de associatie-overeenkomst - ook de tegenwoordige
Surinaamse minister van Onderwijs, Wolf, kreeg in Nederland een eerste /
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exemplaar. Wat is daar nu aan Surinaams-Nederlands in opgenomen en
war is daaraan voorafgegaan?
Al tijdens het taalcongres verstrek re de Taalunie aan de media in Suriname
en in Nederland een lijst van 28 woorden, met hun verraling in Europees
Nederlands, die toen kandidaat stonden voor opname. Dat was wel even
slikken. Vijf van deze woorden stonden er al in, twee waren ook Europees
Nederla nds, waarvan één in Suriname niet gebruikel ijk, één was verkeerd
gespeld en vijf hadden een verkeerde vertaling. Dat laarste was in zoverre
nier erg, dat die vertaling er in het boekje toch niet bij zou komen te staan.
Maar toch, wie waren hier aan her selecreren geweest en wat stond ons
nog te wachren? Merkwaardig was ook dar er onder de congresdeelnemers a l meer onrijp materiaal in omloop was dan de genoe md e lijsr. Minister Van der Hoeven dacht aan de hand van haar informatie te kunnen
stel1en: 'Dan weten ook de bakras dat een boulmrger behalve een bakker
in Frankrijk ook een ander woord voor aubergine is, en dat je van een
dausmeestertje [soort vogeltjeJ misschien wel dansen leert, maar dat her
geen gewone dansleraar is'. Aldus NinS. Zij scheen dus re denken dat her
'Groene Boekje' van de Surinaams-Nederlandse woorden wel een vertaling zou geven. Terzijde: Dar voge ltje dankt zijn Surinaamse naam aan de
overeenkomst van zijn bewegingen mer die van een marionet.
Dan was er een 'open brief' aan de Taalunie via De Ware Tijd van 12 januari, geschreven door ene zich noemende ' Badmaas'. Het als representa tief Surinaams-Nederlands en grappig bedoelde stuk werd in mei in Nil1S
overgenomen. Waarom? De Surinaams-Nederlandse elemente n erin zijn
gemarkeerd, en wat blijkt? In 22 gevallen is dat correcr, in vier geva llen is
dat nage la ten. Bieb (a ls afkorting voor bibliotheek?), kouwekak, vreselijk,
verschrikkelijk, slippers en koeterwaals zouden Surinaa ms-Nederl ands
zi jn. Hoe komt her dat deskundige Surinamers hun eigen Nederlands zo
(laten) presenteren en analyseren in een vaktijdschrift?
Na het congres is krachtig en mer succes aan de woorden doorgewerkt,
a ls omschreven door de verantwoordelijke projectleider namens het lNL
in het 'Groene Boekje' (p. 122-123): 'Voor de selectie van de SurinaamsNederlandse woordenschat werd ee n beroep gedaan op verschillende Surinaamse experts; de geselecteerde lijst hebben we vervolgens getoetst aan
krantenedities en ander materiaal dat beschikbaar is op internet', en op
p. 5 staar dat die woorden courant moesten zijn. Mij werd meegedeeld,
dat met 'krantenedities' De \Vare Tijd bedoeld wordt en dar de toetsing
vooral betrekking had op frequentie van voorkomen.
De omschrijving hierboven lijkt te kunnen betekenen dat de ongeveer
350 Surinaams-Nederlandse woorden die a l stonden op de cd-ro m V;:1n
de vorige (de dertiende, van 1999) uitgave van de 'Grote Van Dale' ook
bekeken zouden kunnen zijn. Verder kan er hier op gewezen worden, dat
de bedoelde Surinaamse experts ook de beschikking hadden over twee al
bestaande woordenboeken van het Surinaams-Nederlands, namelijk her
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mijne (1989, zie hiervoor), met ongeveer 4200 gangbare woorden, en
het gespecialiseerde van De Bies (X996), met ongeveer duizend woorden.
Vermelding verdient ook, dat de Taalunie in deze fase vÎer lijsten met in
Nederland verzamelde woorden naar Suriname heeft gestuurd.
Tenslotte: een bevinding van de onderzoekers, die hen pas in een laat S[3dium deed besluiten [Ot een voor dat moment belangrijke ingreep, betrof
de spelling van leenwoorden uit het Sranan. Men besloot deze woorden,
voor zover in het Sranan geschreven met u voor de Nederlandse oe-klank
en ook de meeste met ty voor de Nederlandse ti-klank, buiten beschouwing te laten. Hierover meer in een aparte paragraaf verderop.

HET GROENE BOEKJE ZELF
Op zaterdagmorgen 5 november 2005 verzorgde Hans Heestermans,
ooit een van de hoofdredacteuren van 'Van Dale', op Radio 4 het muziekprogramma <Een goede morgen', Hij viel met de deur in huis door te
zeggen dat hij, om zijn verdriet (jawel) over het 'Groene Boekje' te stÎIlen, troost zocht bij de prachtige stem van zijn favoriete zangeres, Maria
Ca lias, die hij toen ook meteen liet horen, Dit was wellicht de meest
krasse onder de voornamelijk negatieve reacties op het nieuwe boekje, bij
zowel deskundigen, als de schrijvende pers, als het gewone publiek. Zie
bijvoorbeeld de artikelen van Daniëls en van de eigen redactie in Onze
Taal (november 2005). Een redactioneel artikel in NRC Handelsblad
voegde met betrekking tot de taalpolitiek de betrokken overheden zelfs
[OC: 'Hoed u voor daadkracht, en behoed de taal voor de Taalunie', Maar
al die kritiek had bijna all een betrekking op de nieuwe spell ing, in ruime
zin. Geen woord over het hier vrijwel nieuwe Surinaams-Nederlandse
element. Dat had toch sowieso aandacht verdiend, te meer omdat het ook
enige harde noren te kraken geeft.
Dat we voor de formele verantwoording van het boekie, als fenomeen,
namens de Taalunie (de opdrachtgever) twee Nederlandse en twee
Vlaamse handtekeningen aantreffen, geeft een afspiegeling van de verhoudingen zoals die nu vorm hebben gekregen; of die zo zullen blijven
moeten we afwachren. Deze keer zat het boekje al in de molen nog voordat de overeenkomst van kracht werd. Voor de verantwoording van de
inhoud en de wijze waarop deze tot stand gekomen is tekenen professor
Van Sterkenburg en dr. Beeken van het INL (de opdrachtnemer).
Volgens een via de Taalunie beschikbaar gekomen lij st zijn er als nieuw
428 Surinaams-Nederlandse woorden opgenomen - het boekje zelf
spreekt van bijna vijfhonderd , Inmiddels is mij gebleken, dat enkele
daarvan later weer zijn afgevallen en andere zijn toegevoegd. Hoe dan
ook, het is een klein deel van het totale aanta l (mij) bekende, momenteel
gebruikte en inmiddels ook lexicografisch gedocumenteerde SurinaamsNederlandse woorden, naar schatting 4000 à 45°0. Het hangt ervan
af welke je meetelt van de vele, qua uitspraak (vrijwel) onveranderde
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woorden uit het Sranan. Er was dus nog voorraad genoeg geweest om de
vijfhonderd vol te maken.
Niettemin, als je d:m kijkt hoe die lijst is uitgevallen, kun je na alle voorafgaande onduidelijkheid en verwarring roch een zucht van verlichting
slaken, als je tenminste nier meteen gespitst bent op bedenkelijkheden.
The proof of the pudding is il1 the eating. AI is het een vage uirspraak:
de lijst spreekr aan , toont authentiek, en doet her kandidatenlijsrje vergeten. Hij wemelt van de 'gewone' woorden, van welke iedere kenner
zal zeggen 'Ja, dat is echr typisch Surinaams-Nederlands.' Er zit van
alles bijj enige voorbeelden van huisraad en keukengerei: hobbelstoel,
tafe/doek, gasbom, ricecookerj van gereedschappen: houwer, pleier; van
kledingstukken: koto, orni, slaapjurkj van etenswaar en d ranken: cassavebroad, dal, heriheri, dram, orgeade; van 'landschap': schelprits, visgat,
trens; van culcuur: bazuillkoor, dansi, suripop, boekellbmlk; van dieren:
mOllkimonki, grietjebie, daks, mampier: van planren: /okus, awara, beschllitgras, bitawiwirij enzovoort.
Opvallend is her nogal grote aanral woorden en namen en hun afkortin gen onrleend aan her sraatsbestel, a lsmede afkortingen van andere instituties , samen 64. Dit doet vermoeden dat niet alleen taaldeskundigen,
maar ook ambtenaren een vinger in de pap hebben gehad. Wellicht is het
begrijpelijke streven geweest her boekje meteen maar zo goed mogelijk
bruikbaar te maken voor de eigen landsdienaren. Het is jammer, dat
de functie van her boekje als spellingwijzer bij deze eerste selectie niet
beter rot zijn recht is gekomen. Er zijn vele woorden opgenomen van
welke de schrijfwijze geen probleem kan zijn, maar niet opgenomen zijn,
bijvoorbeeld: madame jeallnette, leysboon, frila, c1utchen, red snapper,
kana, sapotiJle-orchidee, pailletketi en quaker oats. Trouwens, taalunie
onrbreekr ook.
Dan enige van die bedenkelijkheden. Willekeur lijkt aan de orde a ls
m oksi-alesi niet opgenomen is, maar moksimeti wel, terwijl he t eerste
rot her meest algemene volksvoedsel hoort en her tweede doorgaans
buitenshuis gegeren wordt. Mauritiuspa/m is een boekenwoord voor
wat gewoon morisi heet. Cellulair staar erin, maar de burger noemt zijn
mobieltje meesral kortweg cello Verder: kwatta-aap is een pleonasme,
bosyaws is niet een meervoud, lemmetjeboom zal we l vergissing zijn,
maar wat is een winti-e1lsemble?
Een echte uitglijder is handknie. Dat vond minister Wolf het ergste woord
van het jaar 2005, en terecht. Het bestaat niet. ' In Suriname gebruiken
wij het woord elleboog', zegt hij tegen de redactie van Ol/ze Taal 174:
341). Ook hoopt hij, dat er ' volgende keer alleen meer afstemming is
over de selectie van de [Surinaams-Nederlandse) woorden'. War bedoelt
hij hier precies?
Een aantal namen van disrrictsbewoners lijkt bij deze gelegenheid te zijn
bedacht: Brokopondo1lees, Sipaliwillees, Wanicaall en eigenlijk ook PaOnderzoek en debat

ramariboër. Verder zou je kunnen denken dat er in Suriname vechtlustige
lieden zijn, knokkers, die evenwel niet verder gaan dan het uitdelen van
porreIl - park nok kers dus. Het doet denken aan het kri;k der Frannen
(Ewoud Sanders in NRC Handelsblad) .

LENEN EN SPELLEN
Het 'Groene Boekje' behandelt onder het hoofdstuk 'Beginselen van de
Nederlandse spelling' de spelling van leenwoorden geheel vrijblijvend, dat /
wil zeggen zonder iets voor te schrijven of aan te bevelen, maar door de
feitelijke situatie bij het Nederlands van Europa als volgt te beschrijven:
'Woorden die we uit andere talen overnemen, schrijven we aanvankelijk
in de uitheemse spelling, maar naarmate een woord zich aanpast aan het
Nederlandse taalsysteem, wordt ook de schrijfwijze vernederlandst'. En
dat wordt dan nog in dezelfde alinea herroepen ten aanzien de Engelse
woorden.
Dat betekent, dat men in Suriname onder meer moet uitmaken welke zuivere Sranan (en andere vreemde) woorden die in een Nederlandse context
(vrijwel) met dezelfde uitspraak gebruikt worden, beschouwd moeten
worden als behorend tot het Surinaams-Nederlands, en hoe je die dan
moet spellen . Dar is dus in zoverre al gebeurd dar de woorden van de lijst
in het 'Groene Boekje' staan. We weten echter nog niet wat er gebeuren
zal met de vele die er niet in staan . En wat hun spelling betreft, ik heb in
de lijst maar één vernederlandsing aangetroffen, namelijk pireng.
Hoe het ook zij, het lijkt me een interessante, maar buitengewoon moeili jke opgave een juist onderscheid re blijven maken tussen twee talen,
hier het Sranan en het Surinaams-Nederlands, die door velen van hun
sprekers permanent worden onderworpen aan codewisseling en codevermenging, oftewel door elkaar worden gebruikt.
En dan moet die u/oe-kwestie, hiervoor al genoemd - ik beperk me
verder tot deze - nog opgelost worden. Kennelijk stuit het onveranderd
laten van woorden als markusa, kupari, sabaku, Buru en dergelijke op
problemen, hoewel de huidige generatie van Surinaamse schrijvers dat
zo toch niet lijkt te voe len. Als ik een Surinamer was, zou ik hierover
bezorgd zijn. Zoals het er nu uitziet, hangt de Surinaamse schooljeugd
nog steeds boven het hoofd ooit te zullen moeten lezen (ik citeer mezelf
uit de Weekkra1/t Suriname, I989): 'Moeder koopt onder de markt kubi,
snoek, sukwa, soepgroente, kumbu, groene bananen, markusa, meloen,
pun, zoete patatten, kukalesi, koekjes, zuurgoed van augurk en kroepoek
(of krupuk?). Wat zullen we smullen!'

DE GROTE VAN DALE
Tot en mer de rwaalfde uirgave (1992) was in de 'Grote Van Dale' het
aantal woorden uit Suriname of 'West-Indië' klei n en nier duidelijk tra ceerbaar. Daar kwam een eind aan met de dertiende uitgave (1999). De
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redacrie vroeg mij toen dit besrand te beoordelen, re verbeteren en op
te nemen in een nieuwe selecrie van Surinaams-Nederlandse woorden.
Deze selectie diende gericht te zijn op de Nederlandse gebruikers van het
woordenboek en daarom beperkt te blijven tot woorden waarmee dezen
toenrertijd in het dagelijks leven in aanraking zouden kunnen komen,
ook bij het lezen van romans en dergelijke uit of over Suriname. Enkele
andere, als bijzonder karakreristiek voor her Surinaams-Nederlands geachte woorden mochten eventueel toegevoegd worden. Voor de spelling
moest per woord gekozen worden voor de her meesr aangetroffene.
Ik heb toen waar het de literatuur betrof als maatstaf voor opname
genomen, dat een woord in minstens drie verschillende boeken van drie
verschillende Surinaamse auteurs uit de naoorlogse periode gebruikt
werd. Verder zocht en vond ik materiaal in Nederland, in het bijzonder
in de Weekkral1t Suriname, bij Surinaamse marktkooplieden, winkeliers
(w3;'lronder juweliers) en restaurants. Mijn voorstel tenslotte was om de
hele aldus verkregen collectie op te nemen, bestaande uit 408 uitsluitend
Surinaams-Nederlandse woorden en andere Nederlandse woorden met
een specifiek Surinaamse betekenis. Ik maakte daarbij onderscheid tussen
woorden die alleen in Suriname gebruikt werden en andere die dankzij de
komst van Surinamers ook in Nederland hun intrede hadden gedaan. Van
deze 408 woorden werden er door de redactie 346 uitgekozen om opgenomen te worden, waaronder er 2.9 een verkeerde omschrijving kregen.
De redactie volstond ermee de aandacht op het voorgaande te vestigen
door in het voorwerk mede re delen: 'Speciale aandachr is besteed aan de
eigen lexicale kenmerken van het Surinaams-Nederlands'. De woorden
van deze categorie werden voorzien van een label, 'Sur.', dat omschreven
werd als '(afkomstig uit) Surinaams-Nederlands'. Het onderscheid russen wel of niet ook voorkomend in Nederland werd terzijde gelaten. De
spelling van de leenwoorden was, overeenkomstig de opdracht en mijn
bevindingen, noga l vernederlandst, althans als die term hier toepasbaar
geacht kan worden. De meeste Surinamers, ook schrijvers, schreven,
voordat het Sranan zijn officiële spelling kreeg, onbekommerd markoesa,
enzovoort.
In de nieuwe uitgave van 'Van Dale' wordt geen gewag gemaakt van
her Surinaams-Nederlandse element en ook Ton den Boon, een van de
hoofdredacreuren, besteedt er in een interview geen aandacht aan (Grezel
2005). Er zijn enige Surinaams-Nederlandse woorden toegevoegd, het
label en de betekenis daarvan zjjn hetzelfde gebleven.
War de spelling betreft was 'Van Dale' al akkoord gegaan met die van
de Taalunie in het 'Groene Boekje' (Walters 2005 ), dus niet meer awarra
en kwiekwie, maar awara en kzvikwi. Aangezien er niet over alle spellingvragen al een besluit genomen was, kon de redactie van Van Dale
vrijelijk zijn eigen keuze maken in onder meer de uloe- kwestie. Het is
bij markoesa en 2.2 soortgelijke gevallen oe gebleven of geworden. WelOnderzoek en debBl

licht was dat mede met het oog op de eigen doelgroep, de Nederlandse
gebruikers.
Uit al het voorgaande mag blijken, dat bij de 'Grote Van Dale', evenals
bij het 'Groene Boekje', de gebruikers in het ongewisse worden gelaten
over de gevolgde selectieprocedure ten aanzien van het Surinaams-Nederlands. Wie, Surinamer of Nederlander, een woord uit de Surinaams~
Nederlandse woordenschat zoekt en het niet aantreft, kan nier weten
wat daarvan de oorzaak of de achtergrond is. Er kunnen dan vragen
opkomen als: is het woord dan wellicht door de lexicografen over her
hoofd gezien, is het nier courant, mag het nier als Surinaams-Nederlands
beschouwd worden, va lt het buiten de opzet van het boek, behoor ik niet
tot de doelgroep?
Dit artikel is her resultaat van wat ik een 'verkenning' genoemd heb, re
weten naar het verleden en heden van het onderwerp genoemd in de titel.
Wat de toekomst brengen za l, mede door toedoen van de Nederlandse
Taalunie, is een belangwekkende vraag. Er zijn activiteiten en plannen,
maar die liggen voor nu buiten mijn bestek.
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Berichten

IBS-COLLOQUIUM 2006
Her jaarlijkse IBS~co ll oquim wordt op veler verzoek war vervroegd en zal
dit jaar plaatsvinden op 28 oktober. Her thema za l zijn 'Paramaribo [he
City; Nieuwe sociale en etn isc he dimensies in mu lticultureel Suriname',
De bijeenkomst zal weer plaatsvinden in het Tropentheater (Soeteri jnThearer) re Amsterdam. Zoals gebruike lijk za l het voorjaarsnummer
van de 050 in ~007 over herzelfde thema handelen. Aureurs die over
het thema in dit nummer willen publiceren wordt ve rzocht contaCt op
te nemen met de hoofdredacteur van Oso, Dr. Wim Hoogbergen (w.s.m.
hoogbergen@fss.uu.nl).

OPROEP OVER GEGEVENS OVER REPUBLIEK OF MIJN HOOP
AI enige rijd woon ik op plantage Republiek in het district Para. In verband mer mijn culturele act iviteiten kreeg ik informatie dat op Republiek
I Mijn Hoop op het erf waar her gemeenschapscentrum staar, vroeger
een beg raafp laats voor (b la nke) soldaten moer hebben gelegen. Deze
informatie is afkomstig van ee n bonuman. Weet één van de lezers van
Oso, iets over deze begraafplaats? Weet iemand of er op Republiek of
Mijn H oop een militaire post is geweest? Ik ben ook al heel tevreden met
suggesties over waar ik verder op onderzoek kan gaan. (Antwoorden aan
Wolfgang Jost, Plantage Republiek, Distrikt Para, Suriname, 00597-325
4,8; wolfga ng@cq-li nk.sr.)

SURINAMISTIEKPRIJS VOOR WIM HOOG BERGEN
Op het IBS·colloquium van 26 november 2005 in het Tropenrheater in
Amsterdam is de Surinamistiekprijs voor de eerste keer uitgereikt aan
Wim Hoogbergen, hoofdredacteur van Oso. In 2004 heeft het bestuur
aangekondigd om in 2005 bij het vijfentwintig jarig bestaan van de stich·
ting IBS de Surinamistiekprijs uit te reiken. De prijs wordt vijfjaar li jks
uitgereikt en is in de eerste plaats een oeuvreprijs, en niet bestemd voor
een eenmalig boek of eenmalig onderzoek.
Het doel van de Surinamistiekprijs is een laureaat te huldigen vanwege
zijn/haar verdiensten op het terrein van de Surillamistiek, anderen op
het terrein van de Surinamistiek een voorbeeld te stellen, de studie van
de Surinamistiek te promoten en de discussie over de kwaliteit van de
Surinamisriek re stimu leren. Bij deze prijs hoort een kunsrwerk en een
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geldbedrag van € ].500.
Er zijn drie redenen geweest
om Wim Hoogbergen deze
pr ijs toe te kennen. Hij heeft
op het terrein van de Marrongroepen vele publicaties op zijn
naam staan waarvan zijn dissertatie uit 1985, De Boni-oorlogeN, 1757-1860; Marrollage
eH g/terilla ;11 Oost-Suriname,
her bekendst is. Deze studie
werd gevolgd door het Het
kamp vall Broos ell Kafiko
dat in 1996 verscheen. Eind
november 2005 verscheen van
hem en Dirk Kruijr De oorlog
van de sergeante1l; Surinaamse
militairen in de politiek, over
de Surinaamse militairen en de
Binnenlandse Oorlog. Voorts
is Wim al jaren bezig met de
emanciparieboekenreeks waarvan inmiddels twee delen zijn
verschenen. Daarnaast schreef Peter Sanches overhandigt het kunstwerk van Glenn
hij meer dan veertig artike len Kallasingh aan Wim Hoogbergen. Foto: Arjan van Lith.
in Nederlandse en buitenlandse
wetenschappelijke tijdschriften , voorname lijk over Marrons. Een tweede
reden voor de toekenning van de prijs is dat hij als eindredacteur van
050, TIjdschrift voor SHrhlamistiek sederr 1992. een grote bijdrage heeft
geleverd aan kwaliteitsverbetering en voortzetting van de uitgave van het
tijdschrift. Naast eindredacteur van Oso is Wim ook eindredacteur van
de BrOl1llellserie voor de Studie vall Suriname, de BSS-serie, waarvan
inmiddels 25 delen zijn verschenen. Met zijn publ icaties en activiteiten
als eindredacteur van 050, Tijdschrift voor Surinmnistiek en de BSSserie heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de bevordering van de
Surinamistiek in het algemeen en de activiteiten van de stichting IBS in
het bijzonder.
Het kunstwerk dat bij de prijs hoort is deze keer gemaakt door kunstenaar Glenn Kallasingh uit Den Haag. De opdracht aan hem luidde een
kunstwerk te maken waarbij de Maluana, het logo van de stichting dat
altijd op de achterflap van 050, Ti;dschrift uoor Suril1amistiek staat
afgebeeld, als inspiratiebron moest dienen.
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André Pakosie

In Memoriam Kees Dubelaar

(1917-2005)

lil

r. Cornelis Nicolaas Dubelaar was allereerst neerlandicus. Van

195I tot 1965 werkte hij als leraar Nederl ands aan de AMS
(Algemene Middelbare School) in Paramaribo, een periode die
richtinggevend voor zijn leven is geweest. In Suriname trok hij veel op

met Justus Gonggryp die hem de liefde voor Inheemse rotstekeningen
bijbracht. De meeste Surinaamse rotstekeningen (petrogliefen) bevinden
zich aan de oevers van de Coranrijn en de Marowijne. Dubelaar begon in
zijn laatste jaren in Suriname deze te documenteren. Na zijn terugkeer in

Nederland studeerde hij Algemene Taa lwerenschappen in Nijmegen.
In 1968 en in 1974 kwam Dubelaar terug naar Suriname om zijn inventarisatie van de Surinaamse petrogliefen re vo ltooien. (n 1984 promoveerde hij
tot docror in de Lenercn aan de Universiteit van Leiden op het proefschrifr:
South Anurican and Caribbean Petroglyphs. Voor zijn verdiensten voor de

archeologie van het Caraïbisch gebied kreeg Dubelaar een prijs waaraan
een Aink geldbedrag verbonden was. Hij kocht hiervoor onder andere een
computer en ging onvermoeibaar met de studie verder, waarbij hij zijn
aandacht verlegde naar de petrogliefen op de Antilliaanse ei landen.

Gonggryp interesseerde Dubelaar ook voor her Afakaschrift van de
Auka:1I1se Marrons . Tussen 1957 en 1982 reisde Dubelaar vaak naar de
Tapanahoni, waar hij onderzoek verrichtte naar dir bijzondere schrift.
Hij Ontmoette verschillende kenners daarvan die hem roestemming gaven

hun Afakageschriften te fotograferen. Dubelaar publiceerde in de periode
van ]961 rot 1995 veelvuldig over dit schrift. Begin jaren zestig nog
samen met Gonggryp. Een vruchrbare samenwerking met André Pakosie

vanaf T973 leidde ook tor belangwekkende publicaties, waarvan de belangrijkste was Het Afákaschrift van de Tapa!wholli in Suriname ('999,
uitgegeven in de BSS-serie).
Daarnaast verzame lde Dubelaar Afro-Surinaamse vo lksverha len . In 1972
pub liceerde hij in Negersprookjes uit Suriname vijf nier eerder verschenen
Anal'lSitori, waarvan twee in het Sranan met eronder een woord-voorwoord-vertaling en drie a ll een maar in de Nederl andse versie; alles
voorzien van uitgebreide toelichtingen. De uitgave werd ook in het Engels
uitgebracht. Voor zijn onbezo ldigd archeologisch en taalkundig onderzoek omving Kees Dubelaar in J987 de De la Courrprijs. In 1989 kreeg
hij van de samenwerkende Marronorgan isaties een Marron Award.
OIO Tijds c h,,1t voor Su ri namlst iek 2006,1
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In Memoriam Eugène Waaldijk
(1921-2005)

DJ

r. E. Th. Waaldijk stierf op oudejaarsdag W05 na een ziekbed
ten gevolge van een hersenbloeding. Waaldijk was als student in
Nederland act ief betrokken bij de cultureel- nationalistische bewegi ng Wi Egi Sani en de Vereniging Ons Surin ame. EugenÎu s Theodorus
Waaldiik promoveerde in T959 te Münster op Die Ralfe der Ilieder/ä,,-

I

dischen Publizistik bei der MeimmgsbildulIg hillsichtlich der Allfhebllng
der SkIaverei in den weshndischen K%nien. Na zijn promotie keerde hij
terug naar Suriname waar hij directeur werd van de regeringsvoorlichtingsdienst (RYDS). Na (enige) kritiek op de NPS en haar leider Johan
Pengel kreeg Waaldijk op staande voet omslag. Hij li et zich niet uit het
veld slaan en richtte begin jaren I960 samen l11et Frits Pengel en Rudy
Bedachr een journalistieke opleiding op. Ook brachten zij de krant De
Vrije Stem uit. Deze krant bad als missie dat het vrije woord te laten
horen in Suriname. Waaldijk werd in Suriname als nationalist regelmatig
uitgemaakt voor communist en extremist. Reden waarom hij besloot zich
in Neder land te vestigen.
Naar aan leiding van de Bijlmerramp in 1992 sch reef Waa ldijk de bundel

De 8ijlmerhemel leek eeN hel; Lameutatie langs eeN bloemenhek; Gedichten en een epiloog over de vliegtzûgramp.
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In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname die volgens de redactie voldoen
aan de algemeen geldende normen voor wetenschappelijke artikelen. Uiteraard geeft de redactie van

Oso ook ruimte aan bijdragen waarin ideeên naar voren komen en meningen worden geuit, waarmee
zij het niet eens is.

Afbeeldingen omslag
Foto voorkant Het Alziende Oog van de Opper Chief Ranger is een be langrijk en veel
voorkomend symbool van de Ancien! Order of Foresters in Suriname.
De afbeelding op de achterzijde is een ma/uana. Dit is een ronde houten schijf van bijna een meter
middellijn die door de Wayana wordt {Jebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Op deze ma/uana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden te zien is, zijn aan weers·
liiden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayakvoorstel len, een dier
(geest) met twee koppen en kuifveren.
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Kosmologie in een kist

Verslag van een etnografische
ontmoeting een eeuw na dato
SPOREN ZOEKEN
'Waarde Thom, het was waarlijk een groot genoegen voor mij in uwe
brief van 21 november te lezen dar gij de kisren met boeken en manuscripten hebt ontvangen', schrijft Arrhur Penard in een brief, gedateerd
11 december 1909, aan zijn broer in de Verenigde Staten. De 27 genummerde pakjes die zich in deze kisten bevonden, bevatten het materiaal
voor 'een psychologische studie; een alfabetische beschrijving van het
socialistische systeem en de aanbidding; een encyclopedie der Caraïben',
zoals de gebroeders Penard hun laatste werk omschreven .
Enige tijd geleden werden in leiden twee dozen met manuscripten en een
collectie tekeningen van de gebroeders Penard gevonden. 1 Te midden van
deze schat aan materiaal bevindt zich een mapje met 43 losse blaadjes
met aantekeningen en 4 grote vellen met daarop 22 tekeningen. De tekeningen zijn gemaakt door de Kal itia sjamaan Saka. Het mapje maakt deel
uit van een serie van 22 soortgelij ke mapjes en schriftjes, genummerd A
V, waa rvan het merendeel tekeningen van Inheemse informanten en
aantekeningen van Frirs en Arrhur Penard bevat. Deze tekeningen zijn
maar een deel van het etnografisch materiaal dat de gebroeders Penard
tijdens hun korte leven hebben verzameld . We hebben hier re maken met
een serie ongepubliceerde etnografische overleveringen van een eeuw
geleden. De collectie rekeningen is van een indrukwekkende schoonheid,.l
en de woordenlijsten en andere geschreven notities over myrhen en kosmo logie zullen een rijke toevoeging zijn op de bestaande gegevens over
de Ka lina en Arawak taa l en cu ltuur. In dit artikel zullen wij een dee l van
dit materiaa l presenteren met aanvullend commentaar uit andere werken
van de Penards maar ook uit latere bronnen.
Het gevonden materiaal biedr ons een bijzonder perspectief op wat we
een ontmoeting bij een kruispunt zouden kunnen noemen. Wie de werken
van de gebroeders Pena rd leest en vervolgens naar het onlangs gevonden
etnografisch materiaal kijkt, kan met weinig moeite vasrsre llen dar in dit
materi aal twee uiteen lopende ideeë nstelseis samenkomen. De rekeningen
en notities reflecteren enerzijds het verhaa l van de Indiaanse informanrell
en hun kennis van de Kalitia kosmologie en taal. Anderzijds weerspiegelt

um

Wij danken de Bibliotheek van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden voor de
verleende medewerking en de toegang tot het archief.
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het materiaa l het bij zondere leven va n de ge broeders Penard, hun o pmerk elijke ni euwsg ierigheid naar de inheemse ta len en kosmol ogie en de
fil osofische stro ming waa rin zij zich tussen 1904 en 1909 bevonden. Het
materiaal is sterk getekend door de gesc hiedeni s va n de o mstandi gheden
waaro nder deze bijzo ndere mensen elkaar o ntm oetten. Een van de doelstellingen va n dit a rtikel is dan oo k een verk enning va n de o msta ndi gheden
waa rond er deze data zijn o ntsta an. De meth ode die wij daa rbij ge bruiken,
heeft een a rcheo log isch karakter. Wat hi eld deze mensen, Frits en Arthur
en Sa ka, bez ig tijdens hun gesprekken ? Waa r ligt het sc harnierpunr va n
zulke, op het ee rste gezicht uiteenlo pend e kosmo logieën en leve nswij ze n?
Het project van de Penards is altijd a l va n persoonlijke aa rd geweest, hun
q ueeste is er niet ee n naar de religie en kosmo logie va n de Ka liri a op zichze lf. Zij zoc hten in de Kaliria taa l de spo ren van een and ere, uni ve rsele,
taa l, of va nuit hun eige n perspectief de bas isstructuur va n de menselijke
taa l. In dit a rtikel willen wij la ten zien hoe deze zoekrocht hun werk heeft
bepaa ld. Wij zijn diep geraa kt door de rijkdo m di e in dit archi ef bew aa rd
is ge bleve n, niet a\l ee n aan etno gra fisc h materi aa l maa r voo ral ook aa n
menselijke verbinteni ssen.

PRIESTERS IN GESPREK
Frederik Pa ul (Frits), Th o mas Ed wa rd (Th o m) en Arrhur Philip Pena rd
zijn in Paramaribo gebo ren [lissen 18 76 en 188 0, telk ens met ee n interva l
van twee jaa r. Z ij w aren drie van de vier zonen va n Frederik Paul Penard
en Philippina Sa lo mo ns. H et gezin van de welgesteld e hand elaa r w as
va n Franse oo rsprong. De Pena rd famili e kwam naa r Surin a me sa men
met an dere protestante gez innen in de zeventiend e ee uw, wa arsc hijnlijk
o m reli gieuze redenen . Toen Frederik Pa ul nege n jaa r was, werd bij hem
lepra geconstateerd en moest hij van schoo l. Toen hij elf jaa r w as, kreeg
Arthur Philip ook lepra. De rest van hun leven hebben de broers o pges loten do o rge brac ht in hun o ud erlijk hui s aan de Waterkant (Haversc hmidt
1949). Doo r hun a fzond ering hadden zij veel tijd en een zee r beperkt
soc iaal leven. Frits las en sc hreef veel. Beha lve een gevoe lig licha a m had
hij ook een ge voelige geest, hij wa s o ntva nkelijk voor fund amentele
levensv ra gen. Frirs wa s een intelligente en ni euwsg ieri ge geest . In de
kla d ve rsie van de voorrede va n de Encyclo pedi e sc hreef Arthur:
M erk waa rdig is her dat Frits op vier jarige leeftijd ee n bij zondere voorliefde koes terde voor Ind: waterk ann en . Al s hij ergens op ee n pa rtij
o f zoo, genoodi gd wa s wo u hij van da nsen of spelen ni ets weten. Hij
ve rzoc ht da t men hem bij de waterkann en zo u brenge n, stree lde deze
li efkoze nd met zijn ha nden deed a ll erlei vrage n zoo a ls zijn ze vo l, wi e
heeft ze gemaa kt, hoe komt het dat ze zoo rood zijn enz. en z. De zo lder
van o ns hui s w as da n oo k vo l met kl eine waterkannen di e hem va n a ll e
ka nten werden roe gezo nden (Schrift T: 13: a).
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Wij weten dat Frits en Arthur Penard een encyclopedische belangstelling
hadden in de natuur en in de Inheemsen. De contacten met Indiaanse
jagers begonnen toen zij bezig waren met hun boek over de vogels van
Brits-Guiana (Penard & Penard 1910). Hun belangsrelling voor Inheemse
geneeswijzen en de sjamanistische leer is vermoedelijk even oud.
Naast Frits en Arrhur was ook broer Thomas betrokken bij het project
dat tot de Caraïbische Encyclopedie moest leiden. Nadat Frits in september 1909 stierf, werkte Arthur vanuit het huis aan de Waterkant intensief
aan de voltooiing van de Encyclopedie samen met Thomas, die reeds in
de Verenigde Staten woonde. Dit blijkt uit de uitvoerige correspondentie
uit de periode oktober 1909-maart 1910. Arthllr stierf op 12 september
1932. In Arthurs brieven aan Thomas wordt Frits geschetst als een
priester, een visionair en zelfs als een profeet. Frits is in de ogen van zijn
broers verlicht en gezegend door inzicht en werkelijke kennis. 'Frits was
de leider, de rechterhand, de ziel van al ons werk', schrijft Arthur. De
Encyclopedie is het werk van Frits, zegt zijn broer, en hij bedoelt hier
meer dan een formeel auteurschap mee. Hij bedoelt dat de Encyclopedie
de kennis bevat die Frits in en mét zijn leven heeft verworven. Desalniettemin lijkt de hechte band en nauwe samenwerking russen Frits, die zijn
stem op een zeker momelH verloor, en Arthur, die steeJs sh:chter kun
zien, de grote kracht achter hun werk te zijn geweest.
De andere stem in de dialoog is die van de pyjai Saka en nog een tiental
andere Kaliii.a en Lokono mannen en vrouwen van wie de broers uiteenlopende informatie kregen. Hierover schreef Arrhur in zijn 'korte schets
van ons leven' welke in de inleiding van de Encyclopedie verwerkr moest
worden:
Onze kennis making met de lnd: was ongeveer 5 jaren geleden in de
maand Augustus, toen een groot aantal, uit alle delen van Suriname,
zich in de stad verenigd hadden, om het feest van koninginse jaardag te
vieren. Toen hadden wij een collectie van ongeveer 400 soorten geprep:
vogel huiden. Wij lieren enige groepen rood huiden binnen roepen om
ons de Ind: namen der vogels te zeggen. Zoo werd onze vriendschap
met de raDde menschen gesloten . Onder hen tellen wij thans meer dan
100 bekenden. Van deze stip ik hier de namen der Caraib: pujaimannen
aan, die ons mer de Encyclopedie geholpen hebben . SAKA of RINSI, van
BlSIRI in de Para district, zijn doop naam is Jozef. Zijn pujai naam is
JOPOTOME-ALITIALOWA d.w.z. de groote dragt van waarheid. Deze
man verleende ons de meeste hulp.
Saka is ongetwijfeld de belangrijkste informant van de Penards geweest,
tijdens hun studie voor de Encyclopedie en wellicht ook tijdens hun eerdere
werken. Over de Kaliiia pyjai schrijven de broers dat hij de enige Indiaanse
informant was die hen volledig vertrouwde. Uit notities die verspreid over
de correspondentie aangetroffen worden en speciale notities die Arrhur
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voo r her correcriewerk van de Encyclopedie naar zijn broer in de Verenigd e
Staten sruurde, weten wij dar Saka getrouwd was mer een vrouw uit de
Marowijne en een dochter met haar had, zij n oudste. Hij had nog meer
kinderen maar hi erover zijn verder geen details bekend. De sc hoonmoede r
va n Saka, Maria, met de reisnaam Irja-jll lamu en de geheime naam Ali
jemu, was ook een belangrijke informant van de gebroeders. Zij heeft de
broers ta l va n legenden verteld en vele tekeningen voor hen ge maakt.
Frirs en Arthur Penard hebben nooir veldwerk verric hr, het inheemse
leve n waaraan zij in hun geschriften refereren, hebben zij nooit lijfelijk
kunnen aanschouwen . Alles wat zij weren, dank en zij aan de gesprekken
di e pla ;:l tsvo nden in het hui s aan de Waterkant, en dankzij het feit dar
Saka en anderen va n hun inheemse vrienden hen trouw bleven bezoe ken.
De broers voo rzagen de informanten van sc hrift en porlood, die zij
mee nam en naar hun dorpen, waar zij dan naar eigen keuze tekeningen
ma akten, zo vertelt Arthur in zijn brieven aan Thomas. Bij terugkomst
in de stad voorzagen de tekenaars hun sc hetse n van ee n toe lichring. Deze
onrmoetinge n en gesprekken die vijf jaren duurd en, resu lteerden in ee n
ve rza melin g va n woordenlijsten, taalkundige aanrekeningen, ora le overleve rin ge n in de vo rm va n ve rhalen , norici es over de orde van her heelal ,
de oorsprung va n het h:ven t::n van Jt:: me;:II ~ , kunt: Uil tClw:: tlingt:11 va n
ge nez in gsr iruelen, nam en van dieren en (genees kundige) planren en de
leefregels va n de Kalilia . De gebroeders waren nier ongevoeli g voo r sys temarise rend e en validerende criteria met betrekking tot hun gegevens. Ze
ontvingen meerdere bezoekers uir verschillende dorpen, zowel mann en
;:l Is vrouwen. Als het ging om tekeningen en patronen en om de symboli ek erva n, li eten zij verschi ll ende informanten over hetzelfd e teken en en
ve rtell en, bovendien li eren zij ee n informanr op verschi ll ende mom enten
tekenen o f uirl eg geven. In een va n zijn brieven aan Tho ma s sc hrijft Arrhur: 'Wa nnee r een indiaan op verschillende 1110menren dezelfde rekening
maak r komen zij ge heel overeen, so ms slec hrs gedee lrelijk en soms in
her ge heel niet. Voo ral de grote tekeningen variëren srerk. Wann ee r de
indiaan gevraagd wordr naar deze variarie, stelr hij dat de derail s kunnen
versc hill en, maar dar de hele rekening herzel fde fenomeen ve rtolkt. ' De
indruk die wij krijge n uit de correspondentie ove r de Encyclopedie is dar
zij alles wat zij er in sc hreven dubbel gec heckr hebben.

KUPIRISI-JUMU. DE GEEST VAN DE LUIHEID EN WIJSHEID
In een van zij n brieve n aa n Thomas schrijfr Arthur: ' De reden waarom
de India nen o ns met hunne geheimen hebben vertrouwd is omdat wij ni et
getrachr heb ben om hen te leren maar 0111 door hen geleerd te worden;
wij hebbcn nooit met hunne verk laringen gespot. De voornaamste reden
ec hter is o nze ziek te, want niet alleen zijn wij beiden melaarsc h maar
ook broeders. Onder de indianen staa n wij a ls de twee lin g zonen va n
der sla ngen geest bekend' (aa nhangsel bij brief van Arrhur Pellard naar
Thomas van 6 nove mber 1909). Frits cn Arrhur sch reven dar zij doo r hun
F.. blola J ar .. & Zal re vu Arkel Kosmologie ill ee ll kiS!
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belangrijkste informanten, hun Indiaanse vrienden, besc houwd werden als
' the first white men who ever comprehended an Indian'. Zij kregen van
de naam Kupirisi-jumu , de geest van de luiheid en wijsheid. De bijzondere
gebeurtenis die zich in februari 1907 voordeed, is ongerwijfeld ook van
invloed geweest op deze bijzondere status die de melaatse broers genoten .
Gij herinnert u zeker dat maatje eenige jaren geleden schreef over eene
korte verstand verbijstering van Frits. Even als de indianen, die ons
bezoeken hield Frits vo l dat bet eene begeestering was, te weeg gebracht
door de studie der talen; Merkwaardig is thans de door hem gedane
voorspelling dat hij op 33 jarige leeftijd zou sterven; ook zag hij vele
wonderlijke visioenen maar wi l daarover niet uitweiden, want her is een
lange geschiedenis die u geen belang zou inboezemen (brief van Arthur
aan Thomas, 4 december 1909).
In ee n aanhangsel van een larere brief, beginnend met de woorden 'iets
over de inspiratie va n Frits' beschrijft Arthur deze twaalf uur durende
begeestering en de rwaalf dagen van ziekte van zijn broer gedetailleerder. Volgens de Indiaanse informanten was Frits door Tamusi, god, zelf
bC.lidJ gt:\vee:,l. Arrhur schrijft daarover naar Thomas: 'het ontroerde
mij, van de lippen der indianen hetzelfde te horen, war Frirs reeds in her
geestenland ervaren had' (brief 14 januari 1910 ).
Bij de Kaliria speelr ziekte een bela ngrijke ro l in het verkrijgen van specialisrische kennis. Delirium en een hallucinerende staat door koorts zijn
momenten waarin de ziel toegang krijgt ror een geestenwereld en daar
voor enige tijd blijft dwalen. Een pyjai is hij of zij die van deze plaats
terugkeert en zijn/haar pad naar de mensenwereld min of meer zelfstandig, maar dikwijls mer de hulp van geesten, heeft teruggevonden. De
geneeskundige praktijken van de pyjai's steunen op het vermogen om deze
paden re leren kennen, te onthouden. Uit het archief en andere publicaties
van de gebroeders Penard weten wij dat de begeestering van Frits als een
pyjai-initiatie werd gezien. De ziekte van Frits was een belangrijk gegeven,
zowel voor Frirs als voor Saka en andere Inheemse informanten. Lepra is
geen inheemse ziekte en de gebroeders Penard deelden de in het Caraïbisch gebied wijd verspreide opva tting, dat de Indianen niet ontvankelijk
zo uden zijn voor deze infectueuze ziekte. Deze overtuiging, gefundeerd
of nier, heefr er in ieder geval voor gezorgd dat de gebroeders Inheemse
vrienden konden maken tijdens hun afzondering en dat zij met hen intensief en vee lvoudig onder houdingen hielden. De belangstelling van Saka en
andere inheemse sjamanen voor de gebroeders en hun ziekte, was vermoedelijk verankerd in hun eigen visies op de etiologie van de ziekte. Vanuir
ee n antropologisch gezichtspunt is de initiatie van Frits Penard tot pyjai
het leidende motief van de bijzondere relatie tu sse n Saka en de gebroeders.
Hun Neo-Sophia~studie en de verzameling van ander etnografisch materiaa l drukt deze basis menselijk en hoogst persoonlijk uit.
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NEO -SOPHIA EN SJAMANISME
Een zeer bela ngr ijk e drijfvee r ac hter het p ro ject va n d e Encyclo pedi e en
het werk va n d e Pena rds in bredere zi n, was de zoe ktoc ht va n de broe rs
naa r d e gro nds lage n va n de oorsp ronk elij ke mense ntaa l. In her Ka raibisc h meend en zij vee l aa nkn o pings punten te hebben gevo nden voo r
d e reconstru cti e va n het universel e a lfa bet. De ge broeders benadrukten
herh aa ldelijk d a r zij wild en aa nton en hoe d e reli gieuze systemen en de
g ra mm arica's va n d e 'meest barbaarse en m eest geci vil iseerd e naties' in
g ro te I1wte o nderlin g o ve reenkomen en rot deze lfd e co nclusies leid en:
'Alle talen zijn volma akt en vormen zam cn ee n ha rm o ni sc h ge hee l, het
all es scheppend e alphabet, de red e va n d en mensc h (GO D ). Elk w oo rd
van we lke taa l oo k is ee n berekening, in ve rband mer d it ge hee l. Elk e
len er heeft ee n beteken is, doch di e betekeni s heeft men in d e loo p der
ti jd en vergeten' (Schri ft T: 13: k l. H et moge d uidel ijk zijn d at de gebroeders zich lie ten inspireren d o o r de leer va n d e ka bba la . De mellschetellde
aal/bidders der zol1l/eslal1g (Pena rd & Pena rd 1907, 1908) is het eerste
boek \vaa rill een deel va n dit ma teriaa l verwe rkt is. Een rweed e p ro jec t
va n de Pena rd s, helaas o nvo ltooi d , wa s d e Ca raïbi sc he En cyclo pedi e. Een
d eel van her ru we mareriaal dar zich in de d oos in Leid en bev indr, is al
ge bruikt in De memchetellde aanbidders. Een a nde r niet o na a nzienlijk
dee l we rd d aa r nog niet of o n vo ll edi g in verwe rkt. Uit de co rres po nde nti e ove r de Encycl o pedie blijkt da t De mellscheteude aanbidders ten
g ro nds lag li gt aa n de En cyclo pedie en d a t het etn ogra fi sche ma teri aal va n
beid e proj ecten voo r een deel overeenk o mt. Frits en Arrhur o ntvin ge n
vee lvou di g co mm ent aar op hun werk in brieve n, ma ar oo k in d e vorm
va n boe krece nsies. Hun tijdgenoten C. de Goeje ( 19 08) en W. Ro dway2
prezen de ge broeders voor hun inzet en voo r d e waa rd e va n hun gegevens
o mtrent d e kos mo logie, sja ma ni sti sc he k unsten en a nde re as pec ten van
her leve n en d e kun sr van d e lnh ee m se n va n Suri name. Z ij ra adden de
ge broeders ec hrer ook herh aa ldel ijk a f o m assoc iarie f mer taa lelementen
uit uitee nl o pend e we reldstreken te spelen.
Frits en Arrhur beschou wd en zichze lf o p de eerste plaats a ls o rnith o logen
en gin ge n ook mer hun etn ografische gegevens in die li jn re werk . Z ij
b rac hten d e Indi aa nse co ncepties o nder in ord es, fa mil ies etcetera , ner zoa ls zij ee rde r met d e vogels va n Suriname had de n ged aa n. Een voo rbee ld
hi erva n is her sc hema hi eronder (Fig uur 1). Zij o ndersc heidden ee n aa m a l
klin ke rs en med eklink ers die elk a fzo nderlijk ee n bepaa lde berekeni s dragen. El ke klink er vertegenwoordigt een leve nd prin cipe, de med eklink ers
zijn de acti eve elementen. Samengevoegd vo rm en de letters sy ll a ben met
eige n bereken ni sse n, specifieke formati es van de principes en de ncti es.
Deze sy ll a ben zijn d e di epe betekeni ss tructuren waa ruit d e Ka liiia taa l
besra at. De ge broeders Pena rd noemd en dit systee m her Neo-Sop hi a .
2 Brief 'lan James Rodway aa n Arthur Penard van 18 ma art 1909 uit het Pen ard-a rchief in de
bibliotheek van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te l eiden.
Fabiola Ja ra & Zalr e va n Alke l KO ' moI Oli. in ten ki.t
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Figuur 1. Kern va n de Neo·Sophia·co nce plie vol gens de gebroeders Penard 3
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S L K T M N P-B
De banden der Zevenster
De Penards waren er van overtuigd dat de Kaliiia het geschrift hadden
gekend en waren vergeten. Voor de bewijsvoering van de broers was de
kosmologisc he kennis van Saka en zijn talent om deze kennis met behulp
van vele registers over re dragen onontbeerlijk. Hun belangstelling voor
de figuren van de ornamentiek en rotstekeningen is onmiskenbaar met
deze overtuiging verbonden. In het Leidse archief bevinden zich kopieën
en overtrokken rekeningen van de rotstekeningen van de Demerara en
Rupununi. 4
De interesse in de rotsteken ingen dient bovendien begrepen te worden
vanuit de joods-christelijke achtergrond van de broers. Daarbij deelden de
gebroeders en hun Inheemse informanten belangrijke nories over taalideologie. Saka voorzag de gebroeders van een lijst van klinkers en medeklinkers mer hun diepe betekenis, betekenissen die een elementaire verbintenis
mer de natuur vertonen. Voor de Penards die zichzelf vragen srelden
over de relatie tussen taal en de natuur, het geestelijke en stoffelijke, de
sc hepping, was deze kennis van Saka buitengewoon interessant. Nadat
Arthur over de lijst met letterbetekenissen naar zi jn broer Thomas had
geschreven, reageerde deze laatste: 'So you are Indian Priests now! And in
possessio n of their seerers !' (brief 20 oktober 1907). Dit alles resulteerde
in het manuscript 'De God der Caraïben' uit het Leidse archief.
Het is geen idiosyncrasie van Saka maar een wijdverspreid idee onder
de Inheemsen dat pyjailiederen, in het bijzonder de Aremi, in een 'diepe'
taal verto lkt worden die niet doo r de gewone mensen te begrijpen valt,
daar de liederen op bijzondere mac htige klanken en harmon ieën sreu-

.J

3 Wij komen hier later op terug .
4 Deze tekeningen zijn onlangs veelvoudig beschreven en gepubliceerd, zie onder andere
D. Williams 0993, 1995) in publicaties van het W. Roth Museum in Georgetown, Guyana.
Geen van de huidige studies suggereen dat deze shamanic signs voor een alfabetische
interpretatie vatbaar zouden zijn.
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nen.Sln her manuscripr 'Kaliiia o r Carib Indians of Guyana' refereren de
Penards aan revcrend Dance en parer Rocheforr,6 die eveneens melding
maken van her besraan van 'a mysreriolls Inngllage, ollly kIlOWIl ro th e
o ld man in wh ich [hey take resolurions of war'. Maar, zo schrijven de
Penards over pater Rocheforr: 'he never penerrared inro [hat mysreriolls
language'. De gebroeders probeerden hi er op hun eigen wij ze wel in re
slagen, namelijk door ee n overbrugging re maken russen de Karaïbische

klankenlcer, de symboliek en het schrift.
De zoektocht va n de broers naar aanknopingspunren voo r de reCOnstruc ~
rie van de Universele Taal werd, zoals wij zu llen aanrollen, voo rtgezet in
de gesprekken met Saka. Het resulraar is een magnifieke collec ti e tekenin~
gen en vertellingen die de bijzondere kenmerken heeft van een bevlogen
dialoog tussen diep geraakte geesten die een begrippen brug probeerden
re bouwen russen de oude en de nieuwe wereld.

ARCHEOLOGIE VAN EEN DIALOOG IN 22 BEelDEN
Aan de hand van de tekeningen en aantekeningen uir Boek D kunnen wij
een goede illustratie geven van het etnografische materiaal dat de gebroeders Penard hebben verzameld en hoe zij dit geb ruikten voor hun Nco
Sophia-project. In vergel ijking met de andere schrifte n is Boek D een verzameling van op het eerste gezic hr uiteenlopende thema's. De nadruk ligt
hi er op thematiek, in tegenstelling tor de rest van het materiaal voor de
Encyclopedie is dit schrift ni er in alfabet isc he volgo rde opgezet en op het
ee rste gezich t is het ook niet geredigeerd. De andere uitzo nd eri ng is Boek
A, ook va n de hand van Saka.7 Het merendeel van de tekeningen boeken
in de verzameli ng daarentegen bestaan uit woordenlijsten met de tekeningen als illustraties. De tekeningen zijn uit her oorspronkelijke blad papier
geknipr cn onde r het corresponderende woord geplakt. Het betreffen
meestal afzonderlijke figuren, patronen of figuratieve rekeningen van dieren, planten en gebruiksvoorwerpen . De tekeningen zijn waarschijn lijk
zonder enige onderlinge samenha ng getekend, of in ieder geval uit hun
context geknipt door de a uteurs. 8 Boek D is samengesteld uit verschi llende rekeningen op foliopapiet. Deze papierbladen zijn bij uitz.ondering
intact geb leven. Dit maakt her mogelijk zich enigszins een voorstelling
te vormcn van de dynamiek van de gesprekken waarin de uitleg over de
tekeningen en de vertali ng va n deze uitleg tor stand kwam. Op basis van
rhematiek en stijl kan er een ruwe classificatie gemaakt worde n van de
5 Voor recent onderzoek met betrekking tot dit thema in de Guyana's zie: Boven 1999; Jara
1989; Magafia 198B; Van Nie t993.
6 Vermoedelijk refereren de Pena rds hier aan de werken van C. de Rochefort (168t) en O.C.

Dance 118811.
Wij hebben gekozen om Boek 0 centraal te stellen În dit artikel, wegens de rijkdom van de
collectie tekeningen en de beperkingen van de lengte van dit artikel.
8 Ook uit dit materiaal kunnen belangrijke inzichten verworven worden. Wij denken daar een
schat aan taalkundig materiaal te vinden.
fab lOl1 J in & Zlï' e Vin Arhl
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tekeningen uit Boek D. Wij kunn en hier ni et elke afzonderlijke rekening
behandelen, we zullen de verschillende tek enillge ngroepen benoemen en
daar enkele tekeningen uit lichten .

OKOJUMU EN ANOERE TRAWANTEN
Een eerste groep rekeningen onderscheidt zich door de deco ratieve patronen die de overhand hebben. De decora tieve motieve n zijn redelijke vaste
vormen, die ook vaak naar mythen en andere narrarieve genres verwijzen.
Tot deze tekeningenserie behoren de rek eningen Siliûo omiomipio mere
(D I), een samenstelling van de boa en de sterfiguur asinao; Silitio emali
mere (02), het morief van asinaa, zesmaa l herh aa ld; Tulutulu apolo mere
(04), een afbeelding van een bekend vlechtpatroon mer her motief van de
lum-turu, her blad van de boomorchideej Woto mere en Epzámiapo mere
(D6 en D7), evenee ns bekende patronen, de eerste met het motief van de
visgrate n, de rweede met de kruismotjeven die vee lal op de bodem van
aardewerkschalen worden aangebracht; tenslotte Tzoza jumu mere (08 ),
een afbeelding van zandloperfiguren.
De ee rste tekening Silitio omiomipio mere laat zien hoe de boa uit haar
oude huid kruipt en zich verjongt. Binnen in het lichaam van de boa is
het patroon va n asinao afgebeeld. Zowel de boa als asinao zijn bekende
motieven in de Caraïbse ornamentiek en worden eve neens toegepast als
vlechtpatroon . Saka tekende de figuren enigszins in de stijl van de vlechtwerkpatronen, de sa menvoeging van de figuren is echter geen vast conventioneel patroon. Op de tekening staat geschreven ' figure symboJ of a star
changing its hide like a boa' . Het is de metaforische conjunctie van de boa
en de ster, Saka is in dit opzicht de auteur van de voorstelling. De tweede
rekening, Silitio emali mere, lijkt een vervolg op, of een toevoeging bij, de
voorgaande tekenjng te zijn. Het mOtief van asinao, ditmaal ni et in twee
delen ontvouwen maar enkelvoudig afgebeeld, wordt zesmaal herhaald.
Asinao ligt op twee parallelle lijnen en twee parallelle rijen va n punten.
In de aantekening wordt Asinaombo, de oude asinao. ook vertaald als de
geest van asinao: 'it also represenrs the great boa changing its hide'.
De slangengeesten (Okojumu, Alamali en lkiliju ) zijn meerdere malen
onderwerp van de tekeningen uit Boek D. Met de tekeningen Sililio
omiomipio mere en Silitio emali mere laat Saka zich op de eerste plaats
uit over de astronomische cycli en daarmee ook de jaarcyclus. Siritio zijn
immers de jaarsterren. De vervellende boa in de eerste tekening was al
de representatie van de jaarcyclus, nu is het de weg van de ster die de
groeicyclus van de boa symboliseert. De belangstelling van de gebroeders
Penard voor de para llellen tussen het vervel proces van de slang en de
j"13rcyclus zien we al in hun eerdere werk, De mellSCheleltde aanbidders
der z01/1zeslang. De boa in al haar gedaantes is de spil waar het begrip van
de Karaïbische kosmologie en raa I van de ge broede rs Penard 0111 draait.
Recenter onderzoek naar de erno-astronomie va n de Kaliiia laat zien hoe
de noties over her jaar beru sten op de o bserva ti e va n de zonnewenden
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in combin a ti e met de posities va n een aa mal opz ienbare sterrenbeelden
zoa ls de Plejaden, Scorpius, Sirius en Orion. Het begin va n het jaa r wo rdt
aangegeven door de gecombineerde o bse rva tie va n de positie van de twee
belangrijkste sterrenbeelden: de Plejade n en Scorpius, de zo nn esterren
ge noemd. Scor pills is de boaster di e de Ple jaden, de kinderen va n de zo n,
achtervo lgt (z ie o nd er a ndere E. M aga na & F. J a ra 1982).
Dit brengt o ns bij ee n vo lge nde tekening uit deze groe p. TlIna ; 1111111 111 ere
(0 8) is voorzie n van ee n tekst met uitl eg en vee l extra aa ntekeninge n,
zowe l in de teke ning ze lf al s op de losse bladen die bij het sc hrift ho ren.
Er zijn dri e overeenkom stige patronen a fgebee ld , va n rechts naar links
respecti eve lijk luna j umu m er e, kuwe m ere en pipa 111ere. Het zijn za nd lo perfi guren die rege lmatig toege past word en in de Ca raïbse vlechtklln st.
Uit de aanrekeningen bli jkt dat de rechterhelft va n de tekening kort laat
zien hoe de dri e zo nn ekind eren of zo n-bloe men opgeslo kt en uitgesp uu gd
worden door de boa. De lin kerhelft va n de reke ning stelt het ve rh aa l
gedetaill eerder voo r: de zOilnek inderen worden ac hterna gezete n door
de boa, hi j haa lt hen in en eet hen op, de kinderen vera nd eren in kUUJe
(s lak ken) en o ntsna ppen weer. M aa r de boa vo lgr hun sli jmspoo r en
ve ro rbert hen opnie uw. De zo nnekinderen veranderen zich lUI in padden,
desalniettemin wordt hun spoor weer door de boa gevo nden, di e hen
da n nogmaa ls ops lok t. De ee rste ep isode eindi gt met het o mstaa n va n
de vloed op het mo ment dat de zo nnek indere n bij de bron va n de ri vier
nee rsto rten. In deze m yth o logische cyclu s zijn de Ple jaden de kinderen
(de cultuurheld en) di e Tamllsi verschillende mal en maakt en die telk ens
weer door de boa ac htervol gd word en. Dit herhaa lt zich ee n aantal keren
to td at de juiste astronomische afstand ru sse n de jaa rster ren Siritio en de
boas rer wordt ve rkrege n en de boa de kinderen niet meer kan inh a len.
De uitkomst is de cyclische opeenvolging va n de seizoe nen. Deze ep isode
vorm t ee n breed bekende sterrenm ythe in de Karaïbische en Arawakse
mythologie va n de Guyana's. De waterboa veroo rzaa kt de seizoenencydu s waa rm ee wij terugkomen bij een vernieuwi ngsproces en het th ema
va n rege nera tie. De boa en in het bij zond er het verve lproces va n de slang,
zoa ls afgebeeld in de ee rste twee tekeningen (Silitio omiomipio m ere en
Si/itio ema li m ere), heeft ec hter zee r waarschijnlijk nog ee n heel a nd ere
betekenis voo r Saka en de Penards ge had. In de Inh eemse visie bestaa t
er ee n belangrijke rel a rie tu ssen de anaconda (E lI1lectus maril1l1s) en
aa nd oen ingen van de huid , ee n relatie di e niet op de la atste plaa tst ge legd
wordr vanwege het ve rm ogen van deze dieren o m te ve rve ll en.
Op ee n vo lgend fo li o blad staan enk ele kl e ine figuren afge beeld. Z ij ronen
gee n bekende patronen noch duidelijke ve rh alen, of slechts fragm enra risch. Wij treffen hi er Kuwe ;umu m ere (D 9) , ee n afbee lding van de watersla k; Atita 11lere (0 LO ), een tekening va n de landslak; Siu/u emali mere
(0 I I ). ee n afbeelding va n de kreeft en tenslotte KOl1omeru ierem bo mere
(D 12), ee n tekening va n ee n verenroo i. D9, DI 0 en D I I ro nen alle de wege n va n sc haaldie ren, her is niet ondenkbaar dat zij verkla ringen van het
fablola Jara & Zal re van Alke l KOlmologie in elll kist
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ver haa l va n de zonnek inderen zijn. Wij hebben sterk het vermoeden dat
achter deze tekeningen een gesprek schuilgaat ove r de oorsprong van de
seizoenencyclus, het jaar (siritio) en de rol van de boa daarin, zoa ls ook
a l bij de voorgaande tekeningen het geva l was. De tekening Konomeru
ierembo mere (D I2) is op hetzelfde blad getekend als de afbeeldingen
D9, 010 en D11, maar voora lsnog kunnen wij geen duidelijke narratieve
relatie tussen deze tekening en de andere drie tekeningen ontdekken. Het J
is ee n afbeelding van een verentooi. De aantekeningen indiceren dat irr'
her midden van de tooi zic h de geest van de elektrisc he aal, de bliksem,
bevindt en tevens staat er vermeld dat de sidderaa l verantwoordelijk is
voor het onweer. De drie veren stellen de tanden van de donder voor. In
het manuscript 'Popular Norions Perraining to Primitive Srone Arrifacrs
in Surinam', dat zich eveneens in het Leidse archief bevindt, verwijzen
de Penards meerdere malen naar Saka's tekening van KOHOmertl ierembo
mere. De vo lgende opmerking in een voetnoot verk laart wel licht de grore
belangstelling van de broers voor deze specifieke tekening:

Ir is worrhy of nore that the feathercrown, as drawn by Saka, has very
much the appearance of the upper positions of some of the more elaborare rock inscriptions ro be found in Guiana. Compa re especially wirh the
petroglyph found neat Matlissa Rapids Berbice river, reproduced on the
cover of Timehri the Jo urnalof the Royal Agricultura l alld Commercial
Society of British Gu ianaj see the lower figure at the enrrance left. See lm
ThutJ1: in Journalof Anthr. [nt. St. Britain and Ireland, vol 11 p. 647.
Deze gegevens geruigen van de pogingen van de Penards om een verloren
gegaan sc hrift te herontdekken. Overeenkomsten tussen de tekeningen
van Saka met de in Brits-Guiana gevonden petrogliefen waren voor de
broers ongetwijfeld belangrijk bewijsmateriaal in die richting.

IN HET SPOOR VAN DE KUNSTENAAR
Een derde groep tekeningen o nderscheidt zich sterk van de voorgaande
series en doet zich voor a ls ee n verzameling van zeer persoonlijke composities van Saka. In a l deze afbee ldingen staan exp ressieve, geabstraheerde
vormen in dienst van de verhalen die Saka met de tekeningen vertelt.
De herhalingen van geabstraheerde vormen kunnen niet als symbolen
geïnterp reteerd worden, ma ar zijn op de eerste plaats indicaties voor de
verhaallijn . Tot deze serie behoten de tekeningen Okope-mere (DIS), met
a ls basisfiguur een simpele samenstelli ng van vier curven die de vleugels
en de borst va n de vleermuis ve rbeelden; Kuwelolo-mere (DI9), een
afbeelding van spiraalvorm ige slakken hui zen; Alisitia-mere (D20), in de
aanteken ingen vertaa ld als 'a kind of elongated mussel shell' j de tekening
Ikili;u (a1111110 (021), een afbee ldi ng van de zonneboa Ikilillj en tens lorte
Wato Wala Mere (022), een vervolg op de voorgaande tekening, in de
aantekeningen beschreven als 'figure symbol of burning fire'. Ook Awa-
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Illape Illere (D 17) behoort rot deze tekenillgengroep. Deze specifieke
afbeelding heefr ons in het bijzonder geraakt, vanwege haar uitzonderlijke schoonheid en geraffineerde cOlnpositie. De tekening handelt over
Awalliape de Tiger Lord, een bekend personage uit de Kalilïa mythologic, die, net zoals de decoratieve patronen, intrinsieke eigenschappen
en verhalen met zich meedraagt. Zij bes laat maar liefst vier A4-tjes en
roont een rondreis van de jaguar. De centrale figuur in de rekening is
her patroon van Awaluape's voersporen. Dat deze tekening, net als vele
andere rekeningen van Saka's hand, een rondreis laat zien, is mee r dan
alleen een vorm waarmee het cyclische karakrer van de tekeningen en
kosmologische concepten tot uitdrukking komen. Her maakt dar er een
aanzienlijke speling in tijd en ruimte ontstaat. Met zijn rekening verbindt
Saka verschillende bndschapsfacroren aan gebeurtenissen, waarmee het
landschap gesocialiseerd en geactualiseerd wordt.

EEN WERELDREIS
In Boek D treffen wij ook vier afbeeldingen van huizen. De eerste twee
zijn vrij nauwkeurige schetsen van specifieke Kalilïa bouwsels: de tokai
en dc tllkllsipall. Tokai Illere (013) is de pyjaihur, dubbel afgebeeld als
een antipode. Aan beide uireinden van de overigens goed herkenbare
kegelvormige hut staan de eleteli, de middenposten, in Ahlbrinck ;-retï-r;'
( 1931: 119 ), her zijn de openingen waardoor de opgeroepen geesten binnen komen. Aan de linkerkant bij de onderste hut staat een itapute, een
van palmbalderen gevlochten scherm dat bij de openingen van gesloten
huizen als deur gebruikt wordt, etapu-ti of etapur; in Ahlbrinck ( 193 1:
163). De tekening la~]{ de rokai van de buitenkant zien en geeft rege lijkertijd ook details van de binnenkant van het bouwsel: het toOnt de centrale
pOSt die beide huizen draagt, de midden posten en de wata/Ju, de zijposren
waarop de geesten plaatsnemen tijdens de pyjaisessie, Verder in het mid den van het onderste huis bevindt zich de plaats waar de pyjaiman zelf zit
rijdens de genezingssessie. De tweede hllizenrekening, D 14, is een afbeelding van dc rukusipan. Ahlbrinck (1931: 120) beschrijfr de 'rukusiban'
31s 'een groote, ronde woning, wier wanden eerst tor manslengte recht
opgaan, daarna schuins naar binnen loopen om in hoogen spirs re eindigen', In de tekening geeft Saka details over de verdeling van de ruimte,
Naasr de ingang links bevindr zich her gedeelre voor de jongeren, rechts
de plaats van de oude vrouwen en vooraan in het midden het gedeelte
waar de pyjaiman omgeven door de oudere mannen zit. Aan de top, bij
de midden posten is de boa afgebeeld. De rukusipan wordt in de Wayana
dorpen van de Boven-Marowijnerivier nog steeds gebouwd a ls gastenverblijf en ceremonieel huis (Boven & van Nie 1988; Magalïa 1992; Schoefr
1972), maar is vOlndaag de dag minder bekend bij de Kalina.
De rokai en de tukusipan zijn allerminst gewone huizen. De rokai wordt
speciaal gebouwd voor de geneessessies en meteen daarna ontmanteld . Onder de \Vayana en Trio van Suriname, hebben de aureurs geobserveerd dat
fablola Jan & Zalf. van "'rhl
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de tukusipan gebruikt wordt als vergaderplaats, als gastenverblijf en als
ceremoniële ontvangstplaats voor de jagers. Beide bouwsels hebben ritu ele
functies en dienen als plaatsen waar het socia le leven in een liminale siru~
atie verkeert. De geneeshut van de sjamaan zondert de zieke en de genezer
van het gewone leven af. In de tokai vindt er tijdens de genezingsceremonie
een herstelproces plaats. In de Inheemse etiologie ligt de oorzaak van
ziekte bij een verstoring van de socia le relaties. Tijdens de initiatieriten
van de jongeren wordt de gewone socia le omgang onderbroken door in
de tukusipan te verb lij ven in plaats van in de familiehuizen. Het hele dorp
komt dan bijeen onder één dak. Bovendien worden de mensen herschikt
naar 'oorspronkelijke' categorieën, zoals mannen - vrouwen, jongeren
- ouderen, dansers - zangers etcetera. Hierdoor wordt de liminale situatie
gecreëerd die nodig is voor de passage van de jongeren naar de volwassen~
heid. Kenmerkend voor Saka's beschrijving van de huizen, is de nadruk
die hij legt op de midden- en centra le posten van zowel de tokai als de
tuku sipan. Het zijn de overgangspunten tllssen de verschillende werelden.
Het heelal heeft in de Inheemse kosmologie van de Guyana 's de vorm van
een opeenstapeling van kegelvormen, die aan een zandloperfiguur doen
denken. De oppervlakte waar de mensen wonen is de bodem van een
dergelijke kegel. Als antipode hi erop bevindt zich de wereld van de geesten
van de dieren. Aan het andere uiteinde, de apex van de kegel, staat de
mensenwe reld in verbind ing met de omgekeerde kegel, van de wereld van
de gieren, de zielen en de woonp laats van de Demiurg, Tamusi. De tokai en
de tukusipan bevinden zich op de drempel van deze werelden.
Met tekening 015, tamusi aute mere, gaat het gesprek over de orde van
de wereld en zijn schepper, Tamusi, verder. De tekening wordt in de vertaling van Frits en Arthur ' het huis van god' genoemd. Het huis is afgebeeld
met a lle attributen van de vorige tekeningen: het heeft een deuropening
(epena) en een scherm (itapute) om deze te dichten, middenposten, en
boven een opening voor de toevoer van lucht. In de binnenplaats zijn
de huishoudelijke attributen aangegeven : de pyjaibank, de plaats waar
Tamusi's hoofdtooi hangt en de plaats waar de pijlpunten verstopr zijn.
Tevens zien we zes menselijke figuren, de wachter van de weg die naar
ht:l h uis leidt, wordt daarbij uitzonderlijk vermeld. Het huis in zijn geheel wordt omringd door een dubbele lijn met daarin een stippellijn. De
omheining wordt gevormd door een grote rechthoek, aan de bovenkant
daarvan zijn twee grote oren bevestigd die, zo staat in de aantekeningen,
het huis omhoog tillen. Alarnali aute penali wordt in de aantekeningen
vertaald als 'the door (e-pena) of the boa house (a uto) '. Met enkel de
aanwijzingen in de tekening is de betekenis van dit alles zeer moeilijk
te doorgrond en. Gelukkig hebben de Penards in De Suriuamer (1909:
afleveri ng 14 ) het kamp van Tamusi onder andere beschreve n als een
kallatl/a (ka no ) vol Tukajana 's (krijgers) - als een matapi (cassavepers)
- of als een ketel voor kasseripo (cassavesap) . In het geval van de kano,
dan drijft hij op de mythische rivier: de wereld van de waterboa, waar~
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door de aanteke nin g Almnali alf te pel1aJi minder moeilijk te begrijpen
vair. De laatste vergelijking met de ketel maakt de merkwaardige oren,
de hengsels, die aan het huis bevestigd zijn inzichtelijk, voo ral wanneer
we dit gegeven in verband brengen met een andere aantekening uit de tekening. De opmerking refereert aan 'de mensch zijn auto wera', het huis,
de I,vera, ofwel de buik waar de mensen terugkomen. De Kasseripoketel
is ee n metafoor voo r de baarmoeder en in verschillende mythen worden
de cultuurhelden, de maan en de zon of de Plejaden-broers in een por tot
volwaardige mensen gemaakt (Magaiia 1989). Mogelijk wordt het huis
van Tamusi afgebee ld als een vertrek, grenzend aa n of omringd door het
huis van Alamari, de zonnes lang.
De laatste huizentekening Tanlllsi emali mere 1:016) lijkt een voorstelli ng
te zijn van een achtervo lging van de boa door Tamusi. Aan de rechterkant
VJn de tekening staat de apone, de specia le sjamaanbank met de koppen
van de boa en de koningsgier. Deze vierkante figuur met ee n kruis erop
getekend, lijkt het begin van de vertellin g te zijn, zij is aa ngedu id met het
nummer 1. De sequentie gaat van I tot en met 10 en het is aanneme lijk
dat het op een opee nvolging van gebeurten issen duidt. Tamusi begint
bij de bank te lopen. Hij houdt zich aan iets vast met behulp va n zijn
kromme nagels en kruipt onder de wand van het huis door. Hij staat
nu aan de binnenkant naast de deuropening en bevindt zich dan op de
hoogte van de midden posten en loopt vervolge ns over de dwarsbalken.
Daar komt hij bij ee n van zijn zi tplaatsen. Op de vloer van het kamp
blijven zijn voetafdrukken achter. Hij komt eindelijk aan de voet van
de centrale pOSt en klimt tot aan de nok van het huis waar de okujumo
ipuli zich bevindt. Dit wordt in de aantekeningen vertaa ld als 'the flower
of the snake spirit'. In de tekeningen staat aan de top van het hui s een
koepel figuur. Okoy" I-casiri'po/i betekent volgens Ahlbrinck (1931: 33 1)
het bittere cassavewater van de slangen, ofwel hun verg if. Tamusi bevindt
zich nu in de nok van het huis en kijkt door de ope nin g van het dak naar
buiten. Aan de linkerkant buiten het hui s, parallel aan de centrale pOSt,
staat lkiliu , de g rote boa, afgebee ld. Tamusi zier dan de weerspiege lin g
van de gekleurde huid van de boa aan de hemel. Her lijkt ons het meest
waarsc hijnlijk dat Saka met deze tekening over een pyjaisessie vertelde,
waarin Tamllsi, de pyja i, in een st rijd met de boa verwikkeld is. Al pyjaiend achtervolgt Tamusi, die zich op dar moment heeft losgemaakt van de
mensenwereld, de boa door zijn speciale pyjaihur heen.

NAAR DE BRON VAN HET LEVEN
Tor de laatste tekeningengroep behoren Apose iWntl mere (03) en Almuali
mere (05). Z ij kennen geen bekende decoratieve patronen en er lijkt geen
conventionele, kunstzinnige bewerking aan vooraf te zijn gegaan. In deze
zin kunnen de figuren gezien worden a ls ondersteuning van een gesprek,
in de vorm van illustratie en uitleg. In tekening 03 zi jn drie menselijke
figuren als wachters afgebeeld. Zij dragen de namen Akatombo en Tilitili,
Fabiola Jara & laire van Arkel
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her zijn kaai mangeesten, helpers van de pyjai, die deze tijdens genees·
sessies roepr. 9 In de tekening staat geschreven: 'zij zijn wachters tegen
sltwi-slIwi,10 SOOrt duive l dief die Alakali (ka [zielI) steelt'. Tt'vens kunnen
wij lezen dat de wachters zich bevinden op tolololo emali, de weg van
t%tolo, beschreven als de ruwe vislijn waarlangs de suwi-suwi (dieven )
klimmen om de vissen van de zon te stelen . Of deze vissen iers te maken
hebben met de ziel (ka ) van de mensen, is niet gezegd. Zonder al te ver te
gaan in onze uitspraken, kunnen wij opmerken dat Kaliila sjamanen een
systeem van anripoden hanteren, zoa ls wij in de vor ige paragraaf al kort
hebben toegelicht. In de kosmologie worden drie niveaus onderscheiden,
te weten: de oppervlakte waar de mensen leven; de boven wereld waar de
zielen van de mens zich bevinden; en de onderwereld (o nder het water
en ondergronds) waar de geesten van de dieren WOnen. Dit impliceert
dat vanuit het perspectief van de watergeest de menSen als vogels gezien
worden, de mensen hun eigen voorouders als gieren zien en omgekeerd
dat de gieren de mensen als vissen zien. Hoe het ook zij, deze tekening
vene! t een ve rhaal waarvan wij slechts fragmenten kunnen bespeuren.
Het ve rhaal gaat vermoedelijk over de wachters die een poging tot diefstal
door slIwi-suwi op de visvoorraad van de zon moeten voorkomen. ln de
aanteken ingen echter wordt een duidelijke link gelegd naar de weg naar
de hemel en de gevaren die de ziel onderweg kan ondervinden. H.ierbij
speelt de rivaliteit tussen de zon en de sllwi-suwi geest een belangrijke rol.
Aanleiding voor deze tekeningen kunnen ook gesprekken over de pyjai en
genezillgssessies, of over de initiatie van de pyjaileerling zijn geweest.
De volgende tekening is getiteld Alawali /lIere (05) . Het woord Alawali
wordt niet vermeld door Ahlbrinck (1931). Wel troffen wij het wootd
Arewae in het Diccionario i/ustrado Pallare11 - Espa1Îol, EspmÎol- Panare.
Daarin staa r onder Arewa, Areawae vermeld: ' nombre del lugar paradisiaco donde viven las almas de los I11l1erros' [naam van de paradijselijke
plaats waar de zielen van de doden wonenJ (Matrei Muller 1994: 20). Wij
troffen Alawali ook al aan bij tekening 02, Siritio emali mere, de Penards
beschreven het daar als de plaats waar de zielen na de dood naarroe reizen.
Ook in Ahlbrinck wordt er melding gemaakt van de weg en de reis van de
zielen. De reis begint voor de Kaliii.a bij de Mara-uni -rivier. Volgens Ahlbrinck ( 1931: 270) is dit de Marowijnerivier: 'de rivier waarover volgens
de oude pujaiman de gestorven mensch henen moet, wil hij in 't land van
hiernamaals aankomen'. De tekening D5 beeldt de laatste bestemming uit
als een waterpoel. Aan de rechter bovenkant stromen de zielen binnen en
aan de rechter onderkam verlaten zij het mee r om terug te keren naar de
9 Ahlbrinck (1931: 462·463) beschrijft tititiri als de grote kaaiman, ook wel de zitbank van
Okojumo, en Akare eveneens als een kaaimansaart.
lD Volgens Ahlbrinck (1931: 448) is suwi-suwieen der booze geesten die mensen 's nachts
naar het bos lokt door het prachtige gezang van de suwi-suwi vogel na te bootsen .
11 De Panare E'pefia zijn een etnische groep woonachting in het oosten van Venezuela aan
de Orinoco, in de staat Bolivar. Hun taal maakt deel uit van de Carib-familie.
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aarde. De compositie bestaat uit halve cirkels en korte para llelle li jnen die
a ls brug dienen tussen de cirkels. De cirkelvormen, zo staat er in de aanre~
keningen, stellen waterbellen voor en beva rrcil ma nnelijke (alisere) en vrou welijke (a /oke) ele menren, de principes van de menseli jke voonpl3nring: de
vagi na en de ge nita li;:!.. Als zij in elkaar vloeien wordt dc reprod ucti e op
ga ng gezet. Bovendien sc hreef Frits als opmerking in de tekening dat het
geheel het levcl1swa rer verbeeldt dat uit ee n bron onrspri ngr. Aan her ei nde
va n dc cyclus st3a t a/oke emu/u j U111U , de zoon (penard & Penard 1908:
103; Ahlbrinck 193 1: 305). Hij sraat reve ns aan het begi n vn n een ni euwe
cyclus. Wij bevinden OIlS hier midden in ee n ges prek ove r een rh ema dnt
in de etnografie van de Kalitïa van Suriname zeer spaarzaa m aa nge roerd
wordr en, ondanks de werken va n latere anrropologen, frngmenrarisch be~
kend is ge bleve n. Heln3s kunnen wij er in dir arrikel niet te Inng op in gann~
maar en kele opmerkingen zijn hier wel op hun plaa ts. Voo r de Knlitïa 's
besraa n er verschill ende wegen voo r verschillende zielen en verschi ll ende
bestemmings plaatse n Uara 198 8). Het morief, va n een reis door de rivier,
is er een dar zich telkens herhaalt. Bovendie n weten wij dar in de Ka lina
kosmologie de aa rdse wateren verbonden zijn met de melkweg en de hemelse wateren . Het motief van Alawali is duidelijk een var ia nt in de reeks.
De tekening va n Saka blijft echter opmerkelijk door haa r uitzonderlijk
absrracre voo rk omen. Het is gee n dee l van ee n myth e. Mythen maken, in
de regel, geb ruik van perso nages en verrellen ove r gebe urteni sse n di e aa n
de oorsp rong sraan van de huidige wereld orde. War wij in Sakn's rekenin g
zien, is ee n besc hrijving van hoe de were ld is. Her is een kosmologische notie. M et betrekking tot kosmologisc he aspecten van de sjn manistische lee r
is er mee r bekend onder de Karaïben en Arawaken uit het noordwes ten V~1I1
Colo mbia en onder de volkeren in de oostelijke savannes va n Venezuela.12
Tegen de achtergrond van deze hedendaa gse ken ni s, waaruit duidelijk
is geb leken dat er va n een pan-amazonische kosmologie gespro ken kan
wo rden, kunnen de etnografische notiti es va n de Penard s op hun juiste
waa rde geschar worden. De gesprekken waarvan de tek cningcn DI, D2 en
0 5 illustrati es zijn, ron en bij uitstek de preoccupatie va n Saka met de vraag
naa r de leve nsprincipes en het voo rtbes taa n va n de ziel.
Voor de Pennrds op hun beurt, lijkr Alawali oo k ee n sleutelbegrip, in De
menschetellde aanbidders wordt Alawali a l regel ma ti g aa nge haa ld. H oewel het in eerste insra nrie ni et erg zichtbaar is, treffen we in deze tekening
va n Sn ka bove ndien opnieuw de boa aan. Her manuscript 'Okoj ul11u a ls
Moedergeest va n Za ng en Kenni s'13 geefr aanknopingspunten O lll de rela12 Met betre kk ing tot het noordwesten va n Colombia refereren wij onder andere aan het
werk van Hugh-Jone s (979) en voor Venezuela aan Bun-Co lso n 0988).
13 Het manuscript maakt vermoedelijk deel uit van een introductie in de Kalifia grammatica.
DillOU oorspronkelijk een deel van de Psychologische Encyclopedie worden. Hierover
sc hreef Arthur in een van zijn brieven aan Thomas dat hij het niet langer verantwoord vindt
om deze noties over de grammatica op te nemen, daar hij hun kennis (van Frits en hemzelf)
van de Kalina grammatica ontoereikend acht. Hij eindigt zijn brief met de opmerking dat de
grammatica bij nader inzien niet in de Encyclopedie opgenomen dienlte worden.
FablOla Jan & lelie van Arhl
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tie tussen de boa, de Inheemse kosmologie en het Neo-Sophia-projecr van
de Penards uit deze tekening te lichten. Her betreft een manuscript van elf
vellen folioformaat, met zwarte inkt beschreven. Het is duidelijk nog een
werk in wording. De tekst is doorlopend geschreven en er zijn correcties
in aangebracht: woorden en zinnen zijn ingevoegd of soms juist doorgestreept. In de marges zijn er aanvullingen geschreven en er staan enkele
voetnoten en N.B.'s aan de onderzijde van de bladzijde. Er is veel aandacht geschonken aan de typografie, dat wil zeggen er wordt veelvoudig
gebruik gemaakt van hoofdletters en onderstrepingen, deze zijn allemaal
van inhoudelijke betekenis. Op bladzijde 2 staat een diagram afgebeeld,
gevormd door de letters van het Kaliiia alfabet, in een specifieke volgorde
neergezet (zie Figuur 1): eerst de klinkers op een cirkel en daaronder een
rij medeklinkers. Verder in dezelfde tekst staat een penragonfiguur afgebeeld waarin de klinkers op specifieke hoeken staan geplaatst. Het manuscript eindigt met een warrige paragraaf, vol afkortingen en kortschrift. De
laatste leesbare paragraaf is waarschijnlijk ook de concluderende alinea.
In het betreffende manuscript wordt een poging gewaagd de Karaïbische
taal in de orde van de Neo Sophia af re bakenen. Het volgende citaat uit
de tekst is vee lzeggend:

.J

Onder Okojumo wordt niet letterlijk bedoeld Moedergeest ener aardsche
slang, maar wel de zinnenbeeldjge go lving van het licht der Zon, der
Gedach te. De go lving der toonen samengevat in het geringste geluid
van af een adem zucht, een tik, een snik en vloek tor den donder, die het
luchtruim doortrilt, alles voorgebrac ht door de beweging in het Licht.
De hoofdletters in de titel en in het citaat hierboven zijn betekenisvol. De
hoofdletters bij Zang, Kennis, Zon, Gedachte, Licht hebben een onderscheidende functie. In De menschetel1de aal1bidders (1908: 155) schrijven de Penards: 'Wala betekent zooveel als een ding, een aardsche soon,
een figuur. Alles op aarde heeft en is een Wala, een materie geworden
zang, vorm, de W vervu llende Ala of kleuren ontstaan uit Eli, de etherlicht-lijnen, de Ala of datgene, onderwijs enz., het materiecle in A/aU/ah,
de levenslicht-zang enz., de harmoniën we lke het Oneindige vervullen'.
Vervolgens schrijven de auteurs: 'En de ruim te momere is vervuld van
de bekorende, onderwijzende Lichtharmonie, de Alazvali gelijk de toonen voortgebracht door de bekorende fluit, vervullende den Boom van
Kennis. En elke wala is een schepsel uit dezen levens stroom van kleur
en licht. Wafa-jumu geldt als de naam der Vrouw bij de Pujai's, wijl zij
het is, die aan de levensvormen hun figuur en kleur geeft. Z ij vormt de
Okojumu in een meer materieel begrip' (Penard & Penard 1908: 158).
Samenvattend is Alawa li de plaats van de reproductie van het heelal. In
het voorgaande doen de Penards een poging om de noties van Saka te
verwoorden in een reeks kosmologische principes, de omzetting van de
immateriële geestelijke stof (de ziel) in materiele lichamen. In Alawali
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omsraar de srof, door de harm oni sc he o rd ening van gel uid, kleuren, lichr
en gedac hren, zo ve rond ersrelden de Pena rds.
Desalnierremin bleven er voor de Penards, na hun pogingen Saka's nmies
re verra len, nog vee l zaken onduidelijk. Hun vo lgende opmerking uir De
menschelellde aal1bidders spreekr voor zichzelf: 'Wij hebben eens een
Pujai onder her opzeggen van een formule een berekening zien maken in
lijnen, krommingen en putHen. Toen hij ge reed was, sp rak hij. Dit is de
mere grondslag hoe de srerren draaien in de AJawali. Her geheel leek een
ingewikke lde, meel1il1glooze teekelling' (Pe nard & Penard 1908 : 154 ).
Nieuw verworven kenni s van de filosofie van inheemse sja manen in her
Amazone- en Guya na gebied laar zien dar sjamanen complexe rheorieën
kennen over energiecycli in de levende naruur en in het universum, en dat
zij bovendien veel van hun nories ondersreunen mer observaries va n her
lichrspectrum middels fOrskrisrallen. Ook gelu id en rrillingen zijn focus
van sjamanisrische reflecrie, bepaalde harmoni eën worden in geneeskun·
dige liederen verwe rkt. De meest bizarre passages in De mellschetellde
amlbidders wo rden dus wel degelijk gedragen door de nories van de
informanten van de Penards.

CONCLUSIES
Middels de tekeningen uir Boek D hebben wij gepoogd een reconsrrucrie
re maken van de zoekrocht van de gebroeders Penard naar de Universele
Taal. Saka die hen in deze zoekrocht van mareriaal voorzag, werd zelf
ook gele id door allerlei vragen die hij zichzelf a ls sjamaan stelde. De
zoe krocht van de Penards en di e van Saka verschilden uiteindelijk veel
minder van elkaar dan wij vooraf konden vermoede n. Zonder de pyjaiiniriatie van Frirs en de ziekre van de geb roeders zou er vermoedelijk
nooit voldoende vertrouwen en basis zijn geweesr waarop deze bijzondere gesprekken plaats konden vinden .
Op de eersre plaars waren zowel de Penards a ls Saka geïnteresseerd in de
wijze waarop raai betekennissen vormt. De Penards ve rwoordden dir in
rennen van her Neo-Sophia waarbij de Karaïbische raai her archaïsche
overblijfsel van de sc heppende taal is, een raai die door beschaving in
verwarring is gebrachr en voor de moderne mens verloren is gegaa n. De
raai van 'primirieve' volke ren , zoals her Kaliiia, zou her oorspronkelijke
harmonische geheel nabijer zijn gebleven. Saka, op zijn beurt, hi eld zich
bezig met de diepe pyjaitaal die de kracht bezit de versch illende la ge n
van de kosmos re ve rbinden en aan de basis sraa r van her verband ru sse n
de mens en zijn natuurlijke omgeving. Deze algemene nories over raaI en
haar sc heppend e vermogen zijn de ontmoetingsplaars van de gebroeders
met Saka geweest.
Opvallend is dat Okojumo in al zijn/haar gedaamen sreeds rerugkomr in
de gehe le tekeningenserie. In de eerste rwee rekeninge n (D 1 en D2) stond
de boa, en her vervel proces in her bijzonder, in relatie met regene rat ie
en vern ieuwing, en uireindelijk ook mer de jaarcyclus. Dit bracht ons bij
fa blola Ja ra & Zaïre van Alke l Kosmo logie in een kisl
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de narratievenreeks over de boa en de zonnekinderen, waarvan tekening
08 een expliciete illustratie is. Vanuit de religieuze en filosofische achtergrond van de Penards zou dit er gemakkelijk toe geleid kunnen hebben Tal11l1si, god, en de boa als tegengestelde krachten te beschouwen:
de eerste als scheppende en de laatste als vernietigende kracht. Het is
bewonderenswaardig dat de Penards zich niet tot dergelijke kortzichtige
conclusies lieten verleiden. Saka vertelde met deze tekening op de eerste
plaats over harmonie, de juiste afstand tussen de jaarsterren, teweeggebracht door de strijd tussen Tamusi en de boa en daarmee het belangrijke
gegeven van de cyclische opeenvolging der seizoenen. Ook de tekeningen
09 tot en met 012 werden vermoedelijk binnen ditzelfde gesprekskader
geproduceerd en besproken . Hoewel de tekeningen 017 tot en met 20
op het eerste gezicht, met name wat tekenstijl en compositie betreft, sterk
afwijken van de voorgaande tekeningen, zijn zij geen onlogisch uitstapje
binnen het gesprek over de wereld en her heelal. Mer deze rekeningen
vertelde Saka over een belangrijk onderdeel van dit geheel, namelijk over
de natuurlijke omgeving en de dierenwereld, een wereld waar de mens
conStam mee in aanraking komt. In de serie huizentekeningen kwamen
wij de boa wederom tegen. In de genezingspraktijken is hij de hulp en
toeverlaat van de pyjaimannen. In de tukusipan heeft de boa een vaste
plaats op de top van het huis. Onder haar toezicht wordt de continuïteit
van het sociale leven door middel van de initiatieceremoniën van nieuwe
generaties jongeren verzekerd. Het achterliggende gesprek bij de huizentekeningen (013 tot en met 016) handelt over de mensenwereld en de
geestenwereld. Het gesprek gaat over de 'raakvlakken' van deze twee
werelden, tijdens genezingsprocessen, tijdens de initiatie tot een nieuwe
levensfase en een nieuwe sociale rol en, algemener en fundamenteler,
tijdens de totstandkoming van de wereld. Tekening 03 gaat vermoedelijk
ook over dit eerste of tweede aspect, de ontmoeting tussen de geesten- en
mensenwereld tijdens een genezing- of initiatieritueel. D5 is wellicht de
belangrijkste tekening in deze hele discussie, in ieder geval geeft deze
uitdrukking aan Saka's persoonlijke levenskennis en de kennis die hij als
pyjai verworven heeft. Met deze opmerkelijke tekening over de plaats
van de zielen belanden de gebroeders en Saka in een ontologische discussie. De gebroeders beschouwden hun Encyclopedie niet voor niets als
een Psychologische. Deze oncologische discussie die achter de tekeningen
schuilging, bood ruimte voor het complexe relationele denkkader van
de inheemsen . Als resultaat van de dialogische aard van de geleverde
etnografische krachtinspanning zijn gemeenschappelijke noties ontstaan
die bruggen slaan tussen de filosofische preoccupaties van de Penards en
Saka. Inzicht in dit creatieve proces helpt ons om door het bizarre van
sommige passages heen te kijken en van de antropologische rijkdom van
deze ontmoetingen te genieten.
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Elizabeth Mohkamsing-den Boer

Dromen in het Surinaams Inheemse
wereldbeeld

m

romen spele n een belangrijke rol in het wereldbeeld en de leefwijze van de Inh eemse bevo lkin g van Surinam e. Toch is hiernaar
relatief weinig o nderzoek verric ht. In dir artikel1 ga ik in op de
betekenis va n dromen en droomsymbolen, zowe l voor wat betreft her
individu, de gemeenschap en de relatie rot de spirituele were ld . Ik heb me
beperkt rot de betekenis van drom en bij de Arawak en Kari 1n3, twee In heemse volkere n in het kustgebied van Surillame. 2 Hoewel er in Suriname
verschillende Inh eemse vo lkeren wonen (in de kusrviakte en in het diepe
zuiden) die tot twee verschillende raalfamilies 3 beho ren, maak ik geen

I

onderscheid tussen hun droomverhalen omdat er grore ove reenkomsten
bestaan ru ssen de betekenis en functie die zij hieraan geven. Die overeenkomsten maken het idee van een gezamen lijke pan-Inheemse oorsprong
plausibel (verge li jk Van Kempen 2002: 179-80). Ik benader dromen
vanuit de object-relatie-theorie waarbij her begrip transitionecl fenomeen
cenrraal staa r. Dromen die bijdragen rot het verwerken van belangrijke
en/of in gri jpende gebellrtenissen en het vo lwassen wo rdingsproces bevorderen noem ik rêves de passage (Mo hk amsing-den Boer 2005: 41),
ofwel transitionele dromen. Deze term verwijst enerzijds naar bepaalde
raakvlakken met begrippen als rites de passage van Van Genn ep ( 1909)
en mythe de passage van Róheim (1945) . Anderzijds verwijst de rerm
naar de object-relatie-theorie en met name naar de term transitioneel
fenomeen zoals ontwikkeld door de Engelse kinderarts Winnicorr ( 197 1)
en Khan ( 1993 ) over de droomruimre. Centraal in de object-relatie-t heorie staar de rela ti e tussen object en subject, het ' ik ' en het 'niet-ik', de
innerl ijke were ld en de buitenwereld. Transitionele fenomenen helpen

Dit artikells gebaseerd op mijn proefschrift uit 2005.
2 Om hierin meer inzicht te krijgen heb ik veldonderzoek gedaan in verschillende Kari na en
Arawak dorpen in Suriname in twee perioden van ongeveer vijf maanden in 200 1 en 2004.
Daarbij heb ik met ongeveer 75 mensen gesproken en circa 30 mensen verschillende keren geïnterviewd, waarvan enkelen diepgaand. Centraal in het onderzoek stonden de dorpen Bigi Poika, Cassipara en Pikin Powaka. De vragen werden gesteld in het Nederlands,
maar omdat een aantal oudere mensen het prettiger vond in het Sranan te antwoorden
werd soms gebruikt gemaakt van een tolk (N. Mohkamsing). De respondenten luisterden
wel goed mee naar de vertaling en als ze het niet eens waren met de juiste bewoordingen
gaven ze dat aan.
3 De taalfamilies zijn het Carib en Lokono of Arawak.. Tot de eerste behoren de Karjlna in het
noorden, de Trio, Wayana, Akuriyo, Sik.iiayana en Tunayana in het zuiden . Tot de tweede
behoren de Arawak of Lok.ono in het noorden en Mawayana in het zuiden !Carlin & Boven
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het individu bij de overbrugging van de interne naar de externe wereld.
Ook dromen kunnen hierin een belangrijke rol spelen, in geval van crisis
kunnen zij namelijk het verwerkingsproces ondersteunen. Rêve de passage, de transitionele droom, representeert daarom bij uitstek een genre
dromen dat tijdens belangrijke transities voorkomt en het individu hierin
ondersteunt. rn dit genre worden socia le en religieuze betekenissen uit de
culturele omgeving creatief gebruikt. Dit genre wordt daarom ook getypeerd door de drie lagen van betekenis die het kan hebben . De eerste laag
is de individuele betekenis en dus altijd aanwezig, de tweede de religieuze
betekenis en de derde de sociale betekenis.

DROMEN
Bij de Inheemse bevolking van Suriname worden de betekenis en fUllctie
van dromen meestal uitgelegd in termen van de geestenwereld. Om dromen
te begrijpen is het noodzakelijk inzicht te verwerven in de geestenwereJd
en de re latie van Kari'na en Arawak met hun omgeving. Kennis hiervan
werd en wordt grotendeels doorgegeven door het vertellen van verhalen,
via dromen en aan droom gerelateerde verhalen. Van Kempen (2002:
144) merkt terecht op dat muziek, zang, dans en liedteksten gewoon lijk
een onlosmakelijk geheel vormen, ingebed in ri welen en feesten. Samen
met de mythologie en dromen vormt het eell geheel, wat laat zien dat een
traditioneel wereldbeeld niet onafhankelijk op zichzelf kan bestaan. Niet
alleen mythen, spreekwoorden en gezegden, maar ook gereedschappen, her
bewerken van het land en allerlei activiteiten in de gemeenschap maken
deel uit van de kosmologie (Magaiia 1989:137;1993: 169-170). Dit betekent dat her dagelijkse leven is doortrokken van elementen die direct of
indirect zijn terug te voeren op de kosmologie. Dromen nemen hierin een
aparte plaats in omdat ze tot her zeer persoonlijk domein van het individu
behoren. Toch spreken veel mensen over hun dromen met uitzondering van
dromen die liggen op het terrein van de piyai (religieus specialist). Dit zegt I'
al iets over de sociaal-culrureJe plaats die dromen innemen in de kosmolo./
gie en in het sociale leven (Mohkamsing-den Boet 2005: 13).
In alle cu lturen bestaan verschi llende ideeën over wat een droom is en
wat cr gebeurt als iemand droomt. Zo ook in de Surinaams Inheemse
context. Verschillende bronnen suggereren een relatie tussen dromen en
belangrijke psychologische en eschatologische processen. Gedurende de
slaap verlaat de ziel her lichaam. Dit maakt dar zowel het in slaap vallen
als het wakker worden gevaarlijke transities zijn. De Goeje (1943: 7) stelt
dat volgens de Kali'na
de slaap een tijdelijke dood fis]. Gedurende de slaap ve rl aat de ziel het
lichaam: het maakt gebruik van een opening, zo klein als een speldenprik,
in de schedel. Wanneer we wakker worden schier de harmonie der tijden
als een droom door de ontwakende hersenen, die op zijn beurt wordt gevonnd door gedachte en spraak. Dromen zijn meesral vage herinneringen
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van vroegere levens, die de levenscyclus vormen. Iemand wakker maken is
gevaarlijk; de ziel zo u eventueel niet kunnen terugkeren.
Jara ( 1990: 3 t 4) verwijst ook naar de relatie tussen dromen en dood
onder de Akuriyo van Suriname. Zij schrijfr dat de dood wordt gezien
als een rei s door de wereld van dromen vanwaar geen terugkeer mogelijk
is. Ook ik heb tijdens mijn onderzoek onder de Arawak en Kari 'na aanwijzingen gevonden voor het idee dat de ziel het lichaam verlaar tijd ens
de slaap. Mensen staan erop dar een slapende persoon zeer voorzichrig
gewekt dient re worden. Men laar echrer iemand liever ru stig wakker
worden. Een direcre verwijzing naar eventuele vorige levens in verband
met drom en heb ik niet gevonden, hoewel wel verwijzingen worden gemaakt naar een eerder bestaan van dezelfde persoon op aarde. Het zou
kunnen wijzen op ee n zekere vorm van reïncarnatie.
Over dromen zelf, merkr De Goeje ( J 943: 7) op dat vo lgens de Kari 'na
'de ziel of een deel van de ziel (aka-ri) huist in het hoofd. Wanneer een
persoon slaapt, komr de natuurgeest (yurokoll), neem r de aka-ri en sleept
di e het bos inj en dar is de droom {. .. l Wanneer de aka-ri weggenomen is
door een slechte geest, wordt iemand gek of zwak.' Over de natuur van
dromen vervolgt hij (1943: 8): 'De Indiaan beschouwr dromen als echre
gebeurtenissen of als een profetie of als een hint over wat hij moet doen'.
Dir komr heel dicht bij mijn bevindingen over de voorspellende capaciteit
va n drom en. 4 In dromen komen mensen in conracr Illet anderen, dier
of mens, dir blijkt uit her verhaal van de Trio over de oorsprong van
dromen, waarin dromen worden gedefinieerd a ls 'voo rzi en van ee n ziel'
(Koelewijn & Rivière 1987: 89; Koe1ewijll 2003: 5 16) .
Dromen werden en worden zeer gewaardeerd in het Amazonegebied.
Nirnuendaju ( 1952: 46 ), een Braziliaan van Duirse afkomst di e door de
Guaranis als lid van hun gemeenschap werd opgenomen, sc hrijft hierover
dar degene di e droolllt, vee l Illeer weer en kan doen, dan degene di e nier
droomt. Daarom cultiveert de medicijnman de dromen als een belangrijk e bron van kenni s en macht. 5 Over de Sipaias (een Inheemse groep
van her Braziliaanse Amazonegebied) merkr hij op dat dromen 'de bron
van de co mplete wijsheid van medicijnmannen zijn' ( t 952: xiv).
Dir is ec hter de traditionele zienswijze. De Inheemse bevolking kwam
gedurende de koloni sarie al vroeg in aanraking met het christendom, mer
als resultaar een beïnvloeding van de Inheemse kosmologie door deze
westerse godsdienst. Toch vinden we nog vee l prechrisrelijke geloofsvormen en rituelen terug, met name rituelen die gerelareerd zijn aan dood

4 Zie ook Ahlbrinck 1931 : 339; Penard & Penard 1907: 229.
5 Zie ook Kracke (1981: 261) over de Kagwahiv: 'Dromen worden geïnterpreteerd in termen
van toekomstvoorspellingen over jacht en gezondheid, bemiddeld door traditionele
droomsvmbolen'. Vergelijk Gregor (1981 : 354) over de Mehinaku, een Arawak sprekend
volk in Centraal-Brazilië.
Ellzabelh Mohkamslng-den Boer Drom'" in hit Sufin .. m. I"lteem .. wereldbeeld
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en rouw. Ook ideeën over de 'zienlijke' en 'o nzienlijke' wereld spelen
een grote rol. Fenomenen zoals geesten, zielen en spoken behoren tot de
bovennawurlijke wereld. Hechten de Inheemsen hi er nog geloof aan?
Deels niet, maar voor een deel van de mensen vormen geesten een deel
van de dagelijkse realiteit. De geestenwereld wordt beschouwd als een
deel van de reële, sociale wereld, 'anders maar {Och niet afgescheiden'.6
Volgens de Inheemse mens verschillen de gemeenschap van de geesten en
dieren niet zoveel van de gemeenschap van de mensen. Beide worden als
gelijkwaardig beschouwd (Vernooij 1993: 13). Over de Wayana schrijft
Boven (1998: 15) dat geesten bij hen als anders worden gezien, 'maar
zijn net zo echt als bijvoorbeeld Amerikanen'. Zo zijn dieren bewoners
van het bos en de lnheemsen inwoners van de dorpen, waartussen een
re latie van uitwisse ling bestaat. Ook de srrucwUf van de verschillende
gemeenschappen is hetzelfde, alle hebben bijvoorbeeld een kapitein en
re ligieus specialisten . De dieren-piyai communiceert met mensen door
midde l van dromen en interpretatie, soms met de hulp van een piyai, en
kan de activiteiten van de komende dag(e n) beïnvloeden.
Toch is er ook sprake van een duidelijk onderscheid russen de verschillende werelden wat Rivière (1994): ' What YOII See Is Not Necessarily
Wbat You cet' noemt. Niet alles is zoals het lijkt te zijn, de transformatieve natuur is deel van de realiteit. Dit blijkt onder andere uit de
str ucWur van de Caraïbische talen: wanneer een zelfstandig naamwoord
naar de geestenwereld verwijst kr ijgt het het suffix -me (ea rlin & Arends
2002: 50). Zo geeft de strucwur van de taa l ook aan hoc de real iteit
vanuit verschi llende perspectieven wordr bekeken en vanuir iedere andere
invalshoek een andere berekenis krijgt.

DE BETEKENIS VAN DROMEN
In het algemeen kunnen dromen op verschillende niveaus betekenis hebben: individueel, sociaal en rel igieus (zie Tabel 1 voor voorbee lden van
droomsymbolen ). Voora l dromen tijdens of in de tijd rond belangrijke
transities in de levenscyclus kunnen van grote waarde zijn voor het
individu. Wanneer deze dromen inderdaad de transitie ondersteunen of
zelfs vergemakkelijken worden ze rêves de passage, overgangsdromen,
genoemd. Dit betekent op individueel niveau dat iemand in geval van
voorspellende dromen mer betrekking tOt de dood, zoals hieronder nog
volgt, voorbereid is op wat gaar komen.
Toegepast op de Inheemse bevolking van Suriname komt d it aspect
sterk naa r voren omdat men gelooft dar wanneer iets gedroomd is her
ook zeker za l gebeuren; het lot kan niet veranderd worden. Zeke r in
geval van overlijden is dat hee l belangrijk; Soms kunnen nabestaanden
Hiermee verwijs ik naar Ter Haar & Ellis (2004: 14) 'that religion refers to a belief in the

existence of an invisible world, distÎnct but not separate trom the visible one, thaI is home
to spiritual beings with effective powers over the material world'.
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ac hterblijve n met ee n gevoel ' als ik
a nde rs had ge handeld had iemand
ni ct hoeven te ove rlijd en' . Ma a r
a ls het gedroo md is, hebben de
na bes taa nd en de ove nu ig ing da t
het ni et a nders had gekund. Hi erdoor leggen zij zich ma kkelijker
nee r bij het ve rli es va n iemand.
De dood wo rdt ' makkelijker' geacce pteerd vanwege de drom en. Deze
drom en hebben de functie van een
rra nsitio neel feno mee n, immers ze
De kapitein van Corneliskondre
fac iliteren bela ngrijk e ge beurteni ssen in het leven en bevo rd eren het vo lwassenwordingsproces. Zowel
be la ngrijk e ge beurtenissen en veranderin ge n a ls oo k minder bela ng ri jke
zaken kunnen door dromen worden begeleid en zo o msta ndi gheden
ma kk eli jker ma ken. En dat kunn en oo k heel a ll edaagse din ge n zijn zoa ls
jacht , landbo uw en visse rij. Het is ni et altijd zo dat een droo m zo werkt.
Het ka n ook zij n dat iemand reeds zo getra um ati see rd is doo r ge beurteni ssen da t de droo m gee n faci literend e we rkin g ka n hebben.
Oo k op sociaa l vla k kunnen drom en veel betekenen: de dro men wo rd en
gedeeld . M ense n praten met elka ar ove r dro men die bi jzond er zij n o f
di e hen va n stree k ma ken of soms gewo o n o md a t hij ee n leuk ve rh aa l
bevat o m doo r te vertell en al s vorm van ve rm aa k. \'Vann ee r iema nd een
bijzo nd ere droom heeft, w o rdt di e ni et zomaar doo rve rteld. Er wo rdt
iema nd gezoc ht di e gesc hikt is, iemand di e je klim ve rtro uwen en die
goed za l luistere n na a r de betek eni s van de droom . Dit hoeft ni et altijd
dezel fde persoo n te zijn: er zijn dro men di e iemand aa n zijn o f haar
moed er of o ma ven elt, of aa n een a nder o ud er iema nd , o f li ever all ee n
aa n leefti jdge no ten, en met bij zo ndere d ro men za l iemand naa r de piya i
gaa n . O p deze ma ni er weten mense n wa t er in de ge mee nsc hap o mgaa t.
Bela ng rijke kwesties kunn en ma kkelijker bespree kba ar gemaa kt worden .
Ook is het voo r een buitenstaand er een ma nier 0 111 te weren te ko men
w ie bela ngrijk, be tro uw baar is o f veel kenni s ove r religieuze ell/of cultu rel e za ken heeft. Doo r het ve rtell en va n d ro men wo rden socia le re lat ies
o pge bo uwd , in sta nd ge ho uden en ve rs terkt.
O p re li gieus ge bied wo rd en deze drom en a ls een bro n va n kenn is erva ren :
de dro men wo rd en gez ien a ls ee n midd el wa a rd oo r de geestelijke wereld
spree kt. Dit laatste gee ft dro men vee l a utoriteit: voo ral in ge val van
co nfli ct kunnen dromen een oplossing bied en o mdat het moe ilijker wo rdt
0 111 tegen tC spreken. Hi erin ligt ec hter ook het gevaa r van ma nipulati e .
H et ka n so ms goed uitk o men o m ee n droo m te ve rzinnen 0 111 da a r ze lf
voordeel uit te hal en.
De auto riteit va n dro men ko mt ook voo rt uit her idee van daa dwerkelijk
in een andere dimensie met de geesten re kunnen co mmuni ce ren. Op dit
Ehzabe th Mohka msm g-den Boer Drome n in hi t Surinu",. lnh eernse wl reldh u ld

EI

/

ni veau hebben drom en een tripartiete structuur, ve rgel ijkbaa r mer de
dri edelige structuur van initiatieriten zoa ls beschreven door Van Gennep
( 1960).1 De eerste fase is separatie: door het in slaap vallen wordt de dromer letterljjk van de actieve buitenwereld afgescheiden in een andere vorm
van bewustzijn; hier treedt de dromer de intern e, private droomruinne
binnen. Da n volgt de liminale fa se waa rin de dromer infor matie over de
tran sitie (de nieuwe situatie) krijgt. Tijdens een initia rierÎtu ee l is dit de
periode waarin de in itiant symbolisch ' buiten de gemeensc hap' wordt
gep laatst. Tijdens de slaap en droom is de dromer tijdelijk in een vergelijkbare situatie. Uite indelijk ontwaakt de dro mer en treedt deze op nieuw de
gemeenschap binnen. Wann eer hijlz ij zich de droom herinn ert en de droom
deelt, wordt de inhoud of boodsc hap va n de droom in iemands leven en in
de ge meenschap geïncorporeerd.
N iet elk e droom is van betekenis; daarom kan gespro ken worden va n
versc hill ende droomgenres al naar gelang de betekenis en functie die de
droom heeft voor individu en gemeenschap. Zo wordt gesproken over
schaduwdromen wa nneer de dromen bij het ontwaken vergeten zijn of a ls
o nbela ngrijk worden beschouwd of omdat het verwe rk ingsd romen zijn
van voorb ij e, on belangrijke gebeu rteni ssen. Een tweede genre bevat dromen die iets aa nkondjgen of o mhullen wat van sociaa l belang is voor de
ge meensc hap op het gebied van de da gelijkse routine, dit kan bijvoorbeeld
ook voor de lokale politiek ge lden. Het derde genre dromen zijn de dromen van groot sp irituee l en/of ceremonieel belang. Dir laarste genre kan
betrekking hebben op bijvoorbeeld geboorte, dood, ritueel , gezo ndh eid en
zielereizen t ijdens de slaap (Mohkamsing-den Boer 2005: 41-47 ).
Wanneer er gesproken wordt over het belang va n dromen voor de Inheemse bevo lking van Suriname, wordr er voora l verwezen n aa r dromen
van her tweede en derde genre, waarbij het laatste genre als her belangrijkst wordt ervaren.

DROMEN EN KOSMOLOGIE
El iade (1958: 128) stelt dat religie, ritueel en dro men met elkaar verbonden zi jn en dat initiatie minder vaak in rituele voorstell inge n voorkomt
dan in dromen. Maar, zegt hij, er is meer. De imagi naire acr iviteit en
de droomervaringen van moderne mense n zijn nog steeds doortrokken va n religieuze symbolen, figuren en thema's. Ook de an tropoloog
G rim es bouwt hierop voort. In dro men, fa ntas ieë n, psychotherap ie en
kun st, strompelen we onwerend door initiatiepatronen, stelt hij. Er zijn
culturen, waar onder die van de Surinaams Inheemse vo lk eren, waarbij
deze patronen ni et alleen begeleid worden doo r ritu elen, maar ook door
drom en, waarbij de drom en een deel va n de tran sitie uitmaken.
Dromen nemen binnen de kosmologie een bij zondere plaats in omdat zij
Deze structuu r vinden we ook bij Hubert & Mauss 0964: 19-50) in hun bestudering van het
offer: entrée - victime - sortie.
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worden ervaren als voe rtuigen va n communicatie met de spirituele wereld.
Dir geldr ni er allee n voor de Inheemse volkeren van Suriname, maa r voo r
bijna a lle vo lkere n en religies. In de veda 's, bijbel en koran rreffen we ra lloze voorbeelden aan . Het bela ng en de functie va n dromen kunnen dan
ook ni et gescheiden worden va n hun oorsprong en betekenis omda t die
geworteld zijn in de mythologie.
Voo r de Inhee mse vo lkeren van Suriname kies ik bew ust voo r de term
kos mologie (i n plaats va n re ligie ) omdat, in Matthews woorden,
cosl1l o logy se rves to orient a commun ity ro its world, in tl1e sense thar
it defines, for the cO!11l11unity in question, the place of humankind in th e
cosmi c sc heme o f things. Such cosmic orienrati on rell s the members o f the
com muni ty, in the broadest possible terl11 S, who they are ilnd where they
stand in relation ro the rest o f creation.8
Het leven is doordrongen va n de kosmologie, immers het is esote ri sc h
(relig ieus in de westerse zin van her woord), epistemo logisc h (het bevat
een theoretische kennis), sociaal (bevat mo rele lesse n)9 en psychologisch

(het vormt het zelf).
In re la rie tor de kosmologie laat de Surinaamse Trio-mythologie zie n
da t dromen ni et a ltijd hebben bestaan. Dromen zij n een gift van de
myth ologische vooro uders (Koelewijn & Rivière 1987: 89; Koelewijn

2003: 5 16) . Dit heeft een aantal implica ties. Het verhaa l roOnt, zoa ls
vele lnhee mse ver halen, de relaties tusse n mense n, dieren en gees ten. Een
a nder belangrijk element is dat hi erdoor dromen a ls een geschenk van de
vooro uders worden gezie n en er dus naar geluisrerd moe t worden. Wan nee r een belangrijke droom wordt genegeerd kan dit worden uitge legd a ls
her negere n va n de vooro ud ers. Dit aspect ve rlee nt dus een enorme a utoriteit aan dromen. Wij ze raad zal bij voo rbeeld eerder worden o pgevolgd
als ie ma nd zegt de ra ad in een droom gekregen te hebben. Zo kan va n
dromen oo k ee n troostend effect uirgaa n: iemand heeft iets gedroo md
dus het moest gebe uren, wat je zelf ook eve ntu eel ook had gedaan , het
had geen zin. Je kunt niet aan je lot ontkomen.

LUISTEREN NAAR VERHALEN VAN DE SLAAP
Kari 'na en Arawak hebbe n met grote regelmaat dromen va n voo rspellende
aard. Die heb ben niet a lleen betrekking op za ken va n spirituele bereke nis,

maar ook op het gebied van alledaagse zaken zoals landbouw, jacht en
visse rij. De Inh eemse n hebben de beschikkin g over een grote hoeveelheid
drool11symbolen. Het is niet zo dat de betek enis zeer rigide iSj er is a ltijd
ruimte voo r eige n interpretatie. Opvallend is dat alle Inhee mse mense n die
ik sp ra k over dromen wel een paar droom symbo len met betekenis noelllGecileerd in Bow;e 2000: 119.
Vergelijk Borsboom 2003: 83.
Ehlabelh Mohkamsinll-den Boer DrOMen in het Surinllm. Inheemse we"ldbeeld
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den, vooral voorspellingen die met overlij-

den te maken heb ben.
Een groot deel hiervan
hee ft bij de Kari'na en

Arawak dezelfde betekenis (zie Tabel 1 met
een selectie van veelvoorkomende symbolen ). Hier vo lgen twee
van dat soo rt dromen,
de eerste is verteld
door Wiesje Adr ian,
een Kari1na vrouw die
in her Arawakse dorp

Klein -Powaka woont.
'Sinds een paar dagen
heb jk een droom die steeds weer komt. Iedere nacht droom ik dat reeds
ove rl eden familieleden, gek leed in het wit, op mijn erf komen dansen en
me roepen.' Vrouw Wiesje wi lde graag weren wat deze droom betekende,

Een Aity Dey bijeenkomst

eigenlijk wist ze het al, namelijk dar iemand, heel dicht bij haar, zou komen

te overlijden. In diezelfde periode had vrouw Wiesje's moeder al gezegd
dat ze haar naar haar geboorteplaats, naar Coppenamepunt moesten
terugbrengen en wat er ook zou gebeuren, ze zouden haar niet mogen
terugbrengen naar Klein-Powaka. 111 Enkele weken na deze droom is vrouw
Wiesje's moeder naar Coppenamepunt gegaan. Daar aangekomen, werd
ze getroffen door een hersenbloeding. Er was ni emand die haar goed kon
verzorgen en zij werd dus toch teruggebracht naar haar dochter in KleinPowaka. Kort na haar terugkomst a ldaar overleed ze.
De belangrijkste beelden in de droom van de dochter, namelijk het
dansen op het erf verwijzen naar een oud beg rafenisr itueel, namelijk
als vroeger een Kari1na overleed, werd hij of zijn in de grond onder het
ejgen kamp begraven. Daarna werd de grond aangestampt en werd er
'gedanst'. Maar het verwijst ook naat aity dey,l1 bij de eerste afsluiting
van de rouw wordt immers gedanst. Heel belangrijk in een droom als
deze zijn de overledenen die roepen. Immers, degene die zal overlijden
wordt reeds welkom geheten. Die persoon komt niet in een vacuüm; hij
10

Hiermee refererend aan een traditioneel gebruik om te willen stervf!n in je geboorteplaats.

11 Aity dey is de achtste dag van het rouwritueel en is het einde van eerste rouwperiode. Het

is vooralsnog onmogelijk de oorsprong van dit ritueel te achterhalen. Enerzijds bevestigen
Ahlbrinck (1931: 149) en Malajuwara (199B: 66) dat de oorsprong Kari1na is, anderzijds
veronderstelt Klaas 0971 : 150) dat dit ritueel waarschijnlijk een Creoolse oorsprong heeft,
zoals de term aangeeft. De Arawak (enkele oudere inwoners van Alfonsdorp en Cassipora)
delen de overtuiging dat aity dey van oorsprong Kari na is omdat zij dit, net als veel andere
gebruiken, hebben overgenomen van de Kari1na.
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of zij, de familie en vrienden geloven dat hun geliefde welkom is in de
plaats waar hij of zij zal gaan . Zo'n soort droom bereidt mensen voor op
hetgeen komen gaar, namelijk de dood. Door die voorbereiding voelen
mensen zich vaak getroost: immers je weet al wat je te wachten staat en
wat je lot is. Niets kan er aan veranderd worden, want de dood kun je
niet ontlopen. Vrouw Wiesje zei na de dood van haar moeder dan ook
dat dit soort dromen voorspellend zijn; ze 'bereiden je emoties voor!'

In het Arawak dorp Cassipora vertelde Reinout Sabajo over de dood
van zijn vader: 'Voor mijn vader dood ging, droomde ik eerst dat er een
nieuw kostgrondje werd klaargemaakt. Toen zag ik in mijn droom een
hut en mensen die op het erf om de hut renden. Ik werd met een schok
wakker en dacht "mijn vader is ziek; ik moet naar hem roe; misschien is
hij al dood!'" Na een korte stilte vertelt Reinout een tweede droom: 'Een
paar dagen later zag ik in mijn droom de zon ondergaan en hoorde ik de

kerkklok luiden. Twee weken daarna is mijn vader overleden.' Reinour
legt vervolgens zelf de dromen uit:
In de eerste droom stelt de hut de plaats voor waar het lichaam van de
overledene op de baar wordt gelegd en het erf verwijst naar de begraafplaats. Degenen die rondrenden waren de geesten van overleden mensen.
De ondergaande zon symboliseert het leven dat ten einde loopt, zoals de
dag ten einde loopt. En voor de binnenlandse oorlog, roen de kerk nog
een k lok had, werd die geluid als er iemand overleden was.
Beide dromers waren blij met deze dromen als aankondiging van de
dood. Zo konden ze zich emotioneel voorbereiden op het heengaan van
hun ouders. Maar buiten deze individuele functie van emorionele voorbereiding hebben deze dromen ook een sociale kant: de dromen worden
aan anderen verteld, dus ook de gemeenschap heeft al een idee van wat
er kan gaan gebeuren . Deze dromen hebben buiten deze individuele en
sociale betekenis ook nog een spirituele laag: er is contacr geweest met de
geestelijke wereld, die van de overleden familieleden. En juist deze laag
maakt dat de dromen allroriteir hebben, boodschappen uir de geestelijke
wereld moeten serieus genomen worden.

MEDICINALE PLANTEN
Het tropische regenwoud staat bekend a ls een olluitputtelijke bron van

medicinale plamell. Reeds lang voor de farmaceutische industrie dit had
ontdekt, waren haar inwoners zich hiervan bewllsc. Ook nu nog hebben
de meeste oudere Arawakken en Kari'na enige kennis van planten en hun
medicinale betekenis wanneer het gaat om eenvoudige toepassingen als
huismiddelrjes. Bij de religieuze specialisr12 gaat deze kennis veel verder.
12 Tegenwoordig wordt meestal het Kari1na woord piyai gebruikt, incidenteel ook bij Arawak·

ken hoewel het Arawakse woord semetsji is.
Elizabeth Mohkamslng · den Boer
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Er bestaan vele verhalen over het ontstaan van de eerste piya i en hoe
hij13 zijn kennis kreeg. Een bekend Kari'na verhaal is dat een man werd
ontvoerd door een koningsgier en naar een grot werd gebracht. In dc grot
kreeg hij alle kennis op het gebied van, onder andere, de geestelijke wereld en geneeskunst. Nadat hij alles had geleerd werd hij teruggebracht.
Hij bleek zo'n lange tijd te zijn weggeweest dat de dorpelingen dachten
dat hij dood was.
De religieuze specia list is een genezer voor zowel lichaam als geest; de
kennis behoort rot het typische gebied van Inhee mse traditionele kenni s
en werten . Maar de religieuze specialist is vooral een mediaror tu sse n de
wereld van de mensen en de geesrelijke wereld. Tor voor enk ele decennia
behoorde de religieuze specia lisr rot de inrellecruelen van de gemeensc hap; vaak was hij tevens de leider ervan. Zo leidde hij de gemeenschap
op sociaal , poliriek en spirirueel gebied. Zijn kennis op ieder gebied was
en is omringd door mysterie. Hoewel de meeste piyaiko11 in het kustgebied zich voora l bezighouden met reinigingsriwclen of het voo rsc hrij ven
dan wel bereide n van medicijnen uit planren, zijn deze bezigheden uitei ndelijk vrij marginaal. Belangrijk is hi erin roch vooral hoe zij hun kenni s
hebben gekregen en nog steeds krijgen. Enerzijds vertellen de mensen
die met planten werken dat zij de kenni s van ouderen (hun ouders of
grootouders) hebben doorgekregen. Anderzijds blijken dromen een grote
rol te spelen. Zo zijn er mensen die zeggen dar de planten rechtstreeks tot
hen spreken via de droom; het is de geest van de plant die spreekt en daar
moet ie naar luisteren. Zo was er een vrouw di e stekjes van medicinaJe
planten van een tante had gekregen . Her was de bedoeling dar ze ook met
deze pla nten zo u gaan werken, in plaats daarvan, plantte ze de stekjes
op haar erf en keek er ni et meer naar om. Deze stekjes groeiden uit ror
mooie, stevige planten. Toen kreeg de vrouw nachtmerries. Ze belde haar
zus en haar tante. Beiden vertelden haar dat het de plamen waren die tot
haa r spraken: zij wilden gebruikt worden. Ze vond echter dat ze daar nog
ni et aan roe was en besloot de planten van haar erf te halen . De planten
kwa men terug en de nachtmerries gingen door. Ze had her gevoel dat
ze gek werd, dat ze zou sterven. Uiteindelijk ging ze naar de planten toe
en zei : ' Ik vind jullie mooi maar ka n jullie lTog ni et gebruiken!' Daarop
sropten de nachtmerries. Het laatste nog heeft betrekking op her idee zÎch
eventueel tot piyai te laten wijden; deze droom maakte deel uit van een
serie drom en di e daarop wezen . Andere mense n die met planten werken,
vertellen hoe ze meestal in de droom leren welke plant ze voor een bepaalde persoon moeten gebruiken . Deze mensen ge loven dat dromen de
manier zijn waarop de geest van de plant tot ze spreekt.
Deze droom behoort tot het genre dromen waarin iets geopenbaard
wordt en heeft ook religi euze waarde. De droom verwijst nam elijk naa f
13 Hoewel er tegenwoordig ook sprake is van vrouwelijke piayikon, is het niet duidelijk of
deze functie in het verleden ook veelvuldig door vrouwen werd vervuld.
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de praktijk van de piyai, iets waar de droomster serieus mee bezig is.
Immers, vooral de religieus specia li sren c laimen een groor deel van hun
kennis via dromen re hebbe n ve rkregen.

CONCLUSIE
Dromen omsraan niet in een vacuüm maar bevatten over het a lgemeen
cultureel bepaalde symbolen en betekenis. Ook speelt het idee van
culturele verwachting een belangrijke rot: wanneer van jongs af aan
dromen worden besproken en er ook gehandeld wordt naar aanleiding
van drom en za l een verwac htin gspatroon ontstaan om inzake bepaalde
gebeurtenissen ook daarover re dromen. Zo spelen drom en ook een belangrijke rol bij het doorgeven van traditionele kennis; dromen kunn en
goede 33nknopingspullten bieden om in te gaan op verhalen, gebruiken
en gewoonten die de ouders belangrijk vinden voor de opvoeding van
hun kind rot een goed functionerend lid van de gemeenschap.
Dromen houden een duidelijk verband met de kosmologie, maar vooral
ook met de dagelijkse gebeurtenissen. In de droom grijpen sociale, culturele en religieuze elemente n in elkaar waardoor ze een middel vorme n
voor de dromer om op al deze vlakken tegelijk betrokken te zijn. Zo
vo rmt de studie van dromen een manier om kennis te verkrijgen van alle
gebieden van de Inheemse leef- en denkwijze.
Veel Arawak en Karilna ervaren dromen als troostend en facilitercnd bij
grote veranderingen in hun leve n. Daarnaast spelen dromen ook in het
dagelijkse leven nog steeds een belangrijke rol. De tr::l.I1sformaticvc, rroosElizabeth Mohkamslng -den Boer
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rende en vergemakkelijkende as pecten van dromen komen duidelijk naar
vo ren in, met name, dromen met betrekking tot de dood. Dit laatste is
een teken van vo lwassen heid en vormt een basis voor psychische gezo nd heid. De meeste lnheemsen delen deze zienswijze en drukken dat op hun
eigen manier uit met de woorden 'dromen bereiden je emoties voor'.
Tabel 1 Voorbeelden van droomsvmbolen

./

Ond.fW81p VIn de droom

Verwljzinll

a.tekenls

Artwek/K.riinl

~,

Vruchtbaarheid

Zwangerschapfje zu~

Arawek

veel kinderen krijgen'
Krobie of kwikwi

Kleine an ovale (zoals vagina)

Zwangerschap ven een meisje

Kari'na

lange (penisachtig) gevormde vis

Zwangerschap van een jongen

KarillB

Vrouwelijke taken

Zwangerschap ven een meisje

Arewak

gevormde vis
Patake of
Logologo-echtige vis
Schoonmaken van cassave, vis of
vlees
Plukken en spinnen van katoen

Vrouwelijke tlken

ZWangerschap van een meisje

Arewak

Men dreegt een geweer

Jagen is een taak voor mannen

Zwangerschap van een jongen

Arawak

Katoen om een hangmat

Vrouwelijke taken

Vrouw wordt zwanger

Kari'na

Een jonge man die met een meisje

Vinden van een levenspartner

Arewak, Kari'na

wil teven met &erst een hut/huls

(voor een jongen]

van te meken
Een nieuw(e) hut/huis bouwen

voor haar.
Geweer kopen

Schieten ven wild voor de aan-

Huwelijk

Arawak, Keri'na

Vinden ven de levenspartner,

Arewak, Kari'na

staande achoonvadar en bruid
Verzamelen van mango's

Mango als symbool voor testikels

seks hebben, wild vinden
Erotiek

Wild schieten, met name

Arawak, Kari'na

vrouwelijk wild
Geprikt 'MIrden door een vishaak

Tenden

of naald

Grote verendering, gebeten worden

Arewak

door een slang in het bos

Water tot aan je knieIn

Water

Zware regen of een slecht voorteken

Huilen

Water

Regen

ArBwak

Huilen

Lachen

Goed voorteken

Kan' na

Dood of rouwrituelen

Galoof in tegenstrijdigheden

Zeer gD8d vDorteken

Karrna

Eigen daDa

Geloof in tegenstrijdigheden

Een lang levan voor jeuK

Arawak

Vissanschubben ..

Rijkdom

Arawak

Geld komt jouw kant op

Arawak

Naar grote vis hengelen

Karl1na

muntstukken, geld
Groot brood met vis

VissenscilUbben ;<
muntstukken, geld

Jezelf volstoppen met voedsel

Gierigheid, tegenstrijdigheden

Naar het tDiiet gaan

Je wh altijd honger hebben

Kari 'na

Rijk worden of iemand zal je

Arawak, Keli'ne

beschamen

mi
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Onderwerp nn de droom

Verwijzinll

Betekenl,

Arawak/Kan~nl

Broer, zus of goede vriend

Rouwrituelen wanneer menun

Voorteken van ernstige ziekt\!. ol dood

Arawak, Kari'na

arrivoan dronken

olon on yool

Ruzie ol geyecht

Ar8w,~,

Mensen roddelen oyer je of

Arawak, Kari na

drln~on

Vuur
Tigri (jaguar, luipaard)

Gevaar

landschildpad

Wijsheid, serieusheid,

Kan n.

komen je Ie n.
GGed voorteken in het algemeen

Karina

vriendelijkheid
Zeeschildpad -

Siechie geest van de riyier of lee

Slecht yoorteken

Karina

Een hert

Springt her en der

Slecht yoorteken

Kerina

Begrafenis, Iedereen is mGoi in het wit

Rouwplechtigheid, geloof in

Ja leven gaat de gGede kant op;

Arawak, Kari'na

gekleed en treurt. bloemen op hel graf

teg\l.n$'lrijdigheden

na regen [begrafenis} komt

Bliksem

Geluid doet denken aan de aarde

Slecht voorteken, iets zal fout gaan

Arawak, Kari'ne

zonneschijn [geluld

die op de lijkkist wordt gegooid
Munten

Bezoekers bnmgen yaak ialS mea

(Familie) bezoek

Arewek

Vallen

Letterlijk, als je valt heb je een

In problemen komen of al in

Kad'na

probleem

problemen zijn

'Zwarte magie' (het vroegere

Iemand keert zich tegan je en

geloof dat met het malen ~an ean

probeert je kwaad la doen

Je foto wordt genomen

Arawak

foto ook ja zisl wordt
weggenomen).
Voortend verliezen

Teken van verval

Dood van ouder ol kind

Aff,wa\t., Kari na

Alle tanden verliezen

Teken van verval

Dood lIan een ouder persoon

AraWak, Kari na

Nieuwe hut. kampoe, huis nog niet

iet de komst van de missionaris-

Voorteken yan dood of ernstige ziekte

Arawa~,

betreden

sen warden de dodan in hun hut of

Kari na

erf begraven. Meestal werd de hut
daarna yerlatan enlof vernietigd.
Voorteken yan dood

Kafi'na

B811ananboom meI fruit op een

Voortaken van dood van een ven

Karrna

verlaten kostgrondja

de kinderen

Ooodsli$\

lekke hut

Klpotte trap
Groot laast in je eigan huis of kampoe

Teken yan verval

Voorteken yan dood

Kad'nl

Rouwritueel: PUf' bJeka !weghalen

Voorteken van dood binnen één

Aflwak, Ka ri'na

yan het zwart. de rollW)

maend

Broer, zus cf goede vriend die dronken

Drinll;an IIln kasiritijdens da rouw

Voorteken van dood of ernstige zielcte

ArawaK, Karrna

aankomst

rituelen en pure blaka

Oansende familieleden

Aouwrituael

Voorteken van dood

Arawak, Klri'n.

Alteel"lvoor gebieden waar deze dieren daadwerkelijk voorkomen, bijyoorbeeld Galibi.

Elizabeth Mohkamsing-den Boer
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De Ancient Order of Foresters in
Suriname

m

e Ancienr Order of Foresters (AOF) in Suriname is een geheim
genootschap dat 120 jaar geleden werd opgericht. Leden zijn
voornamelijk oudere Afro-Surinamers die elkaar met broeder
en zuster aanspreken. Zij ontmoeten elkaar regelmatig in zogenoemde
cOurts. De Foresters in Suriname hec hten zeer aan orale tradities, ceremoniële bijeenkomsten en rituelen rond initiatie en overlijden. In dit arrikel
ga ik nader in op hun afleggers, lijkendragers en begraafplaats. 1 Omdat
de oorsprong van de Foresrerie in Engeland ligt, beschrijf ik eerst in het
korr de ontwikkeling van de AOF buiten Suriname.

I

IN ENGELAND
De Orde van Foresrers (houtvesters) zou ontstaan zijn uit de Carbonari
(hourskoolbranders) en de Fendeu rs (houthakkers) die in de elfde eeuw in
Frankrijk en later in Engeland opereerden (Essed 1986 ). Vast staat dat in
1745 de Foresrers in de koninklijke bosse n van Sherwoods in Yorkshire
hun oprichtingsbijeenkomst hielden. Aanvankelijk vormden zij een gilde
van houtvesters. Later kwamen er andere beroepen bij en werd de orde
de Roya l Order of Foresters genaamd. In 1834 richtte de Foresters in
Leeds hun eerste gemeenschapsgebouw of court op.2 Dit is Court No. 1
en sindsdien krijgt ieder nieuw court waar ook ter wereld een nummer
en aan dat nummer valt de anciënniteit af te lezen. De belangrijkste doelstelling was onderlinge hulp en de eerste fondsen van de Foresters voor
zjeken, begrafenissen, weduwen, wezen en het weldadigheidsfonds voor
broeders en zusters in nood werden al vroeg opgericht.
Ook buiten Engeland ontstonden afdelingen van de AOF en van het begin
af aan waren Foresters actief in het Caraïbisch gebied. AI vroeg waren er
Foresters in Rarbados (1846), weldra gevolgd door alle andere landen in
de regio. De groei van het aantal courts vooral buiten Engeland is aan
Om een enigszins betrouwbaar beeld van de AOF te schetsen, heb ik vele semi-gestructu·
reerde gesprekken gevoerd. Ik dank in het bijzonder de broeders C. Andries, H. Kensmil, F.
van Russel, A. Starke en zuster A. Wolft voor hun hulp. De inhoud van dit artikel inclusief
eventuele fouten, is mijn verantwoordelijkheid.
2 Court No. 1 Perseverance van 1817 van de Royal Order of Foresters te leeds. Op 4
augustus 1834 werd de Aoyal Order omgedoopt tot de Ancient Order. Onder invloed van
de Friendly Society Act van 1896 werd de toevoeging van Royal vervangen door Ancient
waarmee het de Ancient Order of Foresters (AOF) werd . Oe toevoeging Friendly Society
achter de naam komt van de genoemde wet en is te vergelijken met de toevoeging besloten vennootschap. Deze voor de Foresterie gunstige wet voorkwam de betaling van
zegelrecht en inkomstenbelasting.
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Broeder Waackhuyzen met alle regalia was de eerste voorzitter ol Chiel Ranger van Court Charity
No. 7416. Dit oudste gemeenschapshuis of court van de Foresters in Suriname van 1886 staat aan de
Burenstraat in Paramaribo.
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de gegevens verzameld voor het honderdjarige bestaan van de AOF in
Engeland goed af te lezen. In 1934 waren er in Engeland 3400 courts
met 600.000 leden en buiten het moederland 9.600 courts met twee
miljoen leden . Het gaat daarbij behalve het Caraïbisch gebied voo ral om
Australië (1843 ), N ieuw Zeeland (1852), Zuid· Afrika (1862), Canada en
de Verenigde Staten (1872· 1873), G hana (1882) en Nigeria (1890). In
Europa zij n Nederl a nd (1880) en België (1905) rot de AOF toegetreden.
Het centru m va n de AOF, het High Co urt in Londen met a lle zogenoe mde
Subsidiary H igh Co urts onder andere in Suriname ( 1972) vormen een
were ldfederatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Londen vele
histori sche o bj ecte n ver brand en dat heeft er mede roe ge leid dat de geWoonten en rituelen van de Foresters in Engeland in ve rgelijking met die
in Suriname lijken te zijn verwaterd.3

COURT CHARITY TE PARAMARIBO
De initiatiefnemer rot de oprichting va n de AOF in Suriname, broeder
Waakhuyzen, hoorde van een landgenoot, de kleermake r Oosthui zen,
in 1884 de enthousiaste verha len over de grondbegi nselen en werkwijze
van de Foresters in Georgerown .4 Di rect werd contact met Brits-Guyana
opgenomen met het ve rzoek de oprichting van een Surinaamse afdeling
te ondc rsteunen. 5 Na officiële toestemming uit Engeland kon op 29 juli
1886 de inwijding van het eerste court in Surin ame plaatsvinden. Dit
co urt in Parama ri bo kreeg de naam en het numm er Charity No. 7416. 6/
In aanwez igheid van vertegenwoordigers uit Brits-G uya na waa ronder de
38 leden van Charity voo rl opig zou den resso rtere n, we rd broeder Waakhu yzen de eerste voorzitter, chief ranger, va n Suriname.1

3 Oe vertegenwoordigers van de AOF Engeland waren bij het tweede lustrum van de Subsidiary High Court in 1982 zeer onder de indruk van de wijze waarop in Suriname de tradities
van de AOF in stand wa ren gehouden. Oe Engelsen waren eveneens onder de indruk van
de gasten uit Suriname tijdens de viering van het honderdvijftigjarig bestaan van de moeder
AOF in Southhampton. Kensm il sprak in zijn toespraak over All One Family IAOF).
4 Oosthuizen heette waarschijnlijk Thomas huyzen, die een van de drie oprichters van Charity was. Hij was in Brits-Guiana getuige van de opric hting van Georgetown Lili no. 6869.
5 Lie A Kwie & Esajas 1995. Het Guyana United District stuurde eind 1884 het Surinaamse
verzoek door naar de Uitvoerende Ra ad van het High Court in Engeland die op 8 december
1885 toestemming (in Forester terminologie: dispensatie) voor de opriChting van een court
in Suriname verleende. De Founders van Charity, de moeder van alle courts in Suriname,
zijn Abendanon, Thomashuyzen en Waakhuyzen.
6 Het grondoppervlak va n Charity aan de Burenstraat 26 is circa tien percelen breed en is
met vooruitziende blik indertijd aangekocht op aandringen van Azijnman, deurwaarder
van het Hof va n Justitie en Chief Ranger van Charity, en Abrahams, beiden van de joodse
gemeenschap. Rond 1890 is het court tijdelijk verhuisd naar Wolfenbunel maar nadat de
eigenaar Balanco de oude cacaoloods aan de Foresters had verkocht, is Charity definitief
aan de Burenstraat gebleven.
7 Deze eerste Chief Ranger van Charity verdronk in 1894. Oe Verlengde Brokopondolaan is
in 1985 omgedoopt tot Waakhuyzenstraat en daar is toen een monument voor Waakhuyzen
opgericht.
OIO TiJdSthr.1\ VOO I Surmamist.ek 2006.2

In 1923 werd een Surinam District voor t 55 leden opgericht. Met de oprichting van het Subsidiary High Court met Uitvoerende Raad in 1972 in
Suriname werd de AOF in Suriname zelfstandig en vo lwaardig lid van de
internationale AOE Anno 2006 zijn er in Suriname zeventien courts met
in toraal 1600 broeders en zusters. 8 In Nederland viert de Rorrerdamse
AO"~ met voornamelijk Afro-Surinamers a ls leden, in 2006 ha ar 25-jarig
jubileulll .9
Zonder één court te kort te willen doen, ve rdi enen in chron ologische
vo lgorde vier COurts een aparte vermelding. Co urt Sancruary Charity No.
74 16 is uniek omdat elders in de wereld de Order of Shepherds van J 8 15
is uitgestOrven .10 Onder leiding van de voorzitter, bij de sc haaph erd ers
pastor in plaats van chief ranger genoemd, krijgen binnen dit court uitsluitend op de bijbel gebaseerde, geestelijke onderwe rpen aandacht. Van
Stad Paramaribo No. 10010 is her nummer rerug te vinden in de naam
Ten-o-ren, aureur van her boekje over de Foresreri e en één van de pseudoni emen van Albert Helman. 11 Van Vigilamia No. 10j 18 kunnen alleen
chief rallgers en past chief rallgers lid zijn. De nadruk binnen Vigilanria
li gt op onderricht en het houden van lezingen. Het eerste vrQuwencourt
Unitas No. 10056 werd opgericht in 1938. 12

8 Het eerste Surinam Distict (SD) is van 28 apri11924 en het tweede Surinam United District
(SUD) is van 28 juni 1981 . In de periode 1975-1988 zijn totaal negen van de zeventien courts
opgericht. Na 1988 zijn geen courts meer opgericht.
leder court heeft eigen statuten die zijn gebaseerd op die van Charity. In de oude tekst
staat dat het gaat om : '(1) den leden genees- en heelkundige hulp te verschaffen Ihet
vullen en schoonmaken van kiezen en tanden hieronder niet begrepen), en ingeval van
overlijden van dezen aan den door hem aangewezen persoon gelden uit te keeren voor de
begrafenis; (2) wekeliikschen onderstand te verleenen aan leden, wanneer zij lichamelijk
of geestelijk ziek zijn; 13) leden in moeilijke omstandigheden verkeerende te hulp te komen,
zoo ook in gevorderden leeftijd (boven zestig jaren); (4) leden te ondersteunen, die ten
einde werk te bekomen, genoodzaakt zijn te reizen: Vele courts delen één court locatie.
Een mannencourt heeft onlangs besloten gemengd te worden vanwe ge een dreigend te
kort aan quorum. Ondanks de dreigende leegloop en vergrijzing is tot nog toe geen enkel
court opgeheven of gefuseerd. Zu lke fusÎes vÎnden overigens in andere landen van het
Caribische gebied wél plaats.
9 Het gaat om Concordia No. 10240 van 13 juni 1981 met de werkarm Naomie. de afleggersvereniging van 6 maart 1988. In Amsterdam bestaat Perseverens No. 10257. De sfeer
in Rotterdam zou traditioneler zjjn dan in Amsterdam .
10 Gouvernemenes Advertentie-Btad 9 augustus 1968. Na 1887 mocht de Anc ient Order of
Shepherds geen sanctuaria meer vormen en de band met de AOF is verbroken, behalve in
Suriname.
11 Museum Zorg en Hoop, Paramaribo, Nr. 11603, J.B. lenoten, J.B., Geschiedenis en Ontstaan der Foresterie, 1952.
12 lie A Kwie & Esajas 1995. Unitas is opgericht op 19 februari 1938. In dat zelfde jaar op 4 juni
ontstond via Humaniteit het tweede vrouwen court (Humanitas). Dit heeft te maken met
de periode van animositeit van 1935-1946 binnen de Foresterie waa rbij Charity, Excelsior
en Moengo tegenover Humaniteit en Stad Paramaribo stonden. Rising Sun van 1982 is
speciaal voor jonge zusters. De introductie van vrouwen in de Foresterie zou tot stand zijn
gekomen door een ad hoc inwijding van een schoonmaakster die per ongeluk de tempel
aan het afstoffen was en daardoor allerlei geheime zaken zou hebben kunnen gezien.
Jannes
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Behalve de Foresters zijn er in Suriname nog andere broederschappen
actief. De oudste broederschap van
geheel Zuid-Amerika is Loge Concordia van de Vrijmetselarij vanuit Den
Haag in 1761 te Paramaribo opgerichr. 13 Ook de Rozenkruisers, Druids,
Oddfollows en de Mechanics mogen
niet onvermeld blijven. 14 Hoewel er
sinds kort een gemeenschappelijke Dag
van het Orde Wezen bestaat en sommige leden van meerdere ordes lid zijn,
functioneert iedere court, loge of Iodge
zelfstandig. 15

EEN GENOOTSCHAP MET GEHEIMEN
Courts, loges, lodges en broederschappen hebben in de ogen van het grote
publiek iets geheimzinnigs. Sommigen
denken bij de Foresters zelfs aan afgoderij. De AOF is echter nier zo zeer
Alben Helman schreef dit werkje en de voorletters
een geheim genootschap, het kan beter
J.B. staan voor Junior Beadle of tweede deurwachter
van de tempel en Tenoten (Ten-D-Ten) verwijst naar het a ls een genootschap met geheimen benummer van het Court 10010 aan de Gravenstraat in
schreven kan worden. 16 Zo kennen de
Paramaribo waarvan Helman lid was.
leden van een court de plicht van geheimhouding. Zo is er bijvoorbeeld een
broeder of zuster in her bestuur met de functie van beadle of deurwachter.
Zijn of haar taak is te zorgen dat niemand zonder her uitspreken van het
13 Loge Concordia is van 17 november 1761, la Zélée van 1767 en lunion van 1771 is van uitsluitend Portugees-Joodse afkomst. Sommige Foresters zijn tevens lid van de Mechanics
of van de Vrijmetselarij.
14 Op de Landdag van 18 juli 1999 georganiseerd door de Vrijmetselarij waren behalve de
Vrijmetselaars, Mechanics en Rozenkruisers ook de Foresters aanwezig.
15 Bibliotheek Anton de Kom Universiteit, BR. 9095 R.J. de Kort, 'Verslag l anddag, zondag
18 juli 1999 Orde van Vrijmetselarij in Suriname' mei 2003. Het initiatief tot de Dag van het
Orde Wezen komt van Charity en vindt ieder jaar op de laatste zondag van juli plaats. Doel
is meer samenwerking tot stand te brengen tussen de diverse orders, courts en genootschappen. Er vindt een processie plaats waarbij een honderdtal deelnemers elkaars kerk
(behalve de rooms-katholieke kerk) en/of locaties bezoekt.
16 Behalve in de tempel vinden er ook ceremoniën met onder andere vaandels 'in de bossen'
plaats. Op Sherwoodday op de eerste zondag in oktober trekken de 'boswachters' zich
terug 'buiten de bewoonde wereld' zoals achter Zanderij waar Charity sinds een beschikking van Essed van 1971 in het district Para aan de Carolinakreek en de rijweg naar Krakka
het 12-ha grote vakantie- en recreatieoord Alatamakkabergie heeft. Behalve toespraken
vindt er een Quiz tussen de courts plaats waarbij feitenkennis over de Foresterie wordt
getoetst. Stad Paramaribo heeft sinds 1968 achter Zanderij een vakantieoord Ten-O -Ten.
Het jaar sluit af op de laatste zaterdag van december met het Sylvesterfeest, en is bedoeld
om eventueel bestaande meningsverschillen uit te praten en bij te leggen.
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password de vergadering binnen een court kan betreden. De
nog steeds bestaande traditie
eist dat het wachtwoord via een
code ieder jaar vanuit Engeland
vernieuwd wordt. Dit wacht?'UI
woord is ook van belang voor
een bezoek aan een court in het
buitenlandl1 en heeft iets weg
van een paspoort of pincode.
Lid van de Foresterie zijn voorname lijk protestants-christelijk e Creolcn.18 Zij komcn uit
zeer uiteenlopende sociale klassen. De leden spreken elkaar leder jaar ontvangt de AOF in Suriname in geheimtaal vanuit
Engeland een nieuw paswoord waarmee de broeder of luster
aan met broeder en zuster, wat
zich moet kunnen identificeren bij de beadle of deurwachter.
verwijst naar de gedachte van
Daarna wordt hij of zij pas toegelaten tot de vergadering.
Unitas Fraterum of Verbondenheid aan alles wat er geschapen
is door de Opper Chief Ranger, een a lmachtig Opperwezen met steunende
en ordende kracht. De Verbondenheidsgedachte kent drie componenten
(Essed 1982 ). De eerste heeft betrekking op de relatie ru sse n mens en
natuur. De verbondenheid van de Foresters met de natuur spreekt voor
zich. Natuur- en lichtsymboliek staan op de voorgrond en lijken van
oudere oorspro ng dan de bouwsymboliek van passer en winke lhaak van
de Vrijmetselarij. Toc h zijn Forestcrs niet speciaal actief op het terrein van
nawurbesc herming net zomin als Vrijmetselaars praktiserende architecten, timm erlied en of metselaars zijn.
De tweede component berreft de relatie van mense n onderling, ook wel
het 'sociaal criterium' genoemd. Deze verbo ndenh eid uit zich in begrip·
pen als onderling hulpbetoon, het weldadigheidsfonds voor noodhulp en
de ziekteverzeke ring. 19 Omringd door bos, dieren, stropers en struikro-

':\SSWORD

17 Tot 1939 gebruikten de Foresters twee wachtwoorden. Eén voor vergaderingen en één
voor reizen. Het Forester·allabet bestaat uit geheime tekens en ieder jaar moet het nieuwe
password vanuit Engeland gedecodeerd worden. Daarnaast kennen de Foresters een
zogenoemd 'Heilig Woord' waar ik uiteraard verder niet over ben geïnformeerd.
18 Tot 1939 gebruikten de Foresters twee wachtwoorden. Eén voor vergaderingen en één
De precieze religieuze samenstelling van Foresters is niet duidelijk: de meerderheid is
EBG, het percentage rooms-katholieken is onbekend. Omgekeerd is meer onderzoek
nodig naar de houding van de kerken ten opzichte van de Foresters. Oe 'officiële' EBG en
de 'officiële' rooms-katholieke kerk zouden 'tegen' de Foresterie zijn terwijl 'hervormd en
luthers niet moeilijk doen'. Dat laatste lijkt me te kloppen omdat in het verleden heel wat
bijeenkomsten van de AOF in de hervormde kerk hebben plaatsgevonden.
19 De overdracht van inkomens van de rijke naar de arme is het leidende beginsel van Robin
Hood, de schutspatroon van de Foresterie. Deze filosofie is van invloed geweest op de
totstandkoming van het nog te bespreken Forester Centrum.
Jannes H

M UlOf~

D. ""ei.nl Ord.r ol fortlIl,. in Sllli".m.
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vers had iedere hourvester de ander nodig. Aanvankelijk had ieder court
een eigen genees heer en apotheker. ZO Dat is allang nier mee r zo, want de
leden zijn al jaren regulier verzekerd tegen ziektekosten via bijvoorbeeld
het Staatsziekenfonds. Wat wél nog steeds bestaat, is her instituut van
de woodwards boso pzieners tevens ziekenbezoeke rs. Deze woodwards
zorgden vroege r voor de uitker ing aan zieken. Tege nwoordig dragen zij
de verantwoordeli jkheid van aanvu llende materiële hulp en geestelijke
aandacht voor zieke broeders en zusters.
De laatste component betreft de verbondenheid met mensen in opeen~
volgende generaties. Dit uit zich vooral in de beg rafenisfondsen en het
weduwen~ en wezenfonds van de courts. Zic htbaar is deze verbondenheid in de aandacht voor de teraardebestelling.
J

RITUELEN
'De dood wacht ons allen, de koning en de slaaf, allen delen zij hetzelfde
lot' en 'Wie de dood vreest, weer nier waarvoor hij leeft' zijn rypische
sp reuken van Foresters. Overlijdt een broeder of een zuster, dan wordt
eerSt het bestuur van het betreffende court da arva n in kennis gesteld.
Daarna wordt in overleg met de familie één van de twee afleggersverenigingen Eldaah of de Samaritaan van de Foresters verzoc ht de lijkbewassing op zich te nemen. 21 Het afscheid vindt plaats in het court vÓÓr de
rituele bewassing van het lichaam en biedt de nabestaanden de laatste
gelegenheid eventueel spijt te betuigen, berouw te tonen of het bezwaarde
geweten vrij te praten. Nadat de overledene is gewassen, aangekleed en
opgemaakt wordt de familie uitgenodigd definitie! afscheid te nemen.
Vervolgens dragen de afleggers of dinari's de kist Over aan de Sherwood
Brothers, de dragers van de Fore"ers (De Ramdanie 2004). Deze brothers waaronder sinds kort ook een zuster beheersen de kunst van het
dragen als geen ander. 22 AI naar gelang de wens van de overledene wordr
de broeder of zuster op de Foresterbegraafplaats René's Hof dan wel op
één van de andere begraafplaatsen in Paramaribo begraven. ln het laatste
geva l dragen de Sherwood Brothers de kist over aan de dragers van de

20 Gouvernements Advenentie-8fad20 juni 1924.
21 De Ware Tijd 1 februa ri 2004. Voor Humaniteit No. 9865 van 6 augustus 1921 gelegen aan
de Or Sophie Redmondstraat (vroeger de Steenbakkersgrachtl zorgt De Samaritaan voor
de lijkbewassing.
2Z De Sherwood Brothers zijn opgericht op 19 december 1984; voor 1984 werden zij Werkers genoemd. De Brothers zijn circa vijftien dragers in zwarte broek, wit overhemd
met stropdas, zwart vest en zwarte hoed (vroeger baretl. Oe leeftijden van de dragers
variëren van 35 tot 79 jaar. Indien het een overleden Forester betreft, worden attributen
(regalia) van de Foresterie als vaandels, aprons (traditionele schortenl. bijl, hoorn, speer,
spades en groene blaadjes meegedragen. Zij zijn binnen de Surinaamse gemeenschap
toenemend populair en verzorgen zelfs staatsbegrafenissen. Sommigen gaan zo ver door
de ceremoniële begrafenis van de Foresters als een wervingsactie voor de Foresterie te
beschouwen onder het motto ·één begraven is twee nieuwe leden winnen'. Overigens
laten Foresters zich ook cremeren.
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betreffende begraafplaats. 23 Belangrijk voor de Foresrers is de rouw vergadering va n het co un zes weken na de teraardebesrelling. 24 Familie en
vrienden van buiten zij n daarbij welkom.
Bij de inwijd ing van ee n nieuw lid tot een court van de AOF zi jn
buirenst ~l;]nders ec hrer niet welkom. Lid worden van een court vraagt
geduld en toewijding alsof het ee n proces va n ontwikkeli ng en ge boone

berreft. Nadar her as piranr-lid gevraagd heefr of hij of zij lid van een
cou n ma g worden, meldt de introducé zich bij het bestuur aan. Nadat
de ve rkl aringen van goede gezondheid en van o nbesp roke n gedrag zijn
aa nge leve rd , gaa t ee n ge heime onderzoekscommissie va n het court aa n
de slag.. Gelijktijdig gaa n er convocaties na ar a lle <1ndere cO urts om
eve ntuele bezwaren re vernemen. Dit roelatingsproces kan enige tijd in
beslag nemen. Ook al kan niemand op grond van ges lac ht, geloof of
politieke overtu iging word en afgewezen, roch kan ee n kandidaar soms
gedeba lloreerd en alsnog afgewezen worden. De inwijding van circa vijf
broeders en/of zus ters vindt plaars op ee n speciale vergadering. Tijdens
het iniriarierirueel klinkt her onwee r in her bos, wat dikwijls buiren op
straar re horen is. Leken zu llen dan versch rikr opkijke n want op weg
naar hun zaterdagavondfeesrj e klinkt in her gebouw van de Foresrers het
geluid van onweer. Is dat mogelijk ee n bron van praatjes over de Foresrers? Na deze inw ijding krijgen de leerlingen één keer per maand op de
zogenoemde leeruu rverga deringen onderricht in zelfken ni s, ze lfkritiek en
ze lfinkeer en in de gewoonte n en riruel en va n de AOF.25 Na deze periode
van 'africhten ' zoa ls sO Illmigen da t noemen, betreden de kandidaten de
eersre trede vnn het grade nsysteem. Dan is hij of zij ranger en bestaat
vervo lgens de mogelijkheid na een half jaar officier re worden.
De sfeer tijdens de cou rrve rga deringen is er één va n o rd e en wellevendheid. Dit geld r voo ral voor bijzondere vergaderi nge n zoa ls bij overl ijden
en rouwen bij de inwijding van nieuwe leden. In dergelijke situaties is
23 Zie Mulder & Dikland 2005. Er is een Chaplain van de ADF van Charity die als geestelijk
vader voor atle courts optreedt. Niet alle Foresters kiezen voor René's Hof om begraven
te worden. Meestal gaat het om Foresters die begraven witten worden op de HelVormde,
lutherse of EBG·begraafplaats. In dat geval komt de predikant op het court om de
plechtigheid tot het gewenste einde te brengen. Indien een Forester een aansluitende
rooms-katholieke begrafenis zou witten hebben dan is de samenwerking AOF en het bisdom principieel beperkt tot ieders terrein. De pastor komt niet meer in een Forester court
en bijvoorbeeld Sherwood Brothers met hun attributen dienen buiten de rooms-katholieke
kerk te blijven.
24 Ook al is een lid van een court in het buitenland overleden en begraven. altijd dient de vlag
halfstok te hangen en zal op een rouwvergadering van dat court het overleden lid herdacht
word en .
25 Oe zeven lecturen worden in een periode van 17-24 maand en doorgenomen. De Rang ers
dienen na afronding van iedere lectuur in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
het Subsidiary High Court een toets af te leggen. Ooit was het de bedoeling een aparte
Rangerschool op te zenen. De General laws van de Eng else AOF worden in Suriname
naar mijn beste weten niet gebruikt. Het Surinaamse Foresterwetboek 'Algemene Wenen'
is van 12 april 1972 (No . 4073).
Jan nes H MUlOfR Oe Anc ie n' Ouf81 ol Fo, II 'els in Sudnlme
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Het Alziende Oog van de Opper ehie! Ranger is een belangrijk en veel voorkomend symbool van de
Ancient Order of Foresters in Suriname.

sprake van een zogenoemde rite de passage waarbij tijdens de ceremonie rituele handelingen en het gebruik van symbolen op de voorgrond
staa n (De Vlugt 1996).Z6 Aan de wanden van de tempel hangen panelen
beschilderd met bomen, hert en jager. Z7 Her plafond van de tempel is,
beschilderd met blauwe lucht, witte wolken en de beeltenis van de O~
per ehief Ranger in de vorm van het Alziend Oog van God. Belangrijke
spre uken als 'Niemand is ter behartiging van uitsluitend eigen belangen
geboren' of een citaat uit de bijbel staan op de muur geschreven. Belangrijke symbolen zijn het Alziend Oog en de Pijl en Boog, de bOLV

26 Oe Vlugt 1996. In dit artikel op basis van een interview met Harry Kensmil, past High Chief
Ranger en lid van Humaniteit, komen enkele rituelen ter sprake die ernstige heroverweging behoeven. Immers rituelen kunnen contraproductief voor de organisatie zijn en de
organisatie stigmatiseren omdat de functie van het ritueel niet duidelijk is. Dus de vraag is
niet of een ritueel moet worden afgeschaft - dit is zelden het geval- maar hoe het rÎtueel
bij te stellen is.
27 In Engeland is het de eik, in het Cara'lbisch gebied zijn het afbeeldingen van de kankantrie,
katoen- of kapokboom, Ceiba Pentandra. Deze boom is niet alleen voor de AOF maar voor
de hele Surinaamse samenleving van bijzondere betekenis.
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of bellevoJellce speedil1g the arrolll of assistal1ce.28 Kleuren hebben bij
de Foresrers een sy mbolisc he berekenis.29 Her groen van her bos is de
ua:,i!'lklt;ur dit" rerugkomr in a lle banieren en vaande ls van de Foresrers.
De vierkante ruimte met hekwerk en elektrisc he kandelaars op de vier
hoeken met dailrbinncn her altaar in het centrale gedeelte van de tempel30
is zo opgesteld dat de entree van de sac rale ruimte in westelijke richring
tegenover de plaats van de Chief Ranger is. Tegen de ene wand z.inen de
broeders in donker kostuum, regen de andere de zusters in het wir. De
schuin ged ragen banier of chas en de l1eek ribbon 31 die precies de positie
van de broeder of zuster in de hiërarchie markeren, geven exrra cacher.
De Chief Ranger bevindt zich in het rode Oosren op de aS van geestelijke
openbaring naar her donkere of zwarte Westen. De zogenoemde materiele as staar loodrecht op de geesteli jke as en loopt van de penningmeester
in het goud-gele Zuiden naar de Secretaris in het witte Noorden. Het
altaar bevindt zich op het kruispunt van beide assen. Sommige van deze
kleuren komen terug in de versierselen aan her uiteinde van de banier en
verwijzen naar de graad van betrokkene. Na het schallen van de hoorn,
ten teken dat de vergadering is geopend, krijgr ee n broeder of zuster van
de C hief Ranger het woord. Interrumperen wordt beboet. 32 De tempel
wordt niet alleen voor erediensten gebruikr. Bij de Foresre rs is her heel
gewoon mareri ële en financiële zaken in de rem pel re bes preken. Een
verjaardagslied voor de jarigen van de maand klinkr er regelmatig, maar
godsdie nsrige zaken en poliriek zijn raboe (Polak 198 1). Na afloop van
de vergadering is er buiren vaak een geze llig same nzijn.

28 De Pijl en Boog heeft een zevenledige boodschap van doel en richting, eenheid en
verbondenheid, hulpbetoon en weldadigheid, stabiliteit en eensgezindheid, sympathie en
activileil, spanning en innerlijke kracht en, tenslotte, kracht en vooruitgang. De pijl komt
vanuit het Alziend Oog van God als boogschutter (Het Woord~ en gaat naar de Mens. Oe
uiteinden van de boog staan voor Natuur en Generaties.
29 Sommigen gaan zover dat de kleuren van de nationale vlag van Suriname van oorsprong
van de Foresters moet zijn.
30 Oe tempels van maçonnieke orden zouden volgens Essed (1982) van de Egyptisch -Israë-

litische gebedshuizen afstammen, terwijl de Foresters uitgaan van een opengekapte en
afgescheiden plek in het bos ten behoeve van een heilig doel en dit zou afstammen van de
Grieks-Romeinse cultuur.
31 Zie Ancient Order of Foresters J1fustrated Catalogue of Regalia and Jewels(London: Hudson
& Kearne, 1934) in bezit van broeder Andries. Groen (Lincaln Green) is de kleur van de franje
van de chasvoor rangers, rood voor officieren, witzilver voor leden van de districtsbesturen
en geeJgoud voor leden van de Uitvoerende Raad / Subsidiary High Court
32 Er bestaan vele boetes die nauwkeurig in de statuten staan omschreven. Zo dienen de
leden van het bestuur ruim op tijd aanwezig te zijn, afwezigheid zonder kennisgeving is
niet acceptabel, elkaar interrumperen is niet toegestaan en aan niet·ingewijden doorgeven van het password uit den boze, enzovoort De boetes komen ten goede van de diverse
fondsen en hebben een symbolische betekenis. In dit kader is de rol van penningmeester
interessant Hij of zij kan geen betalingen doen zonder de expliciete goedkeuring van de
voorzitter en secretaris samen.
Jannes H. MULDER 0, Ancient Order ol Fores"rs in Sur iname
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STICHTING PIJL EN BOOG
Her leven van een court wordt door sommige Foresters mer het leven
van een bos vergeleken: groei, verdorring en wederop leving. De huidige
aanpak va n de Stichting Pijl en Boog bewijst dat deze vergelijking ook
op her Foresrer Centrum en René's Hof van toepassing is. Onder het
inspirerend leidersc hap van Frank E. Essed is rond 1984 her Forester Gemee nschapscentrum aan de Waakhuyzenstraat gebouwd en uitgegroeid
rot ee n bloeiend centrum. Na ongeveer tien jaar trad 've rdorring' in. De
Stichting Pijl en Boog van de AOF is beheerder van dit terrein inclusief
de daarop gelege n begraafplaats Renó's Hof.33 Het centrum inclusief de
begraafplaats (2,9 ha) is in 1974 met ontwikkelingshulp van Nederland
tor stand gekomen. De begraafplaats van de Foresters is van 1973. Vanaf
het begin stond de begraafplaats open voor ni et-Foresters. René Braaf,
overleden op 20 april 1984 , is al s eerste op René's Hof begraven. De
begraafplaats moest een boomrijk park worden. Ondertussen is door
ruimtegebrek, voora l op de rooms-katholieke begraa fplaats, de belangstelling voor deze begraafplaats groeiende. Dit genereert inkomsten voor
Pijl en Boog, die de huidige herstelwerk zaa mheden aan het centrum ten
goede komen. Het gedeelte van René's Hof voor de Foresters zelf dreigt
nu ec hter in ve rdrukking re komen. Het graf van Braaf ligt niet in het
Foresterblok en is nu omringd door graven van niet-Fores ters.
Na de onafhankelijkheid is de opbouw van het Forester Centrum ter
hand genomen. De COncrete bouw begon in 1981, de opening vond één
jaar later plaats. Het Forester Centrum was bedoeld voor de Surinaamse
gemeenschap. De gebouwen werden gebruikt voor examens, wedstrijden,
recreatie en cursussen. Het centrum heeft ci rca ti en jaar rede lijk gefunctionee rd. Onderlinge versch illen van inzicht plus favoritisme in combinatie
met een ongelukkige keuze van bouwmateriaal hebben aan de neergang
van het Foresrer Centrum bijgedragen. Anno 2006 de oprijlaan opkomend, staat rechts een groot zwaar gehavend gebouw dat ooit dienst
heeft gedaan a ls vergaderzaal, theater en bar. Dit geeft aan hoe ambitieus
de AOF het gemeensc hapscentrum indenijd heeft opgezer. 34 Drie grote
panelen op de eerste etage wijzen op de vergane glorie van een tempel.
Aan de linkerzijde van de oprij laan staat de onlangs gerestaureerde en
wederom in gebruik genomen aula waar si nds ko rt ve le begrafenisdiensten plaatsvinden, voora l voor niet-Foresrers. Ooit zouden in dit gebouw

33 Het terrein met de oorspronkelijke ingang aan de Doekhiweg is van de AOF. Dit heeft alles
te maken met de verdeling door de regering van het hele gebied tussen Coppenamestraat
en Doekhieweg Oost over diverse etnische en religieuze bevolkingsgroepen ten behoeve
van de aanleg van begraafplaatsen.
34 Andere, naar later bleek te ambitieuze, plannen waren een fotogalerie van bestuursleden
van de Foresterie, die ooit in het trappenhuis aangelegd werd maar nu verdwenen is.
Oe aanleg van een collectie vaandels is nooit gerealiseerd. Het tehuis voo r ouden van
dagen en het weeshuis werden ook niet gebouwd. Het Forester tijdschrift Aurora, officieel
orgaan van de AOF jn Suriname is slechts éénmaal in april 1975 verschenen.
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een bibliotheek en een leeszaal komen. Op de herstelde voorgevel va n dit
gebouw prijkt her opgeschilderde teken va n Pijl en Boog. De ve le hersreI activiteiten duiden op wederopleving en bieden hoop voor de toekom st.

DE NOODZAAK VAN VERGROENING
Her leve n op de plantages was van de wieg tor her g raf geregeld. Denkbaar

is dar door de afschaffing van de slavernij de behoefte aan geo rga niseerd
onderling hulpbetoon omstond. Dit ZOl! de belangstelling van Afro-SmiIlamers voor de structuur zoals die J 20 jaar geleden door de AOF in Enge-

land werd geboden, kunnen verklaren. Verder valt de strenge handhaving
van hi ërarchie en de gehechtheid aan oude geWQonren van de Foresre rs

in Suriname op.35 Duidelijk is dat de AOF in Suriname meer waarde
hecht aan cere moni ën, rituelen en symbolen dan de AOF in Engeland,
het moederland van de Forestcric. Een ander kenmerk va n de Surinaamse
Foresrerie is het hoge aantal va n zevenrien courts. H er gemiddelde aamal
leden per co urt is in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland ech ter bag
(c irca 80). Dit fenomeen van kl einschaligh eid is eveneens waarneembaar
onder vakbonden, NCO's, sportverenigingen en andere groeperingen
binnen de Surinaamse samenleving. Een verschil va n inzicht hoe gedee lde
belangen het best re behartigen, leidt al spoedig tor afscheiding en hergroepering. Waarschijnlijk speelt de behoefte aan het bekleden van ee n functie
in de hi ëra rchi e ook een rol. Iedere afsplitsing vereist immers een nieuwe
voorzitrer en nieuwe besruursleden met alle bijbehorende parafernalia.
Sommige co urts hebben mede door de vergrijzing een zodanig laag aaJ1t~'d
leden dat hun voortbestaan wordt bedreigd. Vergroening van het ledenbestand is du s noodzakelijk, maar het aantrekken VJn nieuwe en vooral
jonge leden stuir op een imagoprobleem. Her idee van favoritisme binnen
de broedersc hap en de geheimzinnigheid rondom de inwijdingsceremonie
in de rem pel dragen bij rot deze negatieve beeldvorming. Rituelen in her
algemeen zijn belangrijk want zij zorgen voor orde in het dagelijkse leve n.
Maar riruelen kunn en na verloop van tijd leeg zijn. Rituelen moeten
alrijd een functie hebben die aan de deelnemers uit te leggen is. Een rotaal
gerirualiseerde werkwijze binnen een organisatie richt zic h mee r op de
handhaving van stru cruur en hiërarchi e, dan op de inhoud of op de beantwoording van de vraag waartoe de organisatie überhaupt besraat. Spelregels dienen mer behoud van functie met de rijd mee re gaa n en geheime
spelregels zijn 3nno 2006 voor de meeste mensen nier acceptabel, ren zij
gebaseerd op sterke argumenten. De rituelen van de Fo resterie zo uden
daarom tege n het licht moeten worden gehouden met het doel na te gaa n
waar bijstelling en eventuele afschaffing mogelijk en verantwoord is.

35 Dit blijkt ook uit een getypt document Biografie Forester's loopbaan van Ere Chief Ranger
Charles Andr'les van 16 juni 1991 op schrift gesteld door Th . M. Dorder. De verzameling van
unieke documenten, folO'S en geschriften van Andries is voor de Foresterie Suriname zo
belangrijk dal ik hoop dat zijn court die later met respect zal beheren.
Jannes H MULDER D. Anci.nl O,der ol fortsl.n in Su,inam.

Het Forester centrum met het gerestaureerde multifunctionele gebouw/aula
en de opgeknapte begraafplaats René's Hof onder leiding van Stichting Pijl
en Boog biedt nieuwe kansen want de behoefte aan zelfhulp en welbegrepen wederzijdse solidariteit neemt met de toenemende marktwerking en
maatschappelijke tweedeling in Suriname alleen maar roe. Anders gezegd:
de wortels van de 120 jaar oude levensboom van de Surinaamse Foresterie
hebben nieuwe aarde nodig. De boom mist jonge blaadjes. Blaadjes van
een fris groene kleur, de oorspronkelijke kleur van de Foresters.36
36 Zie bijvoorbeeld www.foresters.biz om te zien hoede Foresters in de VS zich profileren.
Foresters als trademark voor concrete community-based onderlinge hulpverlening
(bijvoorbeeld in het geval van orkaan Katrina) en met speciale campagnes tegen onder
andere kindermishandeling. In Engeland is de naam AOF veranderd in lOF, Independent
Order of Foresters en ook daar doen zich voor Suriname relevante ontwikkelingen voor
(www.iof.org).
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jannes Mulder was internist-oncoloog en promoveerde op Tlluizenonderzoek.
Larer heefr hij op her Ministerie van VWS te Den Haag gewerkr. H ij verbleef in
2003-2004 op het Minisrerie van Volksgezondheid te Paramaribo. Mulder doet
nu onderzoek naar rituelen en geriruaJiseerde ge\voonren.
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Lucia Hoge rvo rst

Is de slaaf slecht bedeeld in het
onderwijs?
Een onderzoek naar beeldvorming rond
slavern ij in de naoorlogse Nederlandse
geschiedenisboekjes
INLEIDING
'De slaaf is karig bedeeld op school' kopte NRC Handelsblad boven een
artike l in zijn editie van 4 september 2001. Hierin vertelde toenmalig
Minister voor Grote Steden beleid Roger van Boxtel dat hij zich van zijn
lagere schoolperiode herinnerde, dat er in zijn geschiedenisboekje slechts
enkele regels aan het slavernijverleden waren gewijd. 1 Cynthia McLeod,
auteur van verschillende romans over het Surinaamse slavenverleden,
stelde in een interview in het blad voor geschiedenisleraren Kleio (Bogaerts 2001) ongeveer hetzelfde: 'Het slavernijverleden wordt so ms maar
in een paar regels afgedaan'.
De uitspraken van Van Boxtel en McLeod staan niet op zichzelf. Regel matig duikt het idee op dat in Nederlandse geschiedenisboeken maar
weinig is terug te vinden over de Nederlandse betrokkenheid bij slavenhandel en slavernij. Deze beweringen bleven tot dusver echter nogal in
de lucht hangen bij gebrek aan systematisch onderzoek naar de feitelijke
inhoud van geschiedenisboekjes waar het gaat om het Nederlandse aandeel in slavenhandel en slavernij.
In mijn onderzoek Van etnocentrisme naa r culruurrelarivisme? (Hogervorst 2004) stelde ik de historische beeldvorming van het Nederlandse
ko loniaal verleden in gesch iedenisboekjes voor her lager- en basisonderwijs in de periode 1945-2000 aan de orde. Ik onderzocht de beeldvorming met betrekking tor twee voorma lige koloniën : Nederlands-Indië
en Suriname. De keuze voor deze twee landen heeft te maken met de
veranderde Nederlandse bevolkingssamenstelling na de Tweede Were ldoo rl og. De onafhankelijkheidsverklaring van lndonesië op 17 augustus
J 945 en de hierop volgende kolonia le oorlog met Nederland bracht een
stroom repatriafltt:n op gang:. Dt.:: unafhankdijkht: iJ van SurinalTlt: up
25 november 1975 deed veel Surinamers besluiren naar Nederland re
vertrekken. Zowel de migranten uit voormalig Nederlands-Indië als uitJ
Suriname zijn hier omdat 'wij' ooit daar waren . Inmiddels maken zij af
Bas Blokker & Guus Valk, NRC Handelsblad, 4 september 2001.
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een 3ama l generaties deel uir va n de Nederlandse sa menleving. Om die
reden is her re levant o m de vraag te srellen hoe het Nederlandse ko lo niale
ve rl eden in de naoorlogse gesc hiedenismethoden wordt wee rgegeve n.
Mijn onderzoek richrre zich op de vra ag in hoeve rre er sprake is gewees r
van verschuiv ingen in de beeldvorming rond dat koloniale verleden en
welke oorzaken daarvoor zijn aan re wijzen. Ernocentrisme en culrullrrel ativ isme, op te va rren als culturele arroganrie res pectievelijk culrurele
bescheidenheid, waren daarbij arrenderende begrippen.
Mer de onderzoeksresultaten kunn en uitsp rak en als di e van Van Boxtel
en M c Leod gewe tst worden aan de fe itelijk geb ruikte gesc hi edenismerhoden. In dit artikel stel ik eerst het belang va n het sc hoolboek als
boodsc happer aa n de o rde om ve rvolgens, verdeeld ove r drie decennia,
een aamal gesc hi edenisboekfra gmenten ove r slavernij de revue te laren
passe ren. Ik plaars deze voorbeelden vervolgens in de histo ri sc he co ntex t
van het decennium waaruit zij afkomstig zi jn en besluit, met verwijzing
naar een recente gesc hiedenismeth ode, met een blik op de tOekomst.

HET SCHOOLBOEK ALS BOOOSCHAPPER
Zowel Roger van Boxtel als Cy nthi a McLeod verwijzen naa r lesmethodes
wanneer ze vaststellen dat het gesc hi ede niso nd erwij s te we inig aa ndacht
aa n slaverni j besteedt. Kennelijk dichten ze het sc hoolboek een belangrijke ro l roe. Maar hoe zwaa r weegt her belang va n gesc hi ede nisboe ken
eigen lijk als medi aro r in de beeldvo rmin g ove r het kol oni ale ve rl eden ?

Schoolboeken zijn va n oudsher een belangri jk leermiddel. Ook bij het
vn k geschi eden is wordt er ro yan l ge bruik van ge maa kt. Doo r midde l va n
teksr - voo rzien va n illusrraties en kaartmateriaa l - wordr de leerinhoud
ove rgebrach r op de leerl ing. Die tekst is mede bep:llend voor het beeld
dat sc hoolkinderen zich vo rm en over een bepaald rhema. Beeldvorming
komt ec hter niet rechrlijnig rot sta nd. Her is een ge laagd proces, dat op
diverse man ieren en op verschillende niveaus plaatsvindt. Schoolkinderen
onde rgaan ve le in vloeden, die alle bepalend zijn voo r de uiteindeli jke
beeldvorming. Het gaa r daarbij om de interactie tu sse n leerkracht en

leerling, de interactie tussen leerlingen onderling en het gebruik va n de
bibliotheek, het documentatiecentrum en de co mputer als lee rmiddelen.
Maar minstens zo invloedrijk zijn de o pvoeding thuis, de interac ti e tussen
sc hool en o ud ers en het geb ruik va n media in gezinsve rband. Het zijn
ech te r invloeden die zich moei lijk laten va ngen in één onderzoeksdesign.2
Het gebruik van gesc hi ede nism eth odes is éé n va n de weinige dri edimen siona le en co nsra nte facto ren in mijn o nderzoe k gewees t, rede n waarom
ik dir Icenniddel rot uitga ngspunt heb geno men. Andere lee rmiddelen,
zo:d s sc hoolpbten, FlBO-fi lmpjes of schoo lradi o, waren aan ontwikkeAntoon de Baets !1994) onderzocht de correla tie tussen beeldvorming via geschiedenis methoden en de visie op andere culturen op latere leeftijd. Het blijkt uitermate lastig om
deze correlatie aan te tonen .
l uc.a HogarvOfS! II da 11" ' llac ht bedeeld in hit onderwi j,?
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lingen onderhevig of raakten in onbruik. Het lesboek als boodschapper is
blijven bestaan, war pleit voor het belang van dir leermiddel.
Na deze constatering wilde ik nagaan of er eigenlijk al eerder schoolboekonderzoek was verrichr dat mij tot voorbeeld zou kunnen dienen.
Schoolboekonderzoek bleek in Nederland een weinig onrwikkelde discipline.3 In Duitsland bestaat sinds 1997 aan de Universiteit van Augsburg
her 'Internationale Gesellschafr für historische Llnd systematische Schulbuchforschung'. In september 2003 organiseerde dit genootschap een
internationaal symposium met als thema 'Ku lrurelle Integration durch das
Schulbuch? - Die Auseinandersetzung mit dem Fremden'. Hoe belangwekkend dit initiatief ook was, mijn inspiratie bij het opzetten en uitvoeren van
mijn onderzoeksproject vond ik voora l in het werk van De Baets (1994).
Hierin baseert hij zich met name op het Belgische koloniaal verleden.

TEKSTFRAGMENTEN OVER SLAVERNIJ
Ik verdiepte me voor mijn onderzoek in het Nederlandse ko loniaal
verleden en nam vervolgens naoorlogse geschiedenismerhodes door op
koloniale tekstfragmenten . Het bleken er vee l te zijn. Die hoeveelheid
noopte tOt een keuze. Fragmenten over Nederlands-Indië en Suriname
kwamen centraal te staan. Daarbinnen koos ik voor een aantal periodes
- de jaren vijfrig, zevenrig en negentig van de vorige eeuw - en tevens
VOo r een aantal thema's. Eén van de thema's voor Suriname was de slavernij. In de navolgende paragrafen geef ik tekstfragmenten weer uit de
jaren vijftig, zeventig en negentig, geplaatst in de institutionele context
van uitgeverij en onderwijsveld .

De iarel1 viiftig
In de verzuiJde jaren vijftig besteedden de geschiedenisboekjes voor het
lager onderwijs over het algemeen weinig aandachr aan het thema slavernij. In de door mij onderzochte methodes komt het aandeel Surinaams
koloniaal verleden niet boven de 0,3 procent uit, terwij l dit in dezelfde
periode voor Nederlands- Indië op 6,7 procent ligt. Wanneer her slavernijthema aan de orde wordt gesteld, varieert de behandelwijze van 'onder
het tapijt vegen' tot luid en duidelijk blijk geven van morele verontwaardiging. Deze verschi llen hebben te maken met verzuilde inzichten, maar
ook met de persoonlijke invu lling die schoolboekauteurs aan lesboekjes
konden geven. Menig auteur was schoolhoofd en schreef met het oog op
bijverdiensten een lesmethode. H ij volgde daarbij overigens de lange rijd
gebruikelijke fe irenchronologie, lopend van preh istorie ror heden.
Een aanta l voorbeelden maakt duidelijk hoe er in deze peri ode geschreven
werd over slavernij. In het protesranrs-christelijke Geschiedenis van de
3 Een voorbeeld van Nederlands schoolboekonderzoek is Mok 1999. De Utrechtse Stichting
Parel beoordeelt leermiddelen vanuit een antirac istisch perspectief en publiceert hier·

over. Voor meer informatie: www.parel.nl.
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Nederlal1den besteedt de auteur welge teld één regel aan de sla ven op de
plantages in Suriname en aan de slechte omstandighede n waa ro nder zij
leefden en werkten, om aa nsluitend in zes regels de ze nding in die ge bieden
re behandelen: ' Heel wat va n di e eerste dappere ze ndelingen zij n gesto rven
in de oerwouden, waar blanken bijna ni et kunnen leve n, omda t zij oo k de
slaven en Indianen van de Heila nd wi lden vertcllen.'4 De auteur geeft de
ze ndelin gen een fikse schouderklop, maar ondern ee mt gee n poging de omsta ndi gheden va n de slaven te verk laren en ve lt er oo k geen oo rd eel over.
W.G. van de Hulst is heel war explicieter in de veelgebruikte protesta nrs christelijke geschi edenismethode Toen en mI. Als ra sve rteller sc hetst hij de
leerlin gen ee n beeld van een buitenverblijf aan de Vecht, waar de gastheer
zijn gasten een hee rlijke maa ltijd laat se rveren door ee n negerbediende. Die
bediende hoeft nu ni et meer als één van de ve le slaven te werken op een
koffieplantage in West-Indië. De auteur veroordeelt duidelijk de slavenhan del e n slavernij: 'Ze werken voo r - niets. Ze zijn geva ngen in Afrika - als
beesren; daa r zijn ze ve rkocht aan de meesrer va n de plantages, en da a r
moesten ze werken onder 't striemen va n de zweep - als beesten.'5
De aandacht voo r het slave rnijth em3 in rooms-katholieke boekjes is
eve nmin ove rd ad ig te noemen. Het hedel1 uit het verleden schrijft: 'Erger
voo r de \V. I.C. was de sla ve nh a ndel. Die heeft ons la nd ee n slec hte naam
gegeve n en het liefst praten we er ni er over. Scheepsladingen vol nege rs
en negerinnen werden uit West-Afrika naar Amerika ve rschee pt en daar
ve rkochr.' Vervolgens laat de auteur het hi erbij.6 Inderda ad, het liefst
werd er niet over ge praat.
Het neutrale Hoe het groeide bagatellisee rt het Nederlandse aandee l in de
slave nhandel en de slave rnij. In een swkje over de ontd ek kin g va n Amerika wordt benadrukt dat de Portugeze n en Spanjaarden, na eerst gebruik
te hebben gemaakr va n Indianen als werkkrac hten voor hun plantages,
ove rstapten op slave nh and el en slavernij en hoe on menselijk ze daarbij te
werk gingen. Bijna ee n gehele bladzijde (inclusief kaa rtj e) wo rdt hieraan
besteed. H et Nederlandse aandeel wordt verderop in de gesc hiedenismethode in één regel a fgedaan: 'Toen in 1863 eindeli jk de vresel ijke slavernij
ge lukkig werd afgesc haft I ... J.'7 De ge bruikte bij voeg lijke naa mwoo rden make n duidelijk dat de slavernij als een afschu wel ijk systeem wordt
besc hou wd, maa r tegelijk wordt in retrospectief een ve rtekend beeld
gegeve n va n de rijd waarin slavernij ~ h eel gewoon' was. De uiring va n
afschuw sluit ove ri ge ns aa n bij de va ker gebezigde morele veroIHwaa rdi gi ng~ ook met betrekking tot a ndere thema's in deze periode.

Geschiedenis van de Nederlanden. Groningen/Djakarta: Wolters, deel 3, 1952, pp. 89-90.
Toen en nu. Groningen/Djakarta: Wolters, deel 3, 1959, p. 64 (Cursivering van Van de

Hulstl.
Het heden uit het verleden. Apeldoorn: Stenvert, deel 38, 1958, p. 17.
Hoe het groeide. Groningen: NoordhoH, deel 2, 1958, pp. 32 en 127.
Lucla HO!le rvolS t I, de ,t .. I , lee'lll bed .. ld in liet onderwijl?
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Regentenfamilie met op de achtergrond hun 'negerbediende'
(Illustratie van de hand van H. Isings, gepubliceerd in deel 3 van WG. van de Hulst,
Toen en nu. Groningen: Wolters Noordhoff, 1959, zestiende druk:
met dank aan Wolters Noordhoff)
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De jarell zevelltig
In de jaren zeventig bestaan er nauwelijks nog verzuilde uitgeverijen.
Veel bedrijven verdwijnen van her roneel door fusies. De overblijvende
schoolboekelluitgeverijen professionaliseren zich. Z ij ontwikkelen voortaan zelf hun methodes en maken daarbij gebruik van de expertise van
geschiedenisleraren, historici, onderwijsbegeleiders, professionele illustrators en kinderboekenschrijvers. Geschiedenisonderwijs wordt in deze
periode op th ematische leest geschoeid, maar krijgt ee n ondergeschikte
rol roebedacht in de maakbaar geac hte en toekomstgerichte samenleving
van dat moment. Veranderingen in de samen lev ing, waaronder de komst
van ve le Surinamers naar Nederland, wijzigen ook de kijk op het Nederlandse aandeel in de slave rnij. In de enkele methode die in dit decennium
aandacht aan het slavernijthema besteedt, wordt door de nadruk op zijn
ellendige beSlaan voora l het slachtofferschap van de slaaf beklemtoond.
In Geschiedenis il1 onderwerp en opdracht, de meest gebruikte merhode
in deze periode, is de aandacht voor Suriname en daarmee voor de slavenhandel ell de slavernij, nihil. In de thematische geschiedenismethode
Hoe het is, hoe het was wordt 2,4 procent van de beschikbare ruimte
aan dit thema besteed. In het hoofdstuk KopeN en verkopen sraat het
vo lgende geschreven:
Hollandse kooplieden deden ook verkeerde dingen. Ze zonde n schepen
naar de kusr van Afrika. Daar kochten ze mensen van negerkoningen.
Soms ook werd een negerdorp overvallen en werden de gezonde mannen
en vrouwen meegenomen. Men bra cht de negers naar Amerika waar
ze op de plantages moesten werke n. Aan deze slavenhandel werd veel
verd iend. De negers hebben veel geleden. Negers die tijdens de overtochr
ziek werden, werden overboord gegooid.8
Her laar aan duidelijkheid niers te wensen over, wat ook geldt voor het
verhaal Negerslaaf, waarin onder andere over de gevangenneming wordt
verteld: 'De ongelukkigen worden door slavend rij vers opgejaagd' en 'Wie
nier verder kan, wordt rot bloedens roe geslagen. Velen bezwijken en zu ilen een ellendige dood vinden.'9 De jonge gebrandmerkre slaven uit her
verhaal heten Karwanja en Buwana en zijn iets ouder dan de weste rse
lezerrjes van hun hisrorie. Karwanja overleeft de overroc hr over de Atlantische Oceaan, maar 'de vo lgende dag reeds moet hij het zware rad in
de suikerfabriek ronddraaien, dag in, dag uit'.10 Vluchten was een optie,
maar op weg lopen en andere vergrijpen stonden zware li chamelijke straffen, soms mer de dood tot gevo lg. Ze wa ren bedoeld a ls afschrikwekke nd
voo rbeeld voor potentiële vluchtelingen. Hoe het is, hoe het was geefr een
8 Hoe her is, hoe het was. Zutphen: Thierne, deel 2, 1972, pp. 73-74.
9 Hoe het is, hoe het was. Zutphen: Thierne, deel3, 1972, p. 67.
10 Hoe hetis, hoe het was. Zutphen: Thierne, deel 3, 1972, p. 68.
l uci ~
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Slavernij jaren zeventig
(Illustratie van de hand van Cor van Kralingen. gepubliceerd in
deel 3 van Hoe het is hoe het was. Zutphen: Thieme. 1972)

expliciete opsomming van deze gruwelijke straffen. 11 Hoewel de methode
het niet vermeldt, wijst alles erop dat de auteurs zich baseerden op Wzj"
slaven van Suriname van Anton de Kom, dat in ] 971 voor her eerst sinds
1934 weer werd uitgegeven.
De nauwelijks gebruikte methode Mobiel, die onder leiding van historica
en pedagoge Lea Dasberg rot stand was gekomen, heeft een andere insteek.
Slavenhandel en slavernij krijgen ruimschoots de aandacht, maar de methode benadrukt het aandeel van de Noord-Amerikaanse blanken hierin:
'De negers waren slaven van de blanken; de blanken konden precies met de
negers doen wat ze wilden, ze konden de negers zelfs doden zonder ervoor
gesrraft te worden' en 'Maar ook al schaften de blanken later de slavernij
af, velen van hen beschouwden de negers roch nog niet als ge lijkwaardig.
En dat is nu nog zo. Daartegen protesteren de negers, voora l in Amerika.
Sommigen van hen noemen zich de mensen van de "Black Power".'12
M edio jaren zeventig is de stemming in deze methode duidelijk anti-blank
Amerika, wat mogelijk te maken heeft met de ra ssendi scrimi natie jegens de
Amerikaanse gekleurde bevolking en het oorlogsdrama in Vietnam.
11 Hoe het is, hoe het was. Zutphen: Thieme, deel 3, 1972, p. 68.
12 Mobie/l - Wegwijzers. Groningen: Wolters Noordhoff, 1975, p. 15.
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De jaren l1egelltig13
Geschiedenisondenvijs krijgt
in dit decennium weer een
belangrijke rol toebedeeld,
kennelijk vanuit de gedachte
dat wie zijn geschiedenis niet
kent, zijn toekomst niet kan
begrijpen. De chronologie is
terug van weggeweest, maar
wordt nu dikwijls met thema's vermengd. De professionalisering, die in de jaren
zeventig inzette in de wereld
van de schoolboekenuitge'Met dit soort stempels werden de slaven gebrandmerkt'lllIustratie
vers, is duidelijk zichtbaar in
van de hand van Fred Marchall, gepubliceerd in Bij de tijd, leerling
het uiterlijk van de methoboek 8. Oen Bosch: Malmberg, 20001
des. Het zijn goed verzorgde,
gebonden lesboeken, De tek sten gaan vergezeld van mooie kaartjes en foto's en zijn op glanzend
papier gedrukt.
Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel en de slavernij krijgt meer
aandacht in deze periode. De percentages lopen wat dit betreft uiteen van
0,9 procent tot 5,9 procent voor de hier genoemde methodes, wat duidt op
een aanzien lijke toename in verge lijking tot de jaren vijftig. De lesboeken
uit de jaren negentig wee rspreken daarmee alle het beeld dat in de media
in stand gehouden wordt: ' De slaaf is ka rig bedeeld op schooL' Zowel Een
zee van tijd, Bij de tijd, Wijzer door de tijd a ls De grote reis besteden veel
aandacht aan het thema, in het bijzonder aan de achterliggende oorzaken
en gevolgen. Elke methode legt daarbij zo haar eigen accenten.
Een zee val1 tijd stelt de strenge straffen aan de orde die tegenover slaven
gebruikt werden, maar biedt ook ruimte - twee pagina's - aan een verhaal over succesvol slaven verzet op houtplantage La Paix in Suriname in
J 757, Zo'n verhaal biedt de mogelijkheid het slachtofferbeeld van slaven
te nuanceren. \'(Iijzer door de tijd gaat in op de lange hi stori e van slavenhandel en slavernij in het stukje Noord-Afrika. De leerlingen komen hierdoor aan de weet dat de Romeinen en later de Arabieren al slavenhandel
bedreven in dit deel van het continent. De methode benad rukt dat hi er
mense n leefden di e veel wisten van wetenschap en kunst en geeft Afrika
daarmee een positieve benadering: 'Er waren mensen in Europa die dit
wel wisten. Maar de meeste Europeanen ge loofden liever de verha len
over onbeschaafde, wi lde "zwarten ". Zo voelden ze zich niet sc huldig bij
hun onmenselijke slavenhandel.'14In het tek stfragment GevaNgen wordt
13 Voor deze periode worden ook lesmethodes die ziin uitgegeven in de jaren 2000 en 2001
besproken.
14 Wijzer door de tijd. Groningen: Wolters Noordhoff, boek 8, 2001, p. 61.
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de gevangenneming van het Afrikaanse meisje Mandiba vanuit haar
eigen beleving weergegeven, waarmee het hedendaagse westerse kinderen
mogelijk wordt gemaakt zich te verplaatsen in de belevenissen van een
slaaf. Ook Bij de tijd geeft het thema ruim aandacht. Met een begeleidende tabel, waarin gegevens uit 1685 zijn verwerkt, laat de methode zien
hoeveel Afrikanen tijdens de tocht over de Adantische Oceaan kwamen
te overlijden. 15 Zo'n tabel heeft soms veel meer im pact dan pagina's vol
tekst. Bij de tijd vertelt ook over het zware slavenbestaan en de pogingen
van sla ven hieraan te omkomen. Daarbij wordt een verband gelegd met
het ontstaan van Marrongemeenschappen in Suriname: ' Uit haat en om
aan eten te komen vielen ze [de 1vlarrons] de plantages aan'.16 Er wordt
ook een verklaring gegeven voor de uiteindelijke afschaffing van de slavernij: 'In de zeventiende en achttiende eeuw vonden de meeste mensen
het heel normaal dat slaven gehouden werden. Vanaf 1800 veranderde
dat. De burgers in Europa uitten veel kritiek op de mani er van leven van
hun landgenoten in de kolonies.'l1
De methode De grote reis neemt in het overzicht van methodes uit de
jaren negentig een bijzondere plaats in. De koloniale geschiedenis van
Suriname komt aan de orde in een vijf pagina 's tellend hoofdstuk, getiteld
'Herkomst'. De herkomst van de bewoners van het multi-etnische Suriname vormt een logische aan leiding om dieper in te gaan op de geschiedenis van slavenhande l en slavenlij en het Nederlandse aandeel hierin.
Fort Elmina fungeert als uitgangspunt om de overtocht van de slaven
te beschrijven: ' De scheepstochten waren verschrikke lijk . De Afrikanen
werden als dieren in de scheepsruimen vastgebonden. Onderweg stierf
bijna eenderde van hen. '18 Naast aandacht voor de slechte behandeling
van de slaven komen ook talrijke andere facetten van hun leven aan bod,
zoa ls hun vluchtpogingen, hun verzet, de straffen die zij ondergingen en
het behoud van hun eigen - Afrikaanse - cultuur.

OORZAKEN VOOR VERANOERINGEN IN OE BEELOVORMING
De voorgaande paragrafen maken duidelijk dat de aandacht voor het
thema slavernij in de loop der decennia zowel kwantitatief a ls kwalitatief
is veranderd . In de jaren vijftig was er weinig aandacht voor het onderwerp, a l ontbrak de morele verontwaardiging over de verschrikkingen
van de slavernij niet. In de jaren zeventig legde een weinig gebruikte
methode voora l de nadruk op het slachtofferschap van de slaaf, terwijl
in de jaren negentig uitgebreid aandacht aan slavenhandel en slavernij
besteed wordt en bovendien in vele nuances. Voor deze veranderingen is
niet één oorzaak aan te wijzen, maar spelen meerdere factoren een rol.

15
16
17
18

m

Bij de tij·d. Oen Bosch: Malmberg, leerling-boek 8, 2000, p. 61 .
Bij de tijd. Den Bosch: Malmberg, leerling-boek 8, 2000. p. 62.
Bij de tijd. Den Bosch: Malmberg, leerling·boek 8, 2000, p. 62.
De grote reis. Oen Bosch: Malmberg, leesboek 8, groep 7, 2000, p. 46.
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Ik gaf hij de voorbeelden va n tekstfragmem en al aa n dat w ij zigingen op
insti tutioneel ni vea u - in de uitgeverswe reJd, 111 het onde rwijsveld - va n
inv loed wa ren. Maar ook di e veranderingen staa n ni et op zic hzelf. Ze
maken deel uit van o m wi kkeli ngen in de samen levin g.
De kolonie Surin ame moest het gemeten naar aan dac hr a lrijd a l afleg~
ge n rege n voormali g Neder1ands~ l ndië. In de jare n vijftig was dat ze ker
het geva l, toen iedereen nog ve rvuld was va n de traumatisc h ve rl ope n
dekolo ni sa ti e in 'de Oost'. In veel gesc hiede ni sboekj es uit de jare n vijfti g walmen de emoti es over het verlies van Indonesië als v,lI1zelf uit de
bladzijden omhoog. Boosheid , teleurstelling, ve rdri et, ge la tenh eid: de
auteurs geve n er ongegeneerd uiting aan. Zoal s ik eerder a l aanhaalde,
leve rd en schoolh oofde n een manusc ript in voor een meth ode, a l dan ni et
geassisteerd doo r ee n geschiedenisleraar met een M.O .-a kte. Bij goedkeurin g van het manusc ript werd het door ee n schoolboe k uitgeve r va n
een bepaalde denominatie gepubliceerd. Schoolhoofden ko nden in deze
periode hun persoonlijk ei kwijt over 'de loo p der gesc hi ede ni s'. In de
hu idige constell atie is dat nau welijks meer mogelijk. Schoolboekuirgevers
o ntwik ke len de methodes zelf en werken multidisci plinair. Dar leve n een
vee l neutra ler en za kelijker geschreven ve rhaa lop.
Aall ut:tt: vt:rtakdijking hedt ook bijgeJragt:n uar Ncuc rla no va naf de
jaren zestig sreeds meer de blik naar buiten is gaa n richten. Nede rl a nders
kregen oog voor rassendiscriminatie in Noord -Amerik a en Z uid -Afrika,
voo r de oo rl og in Vi etnam en voor de problema ti ek van Derde Wereldlanden in bredere zi n. Mer deze aandacht voor 'de ander' en ' her andere'
raakre het tot in de jaren vijfrig gehanteerde etnoce ntrisme in onbruik en
verdween de term 'vaderland se gesch iedeni s' van de kafrcn. Er werd ni et
meer in term en van 'wij Holl a nders ' of 'o nze flinke jongens' geschreve n.
Ook woorden a ls ' inlanders' en ' inheemsen' - wanneer het over bewoners
uit voorma li g Nederlands- Indië ging - en ' negers' - wanneer ge referee rd
werd aan een bepaa lde etnische groep uit Suriname - raakte n in onb ruik .
Er wordt thans op ee n neurra lere toon geschreve n. Woorden als 'Nederland', 'Nede rlanders', ' mensen uit lndië' en 'slave n' of ' Afrikanen' zijn
nu veel meer in zwa ng. De komst va n vele Surinamers naar Nederla nd in
co mbinatie met onderzoeksres ultaten uit studi es a ls de culturele a ntro pologie maa kten een andere kijk op het Nede rlandse aandeel in de slave nha ndel en de slave rnij onontkoombaar. Da t zien we duidelijk weerspiegeld
in de gesc hiedeni smethodes voor het basisond erw ijs in de jaren negent ig.

TOT BESLUIT
Dat lange tijd het idee is blijven bestaa n dar er slec hts enkel e rege ls over
slavernij gesc hreve n werden in geschiedenismcthodes voo r het basiso nderwij s heeft mogelijk ook te maken met het langdurige gebruik van meth odes uit de jaren vijftig. De methode Toestanden eN gebeurtenisseN van
B. Laarma n spa nd e war dat betreft de kroo n: de ee rSte uirgave dateert
uir 1898, de la;Hsre druk die ik vond was va n 1959. De methode we rd
LU Cli HOlie fVOfs l II d, s l.. llltellt b, d.. ld in hel ondllwijs?
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dus ruim zestig jaar op de markt geb rac ht, maar is waarsch ijnlijk tot
ver in de jaren zestig gebruikt. Ook andere methodes uit de jaren vijftig
gingen lang mee. Die lange om looptijd had te maken met het beperkte
budget waarover sc hol en beschikten, ma ar leidde ertoe dat geschiedenis
als een vaststaande canon kon worden opgevat. Dar gebeurt kennelijk
nog steeds, getuige de eerder aangehaalde uitspraken va n Van Boxtel en
McLeod. Dat er wel degel ijk sprak e is geweest van een bijsteUing in de
beeldvorming, ook met betrekking tot het thema slaverni j, is helaas nog
geen gemeengoed geworden. Ik hoop dat mijn onderzoek een bijdrage
aan deze bijstelling kan leveren.
De kijk op onze geschiedenis wordt in belangrijke mate bepaald door het
hier en nu. Tot die conclusie kwam ook de historicus G. W. Kernkamp,
toen hij opmerkte dat iedere geschiedschrijving 'het navelmerk [draagt]
va n den tijd, die haar baarde' .19 Geschiedenis wordt steeds vanuit het
heden geschreven en staa t onder sterke in vloed van gebeurteni ssen en
ontwikkelingen in datzelfde heden. In die zin is het interessant een blik
te werpen op een receme gesc hiede ni smethode. Hoe wordt daarin over
slavernij geschreven?
Thieme Meulenhoff bracht in de zomer van 2004 de gesch iede ni smethode Speurtocht voor het basisonderwijs uit. Oe methode speelt
duidelijk in op de hee rsende commotie rond de Nederla ndse identireirJ
De bijbehorende reclamefolder laat weten dat de merhode 'vanuit Nederlands perspectief' is geschreve n. Vanwege dir predikaat rees bij mij
ogenblikkelijk de vra ag wat hiermee in relatie tot de geschiedschrijving
over slavernij bedoeld wordt. Op twee bladzijden wo rdt in deeltj e zeven
ingegaan op de slave nhandel en de slavernij.20 Van het tekstdeel gaat
ongeveer de helft over de situatie van de slaven en de afschaffing va n
de slave rnij in Noord-Amerika. Waar het Nederlandse aandee l in de
sla venhande l en de slavernij wordt besproken, wordt vr ij afstandelijk
in de 'ze'- of 'zij'-vorm geschreven. De slaven moesten hard werken en
werden slecht behandeld, zo staat er in het boekje, maar hoe hard en hoe
slech t wordt niet duidelijk gemaakt. De methodes uit de jaren negentig
waren wat dat betreft exp licieter en boden leerlingen meer mogelijkheden
tot identificatie en bewustwording en deden bovendien een dwingender
beroep op hun inlevingsvermogen.
Aan de hand van één methode valt ni et te bepalen of hier sprake is van
een ongewenste ontwikkeling. De manier waarop het gesc hi edeni sonderwijs met het thema slavernij omgaat, is ec hter belangrijk genoeg 0111 te
volgen. De feiten erover zi jn nu boven tafel en het idee dat er weinig over
gesc hreven wordt, kan voor het basisonderwijs in ieder geva l worden
bijgesteld. De beeldvorming via geschi edenisboekjes blijft echter, getuige
de methode Speurtocht, een punr van aan houdende zorg.
19 Dit citaat van G.w. Kernkamp 0864-1943) is opgenomen in Luykx & Slot 1997: 7.
20 Speurtocht. Utrecht: Thieme Meulenhoff, deel 7, pp. 66-67.
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Michiel van Ke mpe n

De hoofdpijn van de bibliograaf
De kunst van het titelbeschrijven in
het digitale tijdperk
ib liografieën vertellen oneindig veel verha len. Evenals de encyclopedieën, de woordenboeken, de jaarboeken mer necro logieën
behoren de bibliografieën tot het onmisbare instrumentarium
van elke onderzoeker. Een goede bibliografie bespaart de nieuwsgierige
mens maanden werk. En de wijze waarop tite ls beschreven staan in een
bibliografie is van cruciaal belang voor elk onderzoek. Ga maar na hoe
belangrijk het is te weten of een Tsjechische roman verschenen is vóór of
na de val van de Berlijnse muur. De materiële kant van boeken - papiersoort, formaat, illustraties, bindwerk enz. - kan ons zoveel informatie geven, dar er bijzondere studiedisciplines voor in het leven zijn geroepen aan
verschillende universiteiten. In het Nederla ndse taalgebied is misschien H.
de la Fontaine Verwey, oud-directeur van de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam, de bekendste hoogJeraar op het vakgebied van de Boek- en
Bibliotheekwetenschap. Tegenwoord ig bekleedt Lisa Kuitert de post.
Hoezeer het bibliografische vak ook van elementair belang is voor de
Surinamistiek wi l ik in her volgende toe lichten aan de hand van een
aantal concrete gevallen. Ik ga uit van het in 1997 verschenen Suriname;
a bibliography 1989-1995 van Irene Rolfes, de laatst verschenen grote
Suriname-bibliografie. Ik zal het belang van het we rk van documentalisten proberen aan te tonen en daarb ij ook uit eigen ervaringen putten .
Ten slotte komen we op de veranderingen die de digita lisering in het
bibliografische vak heeft bewerkstelligd en binnen dat kader op het
jongste project: de digitalisering van Surinaamse teksten door de Digitale
Bibliotheek Nederlandse Letteren.

B

ROLFES
Irene Rolfes is docu mentaliste bij wat vroeger de Caraïbische Afde ling
van het Koninkl ijk Instituut voor Taa l-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
te Leiden heette; tegenwoordig is die afde ling omgedoopt tot Kenniscentrum Caraïbistiek. In 1990 publiceerde Ro lfes samen met haar collega Jo
Derkx Suriname; a bibliagraphy 1980-1989 en in 1992 kwam Wamen in
the Caribbeall; a bibliagraphy 1986-1990 uit. Verder verzorgt zij samen
met anderen de reeks Caribbean abstracts waarin niet enkel titels maar
ook een korte samenvatting van publicaties wordt gegeven.
In 1997 verscheen Suriname; a bibliography 1989-1995, beschrijvingen
van 3321 tirels die betrekking hebben op Suriname, boekuitgaven zowel
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als tijdschri ftartikelen, bijdragen rot Festschrifte en verza melbundels
enz. Alle di sci plines zijn vertegenwoordigd, maar her zwaartep unt li gt
bij de hum a ni o ra en de socia le wetenschappen - de voornaamste verzamelgebieden van het KITLV. Zo vindt de geb ruik er een ruim scala aan
onderwerpen, va n les bisc he relaües tor schoo ll oopbaanverbe rerillg van
Surinaamse lee rlinge n in Nederland , en van biodiversiteit tor culinaire
kunst. O md ar het een beschrijving is van de coll ectie die in Leiden aanwezig is, had het boek volgens goed bibliografisch geb ruik 'cata log us'
moeten heten en niet ' bibliografi e', want de laarste is een lij st van
publicaties ongeacht de vindplaats ervan. Rolfes vo lgt waarschijnlijk de
An ge lsaksisc he traditie. In haar mani er va n titelbeschrij ve n beperkt zi j
zich rot a uteur, titel, uitgever, plaats en jaar va n uitgave, aanta l pagina's
en reeksritel. Het fo rm aa t va n ee n boek wordt ni et ve rm eld, eve nmin als
de eventu ele aanwezigheid van illustraties, register, tabellen, kaarten en
bibliog ra fie; voorwoorden en inleidingen door a nd ere auteurs worden
evenmin ve rmeld . Dat her nier om te verwaarlozen pietluttigheden gaat,
zou ik gemakkelijk kunnen aantonen doo r een reeks boekjes uit mijn ka sten te trekken die met Ro lfes' wijze va n besc hrij ve n identiek zoude n zijn,
maa r die op grond van het al dan niet aa nwezig zi jn va n illusrrati es, her
formaat en de kleur van her omslag duidelijk behoren tor versch illende
drukgangen - en du s ee n afzonderlijke beschrijv ing voor zic h o peisen.
Eén voor beeld: de eerste en tweede druk van het jeugdboe k VereN voor
de piai van Ismene Kri shnad3th zijn ge heel identiek o p de belettering van
her omslag en de achtergrondkleur va n de rug na.

HOE HET MIS KAN GAAN
De \Xles t-Indi sc he publici ste n mak en het de bibliogrilfen ni et ge mak kelijk .
Boe ken die bibliografisch rommelig zijn uitgegeve n zijn ee rder regel dan
uirzondering - eell situatie die overigens de laats re jaren wel verbete rt.
Dat de tirelpagina ontbree kt, is nog het minste. Vaak omb reck r de au reurs naam , so ms is onduidel ijk: wat de rirel van een publicatie is, plaats
en j.lar van ve rschijnen worden ni er ve rm eld. Deze zaken zijn uitera a rd
her gevo lg va n een situatie waarin her merend eel va n de aute urs boe ken
in eige n beheer uitbrengt. Her is een sim pele wet: bij regi stratie voo r
een Interna ti onaal Standaard Boek Numm er word en bibliografische
gegeve ns meesral behoo rlijk vastgelegd, ll1 a3 r voo r dar nummer moet
betaald worden, en aa ngezie n ook het distributiecircuir o nd er de directe
co mro le va n dc auteur ze lf valt, hebben auteurs lange rijd gedac ht wei ni g
re winnen bij zo' n ISB-numm er en het ISBN-ge beuren ma a r als hind erlijk
en ove rbodI g erva ren. In sommige gevallen is cr da n nog een bijzondere
motivatie 0111 ee n nieuwe uitgave ni er te laten registreren: ni ct a lle publica ti es kun ne n informa ri e over auteur en versc hijnin g vermelden , zeker
al s het o m vormen va n Samizdat-literatuur gaa r. Dat soo rt ondergro nd se
publica ties heeft in Suriname noo ir een grore vlucht genomen, maar ee n
fraai voorbee ld daarvan geeft nietremin nr. 0003 in Rolfcs' bibliogrilfi e.
Mlchl e! van Ke mpe n Oe hooldpi in wan d. bib!'ogr .. '
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Het gaat om een boekje van 15 pagina's met de titel Aa1l patria; 'alle
verzeil voor ieder, voor ieder een vers'. Het is geschreven als reac[Îe op
de moorden van 8 en 9 december 1982 in Suriname, en de gedichten zijn
opged ragen aan de vijftien slachtoffers die op het voorblad en op pagina
.15 worden genoemd. Bij de titelbeschrijving ervan is heel wat misgegaan,
maar dat kan Irene Rolfes eigen lijk niet worden aangerekend. Op de eerste plaats: Rolfes klasseert het als een anonieme uitgave onder het eerste
woord uit de titel. Maar onder het voorwoord staat een pseudoniem:
Patria, dus het boekje moest alfabetisch onder de P worden gerangsc hikt
(los van de vreemde kwestie dat iemand die zich Patria noemt een titel
verzint als opdracht aan zichze lf: Aan Patria). Het boekje heeft geen titelpagina, geen plaats en jaar van uitgave. Hoe Rolfes dus 1993 kan vermeiden zal voor velen een ra adsel zijn. Toch weet ik bijna zeker hoe ze eraan
is gekomen. Op 2 december 1993 bespreekt 'onze boekenredacteur' her
bundeltje in de Weekkraltt Suriname, het inmiddels verdwenen weekblad
dat veel boekinformatie bevatte, maar die info rm atie helaas niet altijd
op betrouwbare wijze meedeelde aan de lezers. Onze boekenredacteur
zegt: "Aan de gedichtenstroom is een nieuwe loot roegevoegd en we l in
gebunde lde vorm.' Dit is niet alleen een hopeloos kromme vorm van
beeldspraak, ook inhoudelijk klopt er niers van het medegedeelde. In
1993 was het boekje al jaren ge leden verschenen. Ik zelf bezit een exemplaar dat door de auteur gesigneerd is op 4 januari 1989, maar het boekje
is van nog veel oudere datum: naspeuringen hebben mij geleerd dat het
verschenen is in Utrecht in 1983, direct na de decembermoorden. Tien
jaar na dato is het dus gerecenseerd in de \Veek krant Suriname! In de
titelbeschrijving van de Leidse Suriname-catalogus had in ieder geval het
jaartal russen vierkante haken moeten staan, omdat het om een toevoeging gaat van informatie die niet in de uitgave zelf is te vinden (d it geldt
voor veel meer gevallen: in de roman De vlindervrouw van Dieuwke
Winsemius bijvoorbeeld kun je nergens het verme lde verschijningsjaar
1993 vinden). Vreemd is ook dat Rolfes 'alle verzen voor ieder, voor ieder
ee1l vers" opneemt als ondertitel. Mij dunkt dat de aanhalingstekens een
duidelijke indicatie zijn dat het hier niet om een ondertitel, maar om een
motto gaat.
Iv1ijn exemplaar verraadt ook wie er achter het pseudoniem Patria schuilgaat, want het is gesigneerd door D.S. Rambocus. Deze Dew Rambocus
is de oudere broer van de bij de decembermoorden doodgemartelde
Surindre Rambocus. Overigens komt de auteursnaam voor in het art ikel
in de Weekkrant Suriname. Nu wil de ironie dat de 'dichter' Rambocus
al eerder een bundel publiceerde, Frambo (Sranan voor: Fakkel, ook al
een ui tgave zonder vermelding van het verschijningsjaar, dat jaar was
1977) en in die bundel verheerlijkte Dew Rambocus de strijd en het
geweld van het zich bevrijdende Surinaamse volk. Nu, die 'bevrijding'
heeft inmiddel s velen onder wie zijn jongere broer, de dood in gejaagd.
' De geschiedenis is getuigend', zo besloot hij her voorwoord tot Frambo.
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Getu igend va n de ironie van de geschi edenis dan en de holheid van de
revolurionaire frasen.
Aldus een klein srukje Surinaamse boekgeschiedenis om te laten zien hoe
lastig de taak van de bibliograaf is en hoe nauw het vak Juistere Het
verhaal is daarmee ove rigens nog niet ten einde. De titels uit de Surhwme
bibliography maken immers deel uit van de (Otale onlinec3ralogus van
het KITLV in Leiden. Hoe staat Aan Patria daar tegenwoordig geregistreerd? Er blijkt een beschrijving te zi jn met als titel: Aan Patria: 'alle
verzen voor ieder, voor ieder een vers", dus met een enkel en ee n dubbel
aanhalingsteken en met tussen haken (!) het versc hijnin gsjaa r 1993.
Maar opva ll end genoeg is er nog een titelbeschrijving, die is gedateerd
[ca. 1989J, die Patria als sc hrijv er vermeldt en waarvan de titel luidt:

Aan S"rindre Rambocus, jivan Sheombar, jolm 13aboeram, Eddie Hoost,
Haraid RiedelVald ... Hier is de catalogiseerder op het verkeerde been
gezet door de rommelige typografie van het voorp lat, waar inderdaad in
kapitalen staat AAN en dan ter rechterzijde de namen van de slachtoffers
van 8 december!
Dat in Suril1ame; a bibliography 1989- 1995 niet afzonde rl ijk melding
wordt gemaakt van voor- en nawoorden en inleidingen is voora l ee n
gemis voor wie een a uteursbibliografie samenstelt - een beschrijving van
alle afzonde rlijk en verspreid verschenen publicaties van één auteur. Juist
de laatste categorie, de verspreid verschenen publicaries, zijn meesral her
lastigst op te spore n. Stel bijvoorbeeld dat een vroeggepens ioneerde de
rest va n zijn leven niets meer te doen heeft en de Sisyphus-arbeid op zich
zo u nemen om een bibliografie van de verspreid verschenen publicJties
van Alben H elm an te vervaardigen. Dan is het handig om te zie n dat
Helman ee n voorwoord heeft geschreven in het door Marcel Weltak
geredigeerde Suri"aamse 111t1ziek În Nederland en SurÎname (1990). In
de on lineversie van de KITLV-catalogus is die informatie nu gelukkig
gemakkelijk te vinden.

PINDA'S EN KOKOS
Boekjes waar je als titel beschrijver nauwelijks houvast aan hebt: her is
een plaag voor de titelbeschrijver, al gaan grote co llecties zoa ls universiteitsbibliotheken daar soms wel erg gemakkelijk mee om. Die ' lastige'
boekjes worden beriteld a ls 'grijze literatuur' en het liefst ergens in een
doos gedumpt. Toen ikzelf met Kees van Doorne - nu wijlen 1 - aan de

Suriname-Catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
werkte, moesten we stad en land bewegen om aannemel ijk te maken dat de
uitgaaf jes van een land als Suriname nu eenmaal ni et aan westerse beschrijvingscr iter ia voldoen. Er liepen bibliothecarissen rond die vonden dat dat
soon 'pru luitgaafjes' maar helemaal niet beschreven moesten worden en
liever in een archiefdoos terecht konden komen! Maar l11et het etiket 'grijze
1 Zie zijn In Memoriam (Van Kempen 20051.
M lc hlel Vlln Kempen
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literatuur' zou een flink deel van het corpus aan Surinaamse publicaties
helemaal wegvallen. Het was telkens opnieuw op eieren lopen om de Pierson-kamer waar de titel beschrijvers zinen, niet te overvoeren met dat soort
uitgaven. Want laten we wel wezen: al die grijze literatuur betekent méér
werk voor de toch al zwaar overbelaste titelbeschrijvers. Ik zie me nog binnenkomen met een hele doos die in 1993 uitgebracht was als een pakket
onrwikkelingseducatie voor 6 tot 8-jarigen : Post uit Suriname heerre die.
Er zat een handleiding in, maar ook bouwplaten, enveloppen, leesboekjes,
werkbladen, een stamboom, een kinderboek van Thea Doelwijt, en wat het
helemaal mooi maakte: zakjes met pinda's en kokos om aanschouwe lijk te
maken wat Suriname aan producten voortbrengt. De titelbeschrijvers zaten
net gezellig bij elkaar om een verjaardag te vieren, toen ik hun het nieuwe
'boek' voorhield en ze verslikten zich bijna in hun stuk taart. Het heeft
minstens driekwart jaar geduurd voor die doos beschreven was en tot mijn
verdriet waren de zakjes pinda's en kokos niet in de beschrijving opgenomen (nr. 5269 in de Suriname-Catalogus van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam). Ik heb het net nog gecontroleerd in mijn eigen collectie:
pinda's en kokos zijn dertien jaar na 'verschijning' wel wat uitgedroogd,
maar niet bedorven. Aan Rolfes is deze beker voorbijgegaan: Post uil
Suriname komt nier in de KITLV-catalogus voor.

HEERENBOEKJES
Het werk van een titelbeschrijver is alles behalve een vorm van lopendebandwerk. Bij de beschrijving van oude drukken - waar in de regel onder
wordt vers ta an: uitgaven van vóór 1800 of 1850 - gaat het zelfs om
zeer gespecial isee rd werk, waarbij het resultaat er so ms uitzier als een
wiskundige formule. Ik neem een titel over uit de Suril1ame-Catalogus
van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (nr. 3823):
NielllJve wereldt ofte Beschrijvinghe VQ11 \'(Iest-ll1dielt, ... Met kaerren
ende tafels. Leyden: in de druckerye van lsaack Elzevier, 1625. fa. Wil-.J
lems 230. Sig. : ·-2' 4 A-2X4 (2X6 blanco).
Het gaat hier om een collatie die tot stand is gekomen op grond van de
telling en nummering van de versch illende katernen. In vroeger eeuwen
hadden boeken geen doorlopende paginanummering, maar werden de
afzonderlijke katernen van nummeringen voorzien. Het formaat van een
boek werd bovendien niet in centimeters uitgemeten, maar uitgedrukt op
grond van papierformaten - hier is dat: fO (folio).
De grootste worste ling hebben Kees van Doorne en ik gevoerd met de
zogenaamde 'Heerenboekjes'. Onder de verz3mclterm 'Heerenboekjes'
wordt een reeks van een soort jaarboekjes verstaan, waarin al de namen
van de bewindhebbers, militairen, ambachtslieden, schrijvers enz. enz.
van de West-Indische Compagnie en van de Geoctroyeerde Sociëteit van
Suriname werden vermeld. Die jaarboekjes begonnen al te verschijnen in
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1684. Men kan zich voorstellen dat deze reek s - die doorloopt tot in de
twintigste eeuw toen er al lang heel andere maclnsverhoudingen golden
- een schat van informatie bevat voor alle historici. Nu wil de ironie dar
die boekjes alleen in de vo lksmond 'Heerenboekjes' werden genoemd.
om die red en in het verleden in de kaartcatalogus van de Amsterdamse

Universiteitsbibliotheek werden gecatalogiseerd onder die titel, maar
nooit die titel op het titelblad hebben gedragen. Ze heetten bijvoorbeeld
Naam-l,vyser \Vaar in vertoont wordel1 De Naa11le11 en W/oollplaatsen
van haar Ed. Cr. Achtb. de Regeerders der Stad Amsterdam, deses ;aers
.... Mitsgaders VQ11 verscheyde andere Co/Jegiel1 en BeampteJl. Tot dienst
van a/Je Liefhebbers iJl goede orde gestelt. Of ze heetten: Naamwi;zer
e11 adresboek Val1 de leden van het bestuur va11 Amsterdam e" z. Groot
probleem is dat niet alleen de titel voortdurend veranderde, maar ook de
uitgevers van die boekjes. Er zijn jaren dat er twee boek jes verschenen
en vaak ook werden verschillende van die boekjes samengebracht in
convoluten (ba nden met meer dan één uitgave). In so mmige naamwijzers
werden bovendien almanakken opgenomen met afzonderlijke titelbladen. Alsof dat allemaal nog niet verwarrend genoeg was, waren er in de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam verschil lende reeksen aanwezig
onder verschillende signaturen (plaatsingsnummers). De Amsterdamse
Universiteitsbibliml1eek is namelijk gegroeid uit de stadsbibliotheek van
vroeger eeuwen die een rijke collectie werken Over Suriname opbouwde.
omdat de zerel van de West-Indische Compagnie in Amsterdam gevestigd
was. Wij moesten maar zien hoe we al die reeksen goed onde r de correcte titel kregen gecata logiseerd. Na twee dagen uitzoekerij waren we

compleet in de war. We besloten helemaal opnieuw te beginnen, bandje
voor bandje, titel voor titel. Uiteindelijk was het resuh:3at een correcte
besc hrijving die misschien les titels in die hele Suril1ame-Catalogus van
circa 8000 titels opleverde. De worsteling mer de Heeren was ten einde
en had meer dan een volle week geduurd.

MCLEOO, MACLEOO, MC LEOO
Bij hedendaags drukwe rk is de taak relatief eenvoudig, wat niet wi l zeggen: simpel. De tjtelbeschrijver wordt vaak genoeg voor puzzels gesteld.
Boekjes moeten worden afgespeurd naar een verschijningsjaar, soms
moeten andere bronnen worden geraadpleegd, auteursnamen die niet
consequent zij n gespeld moeten toch ergens bij elkaar worden getrokken, omdat de systeemgebruikers a nd ers zouden kunnen denken dat het
0111 verschillende auteurs gaat (het komt vaker voor dnn 1I denkt - ik
ken geva llcn van a uteurs die niet weten hoe ze hun eigen naam moeten
sc hrijvcn, ster ker nog: ik ken één gevat van een schrijver die nnalfabeet
is!). En ook omgekeerd: SOI11S worden twee auteurs met dezelfde voornnmcn of voorletters ten onrechte bij elkaar geveegd. Zo bestaat er een
Robe rt David Simolls en een Robert David George Philippus Simons, de
eerste histo ri cus en onderwijzer, de tweed e medicus. In de oude landelijke
Mlchl8l vaR Ke mpen
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gecomputeriseerde bestanden waren die op grond van hun voorna men
bij elkaar gezet; het vereist kenn is va n de personalia om te we ten dat
dat onjuist is, en kennis van geautomatiseerde systemen om dat dan ook
daadwerkelijk in een computer door re voeren. (En wat er eenmaa l in een
computersysteem zit, gaat er ook weer moeilijk uit: toen de Surinaamse
sc hrijfster Dorothy Wong Loi Sing bij de Universiteitsbibliotheek va n
Amsterdam werkte, sc hreef ze commentaar op haar collega's in een com~
puterbestand, zodat gebrujkers van de computerca ral ogus zich jarenlang
hebben kunnen vermaken met haa r dolle beschrjjvingen .)
Bij Rolfes valt op dat ze namen van ameurs uniformiseert. Zo weer de
gebru iker dat het om dezelfde auteursnaam gaat, maar de werenschap~
pelijke beschrijving vindt dat niet acceptabel omdat die uitgaat van de
naam zoals die op de titelpagina voor komt. Het boek Verdronken land,
I/erdweneu dorpen (1991 ) is verschenen onder de naam van Carlo Hoop,
maar staat nu gerangschikt onder Carl o U. Hoop. Dramatisch? Nee, niet
ec ht en nu zeker niet meer nu de onlinecatalogi gemakkelijk doorver~
wijzen van de ene naamsvarianr naar de andere, maar {Och: iedereen die
ooit met ee n computer of met internetzoekacties werkt, weet hoe je het
bos in kum worden gestuurd, als je ook maar één letter verkeerd intikt.
In de KITLV-catalogus 1980-1989 stond de naam van Cy nthia Mc Leod
gespeld als MacLeod, in de catalogus 1989- I 995 als McLeod (zonder
a); overigens zijn beide schrijfwij zen incorrect; er moet een spatie tussen
voorvoegsel en Leod (de onlinecatalogus bevat gelukkig alle schrijfvarianren en alle publicaties zijn dus gemakkel ijk te vinden, al ontbreekt bij
so mmige titels de spatie waar Cynthi a zelf - terecht - aa n hec ht ).
In een gedrukte catalogusvorm wordr het probleem nog groter als een
hele reeks boeken die zijn verschenen onder de naam Don Walther Don~
ner, niet onder de 0 van Don of Donner re vinden zijn, maar allemaal
als auteursnaam Don Wa\ther hebben gekregen en o nd er de W gezocht
moeten worden . Ook het namenregister biedt hier geen vangnet, men
kan allee n hopen dat de geb ruiker even wi l doorzoeken. 2 Problemat i ~
scher vind ik de geva llen met een meervoudjge auteursaanduiding. Nr.
1359 luidt:
Kamala'imïn; l a'imo; lIu'imïn; Peter Kloos; Nardo Aluman (opgerekend
en vertaald door).

Z Prettig is wel de toegift die Rolfes geeft: ze neemt in het personenregister van Suriname;
8 bibliography 1989- 1995 ook vermeldingen op van personen die in een publicatie voorko·
men, terwijl dat uit de titelbeschrijving -sec niet is op te maken. Dit ondervangt natuurlijk
wel het niet vermelden van voorwoorden en nawoorden in de titelbeschrijvingen, maar
erg helder wordt de zaak er niet op. Als het trefwoord Helman in de index verwijst naar de
bundel met politieke essays In de schaduw van de Mamabon van Theo Para, dan weet de
gebruiker nog niet of Helman onderwerp van de essays is, of - zoals hier het geval is - de
auteur van het voorwoord.
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Het gaat hier om drie Karaïbse vertellingen die lijn verschenen in het
tijdsc hrift Mlltyallla, maar wie doet hier nu wat? Ik heb het tijd sc hrifr bij
de hand, en kan du s natrekken dat de eerste drie de verte llers zijn en de
laatste twee de optekenaars en vertalers, maar held er is dat in deze titelbesc hrijving nict (de onlineversie is identiek). Zo ook staat bij nr. 2102
in Rolfes' Suriname-catalogus over de jaren 1989- 1995:
Pakasie, André R.M .... [er al.[ (e indred.).

Hier wordt een speciale uitgave beschreven van het tijd sc hrift Siboga
over de gaa nlJlal1 (groowpper hoofden ) van de stam der Ndyuka-bosnegers. De titel ervan ontleent Rolfes aan het omslag, maar voor de
auteursaanduiding gaat zij uit van het colofon van het tijdsc hrift. Dit is
echter incorrec t: er is hier maar één auteur en dat is André R.M. Pakosie,
precies zoals het ook op het omslag staat. De onlineversie blijkt overigens
wél correer te zijn.
Dit brengt mij op nog een andere merkwaardigheid: in her laatste geva l
gaat her om een rijdsc hriftspecial met een afzonderlijke titel. Het is goed
gebruik om die titel dan ook als gecursiveerde hoofdtirel aan te houden.
Rolfes suggereert echter dat her om een tijdschriftartikel gaat, zet de ritel
tusse n aanhalingstekens en voert de paginanummering ook in a ls bij
een tij dschriftartikel. Dit lijkt een fmid verschi l, maar wat dat betekent
wordt het best geïllustreerd aan de hand van de twee opgenomen titels
van André Demedts. In het eerste geval staat cr: ' Albert Helman als
dichter', in het tweede: 'Lou Lichtveld - Albert Helman: negentig jaar'.
Nu gaar het in het eerste geva l om een artikel van Del11cdts ze lf, in het
tweede om de titel van een tijdschriftspecia/j het artike l is opgeno men in
de special, maar beide krijgen een gelijke behandeling. \Xlaarom de hele
tijd schriftspecial onder Demedts gerangschikt staat, is trouwen s tOch een
raadsel, want als er geen samensteller van een special bekend is, wordt
zo'n nummer of gecata logiseerd als anoniem onder het eerste woord van
de titel, öf onde r de eerste auteur die een bijdrage aan de special heeft
geleverd. Maar helemaal vreemd wordt het wanneer het Ca raïbi sc he
nummer van Kruispunt uit 1995 weer wél a ls afzonderlijke titel cursief
wordt gezer, d .w.Z. bij alle afzonderlijke artikelen uit die special die
zijn gecatalogisee rd - terwijl een beschrijving van het hele nummer a ls
zodanig nergens te vinden is! De altijd ijverige BenoÎr Verstraete die her
numm er redigee rde, krijgt gelukkig in de onlinecatalogus wél de eer di e
hij verdient. In die elektron ische versie vinden we zijn naam bovendien
ook bij het co ngresvcrs\ag L'émancipatioll da/ls la littérature néerlalldopholle des Caraïbes uit 1997, waar hij als tweede au teur staat ver meld.
De titelbeschrijving is ge heel correct, maar dal Verstraete zijn toenmalige
professo r Gi lbert Van de Louw als eerste auteur moest laten voo rgaan, is
op grond van de daadwerkelijke inzet een onrechtmatigheid waar hoogleraren zich voo r zo uden moeten schamen (G ilbert Van de Louw wordt
Mlc hlel van kempen
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overigens bij een andere titel voor straf Gerard Van de Louw genoemd;
ik treur daar niet ec ht om).

SPEUREN
Hoe het aanschafbeleid van het KITLV er exact uitziet, weet ik niet, maar
het lijdt geen rwijfel dat er op geen enkele andere plaats de acquisitie van
boeken uit en over de voormalige Nederlandse ge biedsdelen in de West
zo systematisch georganiseerd is. Je moet in ieder geval goed zoeken
0111 iets niet te vinden: de Bezige Bij-uitgave van Ethiek als vitaal belang
(1994) van Anil Ramdas en Metropolitau blues (1993) van Pau l Middellijn bijvoorbeeld. Maar worden herdrukken aangeschaft? Zo te zien
mondjesmaar, en dat is bij ongewijzigde herdrukken wel begrijpelijk.
Maar de herdruk van Anil Ramda s' De papegaai, de stier en de klim mende bougainvillea uit 1993 drukte de opmerkelijke persstemmen af,
die nog niet op het omslag van de eerSte druk stonden; de herdruk is
volgens de ca ta logus niet bij het KITLV aanwezig. Ander geval : na de
ee rste druk van Mc Leods roman Hoe duur was de suik er?, verschenen
bij Vaco in Paramaribo in 1987, zie ik geen van de Vaco-herdrukken vermeid, te rwijl vanaf de rweede druk de tekst ingrijpend werd gecorrigeerd
- juist voor de receptiegeschiedenis van een auteur die om ha ar stijl en
slordigheden nogal wat kritiek ondervond, een belangrijke kwestie. De
onlinecatalogus geeft aan dat blijkbaar later wel bij het KITLV de eerste
'Nederlandse' herdruk van Hoe duur was de suiker?, verschenen bij
ui tgeverij Conserve in SchoorI, is aangeschaft, maar bijvoorbeeld de twee
pocketedities - in de reeksen Ooievaar Pockets en Zilver Pockets - zijn
niet in de Leidse collectie aanwezig, noch de ed itie in de Grote Letter Bibliotheek . Daarentegen staan de twee (!) Duitse verraJingen en de recent
in Suriname uitgekomen Engelse vertaling wél in Leiden in de kast.
Winst wordt bij het KITLV niet alleen geboekt met de daar aanwezige
uitgaven uit Suriname zelf, maar vooral ook met verspreide publicaties
di e in tijd sc hriften verschijnen die maar zeer incidenteel eens iers over
Suriname opnemen en die geïnteresseerden gemakkelijk over her hoofd
zien . Niemand kan het opbrengen om a lle nieuwe nummers van Tim e,
Geografie, HI/manist, Het Bedrijfsleven, Dietsche Warande & Belfort,
L'Homme, Neerlandica extra nwros en ga-zo-maar-door telkens op
Surinamica uit te vlooien. Omdat vele auteurs het K1TLV als centraal
informatiepunt kennen, sturen velen overdrukken van hun artikelen
daar naartoe, en vOOr de rest is er de nooit eindigende speurzin van Irene
Rolfes die de Surinamisten te lkens weer op verrassingen trakteert. Ze zou
daarvoor van Surinaamse zijde met minstens een wekelijkse fles goede
Borgoe-rum beloond mogen worden.

DOOR DE TECHNIEK INGEHAALD
Aan her begin van de jaren nege nti g werd er nog over gedJ chr om de
toe n besraande Su riname -bibliografieën en -cata logi (bijvoorbeeld die
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van G.A. Nage lkerke, die van Rolfes en verschillende andere caralogi
van insriruten) in een grom 'a lonwarrend ' bestand bij elka a r te brengen .
Daarroe werd ook in 1992 de Stichting Bibliografie van Suriname in
het leven geroepen (zie Oso 23 [2J van november 2004 ). De vorderende
techniek van compurer en internet zou het wels lagen van zo'n onde rneming gemakkelijker dichterbij brengen, werd tOen gedacht, maar het
regendeel bleek waar: juist door het on line beschikbaar komen van
heel vee l belangrijke collecties met Surinamica, is de noodzaak va n een
kostbare ondernemi ng als één uniforme, cenr rale Suri name-bib liog rafie
verdwenen. Elke Surinamist kan nu vanuit zijn werkkamer tOegang
kr ijgen rot cata logi ove ral ter wereld. Omdat die ca tal ogi dagelijks
worden bijgewerkt, is ook het bezwaar dat aan elke gedrukte cata logus
kleeft - het buiten beeld bli jven van oudere titels die alsnog late r wo rden
aangeschaft - verdwenen.
De kans dat er nog eens een Suriname-catalogus of -bibl iografie in
gedrukte vorm versch ijnt, moet niet erg grom worden geac ht. Een flexibeler systeem dan een computercatalogus is er nier: her hoeft niemand te
verbazen wanneer de hierboven gesigna leerde kleinere mankementen niet
meer rerug te vinden zijn in de Leidse cata logus, omdat ze al direct geco rrigeerd kunnen zijn. Vroeger brachten grotere bibliotheken deelcatalogi
uit, die lieten zien hoe rijk de bibliotheek op een bepaald terrein waSj
de Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
is daar een voorbeeld van. Ook dat SOOrt deelcatalogi is uit de tijd, nu
aan elke titelbeschrijving gemakkelijk een tag of ee n trefwoord geha ngen
kan worden, zodat de gebr uik er met één druk op de knop alle titels over
een specifiek o nd erwerp op een rij ziet. Voor de bibliografie in gedrukte
vorm bestaat enkel nog een roekomst wa nn eer het gaat 0 111 de neerslag
van bibliografisch speurwe rk in ee n groot aanta l, sterk versp reide collecties, zodat de gebruiker ze lf veel speurwerk bespaard blijft (voorbeelden
daarvan zijn Wlillti-religie iu Suriname en Nederland; Een bibliografie
(/970- 1991 ) van Mildred Raijmann, verschenen in 1992 en inmiddels
door de explosie aan ni euwe studies over wint i uiteraard dringend aan
updating roe, en de petrogliefen bibliografie van C.N. Dubelaar, zelf verschenen zonder jaarral, maar daterend van 199 1). Maar ook dergelijke
gespecialiseerde bibliografieën vinden hun weg veel gemakkel ijker over
de aa rdbol, wanneer ze op het internet worden gepub liceerd; men zie
bijvoorbeeld de lijst van 'Literamur van niet-Surinamers over Surina me'
met koloniale en postkolo ni ale bellettrie, te vinden op de website van de
Stichting IBS: hrrp:/lwww.surinamistiek.nlllitera tuu rli nd ex. hrm.

DIGITALE BIBLIOTHEEK
Ten slotte: bibliografisch materiaal is nu vee l gemakkeli jker bereikbaar
geworden dan in 1997. Maar ook het corpus via inrernet te raadplegen
reksten breidt zich snel uit. Door een subsidie van de Nederlandse Taalunie is de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL ) te Leiden
Mlchlel van Kem pen
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aan de slag om nog voor het einde van 2006 maar liefst 20.000 (!)
bladzijden uit de Surinaamse literatuur te digitaliseren, en via de website
van de DBNL ter beschikking te stellen aan het publiek . Daarmee wordt
de Surinaamse literatuur in één klap op de digitale kaart gezet en wordt
een machtig on line-apparaat geschapen ten dienste van de literatuurstudie aan beide zijden van de oceaan.3 Nu al zijn historische teksten
te raadplegen als Reinhart, of Natuur ell godsdienst (1791-92) van
Elisabeth Maria Post en De Manja; Familie-tafereel uit het Surinaamsche
volksleven (1866) van C. van Schaick, naast twintigste-eeuwse teksten
van onder meer Albert Helman, Michaël Slory, Shrinivási, Hugo Pos,
Edgar Cairo en Corly Verlooghen. Ook belangwekkende historische, niet
strikt-litera ire teksten zijn al op het internet te vinden als Dagverhaal van
eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname
("1842) van G.P.C. van Breugel, De negerslaven in de kolonie SurÎ11ame
(1842) van M.D. Teenstra, en de Geschiedenis vall Suriname (1861) van
J. Wolbers. Andere historische en antropo logische beschrijvingen als die
van Blom, Herlein, Hartsinck, Fermin, Pistorius en Van Lier zu llen binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn. Het ligt in de bedoeling dat de reeks
literaire teksten in een vlot tempo wordt uitgebreid met teksten van tal
van auteurs - onder meer van Cynrhia Mc Lead (zonder a, met spatie)
- zodat een represe ntatief corpus van Surinaamse teksten voor eenieder
kosten loos te raadplegen is. Daarnaast zal een collectie secundaire teksten worden aangeboden : artikelen over de Surinaamse cultuur en literatuur. Te hopen valt dat als het project is afgerond, Surinaamse teksten
met regelmaat in het regu liere digitaliseringsprogramma van de DBNL
worden meegenomen, zodat het corpus zich gestaag kan uitbreiden.

3 Ter begeleiding van het project is een commissie benoemd bestaande uit Kenneth
Soumann, Jerry Egger, Henna Goudzand, Carl Haarnack en Bert Paasman, onder
voorzitterschap van de schrijver van dit artikel. Zij zijn verantwoordelijk voor de eerste,
representatieve groslijst, waarbij zij een bijzonder oog hebben voor de zeer zeldzame en
moeilijk te raadplegen teksten zoals de letterkundige Uitspanningen van het Genootschap
Oe Surinaamsche lettervrinden (1785-1787), waarvan op de gehele wereld maar één
complete set bewaard is gebleven, in de US van leiden.
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Joop Vernooij

Christendom en multiculturaliteit in
Suriname
INLEIDING
Toen de Surinaamse ambassadeur op 27 mei 2004 zijn geloofsbrieven aan
het Vaticaan aanbood. verklaarde de paus dar Suriname 'rich a1ld varied
cultura! and re/igious traditio/'ls' heeft en dat bet daa rbij gaat 0111 de onvervreemdbare waarde van ieder mens. De paus had her over 'cu/fura! aud
religiolls pluralism'. Hij verwees naar het Comité Christelijke Kerken en de
Inrerreligieuze Raad in Suriname: 'helpi11g Suril1amese society lo detJe/op

more closely il1 conform;t)' withill {he dignity alld rights of jts citizel1s.'l
Chr istendom en Illulticulrura lireit zijn in Suriname man ifeste en bepalende
karakteristieken. Het ligt dan ook voor de hand nader te reflecteren
over her verband tussen beide: wat deed en doet het chr istendom mer
mulriculturalireit en omgekeerd? In dir artikel wil ik de onrwikke lingen
dienaangaande binnen de twee grote christelijke instituties, de evangel ische broedergemeente Suriname en de rooms-kathol ieke kerk, nagaan en
analyseren. Allereerst ga ik in op de betekenis van de termen christendom
en mu iticll ltllralite it . Daarna haa l ik enkele vee lzeggende momenten uit de
geschiedenis van land en kerk ten aanzien van deze kwestie naar voren.
Ik zal tevens kort ingaan op deze prob lematiek in het Caraïbisc h gebied.
Een en ander zal samengevat worden in conclusies. Er is erg veel historisch
materiaal beschikbaa r, maa r ik zal voor dit artikel moeten se lecteren en ik
meld daarom op voorhand dat het artike l onvolledig za l zijn.
In Suriname is het christendom meegekomen met de Europese kolonisa toren. De planters waren merendeels Nederduijrsch-gereforll1eerd (hervormd) . Moravische broeders (s inds 1735) werkten onder de gekleurde
en zwarte bevolking en de evangelisch-lutherse kerk (sinds 1741) was er
vooral voor de Duitsers. Kathol ieke priesters werden lang geweerd. Zij
begonne n hun missionerende werk eigenlijk pas in 1817. Dit chrisrendom
in Suriname dat een Noord-Eu ropees accent had, kreeg eind negentiende
eeuw concurrentie van het hindoeïsme en de islam en verloor zodoende
haar monopo liepositie in de kolonie. Eind negentiende eeuw kwamen ook
enkele christelijke kerken naar Suriname, zoals de baptisten, de adventisten, het leger des hei Is, de vrije evangelisatie en de African Methodisr Episcopal Church. Het bleven kleine gemeentes en marginaal ten opzichte van
de vier koloniale kerken. Vanaf de ja ren 1960 ontstonden vele religieuze
gemeemes mer een pinksrerkarakrer, waarin de vrijheid van de bijbelse hei-

1 Pro Dialogo Bulletin 118(1)2005: 21.
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lige geest a lle ru imte moest krijgen. Eind vo rige eeuw voegde n zich bij hen
en kele neo-pentecosrale gemeentes die nadruk leggen op ge loofserva ring
en o pbouw va n ni euwe ge meenschappen. Er is bij de aa nh angers va n deze
nieuwe gemee ntes nogal eens sprake va n church-hoppillg e n -shopping,
zodat het aa nta lleclen va n deze nieuwe varianten va n het christendom niet
erg opva ll end roe neemt. De christenen va n de o ude kerken, voorn amelijk J
Creolen, hebben ook een ho uvast aa n het religie uze erfgoed va n het gebied
va n herkomst waa r ze crea ti ef mee omgaan. De mees te leden va n gemeentes hebben min stens een dubbele reli gieuze loya liteit.
Sinds 1942 zijn de vi er oudste chri stelijke groepe n ve rbo nde n in het Comité Christelij ke Kerken. ]n 1989 is de Interreligieuze Raa d in Surin a me
(IRIS) o pge ric ht. Binnen d eze twee instituti es, zowel chri stelijk a ls interreligieus, zijn ni et a lle stro mingen en richtin gen va n re ligieus Suriname
sa mengeb racht. Het mees t o pva llend e daa rbij is dat de diverse vormen
va n vo lksreligie, zoals wÎn ti, Îllderjaa l en kejawell , nier in de rwee lichame n vertege nwoordigd zij n .
De religies in Surina me zijn diaspo risch: mensen hebben hun reli gie
meege bracht va n elders. M en ka n wa t rel igie betreft gro fweg onderscheid
maken tussen ste rke, o ud e tra dities en de jonge, vrij nieuwe eva nget ica le
of pem ecos ta le groepen , tusse n de relig ies va n buiten (c hr istend om, islam, hindoeïsme) en di e va n binnen (In hee mse n, winti ), de relig ies di e
ope nstaa n voo r a nd eren (Imerreli gieuze Raa d in Surin a me) en religies
met ee n exclusief ka ra kter, tusse n reli gies met ee n netwe rk in het buitenland en reli gies ond er leiding va n eigen personeel, rel igies met steun va n
de overheid en a nd ere di e dat ni et hebben, reli gies met socia le sa ncties en
an dere di e losse r zijn (winti, Inhee msen ). Relig ie heeft altijd sterk te maken met sociaa l-politieke fen omenen, voor Surinam e wa ren dat slave rnij ,
migra ti e, (neo)-kolonialisme en a ll esomva ttende afh a nkelijkheid. Religies
kunnen ve ra nd eringsgezind en be ho ud end zijn, kunn en aa nd ac ht hebben
voo r interne versterk ing en kunnen ee n la ngetermijn pers pecti ef hebben,
zi jn we l o f niet verbonden met pa rtijpolitiek, belijden a l of niet de scheiding va n kerk en ove rheid (de rwee rijken th eo ri e). Dat hel e complex va n
re ligie is in Suriname voo rra dig.
Binnen elk grote r verband besta a n ve le va ri a ties. In de islam hebben we
te doen met H indosta a nse, Javaa nse en C reoolse moslims, met soennieten, a hm ad di s, de Javaa nse oost- en westbidders, de La ho re- en de Q adi ani moslims. Een dergelijke versc heidenh eid (vaa k oo k gescheidenh eid )

bestaat ook bij christenen, joden, hindoes en belijders van winti.
Surin ame heeft de na a m een plurale, geseg mentee rd e sa menl ev ing te zijn.
De republiek heeft een kle ine be volking va n een ha lf milj oen. De groepen
Inheemse n zagen Euro pea nen verschijnen, later de slaven va n West-Afri ka, wee r later mensen uit Chin a, Ind ia, Ind onesië, de Ca ribi sche regio,
uit Li ba non, G uyana, H a ïti, Braz ilië. De migratie, zowel immig rati e a ls
emi gratie en tra nsmigrati e, gaa t nog steeds door. O nd er de pa raplu va n
de officiële taa l, het Nederlands, blijkt een vee lheid aan ta len re funct i-
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afleren. Datzelfde fenomeen vond plaats wat religie berrof: in her begin
gold de gereformeerde/hervormde religie als een soorr sraarsrcligie en d ..H
berekende verachting van de religie van de Inheemse n en van de mensen
uit \'(Iesr-Afrika. Later kregen andere religies kan s van leven.
Onder cultuur vers ra ik de complexe dynamiek van wisseling van le~
venssrijl (handelen, denken, visie en perspecrief) met een constitutieve
vaardigheid van veranderen. Zoiets als makandrasani (etkaa rs zaken),
maar dan steeds van belang en functie veranderend. Cultuur is altijd
mulri -c ultuur renzij de idee van cu ltuur versmald wordt tor een statisc he
momentopname. Reli gie valt onder het complexe fenomee n van wat we
gemakshalve in navolging van anderen, culruur noemen. De begrippen
cultuur en religie zijn pas recentel ijk in gebruik gekomen en binnen diverse cu lturele complexen werden zij tor voor korr nier gebruikr.
Cu ltuu r of levensstijl kunnen we onderscheiden naar haar etnische of
demografische dimensie, maar we kunnen dat ook doen naar haar inhoud, optie, oriëntatie, naar de hi srarische ontwikkelingen of evolutie
of haar rinlee! en rout ine. \'(Ie kunnen in Suriname onderscheid maken
naar de cu ltuu r van de armoede, of die van de vrouwen (ge nder), of de
cultlHJf van de verbroederingspo litiek, of die van her principe: eenheid
in verscheidenheid, de cultuur van gescheidenheid of die van hybridisme
(vo rm van samengroei), de cultuur van verscheidenheid of die van de
compartimcntalireit (a ls een apart deel mcgevoegd) of de cultuur van
diversiteit en complementariteit. Zo komt in de publicatie Sranan; Cultultr iJl Suriname (Binnendijk & Faber 1992) duidelijk ee n ander CO fl cept
van cultuur na~lr voren dan in Helmans Cultureel Mozaïek van 1977.
Opmerkelijk in Sranan is dat de verschi ll en juist de nadruk krijgen en zo
de waarde van de multiculruraliteit bepalen.
Cultuur en identiteit hebben alles met elkaar te maken. Op religieus vlak
kunnen we bijvoo rbeeld spreken van de cultuur van de hervormde kerk,
die van de Anirri, van de adventisren en penrecostalen, de cultUur van de
onderkant en die van de bovenkant van de samenleving en de religieuze
instituties. Multiculruralisme kan een term voor de werkelijk heid zijn,
maar ook een ideologisch begrip: het op gang brengen van ll1ulriculturaliteit en de waarde rin g en waarde ervan bevorderen (Taylor 1992; Gurman
(994). De kwestie is nu hoe die mulriculturaliteir, in feire opgelegd en
voo rgeschreven niettemin aanvaard en gebruikr, functioneert binnen
maatschappelijke insrituties a ls onderwijs, arbeid, reli gie en poliriek .
ln deze bijdrage ga ik na hoe de verhouding mulriculturalireir en chri stendom zich in Suri name ontwikkeld heeft. Ik ga vooral op zoek naa r de
processen van verandering. Kortom: hoe zijn de christelijke kerken mer
de vele talen en religies OIT1gegaan en hoe heefr de same nl evi ng daarop
gereageerd, of ook: hoe is de wisselwerking verlopen. We kunnen enkele
parronen van verande rin g, st ru ctureel, formeel (gesegmenteerd, verbroedering, gesurinamiseerd, diversiteit ) en inhoudelijk (negatie, exclusief,
dialecrisch, iJlclusief ell inte rreligieus), in de hi storie van SUrill~1I11e 011Joop VernOOl1 Christ.ndom.n multicultunlit.it in Surinlm.
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dcrkcnncn en met voorbeelden illustreren. Op basis daarvan kunnen we
enig perspectief ontwikkelen.

LOGISTIEK-ORGANISATORISCH
Allereerst aandacht voor enkele aspecten van de vele bewegingen vanuit de
christelijke kerken binnen en buiten haar eigen cu ltuur. We kunnen daarin
enkele fasen onderscheiden. De eerste Zeeuwse dominee van de gereformeerde kerk, Jan Basseliers, onderkende zijn opdracht tot evangelisatie.
Ik bevinde in haar een kennisse van God, maar sodanig dat se hem verbeelden een aanzienlijken Indiaan, de veel potren met drank heeft, daarse
na de dood mee sullen joelen, diese Tamoeshe noemen l ... ]' Om quaden
te voorkomen hebben se duyvelbanders, die door eenige vreemde grillen
wanen de duyvel te cunnen verdrijven (Van der Linde 1966: 201) .
Basseliers was een dominee voor de planters. Als hij al een boodschap had
voor de Inheemsen en slaven, kwam van de verkondiging daarvan weinig
terec ht, daar hij hun talen te moeilijk vond. De herrnhurrers stonden wel
open voor verkondiging van het evangelie aan niet-christenen. Zij vertaaiJen bijbelgt!dt!dtcn naar her Srananrongo en sc hreven reksten in die
taal voor hun kerkliederen en gebeden. Daarmee gaven de herrnhurrers
ruimte aan andermans culruur en taal. Pas in de negentiende eeuw gingen
ook de vier ko loniale kerken (hervormden, luthersen, broedergemeente
en r.k.-gemeente) het Sranan gebruiken.
Naast christenen vestigden zich ook joden in Suriname. In de wetgeving
werden zij aparr behandeld en zij behandelden ook hun slaven, zelfs hun
eigen mulatten joden, apart. Die moesten achter de Theba zitten. Joden
die gemengd huwden, werden niet langer als joden beschouwd. Kleur ling
joden richtten in 1759 een eigen Siva op (op het Sivaplein ), die in 1800
weer werd afgebroken. Deze mulatten joden kregen de naam Jehidim. Zij
golden niet als echre jood. Ze konden op een aparte tijd mitswa ontvangen . Ze werden als congregant aangemerkt en werden ook nog eens aparr
begraven volgens de wet van 1775 (De Bye 2002: 62) .
Binnen de Surinaamse samen leving ontstond langzaam een nieuwe groep,
die van de mulatten of gekleurden. Van het begin af kende de Surinaamse
samenleving een fundamentele scheiding tussen mensen op basis van
macht, kleur en stand. Zo publiceerde de ko lonia le overheid op 9 mei
1741 in een norificatie dat 'het gedrag van slaven tegens blanken dat niet
alleen de slaaven " behoorlijk respect teegens de blanke verschuldigt doet
vergeeten en hun sroUt en vrijpostig maekt. Voor een blanke uyt de weg
treeden.' Dar betekende ook:
Dat ook alle slaaven en slavinlle gehouden sijn sullen bij dag of avond
eenige blancke op srraaten teegen coomende off op straat staande uyt den
weg sullenb moeten gaen en wijken, alsmeede aan deselve te bewijsen de
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eerbed di e een sla eff ve rschuldigt is aen ee n bla ncke te doen, op pee ne
alshier omtrenr het dobbelen en speele n en loope n met sroe ken is vast
geStel , (Sc hil,kam p & De Smid, 1973: 48 1-484 ).
Na de afschaffing van de sla ve rnij overwoog de koloniale ove rheid a l snel
de immigratie van Brits- Indiërs, zoals in de Engelse en Franse geb ieden va n
de regio, voor de pla ntage-arbeid. Later kwamen de Javan en. Daardoor
krege n de Creolen te weinig tijd om thui s te ra ken in de vrij e la ndbouw en
het bezit van grond. De problematiek van de multi culturnlireit werd toen
nauwelijks gevoeld omdat de Nederlandse, kolonial e culruur uirga ngsp unt
was en bleef, ondanks tegenargumenren. s. va n Prang stelde zelfs:
Stelt NederlaNd zich ten doel om Suriname re mak en tot eene kolonie met
eene heteroge ne be vo lking, om het prij s te geven aan ee n noodlotri ge n
st rijd va n verschill ende rassen, zooals men elders reeds ziet voe ren? Beoogt Nederland daa rbij juist die rasse n het ove rwicht te doen ve rkrij ge n,
die als o nd erdanen eener ma gtige vreemde Moge ndh eid deze een geschik t
voorwendsel zoud en kunn en verschaffen o m op zedelijk, maatsc happelijk en vooral godsdien stig gebied, met betrekking tor die ra ssen eischen
te doen, die ha a r mee r en mee r ee n wijden weg zouden o penen 0 111 zich
in Nederlandsch Guijana in te dringen ? (Van Praag 1877: 6 1).
Met de kom st van de contractanten uit het oosten vera nd erde de culrurele cO llstellrlrie van de kolonie aanmerkelijk. De kom st van vormen
va n co nfu sianisme, hindoeïsme en de islam brak her mo nopolie van de
Europese en chri stelijke cultuur. Het beho ud van reli gie, tJal en cultuur
uit de hoe k va n de contractanten, vooral ook o mdat ze o p plantages
woonden di e ve r va n el kaar lagen en co mmuni ca ti e nauwelijks mogelijk
was, dwo ng de rest va n de bevolking 0111 re zie n naar een nieuwe vorm
va n sa menl ev ingso rga ni sarie. De etn ise ring va n de sa menl evi ng begon
toen duidelij ke vormen aan te nam en.
In deze periode maakte pater C. van Coll een kleine catec hism us in het
KaliiÏ:a (Caraïben) en een in her Lokonon (A rowa ks), ve rtalinge n va n de
uni verseel voo rgeschreven ka tholieke catechismus. Inh o ud elijk was er du s
niets van de Inheemsen binnengebracht. In de katholieke kerk werd ro nd
18 90 een aparte kapel achter de kathedraal ingericht voor de kerkdi ensten en pastoraa l voor Engelssp rekend en, de Sr. Georgiuska pel (Litterae
Anna/es 1895: 57). Vele mensen uit de Ca raïbisc he reg io waren als vrij e
a rbeiders of als contractanten naar Suriname gekomen, evena ls de mensen
di e partiCipeerd en in de goJdmsh . Pater Gifk\l1s van dc Enge lse pro vin cie
der red emptoristen, kwam in 1892 spec iaal voor de bediening va n de Engelssprekenden. Hij werkte ook kort in Ni euw-Nickeri e ma a r vcrrok \vee r
in 1894 (Litterae All/w/es 1896: 84) . De Anronius-van-Paduakerk in de
BurenStra:H va n Para maribo werd de kerk voor de Chin eze n en de Sr. Georgius (achter de kathedraal) voor de Engelssprekenden. De NederlandsJoo p VernOOiI

Chli"e ndom en mullic:u llurllill il in Suriname

ra

Surinaamse priester Henri Rikken leerde al in zijn studietijd in Nederland
Ch inees en begon in 1892 de zielzorg onder de Chinezen. In tabel] is een
overzicht te vinden van het aantal jongens en meisjes, naar etniciteit ingedeeld van het katholieke jongens- en meisjesweeshuis in 1892. In tabel 2 is
het aantal gedoopten te vinden in de jaren 1892, 1897 en 1899.
Tabel 1 Het aantal jongens en meisjes, naar etniciteit ingedeeld, van het katholieke
jongens- een meisjesweeshuis in 1892
meisjes
Cara'lben

jongens

3
11

Arrowakken
Chinezen

5
17

5

Negers

17
46

18
21

Totaal

85

58

Hindostanen
Mulatten

Bron: Wittem, Nederland, Archief Bestuur V.P. Suriname, nr. 3076, 5, verslag over 1892, 31 Dec.
Tabel 2 Het aantal gedoopten in de jaren 1892, 1891 en 1899

1892
Creolen !lncolae)
Chinezen
Hindostanen
Arrowakken
Cara'lben
Marrons
Totaal

653
45
41
28
19
1
787

1897
584

1899
610

57
70
26
47

71
53
46

60
844

50
4
834

Bronnen:
Archief Bestuur v.P. Suriname, nr. 3076, 4, verslag over 1892, 31 Dec.
Litterae Anna/es 1902: 192, 194.

Deze verdeling naar etnische afkomst werd in de kerk gewoon. Toen de
rooms-katholieke apostolisch vicaris met de waardigheid van bisschop,
mgr. W. Wulfingh, 25 jaar priester was op 1 oktober 1891 werden er
grote versieringen in de Petrus·en·Pauluskathedraal van Paramaribo
aangebracht. Met borden en teksten in Latijn en met chrononiemen. Een
heeft als tekst: 'De Indische stammen wenschen U vurig toe, de vrucht uws
arbeids en de vreugde des hemels.' En ook de Inheemsen worden genoemd:
'Omvang, 0 bisschop, de kinderlijke wenschen die wij Indianen, op onze
wijze U brengen.' Ook de Portugezen hadden een tekst: ' Uwe Porrugeesche
schapen, geven eer.' Er was ook een bord waarop de Chinezen genoemd
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werden. In die week had de Katholieke \'('aarschullIer ook de aankondiging
dat cr iedere zon dag half 9 kerkdienst was voor de Chinezen in de sc hool,
in gero maniseerd Chin ees. Er was een ve rraling in het Sral1 an tollgo. 2 Deze
catego rial e ziel zorg of benade ring zou zich na het begin van de twintigste
eeuw voortzetten ten aa nzien va n a ndere nieuwe groepen. De broedergemeente begon in 190 I specia le aandacht te geven aan de Brits-Indiërs en
iets later aan de Javanen. De katholieke kerk zag die nieuwe optie van haar
concurrenr en benoemde priesters voor di e categorieën va n mensen. Zo
ontstonden instiru ren als Sukh Oha3111, Rajpur, Girjapur en late r Taman
Putro en Siswa Tama. Een zee r duid elijk voorbee ld va n deze situ at ie is
de ge lukwens van de katholieke kerk aan de Nederlandse kardinaal en
redemprorisr Willem van Rossum. Hij was prefect (hoofd ) van de Congrcgatie van de Propaganda Fide waaronder het missiegebied Suriname
kerk rechterlijk viel. De katholieke kerk van Suriname stu urde hem in een
prachtig foedraal een ge lukwens in de vele ta len van Suriname. Dus in het
Sran anrongo, Hindi, Ja vaans, Indiaans, Porrugees, Engels. En in de betreffe nde sc hrijfwijze.3 Een klassiek school voorbeeld van de verscheidenheid.
De nieuwe bevolkingsgroepen begonnen zich a l snel via ze lforganisat ies
duidelijker te profileren in de Europees-Creoolse samenlevi ng. Zij w isten
door interne versterking een positie re verwervcn. De overheid introdu ceerde koeliescholen en later de dessascholen. In 1913, bij de hcrdenkingen rond de afschaffing van de slavernij 50 ja~r tevoren, kwamen de
andere groepen nog nauwelijks ter sprake en dan nog a ll een voorzover zij
ve rmengd waren met ~1I1d e re groepen, wel de mensen die hun negerdom
wilden o ntk enn en of verdonkeremanen (Gedenkboek 19 13). Er waren dus
in het Surinam e va n (Oen groepen op zoek naar identitei t en groepen di e
daar niets mee re maken wilden hebben. De overheid koos voo r het model
van de assimilatie: het leiden van verscheidenheid naar unifo rmiteit in taal,
Europese cultuur via o nd erwij s en politiek. Onder gouverneu r Kielstra
werd deze politiek ve rlaten. De overheid paste de huwelijkswetgeving aan
en introduceerde in 1940 de ni euwe Aziatische hu welijkswetgevi ng, die
afwee k va n de bestaande wettel ijke en chri stelijke regels. Die instituten gedoogden de nieuwe facetten van de Surinaamse samenleving niet helemaal
va n harre. In J 942 startten ze het Co mité Ch ri stel ijke Kerken, zich oo k
sterk makend tegenover de niet-christelijke wereld va n Suriname.
In de katholieke kerk was niet a lleen de catego ri ale opzet naar etniciteit
va n het werk aan de orde. In 1932 richtte aposto lisch vica ri s Th. van
Roosma len ee n religieuze zustercongregatie op, de Dochters van Maria
Onbevlekt Ontvangen (Z usters vall Paramaribo). Lede n van de diverse
etnische groe pen traden in. Zo werd deze congregatie ee n model voor
een heid in verscheidenheid en bewees dar het op kleine sc haal best moge lijk was een vorm van een heid re sc hep pen.
2 Oe Katholieke Waarschuwer, 9 oktober 189t
] Nijmegen, Nederland, Katholiek Documentatie Centrum, Archief Van Rossum, 831.
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De strijd om erkenning van de kant van de immigrantengroepen werd
sterker in de politieke partijvorming, merkwaardig genoeg begonnen met
de Moslim Partij als een klankbord, zoa ls in de beweging Baas În Eigen
Huis. Het nationalisme van Wie Eegie Sallie (Wi Eygi Sani) kwam op tegen te grote invloed van de koloniale cultuur en onderstreepte het belang
van Sranantongo. Iets later mondde dat uit in de verbtoederingspolit iek.
Politieke leiders kozen voor vormen van eensgezindheid en in ieder geval
kozen ze voor verbroedering en niet voor etn isch geweld zoa ls elders in
de regio. Men koos liever voor een heid in versche id enheid zoa ls in de
wapenreksr Bhill11eka TUl1ggalika van het in 1945 onafhankelijk van

Nederland onafhankelijk geworden Indonesië.
Van de weeromstuit bleek dat de aanpak van met name de broedergemeellte en de katholieke kerk met hun categoria le zielzorg, kon leiden tot

verdeeldheid, ook in de christelijke kerken. Dat stond de gedachte van
uniformiteit in de weg. De binding van afkomst was vaak sterker dan

de binding in geloof. Zo kozen katholieke Hindostanen voor de etnisch
Hindostaanse parrij en niet voor de katholieke Progressieve Surinaamse

Volkspattij (PSV). De katholieke kerk contracteerde in die tijd enkel':,/
priesters uit India en China VOOr pastoraal werk in Suriname. De Volkstel -

ling 1964 heeh gedetailleerde gegevens over de religieuze band (zie tabel
3) en de data zijn verhelderend voor het religieuze panorama in die tijd.
Bij de categorie overig horen confusianen, jehova 's getuigen, joden, volle
evangelie, geen, onbekend en eigen religie. De categorie eigen religie relde
een aanzien lijk aantal, namelijk 17. ·166 en de categorie geen 10.433.
Tabel 3 Etnische groep en religieuze oriëntering in 1964

Creolen
Hindostanen
Javanen
Inheemsen
Chinezen
Europeanen
Marrons

Moslim

Hindoe

565
24070
49.045
31
47
15
33

351
110.958
323
15
7
3

13

R. K.
50.820
4.494
3.379
7.019
3.878
1.405
8.017

EBG
47.297
1.314
1.762
287
598
'47
7.907

Herv.luthe... totaal
9.294
115
96
66

196
990
34

119.009
142.917
59.688
8.070
6.029
3.999

35.838

De volkstelling van 1980 koppelde de religie niet aan de etnische achtergrond. De schattingen voor de onderverdelin g naar religies waren:

hindoes 90.841; katholiek 80.922; moslim 69.638 en EBGS 55.625
(Vernooij 1994: 6J).
Schalkwijk schatte dat in 1900 ongeveer 1 procent van de Hindostanen
chri sten, in 1930 was dat ongeveer 3 procent, in 1950 rond de 4 procent
en eind 2000 rond de 5 procent. Er is enige concentratie namelijk in de
districten Commewijne en Saramacca in 1970 ongeveer 2 procent, in de
districten Suriname en Nickerie 4 procent en in Paramaribo 11 procent.
I!!!I
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Volgens Schalkwi jk is het percentage christe nen o nder de Hindostanen
in G uya na dubbel zo g roOf, en in Trin idad viermaal zo g roor als in Suriname ISchalkwi jk 200 1: 52-53) .
In de aa ntoc ht naa r de staatkundi ge onafhankelijkheid beëi ndigd e de
katholieke kerk planma ti g en bew ust ha ar categoriale aanpak en koos
voor ee n nationale o pstelling. Priesters werden ni et meer benoemd voor
specifieke g roepen ma a r di enden overal in zetbaar te zijn. Op pol iti ek
vlak kwam de ideologie van de verbroederillgspolitiek naar voren.
Enige vormen van na tiona lisme g roeiden door. De strijd om erkenning
en groepsema ncipatie liep met succes ten einde. Een ni euw sa mcnl ev ingsmodel di ende zich aan, namel ijk een o nd er de noemer: eenheid in versc heide nheid. De nati o nal e vlag van 1959 met vijf sterren in kleur (va n
de bevolkingsgroepen) werd in de nati o na le vla g van 1975 één go ud en
ster. De basis erva n zijn de pij lers van gel ijkwaa rdig heid, interd epend entie, kortom de begrippen in het wapen va n de Republiek: iustitia pietas
et fides. De vlag va n de vijf sterren is een ee rbi edwaardig mu se umstuk
gewo rden. De Boodschap van het Co mité C hristelijke Kerken o p 25
novembe r 1975 was da n ook: ' Wij moeten tev rede n zijn en da nkba;:tr bij
elk sym proom va n ni euwe ee nsgezindheid, van ni euwe sa menwerking,
va n innerlijk beleefde afhankelijkheid va n elkaa r' (CCK 1975) .
Ged urend e de decennia op het eind van de rwinti gs te ee uw kwam de politi eke partijvorming op rac ia le basis onder druk te staa n, Interetni sc he accenten werden belangrijker geac hr. Bovendi en nam inter-marriage sterk
toe. De behoefre aan groepsprofilerin g en etni sc he pos itionering li ep af.
De nadmk op de etnische factor in de poliriek werd minder en werd ze lfs
a ls ee n hind erpa al voor de toekom st van het land gez ien. Het accent
kwa m te li gge n o p surinamise ring, zeker ook daa rtoe gestimul eerd door
de groe iend e co nta cten met de volken va n de reg io. De dreiging die va n
groe pen ren opzichte va n elk aar uitgin g voo r zelfbehoud en eman cipatie
na m af en maakte langzaam plaats voo r erkenn ing en waardering va n de
verscheidenh eid . De omslag va n het zoe ken naar ee nh eid tot de waa rdering va n de w;\arde va n de versc heidenh eid heefr na de staa tkundige
o na fh a nkel ij kh eid plaatsgevonden. Dat w ijst o p ee n and ere ma ni er va n
arrangement. In dat ka der plaats ik mulricu ltu ra liteit. Er wordt dan ook
ges proken va n religie in ontwikkeling. Dat is duidel ijk in vaa k ge bruikte
ter men als sync reti sme, hybridisme, osmose en cos mose. Mense n kunn en
blijkbaar o m we lk e reden dan ook ve le o pties en o ri ënta ti es sa menb rengen en in di verse ri chtingen gestuurd worden; ze kunnen zich ve rzetten
maar ook meegaan. Dat tekent zich af in de Surinaa T11se hi sto ri e.

ORIËNTATIE
In deze paragraaf ga ik in op de feitelijke keuzes va n de kerken Illet betrekkin g rot een multiculturele sa menl ev in g. Er zijn enk ele min of mee r
duidelijke onderscheidingen te maken.
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Negatie
Toen het gebied Suriname door de Zeeuw Abraham Crijnssen veroverd
werd, bep;:'lalde hij s~men met Wjlliam Byam op het schip Zeelandia op
6 maart 1667 in artikel 4 :
Dat alle tegenwoordige Inwoonders, van wat natie die zouden moogen
weezen, zullen hebbenende genieten, alle gelyke Privilegiën, als de Nederlanders, die met haar zullen cohabiteeren (Benjamins & Snelleman
1981: 434).
Artikel 9 stelt:
Dat alle akten, wetten ende declaratiën sullen gepubliceert werden in de
Duytsche en Engelsche raelen, doordien de inwoonders de Duytse ta el
niet en versta en en dat de inwoonders sullen geregeert werden bij de
Nederlantsche wetten (Benjamins & Snelleman 1981: 435).
Dat lijkt op een positionering van de nieuwe kolonie als een meervoudige
samenleving. Maar de lnheemsen en de slaven worden niet genoemd. Het
is een negatie van de aanwezige groepen of volken. Zij komen onder het
juk van de Europese samenleving. Basseliers heeft dan wel Inheemsen
gezien en gesproken, maar kon er verder niets mee. De Inheemsen en sla ~
ven kregen te maken met macht: de expliciete voorkeur van de eigenaars,
de witte christenen deed ertoe. Dat heeft lang geduurd. De evangelische
broedergemeente begon dan wel snel de taal van de slaven en die van de
Inheemsen te gebruiken, maar het machtspatfOon bleef eender. Inhou~
del ijk was het Europese model maatgevend. Dat betekende de presentatie van religie als een etnische religie, toebehorend aan een bepaalde
groep, en dan met name aan de machtigste groep in de samenleving, de
eigenaars, bestuurders en administrateurs. Via plakkaten en notificaties
werden allerlei elementen van her erfgoed van anderen genegeerd en zelfs
als afkeurenswaardig gekenmerkt.

Exclusivisme
Graaf von Zinzendorf hanteerde het begrip Volkstum, als begrip van
her eigene der cultuur van een volk en dar is meer dan religie. Hij pro~
clameerde wel de idee van Hernhutter Eli, zijn maatstaf voor zending.
Zendelingen dienden oog te hebben voor dit Volkstum, maar dat is vaak
niet gebeurd. Zendelingen wilden een nieuwe cultuur introduceren. De
broedergemeente beschouwde zich exclusief als het uitgangspunt. Broeder
Bielke die in 1909 mer het werk onder de Javanen begonnen was, schreef
in Ons Suriname van 1929 in een terugblik op het zendingsveld der
Javanen dat: 'De gloed der hartstochten verteert alle hogere geestelijke
behoeften' en dat ze: 'vleeschelijk zijn, verkocht onder de zonde. Men had

m
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daar, zoa ls ook bij de overheid, geen hoge pet op va n de a nd ere volken.
Men stelde zich a ls hoogste, belangrijkste, maatgevend en excl usief op.

DialectÎsme
In de loop va n de volgende decennia groeide een andere siruatie. Men
kan niet meer o ntk enn en dat er andere volken, talen en culruren zijn
en ho udt er rekening mee. Maar de eigen taal, culruur en religie blijven
de be la ngrijk ste. Men heeft dan ook met een dubbele situatie te maken:
enerzijds is men zic h bew ust van de andersheid va n de ander en onderkenr d a t feno mee n, maar blijft toch de eigen cultuur a ls de belangrijkste
positioneren o mdat men nu ee nmaa l ge li ee rd was met de koloniale macht
wat raai, cultuur en reli gie betreft. De oude, koloniale kerken bleven ,
ond a nk s de erk enn ing van het bestaan van andere religies, het alleenrecht
behouden. Bossers prijst de voorga ngers die gebeden en catechismussen
in het Neger·Engeis gemaakt hebben maa r voegt er aan toe dat ze te maken hadden met ee n: 'arme ta a l, die geen en ke\e uitdrukking voo r ee nig
afgetrokken denkbeeld aanbiedt, de geheimen des geloofs aa n onbeva ttelijke Illenschcn te verk laren (Bossers 1884: 250).
Enige dichotomie komt duidelijk na ar voren in een regulier vers lag van
de tweede aposto lisch vicar is J. Schaap Css R in 1880 voo r de Congregatie van de Propaganda Fide. Op de vraag wat de ergste kwaal van
de k:Hholieken in Suriname is, anrwoordt hij dat ze naar de dede oso
bijeenkomsten gaan waar mense n van andere reli gies samenko men en
ook wel mann en en vro uwen sa men. Onmiddellijk daarna zegt hij dat de
ergste oorzaak van de kwalen in Suriname hct gedrag van de witten is,
dc elite en de overheid die atheïstisch en anti-religieus in de media aan
het werk zijn . Hij keurt een stuk erfgoed van de ge lovige n af en teve ns
keurr hij zijn Europees model af. Daartussenin zit de kerk en die wil een
eige n zuil stichten met eigen broederschappen, later een krant, leprozerie
en ziekenhuis (Studia Donderseriana, 1 982 : 76) .

lnclllsivisme
In dit kader is sp rak e va n surin a misering, presentatie van a ll e groepen,
gelijksc hakeli ng van a ll e bevolkingsgroepen. Dat hield onder andere in de
opheffi ng va n apa rte etni sche interna ten voor Hindostaa nse, Javaa nse, Inheemse of Marronkind eren. Er groe it ee n versc hil russen de officiële en de
onofficiële religie, de formele en informele. Belijders va n religie kunnen met
groot ge mak multifocaal (ook wel code switchillg geheren) zijn: ge richt o p
ee n diversiteit van re ligie. Taalgebruik is in dit geva l va n wezenlijk belang.
Diverse religies, en zeker ook de christelijke groepe n, gebruik en diverse talen, so ms binnen een ge meente, soms binnen grotere verbanden. Dat geeft
de kerk een beeld va n veelzijdigheid en mulriculturalitcit: ni ettemin blijft
veelal uniformiteit in leer en lirurgie vereist. Ik vi nd deze opmerki ngen
nodig om misverstanden te voorkomen en erop te w ij zen dat een zekere
mate van genera liseri ng en stcreorypering niet valt re vermi jden.
Joop Ve rnoo il Christendom en multiculhll.liteit in Sr.L,il'llme
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Suriname heeft a lles om aa n interreli gieuze en interculturele accenten te
we rken. Alles is voorha nden om de nieuwe poliriekc, sociaa l-culturele
en religieuze situa tie va n de laatste decennia vor m te geven en te arra ngeren vo lge ns de lijnen va n ee nheid in verscheide nheid, respect en
wederzijdse uitwisseling. Da r is een ni euw model va n sa menJe ven . In het
kleine en jonge Suriname ligge n daa rtoe mogelijkheden voor het o prapen
bij zo nder in zan g, muziek en ritueel. Ik moet evenwel o pmerken dat in
Suriname de meeste religieuze Înstitucies (nog) ni et intern multireligieus
laa t staa n interreli gieus zijn. Intege ndeel, ve le religies zijn exclusivisti sch:
ze zien zichze lf als zaligmakend en a lleen heersend.

IN DE REGIO
In Guya na kwa men 23 8.909 Brits·lndiërs werk en, in Trin idad 143.939, in
Guadelo upe 42.326, in Ja maica 37.027, in Surin ame 34.404, in Ma rtini qu e 25 .404, in Frans G uia na 8.500 en Grenada 3 .200. De migranten naar
Suri name kwa men min of meer va n het Noo rden-Oosten ( Biha r en Uttar
Prades h, terwijl bijvoorbeeld de migra nren naa r G uya na voor een groot
deel ui t het Z uiden kwamen evenals d ie va n Guade loupe en Martinique
(Sa maroo 1996) . Een recent boek over M artin iqu e heeft als ondertitel Het
recht op bestaan (Gam ess & Ga mess 2003). In de Fra nse ge bieden va n de
regio go ld dat ieder Frans moest praten en roo ms- katho liek moest zijn .
Er was geen plaats voor andere opties. ln de na burige Engelse, Franse en
vroege re Deense gebieden is de bevolkingssa menstelling iets anders gegroeid da n in Surina me. De N ederlandse ko loni ale po litiek was anders dan
die van de buren, waar niet zoveel ruimte was voor ve rscheidenheid (veel
kleiner ge bied ), of omdat daa r de eenheid opgedrongen we rd . Vand aa r dat
in di e ge bieden de mensen in hun groei belemmerd werd en. Daa r bestond
ee n heel and ere situatie dan in het Surin ame va n de twee vo rige eeuwen.
Vandaa r di e t itel. In het Ca raïbisch ge bied is sp rak e va n een Indo-Ca ribbea n naast een Afro-Caribbea n. Surina me heeft daa r dan het specifieke
Javaa nse element bij. In de andere gebieden va n de regio vinden we weer
Chineze n, Liba nezen, Portugezen van Madeira, Vietna mezen, Haïti anen en
Braz ilia nen. Da r zijn kleine groepen. G uya na heeft ee n grore groep Inheemsen maar di e zijn minder traditi oneel als die va n Suriname. In Jamaica is
ee n groep Ma rrons, maa r die groep is ni et zo groot en va n betekenis als
in Surina me. In St. Vincent en Dominica zijn speciale rese rva ten voo r Inheemsen gecreëe rd. In G uya na was rond 1990 37 procent va n de bevolking
hindoe, 9 procent moslim, 14 procent anglicaa n en 11 procent kath oliek.4
Trinidad telde in 1990: room s-kath oliek 330.655 ; hindoe 267.041 ; moslim
65.732; en a nglicaa n 122.787 (Mu rray 1998: 144 ). An dere rel igies da n de
chrisreli jke zij n er duidelijk va n grom belang.
In het bu url and Guya na is de bevolk ing half Afro-G uya nees en half In4 Caribbean Carhofic Directory 1994, p. 6. St. John's {Antigua).
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di sc h: daar zijn noga l eens ra ciale spa nningen . Het eil a nd Trinidad kent
ook ee n dergelijke ve rh o uding, maa r is het Ind ische element pas sinds enkele decennia belangrijk gewo rden. In de Fra nse ge bieden Guadelo upe en
M artin ique zijn o ngeveer net zoveel Brits- Indisc he migramen binnen gekomen als in Surin a me, ma a r daar is hun demog rafisc he groe i n ~llI we liik s
aa nge trok ken. Officiële gegevens sp reken over ee n geme ngde bevo lking.
M o menteel ken nen de Fra nse ge bieden ee n beweging coolietude o m het
Indisc h elemem mee r naa r vo ren te halen, a ls ee n ve rv o lg of reac ti e op de
beweging van lI égri/ltde en créo fité van de C reo len va n di e ge bieden.

AFSLUITING
Het Sur ina a mse christendom, met na me dat van de twee grootste chri stelijke groepe n, werd dan we l multi cultu ree l van infrasrr ucruur (taa l, naa mgev ing, o ptie voor bepaalde groe pen), ma a r geenszins wa t inho ud betreft.
Met name haar grootste groep lidma ten, de C reo len, zijn ve rgeten in hun
an dcrsheid en hebben a ltijd het patroo n va n 'ederland en Europa voo rge ho ud en ge kregen. M et lede ogen hebben C reoolse lidl11<Hen gezie n dat
er va nuit die kerken spec ifieke aa ndacht was voo r het Aziat isc he element
(taal, rel ig ie, kledi ng, gebruiken) maa r ni et voo r het Afrikaanse. Pater C.
de Kl erk , die in 1930 in Suriname was komen wer ke n en bijzonder o nder
de Hindosta nen, sc hreef in de \Ves /-Indische Gids een a rtikel ove r de Hin dosra nen in Suriname. Wat de reli gie betreft merkte hij op: ' De ta ak va n
de C hristenmi ss io nari s is het nu aan te monen dat de Hind oe, wann ee r hij
C hri sten wo rdt, ni et ten volle bree kt mer zijn eigen relig ieus culruurbezit,
maar dat hij wat sc hoon en goed wa s in zijn eigen o pva ttinge n, ve redeld
en ve rrijkt terugv indt in 't C hri stendom ' (De Kl erk 1942: 11 6- 11 7),
De Kl erk pleitte du s voor respect en voo r processen va n ve rand ering. H et
tegenovergestelde w as aan de hand bij de Creolen . De chri stelijke kerken
keurden veel, zo ni et a lles, va n hun traditi e en erfgoed a f a ls slec ht,
heidens en demonisch. De ke rken ge bruikten da n wel het Sranantongo,
maa r verder was er voor de kerken uir het culturele en reli g ieuze erfgoed
ni ers te ha len. Daa rom zijn d ie kerken sc hatpli chtig aan specifiek hun
C reoo lse lede n o mdat hun identiteit en a uthenti citei t in het gedra ng zi jn
geko men. Die pro blema ti ek wordt mom enteel sc hoo rvoetend door de
o udere kerke n o nderk end. Maar nu zi jn de nieuwsre chri steli jke g roepen
(penrecostalen en eva ngel ica len) vaa k weer ve roo rd elend en zelfs ve rac htend ten aa nzien va n het erfgoed uit \Vest-Afrik a in hun prediking,
ge nez in g en hun praktijken va n uitdrijvin g van kwa ad en dui ve l.
We hebben gezie n dat met nam e de twee gTOmsre christelijke kerk en het
politiek-cultureel model v<ln de overheid vo lgd en wat ni euwe bevolkingsgroepen betreft. De situatie wekt de indruk va n bijna aan de leiband
lo pen. In ieder geva l is er gee n o pvallend sterke acce ntu ering va n inc\usivisme va n de kerken naa r de overheid roe uitgegaa n. De kerken gebruikten mul ticulrurele elementen voor goodwill, toega ng, maa r vera nderden
intern nauwe lijks iets in orga ni satie, liturgie, theologie en pastoraal. Dat
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wekte (we kt) de indruk dat de kerken aan het vernissen waren, een façade
bouwden: wel multicultureel van aangezicht maar eigenlijk toch niet. De
politieke partijen en de vakbeweging, waarin alle religies aan de orde
zijn, waren de aanvankelijke promotors van inclusief handelen war religie
betreft. Dat schiep een nieuw elan voor eenheid in verscheidenheid onder
de jonge bevolking met alle haken en ogen van dien. Vanuit een gedehu-

maniseerde en achtergestelde positie is dat toch maar tot stand gebracht.
De kerken zijn haar wegen via karakteristieken van klasse, racisme en uitsluiting gegaan en zijn nu aangeland bij vormen van inclusivisme. Hoewel
niet altijd van ganser harte en ook nog niet altijd pastoraal vertaald.
De Volkstelling 2004 geeft de volgende verdeling van de bevolking:
135.117 Hindostanen, 87.202 Creolen, 72.500 Marrons, 71.879 Ja vanen, gemengd en anders 61.524. Deze zevende Volkstelling toont
ook aan dar 40,7 procent van de bevolking van 492.829 chrisren is, 20
procent is hindoe; 13.5 procent is moslim; 16.291 personen belijden een
traditionele religie; 21.785 gelooft niet; 75.832 mensen weten niet welke
religie ze aanhangen en tenslotte gaven 1.381 men sen geen informatie
over dit punt gegeven. De Inheemsen zijn voor 82 procent christen, de
Creolen voor 77 procent, de Marrons voor 60 procent, de Javanen voor
14 procent en Hindostanen voor 6 procent. 5
In 2001 was de uitsplitsing van de christenen: rooms-katholiek 39,7
procent; broedergemeente 30,8 procent; volle evangelie 12,7 procent;
hervormd 5 procent; jehovahgetuigen 3,5 procentj baptist/adventist/methodist 3,3 procent; andere 3,3 procent, luthers 1,6 procent. De volleevangelie heeft 200 gemeentes, de protestantse kerken (inclusief de broedergemeente) 100 gemeenten, de baptisten en de meer evangelicalen 80 en
de rooms-katholieke kerk telt 70 gemeenschappen (Schalkwijk 2004: 61;
Deze data geven aan dat Suriname in een paar ee uwen als een complex
sa menleving is geconstrueerd. Nu dient zich de wereld van het interreligieuze en interculturele aan. Van groot belang is dat er zich ee n eigen
Surinaamse theologie kan omwikkelen, niet alleen contextueel, maar ook
lmerreligieus en intercultureel. In de regio is veel vergelijkingsmateriaal re
vinden. Dar zou een grote zorg van alle religieuze instituties kunnen zijn.
Ervaringen van familie in Nederland kunnen helpen verder te werken aan
een nieuw model van samenleven waarin religies geen struikelblokken
zijn, maar juist uirdagen mee te denken, het eigen erf te verlaten, volop
mee te doen met nieuwe experimenten en constitutief aanwezig te zijn in
de context van nieuwe zingeving.

5 De Ware Tijd, 9 september 2005.
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Els Moor

De switi moksi patu van de Surinaamse
kinderliteratuur
nde Kinderboekcl1festival·Krant van maart/april/mei 2006, uitgegeven door de stichting Projekten Protestants Christelijk Onderwijs Suriname (peOS), vinden we in de rubriek 'De Kinderjury'
de keuze van (wee kinderjury's, uit Paramaribo en de Para, voor het
'allerleuksre' Surinaamse kinderboek. De jury's mochten kiezen uit zes boeken en beide jury's kozen Bruine bOl1el1 met zOl/lv/ees (1992) van Ismenc
Kr ishnadarh boven HeNri;l1 de gele ;urk (1998) van Francis VriendwÎjk,
De kersenboom (2005) van Cindy Kruidenhof, Leella eH japie reizen mee
naar Nickerie (2005) van Indra Hu, Xarlos, de (lessen wasser (2005), ook
van Francis Vriendwijk en her allereerste Surinaamse kinderboek Baccha
het ezeljong (1962), dat aan Alben Helman toegeschreven wordt.
Waarom is Bruine bonelI met zoutvlees zo'n leuk Surinaams kinderboek,
waar volwassenen ook van genieten? In de eerste plaats is de Anansi uit
de slaventijd dichterbij gekomen. Hij leeft in het Suriname van de jaren
tachtig en haalt nog steeds zijn streken uit, nu in voor iedere Surinamer
herkenbare situaties. He t binnen land ligt in puin als gevo lg van de Binnenlandse Oorlog en vee l bewoners komen naa r de stad. Anansi ook, met
zijn 'l ieve vrouw' Makoeba en hun tien spinnen kinderrjes. Onderweg is
hun piek-up gestolen. Ze kloppen aan bij zus Nanza en haar man Prem,
die onmiddell ijk stroop en pindakoekjes op tafe l zerren. Nanza besluit
dat ze voor het eten wat rijst moer bijkoken. In een vlaag van overmoed
doet de straatarme Anansi (zijn spaargeld is net genoeg om een broodje
pindakaas te kopen !) het aanbod om over een week een feest te geven
voor de buurt met grote hoeveelheden bruine bonen met zourv lees.
Wi j lezers voe len op onze slippers aan dat hem dat gaat lukken. Hij schake lt de zwerver Freko in, d ie hij met zijn fluit post laat vatten voor de deur
van een g root importbed rijf van bli kjeswaren en peulvruchten. Freko is
hinderl ijk l11et zijn flui t. De baas, Midas, wi l hem weg hebben, maar het
lukt hem niet ... tot 'dokter' Anans i hem regen beloning van grote emmers
zoutv lees een tip aan de hand doet: Freko doet zo gek omdat hij ziek is,
hij heeft een ernstig tekort aan koo lhydraten en dat is nou precies wat
er plenty in bruine bonen zit. Gemaakt, dus! De bruine-bonen-met-zoutvlees-party is ee n groot succes. Freko is natuurlijk van de partij en knapt
zodan ig op dat hij Anansi's dochter Prodom ienrje het hof maakt.
Waaraan dankt dit moderne Anansiverhaa l zijn succes? Natuurlijk aan de
sl im bedachte oplossing van Anansi om aan zourvlees en bruine bonen te
komen. Vooral ook aan de herkenbare figu ur van de zwerve r. Paramaribo
wordt door zulke types overstroomd en velen ergeren zich groen en geel,
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zoals Midas, de baas van
het grote bedrijf. Speel je
bij zo'n belangrijk man
de deskundige, compleet
met doktersjasje, is je
succes verzekerd. De hele
sfeer in het verhaal, de
handelingen, de gastvrijheid en no-span-mentaliteit, de dialogen tussen
de figuren, het vormt a llemaaJ een beeld van wat
we steeds weer om ons
heen meemaken. Bovendien onderst repen de humoristische tekeningen
van Gerold Slijngard het
verhaa l op een bijzonder
knappe manier. Echte
Nederlanders zullen zo'n
verhaal belachelijk vinden. Wat is er immers
zo bijzonder aan bruine
bonen, en dan nog wel
met 'zolltvlees' (je ziet de
afkeer op die gezichte n)?
Ze kosten bovendien
bijna niks, waarom daar
zo'n drukte om gemaakt?
Het is cultuur van de armoede waar je in literatuur voor de goede verstaander mee kunt grappen.

CRITERIA
We hebben door dit voorbee ld een paar criteria voor 'goede' Surinaamse
kinderliteratuur beet, misschien zelfs wel voor goede kinderliterawur in
het a lgemeen: inventiviteit en creativiteit, de sfeer van het beschreven
milieu authentiek weergegeven en de taal begrijpelijk, maar niet kinderachtig en met hllmor. Ik kan zo nog een paar van die boekjes noemen,
die niet in het rijtje voor de kinderjury's van de Stichting Projekten
PCOS voorkomen, maar waarvan ik tijdens mijn activiteiten met boeken
tijdens dertien Kinderboekenfestivals in Paramaribo, de districten en het
binnenland heb geconstateerd dat het grote successen zijn. Rani en de
slangenkolling (1991) van Effendi Ketwaru, bijvoorbeeld, is een topper.
Een sprookje met een echte heks, goed en kwaad tegenover elkaar, ernst
en humor in afwisse ling, spannend en gevoelig 1 zielig zelfs en roch een
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happy end. En de grote helper daarbij is een slan g, het dier dat a ll een
maar a ngst aa nj aagt in de same nl eving, ee n clichédoorbrekend personage! De rekeningen van de schri jver zelf zijn zo mooi en duidelijk dat
ze voor kinderen met raal- of leesproblemen een flinke ondersteu nin g
vorme n en een push om door te lezen.
Ook bij ander werk van Isme ne Krishnadath, die in 1993 de eerste en tot
nu toe enige Staatsprij s voor Jeugdliteratuur uitgereikt kreeg, is succes
verzekerd. B'AllQns; keert terug naar de eenelltachtigste afslag ( l997)
spee lt evenee ns in de rijd van de Binnenlandse Oo rlog. Anansi en gezin
vluchten op ingenieuze wijze naar de maan. Maar daar is her saai. J e
kunt er a ll een zachte, zoete, groene maan broden eten, en drinken is cr
nier nodig. Eén maanspin woonr er maar, Moena, een stijve, keurige spin~
nenvrouw. Verder is er l1èks te beleven. Logisch dat de Anansi's heimwee
krijgen, verl a ngen naar bruine bonen met zoutvlees, soft om re drinken
en poku 0111 de pootjes los re gooien. Ze laten zich dan ook op een ec ht
spinachtige manier weer za kken naar moeder aa rde en komen natuurlijk
in swiri Srana n rerecht.
In hetzelfde jaar verscheen De groene fles. een prachtige moksi va n
harde en sprookjesac hti ge werkelijkheid. In april van 2006 heb ik Illet
'de kinderen van de Osembolaan' (die al eens een Kinderboekenfestival
geope nd hebben mer een wervelende boekenshow!) een toneelbewerking
van ]smenes boek voorbereid. De negenjarige Jayanr spee ld e Kwame, de
jongen uir her binnenland die het redt in de sta d door zi jn invenriviteir en
daarvoor op toverachtige wijze beloond wordt.
Goede Suri naamse kinder~ en jeugdliteratuur heeft universele kanten.
Net als overal ter wereld spe len figuren uit de orale cu ltuur er een rol
in, wordt er een spel gespee ld ru ssen goed en kwaad, is er een grote h er~
kenbaarheid, worden jongens en meisjes verliefd op elkaar, veranderen
dieren in mensen of omgekeerd, gebe uren er ziel ige en gekke dingen en is
de raaI vaak mooi of grappig. De meerwaarde van goede kinderboeken
voor Sllrinaamse kinderen is d at her verhaal een sp iegel van de eigen
dagelijkse wereld van kinderen en volwassenen geeft, altijd een beetje een
lachspiegel, zoa ls we zo duidelijk zien in Bruine bonen me/ zou/vlees.

EIGEN BEHEER
De heel eigen manier va n uitgeven van werk, meestal in eigen beheer,
maakt dar Suri naam se kinderliteratUllr ook een andere kanr heeft: de
sc hrijver heeft meestal weinig geld voor de uitgave en niemand die zijn
werk kriri sc h volgt. Vanuir de koloniale chri ste lijk e rraditie zi jn verhale n
vaak re b raaf en wil de sch rij ver SOI11S ook wel een beetje preken. Gerrit
Barron heeft daar lang ee n handj e van gehad. Hij wilde de jeugd ook
doordringen van zijn polirieke ideeën, maar in zij n laatste boeken De
kil/deren val/ Sadoellla (2003) en De kleil/e jaggemalh (2005) is dat a l
een stuk minder. Maatschappijkritiek blijft in zijn werk doorklinken en
dar is alleen maar goed, als kinderen maar op hun eigen manier kunnen
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meedenken . Hij heeft ec hter niet zo'n vlotte en hum oristische pen als.}
Ismene Kris hn adath.
Surinaamse auteurs die in eigen beheer uitgeven (zoals meestal het geval
is ), missen kritische redacteuren die samen met hen aan de kwa liteit
werken. Z ij maken meesta l kl eine papieren boekjes die weinig kosten.
Dat laatste is ook positief, want ouders kunnen ni et veel betalen voor
boeken , maar het gebrek aan stevigheid maakt dat de boekjes geen lang
leven beschoren is en dat ze dus ook gauw worden vergeten.
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OPLEVING
Pas de laatste ja ren is er een enorme opleving geko men in de Surina amse
killder- e n je ugd li te rat uur. Er zijn in Paramaribo nu min ste ns vie r goedgevulde boekhandels die rijk voorz ien zijn va n jeugdliteratuur, zowe l
Surina amse als Nederla ndse, en hun vaste sta nd hebben op de Kinderbockenfesrivals. Maar de o plev ing is vooral te danken aa n de door de
Stichting Projekren
georganiseerde Kinderboekenfesrivals, jaa rlijks
in Paramaribo en in twee districten of het binnen la nd. Daar word en
vee l boeken verkocht en de kinderen worden er ni euw sg ierig naar gemaakt doo r verschillende creatieve activiteiten, o f door gewoon ru sti g
in een 'boekc nh oek' te zinen lezen en plaatjes re kijken. In 2000, op ee n
Boekenfees t in Nickerie, had van een pub liek va n meer dan honderd
kinderen, o ud ers en lee rkrachten ni ema nd ooit va n Isme ne Krishnadath
gehoord roen ik vroeg wie wel eens iers va n ha ar ge lezen had . Nu, in
2006. na dertien KBF's zijn er al toppers die iedereen kent. De boekjes
van Francis Vriendwijk bijvoorbeeld. ge baseerd op o ude Surin aa mse verha len. Bigi-Bere, Bigi-Ede en FiJli-Futu (1997), de bekend ste, over drie
overmoedige poppenkinderen met wie het slec ht a fl oopt, doet het goed
bij de kleinsten, maa r ook bij o uderen; iedereen vindt het leuk en Pikill
Todo Cl! flik in Snek; ( 1998) over de twee vri en dj es die vi jande n bleken
te zijn, oo k. Beide boek jes zijn va kkundi g en fun ctio nee l geïllustreerd,
zodat kinderen die het Nederlands nog niet vold oe nd e beheerse n, goed
geh o lpe n worden. De duidelijke plaatjes ma ken he r verhaal beg rijpelijk
en onbewust lee r je de woorden en de zinsbouw. Hier duikt weer een
functie op van leuk e, ee nvo udige kind erboekj es: kinderen, oo k oudere,
die worstelen mer het moei lijke Nederlands, kunn en aan de hand van
crea ti eve werkvormen met kind erboekj es ontdekken dat di ezelfd e ta al
ook heel boeiend kan zi jn, dat je erva n kunt lerell houde n. De gedi chtjes
uit de bundeltjes Popki IJotu, deel 1 en 2 ( 1986) van O rl::lI1d o EmanueIs
lenen zic h da a r goed voor. Jo nge en oude re kinderen spelen graag mer de
taal wanneer ze versjes ho ren of lezen, en langzaam ma ar zeker doo rbreken ze hun a ngst o m fouten re maken.
Er wordt mo mentee l hard gewerkt o m kweekschoolsrudenten, lee rkra chten op basisscholen en bibliorheekjuffen re leren o m met crea ti eve wer kvo rm en kinderboeken dichter bij kinderen re brengen. Het leren wer ken
met een "boeken hoe k' is daarbij ook zeer bela ng rijk. In 2007 za l er vanuit
de Sti chtin g Pro jekten PCOS een handl eiding versc hijn en l11 et crea rie ve
werkvo rm en bij ongeveer zes tig Surinaamse kind erboeke n lIit de lijst va n
meer da n tweehonderd. Vanaf oktober zull en de werkvormen al in de
pr;1krijk uitgeprobeerd wo rden. Zo kom en we sta pje voor stapj e vooruit
o p de typisch Surinaam se weg vo l kuil en en toko toko naar leesplezie r
voor a ll e kinderen, lees plezier, voornamelijk met H o llandse boeken, da t
zo lang voor recht was voor kinderen van omwikkelde ouders.
Kijken we nog even naar het roraal va n de Surinaamse kinder- en jeugdliteraWUf, d nn kunnen we die indelen in ve rsc hill en de c<1tcgo ri eën:
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• eenvoudig en goedkoop uitgegeven kleine boekjes voor jonge en wat
oudere kinderen, altijd geïllustreerd;
• boeken van steviger formaar en meer dan honderd pagina's voor
oudere kinderen die het Nederlands, de schooltaal, beheersen. De
jeugd romans van Ismene Krishnadath en Frits Wals kunnen als voor·
beelden dienen van deze categorie en de meeste boeken van Gerrit
Sarron; en
• boeken van Surinaamse auteurs die in Nederland wonen en daar
uitgeven. Thea Doelwijt is de bekendste onder hen. Zij weet de
Surinaamse toon te treffen en zet oudere kinderen aan tot denken,
omdat ee altijd wel een maatschappelijk conflict in haar thematiek zit.
o sekoer! Help! (2000) en Stop ie hoofd nooit in een spillllelllveb
(2006) hebben dezelfde hoofdpersoon, de Surinaamse, in Suriname
wonende jongen Martin Plaat die in het eerste boek met zijn oma op
vakantie is in Frankrijk en daar een diamanrroof oplost, waardoor
hij zijn land enorm helpt. In het tweede boek raakt hij met zijn uit
Nederland gekomen vriendinnetje betrokken bij goudsmokkel en ook
hier ontdekken ze belangrijke dingen . Binnen de spannende plms die
te maken hebben met hedendaagse criminaliteit, stelt Thea Doelwijt
vragen aan de orde waarover de jongeren moeten nadenken.
Ook Marijke van M_il is een voorbeeld van zo'n allfeur van Surinaamse
huize die schrijft vanuit Nederland. Haar De zingende drum (2005) is
de bewerking van een oud verhaal over een jongen die erin slaagt de
zingende drum die de duivel uir zijn dorp gestolen had, rerug te brengen.
Her is een prachtig verhaal dat helaas nog weinig bekendheid gen ier in
Suriname, waar het wel in de boekwinkels ligt.
Tot slot wil ik kon zeven kinderboeken en ~boekies bespreken van de
veertien die tijdens de drie Kinderboekenfesrivals (Para, Paramaribo en
Saramacca) van 2006 gepresenteerd zijn . Ik kies voor de boeken van
volwassen auteurs en laar de verzamelingen winnende kinderverhalen en
dergelijke hier achrerwege. Gezamenlijk geven ze een goed beeld van de
wisselende kwaliteit van de Surinaamse kinder· en jeugdliteratuur:
Thea Doelwijt: Stop je hoofd nooit in ee1l spinnenweb. Een spannend
boek over menselijke gevoelens. Goed geschreven, zowel voor Surinaamse als Nederlandse kinderen.
Aly Hilberts: Kamiel redt een super Reus. Sluit aan bij her thema van her
Kinderboekenfestival, het milieu, 'redt ons bos'. Kamiel gaat op een dag
niet meer naar school, maar naar zijn vriend de Superreus, een kankantri,
waarin hij een plekje vindr om te blijven . Hij krijgt zelfs een werk : het
o liën van de zagen waarmee mannen in het bos de bomen kappen. Als
hij het gevaar voor zijn vriend Superreus inziet, gaat hij terug naar zijn
moeder. Maar kunnen ze de oprukkende mannen met hun zaagmachines
tegenhouden? Het is een wat onwerkelijk verhaal van buitenaf beschreven, zonder die lekkere Surinaamse tongval en humor. De tekeningen in
zware-wit zijn houterig. Nier erg overtuigend.
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Eveline Wielzen: Tiubi 1( matu!/Red 011S bos. Oo k in dit boekje gaat er
een wou dreus tegen de vlakte en kunnen de mense n van het bos er niets
tegen doen. Twee lijnen lo pen door elkaar: die va n het genera ti eco nfli ct
tu sse n ee n marron-oma en haar tienerk leinkinderen uit de stad en de
dreiging van de ho utkap in het binnenland. Ook dit boekje is nogal
o nprofess io nee l in elk aar gezer. De waarde erva n is dat Eveline Wielzen
er wel in slaagt in de huid van haar verhaalfiguren te kruipen. Op ee n
ni et te nadrukkelijk e mani er sp reek t haar grore engage ment o m het bos
te redd en uit het ver haa l. En de figuren, de tieners en hun o ma, zijn goed
ge tekend.
Marylin Sil11ons: Edo Eén-shirt el1 Potje Pindakaas, uitgegeven door de
Sti chti ng Klim o p. Het beertj e is bedroefd , wa m zij n shirtje is te klein;
hij wil nie t meer eten. Potj e Pindakaas snapt er niks va n; hij wil juist vo l
zijn, wa nt leeg verdwijnt hij in de vuilni sbak. Gelukkig loopt het goed
af: a ls potje leeg is mag hij ve rder gaan als potje voo r de bloemen. En
Edo Eén-S hirt krijgt een nieuw shirt waar hij roch we l blij !'nee is, en hij
is nog klein genoeg o m gewoon op ma ma's schoot te blijven zitten '-lis ze
ve rh aa ltjes voo rleest. Een verhaal voo r kleurers en van uit het gevoelsleve n va n kl euters, prachtig va n taal en tekeningen, mooie grote letters: ee n
vuu rueeiJbuc k, waaraan jt: zier dat her wé l kan in Suriname zelf.
Wim Veer, ou d ~ aa rdrijk sk undel eraar op het Instituut voor de O pleidi ng
va n Lera ren, heeft ee n se rie uitgebrac ht va n foroboekjes mer teks ten ove r
dieren , waarvan Modo todo de laatste is, over de SurÎnnamse kikkers cn
de di ere n die sa men met hen het wa ter bewonen. Eenvoudige rijm end e
rek sten in grote letters bij fwaie foro's. Zo is de hele se ri e, waar ouders
zowel als kleuters enthou siast over zijn. M et steun va n Co nse rva ti o n
International mooi uitgegeve n in de vormgeving va n Clauden de Bruin:
vakwerk!
Ook Palll Midd ellijn geeft via de Stichting Projekte n PCOS een se ri e
uit. Platte maa r stev ige boeken met grote plate n en weinig tekst, over
avo nturen va n di eren. De laatste is Agama de kamele011. Marjo H ofman
heefr de tekenin gen gemaakr en die maken deze se rie rot ee n succes. Sc hit terend! De ri jmende o nd erschriften va n Middellijn zijn ni et a llemaal eve n
srerk . Agama de kameleon is de zwa kste teks t uit de ser ie, met nogal wat
rijmdwang en o p het ein d blijkt het ver haal een droom te zijn, wat ik
a lt ijd ee n afknapper vind ... gefopt, voe l je je dan. M aar de se ri e bestaat
uit prachrig uitgevoe rd e boeken met stev ige kaft. Niet ka po t te krij ge n!
M et Isme ne Kri shnadath bego n ik dit artikel, met ha a r eindig ik. Kook
mee; Eel1 k ook- en lIerhalenboek is de tirel. Voo r meisjes én jo ngen s va n
8- l S jaar. Wee r met die expressieve tekeningen va n vak man Gt:ruld Sl i jn~
ga rd. Eten, switi l1yal1, is ee n leidmotief voo r de Surinaamse mens. Dat
vinden we terug in de Surinaamse kind erlitera tuur, maar voo ral in het
werk van Ismen e Kri shnadath. In dit boek leeft ze zic h uit als sc hrijfster
en als kokkin. Het hoofdverhaa l gaat over het gez in Wolfenbuttel dat va n
ee n ver re oom een hi sto ri sc h huis erft. In een la in de keuken vinden ze
Els Moo r O. Iwiti mohi p./U Vi n d. SurinUIllU kindillillllluul

zijn kookboek en dan begint een ontwikkeling naar een eigen restaurant./
De tienerverliefdheid van zoon Fred voor een Chinees meisje speelt hierbij een belangrijke ro l. Dit verhaal is maar een raamwerk. Her bevat veel
andere verhalen die allemaal met eten te maken hebben en in verband
daarmee veel recepten. De Anansi-achtige verhalen over dieren blinken
uit door humor en verw ij zingen naar siruaties in de samenleving, zoals
suikerschaarste en winstbejag. Het leukste verhaal vind ik dat waarin
uitgelegd wordt hoe de naam van de hete gele peper Madame ]eannette
ontstaan is. Lees het zelf. Kook mee is een boek om zelf te hebben!
Surinaamse kinderliteratuur, een wereld, een spiegel van Suriname met
kwaliteit en gek lungel, met humor en gezapige 'wijze lessen', met originaliteit en clichés, maar samen vormen al deze boeken, boekjes en f1odderries, meer dan tweehonderd in één kast, een schat voor het Surinaamse
kind. Het werken aan verbetering van de kwaliteit is al op gang gekomen
via workshops bij vele gelegenheden, er wordt overleg gep leegd over
meer beklijvende begeleiding. Het grote probleem is en blijft voorlopig
nog de verspreiding. Tot diep in het binnenland zie je schoolbibliotheken
vol (vaak 'afgekeurde') Hollandse kinderboeken. 'Snappen de kinderen
deze boeken?', vraag ik steeds aan het hoofd of de bieb leerkracht. 'Ze
begrijpen die boeken nicrj het is een ander Nederlands dan ze zelf spreken en de situaties zijn niet herkenbaar', is steeds het antwoord. Op het
Kinderboekenfestival vraag ik aan alle begeleidende leerkrachten: 'Heeft
jullie school een bibliotheek?' Meestal is het antwoord: 'Ja'. 'Hebben
jullie ook deze Surinaamse boeken', vraag ik dan, en dan is het antwoord; 'Nee' en in het gunstigste geval: 'Een paar'. Hoe goedkoop ook,
Surinaamse boeken kosten ge ld en Hollandse worden geschonken . Een
absurditeitl
Hier moeten we aan werken . De scholen moeten bevoorraad worden met
de eigen boeken. Anders is al het gezwe[s over de kwaliteit nutteloos.
Want de boeken zijn voor de kinderen!
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Anne Gordjjn

Kipsalami in mondiaal perspectief
De invloed van mondialisering op de
rel igieuze praktijk van Hindostaanse
moslims in Paramaribo
aramaribo) 21 februari 2006. Het is benauwd in de islamitische
slagerij . De venti lator zwoegt en kreunt om de vochtige lucht
rond te stuwen, wat slechts een beetje verlichting brengt. In de
kleine werkruimte naast de winkel is het nog warmer: hier staan de grote
pannen met bere l en v\eesworsr2 op hoog vuur. De ingevroren worstjes
ontdooien snel en dat moet ook, want klanten staan re wachten op deze
lekkernij. Vandaag is d ie kleine ruimte mijn werkp laats. Hier beweegt
mevrouw Ali de grote 'worst' met kippenv lees langs de snijmachine.
Plakjes kipsalami vallen op de schaal aan de andere kant van het snijvlak.
Ik zweet en bedenk dat mevrouw Ali het nog warmer moet hebben met
de witte hoofddoek die ze onder haar kin heeft vastgemaakt en die tot
over haar schouders reikt. Eén, twee, drie, vier plakjes, dat is honderd
gram. Ik pak ze voorzichtig op en vouw zie iets dubbel om ze in het
plastic zakje te laten glijden. Een moei lijk klusje want de plakjes dteigen
steeds uit elkaar te va llen . 'Eigenlijk moeten ze nog dunner', zegt mevrouw Ali. Ik knik instemmend, maar bedenk me dat het verpakken dan
nog lastiger zal worden. Als ik een stapel zakjes heb, draai ik me om . In
setjes van twee leg ik de zakjes in de sealmachine om het vlees luchtdicht
te verpakken . Vervolgens breng ik alle pakjes naar de vriezer. Er ligt weer
een nieuwe voorraad halaal broodbeleg te wachten op de klanten .

P

INLEIDING
Hoewel het op het eerste gezicht niet zo lijkt, maakt de islamitisc he
slagerij van de familie Ali deel uit van een wereld waarin mensen op
steeds intensievere wijze over landsgrenzen met elkaar communiceren,
opvattingen en ideeën uitwisselen en producten en diensten verhande len.
Kennis van het Indiase subcontinent bereikt de inwoners van een stad
in Zuid-Amerika via televis ie, het internet en mensen die 'even overvliegen'. Surinaamse ondernemers gebruiken Nederlandse machines om
hun producten te vervaardigen. Deze uitwisse lingen en relaties hebben
1 Stukken dikke darm, maag en andere ingewanden, gemarineerd in diverse kruiden.
2 Gekruid gehakt, als worstjes verpakt in een omhulsel van runderdarm. Om het te eten, druk
je het vlees uit het omhulsel in je mond.
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het mondialiseringproces op gang gezet, waarbij loka le levens op sreeds
intensievere wijze verbonden zijn met, en beïnvloed worden door, letterlijk. de were ld 0111 hen heen. Hoewel dit proces mondiaal is, is het
vooral goed zichtbaar op lokaa l niveau in de manier waarop mensen
vorm en betekenis geven aan hun dagelijkse activireiten. In dit a rti kel wil
ik laten zien hoe mondialisering ingrijpr op her lokale leven van individuele mensen. De mensen die erin voorkomen, ziin lid van de Surinaamse
Moeslim Associatie (SMA). Deze Hindostaanse islamitische vereniging,
djema'et, wordt in Surinam e beschouwd als orthodox. Z ij is han afiti sc h
soennitisc h en richt zich voo r de inhoud en uirvoering van de religie
voorn I op Pakistan en India, waaf de moslims zich laren leiden door de
Hnna fi-leerschool. De imposante g roenwirre hoofd moskee van de djema 'et sraat aan de Kankanrriesrraat in Paramaribo. Z ij is één van de twee
grootste islamitische organisaties in Suriname. De Surinaams Islam iti sche
Vereniging (SlV ) is de andere grofe djema'er. Deze vereniging werd kort
na haa r opric hting gedominee rd door de Ahmadiyya-beweging, die ervan
uirgaat dar er na Mohammed nog een profeet is opgesraan, Halfar Mirza
G hul am Ahmad ( \ 835- \ 908) . Naast deze twee djema'ets zijn er nog
tenminsre twee binnen de Hindostaanse moslimgemeenschap. Bovendien
moet niet worden ve rgere n dar ook een groor aatHal Javanen moslim is
en ook zij hebben verenigingen ges ri cht.
De leden van de SMA zi jn zeer acrief. In de vijfenvijftig jaar dat de djema'er IlU bestaat heeft zij o nder andere meer dan twintig moskeeën en
vier sc ho len gebo uwd, drie begraafplaatsen aangelegd, armenfondsen in
bet leven gcroepen en leden opgeleid rot lokale leerm eesrcrs.3 In dit artikel zu ll en twee case-studies her mondialiseringproces illustreren: de case
van Ahmad, die de islam door de toename van her aanra lloka le leermeesrers intensiever is gaan praktiseren en op dir momenr met behulp van het
inrerner zeer actief deelneemt aan her mondialiseringproces en de case
V:ln de al eerder genoe mde familie Ali, die haar habal slagerij omwikkelr
mer behulp van de midde1en die her mondialiseringproces hen biedt.
Her mondialiseringproces heeft inv loed op de manier waarop mensen in
lokale conrext vorm en berekenis geven aan hun dagelijkse acriviteiren.
Lokale gemeenschappen raken sreeds meer verweven mer mondiale processen, een eigensc hap van her mondialiseringproces. Volgens Inda & Rosa ldo (2002: 2) wordt dit proces dan ook gekenmerkt door 'toenen1ende

Tijdens mijn onderzoek, dat aan de basis ligt van dit artikel en plaats heeft gevonden in de
maanden februari, maart en april 2006, heb ik met zeventien leden één, maar vaak meer
ongestructureerde diepte-interviews en iniormele gesprekken gehouden. Ik heb een week
bii een lamilie in huis gewoond en meegedraaid in hun dagelijks leven. Ik heb religieuze
feesten en bijeenkomsten bijgewoond en literatuuronderzoek verricht. Daarnaast heb ik
diepte-interviews gehouden met vier leden van andere djema·ets en vier wetenschappers
die zich bezig houden met de islam of de Hindostaanse groep in Suriname. Door ook met
mensen buiten de SMA-gemeenschap te spreken. heb ik de visies van leden uit de SMAgemeenschap kunnen vergelijken met die van mensen uit andere groepen.
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wereldwijde verbondenheid', met daaruit voorrvloeiend 'een wereld van
beweging en vermenging, contact en verbintenissen en aanhoudende culturd~ ilHenH..:rie t'!ll uitwissdillg'.4 Bij u~le uitwissding vall lokale iJ~eën,
gebruiken, goederen en diensten worden die 'producten' eerst uit hun
oorspronkelijke context gehaald. Zij verliezen daarbij hun lokale betekenis (deterritorialisering) . Vervolgens vindt ergens anders reterrirorialisering
plaats, waarbij mensen de producten en ideeën overnemen, maar er een
nieuwe betekenis en vorm aan geven die aansluiten bij hun eigen conrext.
Hoewel een aamal auteurs aandacht besteedt aan de Hindostaans islamitische groep, bespreken ziî vooral haar geschiedenis en ontwikkeling
in Suriname (Bakker 2002; Buddingh' 1995, Hoogbetgen & Ramsoedh
2002; Lalmahomed 1998 en Mahawat Khan 2003) en de komst naar en
ontwikkeling in Nederland (Choenni & Adhin 2003; Landman 1992 en
Vernooij & Van der Burg 1986). Deze aureurs leggen echter niet erg de
nadruk op de rol die het mondialiseringproces speelt in deze omwikkelingen. Freek Bakker (2002) laar wel zien hoe contacten met het buitenland nieuwe omwikkelingen op gang brengen binnen de Hindostaanse
moslimgemeenschap van Suriname, maar hij plaarst dir niet in her grote
verband van het mondialiseringsproces dat de wereld ondergaat. Alleen
Welmoed de Boer (2001: 292-293) vermeldt kort dat kennisroename en
de invloed van de wesrerse cultuur hebben bijgedragen aan het verdwijnen van het zeer populaire Tajiya-festival. Tajiya is de rouwplechtigheid
rond de marrelaarsdood van Hussein, de kleinzoon van de profeet
Mohammed. Tor de jaren tachtig van de vorige eeuw werd hierbij een
processie gehouden, waaraan zowel mos lims als hindoes dee lnamen en
waarbij een versierde, van bamboe gemaakte piramidale radjia onder
luid tromgeroffel naar een rivier werd gedragen en daar symbolisch
werd begraven (Choennie & Adhin 2003: 29; De Boer 2001 : 287) . Ook
nu wordr de marrelaarsdood nog herdachr, maar alleen mer religieuze
diensten in de moskeeën. De Boer verbindr het verdwijnen van her
festival echter niet mer het proces waarvan her deel uirmaakr, namelijk
van de toenemende mondialisering van de Hindostaanse moslims in Suriname. Veranderingen in de religieuze praktijk geven inzichr in de wijze
waarop individuen deel uitmaken van de mondialiserende wereld.

MONDIALISERING IN DE PRAKTIJK: AHMAD
Onder invloed van buitenlandse maztlana's (islamirische theologen) is
sinds het begin van de jaren zeventig her aamal Surinaamse ostad (leermeesters) binnen de SMA-gemeenschap aanzienlijk gegroeid. 5 Maulana's
4 Oe oorspronkelijke Engelse citaten in dit artikel zijn door mij vertaald in het Nederlands.
5 Oe maulana's hebben de SMA-gemeenschap aangespoord eigen leraren op te leiden, maar
ook de taalbarrière tussen de maulana's en de Surinaamse kinderen, spanningen binnen de
gemeenschap, veroorzaakt door de aanwezigheid van deze maulana's en de hoge kosten om
rna ulana's te laten overkomen hebben ertoe bijgedragen dat de djema'et eigen leermeesters
is gaan opleiden. Voor meer informatie over de invloed van maulana's, zie Gordijn 2006.
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hielden in d ie ri jd voo rdrac hten, ga ve n les over de isla m zoa ls deze in Pakistan en India we rd beleden en leerd en de Hindos taa nse moslims hoe zij
de isla m op een ' betere' ma ni er konden praktiseren. Culturele ele menren,
meegebrac ht ui t India, zoa ls het vie ren va n het Tajiya-festi val tijdens de
ro uwplec htig heid voo r Hussein, we rden doo r de ma ula na '5 o ntm oedigd .
Leden va n de SMA-gemee nsc ha p namen deze kenn is ove r en pasten
haa r toe in hun religieuze pra kti jk. De Hindos raa nse isla m werd op deze
ma nier ges ta nd aa rdi see rd en ontdaa n va n haa r specifiek Hindostaa nse
kenm erken. Een roenemend aa ntal ostad versp reidde de kennis over deze
gestand aa rdi seerde religiell ze pra ktijk tijdens hun lesse n op een wij ze die
aa nsloot bij de ta alken nis en inreresses va n de lo kale jonge ren. Via deze
os tad na m de kennis over de islam binnen de gemeenscha p nog verder roe
en gave n de leden een eigen in vulling aa n de lesse n va n de m:lu lana's.
Het gevolg va n het optreden va n de mau lana's was dat de ve rh o uding van
de led en va n de SMA tor de andere H ind ostaa nse moslims, di e tOt die tijd
redelij k goed was, verslechterd e. SMA-Ieden weige rde n nog la nger een
voet te zetten in de hui ze n va n hun mosli m fa milielede n die lid waren va n
de SIY. Bove ndie n wi lden zij niet meer aa nwezig zi jn bij de begra fenisplecht igheden va n ove rl eden verwa nten die to t de SIV behoo rde n, ze lfs al
gi ng het om een va n hUIl ouders. In de jaren tacht ig lu wde n de o nd erl inge
conflic ten eni gszi ns, o mdat van beide ka men pogi nge n werden gedaa n
de tegenstellingen van de scherpste ka ntj es te o ntd oe n (zie Bak ker 2002 :
70-7 1).
Tege nwoo rdi g vindt kennisve rspreiding voora l plaats doo r middel va n
lesse n di e kind eren en jonge ren krijgen van ost:1d . De huidi ge leerm eesters zijn jonge ren en de rti gers di e zijn o pgeleid door een eerste generati e
ostad , mann en die vaak nog les heb ben gehad va n de ma ul a na's ze lf. De
in vloed va n deze eerste ge nera ti e is groot te noemen: zij heeft ervoo r gezorgd dat nie t alleen het aa ntal ostad onder de huid ige generatie jo nge ren
is toegenomen, maar ook da t een deel va n de o ud ers va n deze jonge ren
actieve re ge loofsbeli jders is geworden. Hier wil ik o p ingaa n aa n de hand
va n d e case va n Ahm ad.
Ahmad is in \ 946 in Pa ra maribo ge bo ren en woo nd e her grootste deel
va n zijn jeugd, van zijn vijfde tot zijn ac hniende, in Moe ngo, ee n stad in
het oosten va n Surin a me met destijds ongevee r 2500 inwo ners. Z ijn vader
we rd als moslilTl gebo ren en groeide o p buiten de stad in her distr ict \"ani ca. Hij ging wel ee ns naa r de moskee en deed mee met de vasten, maa r
kora nl es heeft hij nooit gehad. Zij n moeder was van geboorte hind oe en
werd pas na haa r hu we lijk moslim. Ze had zeer weinig kennis va n de
isla m. En ~Hln gezi e l1 zijn va der va nwege zijn werk alleen in de wee kend en
thuis was, lee rde Ahlllad va n zijn ouders niet veel ove r deze reli gie.
Z ijn o mgev ing was evenm in een goede bron va n info rm a ti e: in M oengo
woo nde n in die ti jd mi sschi en vijf o f zes Hindos taa nse moslim fa mil ies en
er was geen soen nitisc h-isla mitische le raa r. Allee n tijde ns hoogtijd age n
bezocht de fa milie de moskee. Naa r eige n zegge n is Ahm ad ove rwege nd
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westers, niet-islamitisc h opgevoed. Z ijn islamitische opvoed ing is <elementai r' geweest: elementa ir in de zin da t hij wee t da t hij gee n va rkensvlees mag eten , dat hjj moet vasten en dat hij met (d-ul -fitr (Su ikerfeest)
naar de moskee moet. Waarom moslims deze dinge n moeten doen, weet
hij dan echter niet: Idaar was ook ni et vee l behoefte aan omdat het geen
deel van ons leven was. Het is varken du s je ee t het niet [... 1.' Het eten
va n hal aa l voedsel (volgens de islam toegestaan voedsel) is in zijn jeugd
helemaal niet aan de orde.
Omdat in die tijd het mulo het hoogste onderwijsniveau was in Moengo,
vertrok hij op zijn achttiende naar Paramaribo voor het voortzetten van
zijn opleiding. Zijn vader liet hem daar koran les volgen, maar dir duurde
niet lang : de leraar kon hem niet goed motivere n en deze man sp ray
slecht Nede rland s, terwijl Ahmad her Hindostaa ns ni et machtig was.
Naar eigen zeggen was hij er toen ook niet goed op voorbe reid om moslim te zijn: <Kij k, als je nooit hebt gevoetbald, er nooit naar hebt gekeken
en je cr noo it iets van hebt aangetrokken, da n is het moeilijk om je ervoor
;n te zetten als iemand opeens zegt: " hé, ik ga je leren voetballen ". Het
gaa t makkelijker als je al va n jongs a f aan met de bal he bt gespeeld [... [.'
Na twee of drie maanden sto pten de lesse n.
In die tijd hield Ahmad zich niet aan de islamitisc he regels van bidden,
vaste n en moskeebezoek op vrijdag. Hij ging ni et uit in openbare gelegenheden, maar op familiefeesten, of als hij werd uitgenodigd voor een feest
bij mensen thui s, deed hij mee als er gedanst werd of dronk hij een glaasje
alcohol. Ook rookte af en toe en in zijn keuk en hing een poster van een
vrouw in bikini. In 1967 ttouwde hij met Nisha, een verre achternicht
van hem. Zij was rustiger: ' Het zat niet in haar, dar soort leven. Ze vond
het ni et prettig.' In het begin probeerde hij haar, onbewust wellicht, zij n
soort leven te laten leiden. Soms deed zij mee, maar: 'Je zag dar ze het
moeilijk vond, want ze had het nooit gedaa n' .
Hun eerste zoontje Sitag werd geboren in 1968. Toen het jongetje onge·
vee r vijf jaar oud was, besloot Ahmad 0 111 één ri chting te volgen in het
leve n. Hij wilde niet dat zijn zoon opgroeide in de tweesprong waarin
de moede r ee n ander leven leidde dan de vader: ' iet va ndaag naar de
moskee en morgen dansen'. Zo gi ng hij la ngzaam aan ee n mee r islamiti sch leven leiden. Hij stopte bijvoorbeeld met het drinken va n alcohol en
dansen o p de feestjes waarvoor hij werd uitgenodi gd.
Toen Sirag een jaar of achr was, wilde hij op Arabische les. In de stad
kwam het jongerje vaak langs een groepje jongens en meisjes dat mer
toppies op stond te wachten voor het huis waar zij les kregen. Sirag was
nieuwsgierig en wilde hier ook aan meedoen . Thuis za t hij dan voor zijn
lesse n te studeren, de Koran re leze n, re bidden. 'Ik voelde dar ik ee n heel
groot probleem had als ik als va der ni ets deed,' zegt Ahmad. Daarom
begon Ahmad ook af en toe te bidden. Dir ritu eel lee rde hij zichzelf aan
door Engelstali ge boeken uit Engeland en Pakistan: ' Elke maand koch r
ik boeken, stapels boeken.'
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Toen zijn jongste zoon Sharief, geboren in 1973, ongevee r zeven jaar oud
was, kreeg ook deze jongen Arabische les. Als Sharief iets niet snapte,
gi ng hij naar zijn vader voor uitl eg. Ahmad was deze taal niet macluig en
hij voelde zich ge nood zaakt ook Arabisch te leren . Zijn oudste zoon gaf
hem thuis les: de lessen die Sharief die avond zou krijgen, leerde Ahmad
's middags eerst zelf. De eerste les vond plaats op 3 juni 1980. Hij was
toen 34 jaar. Late r zerte hij zijn koranlessen voon bij dezelfde leraar die
hem in eerste instantie ni et had kunnen motiveren.
Zo is Ahmad via zi jn zoons op ee n intensieve manier in co nm ct geko men
met de islam. Voor hem en zijn vrouw heeft dit ertoe geleid dat zij nu
zeer actief praktiserende moslims zijn. Beide zi jn had;ies (mos lims die de
bedevaart hebben ondernomen); ze bidden vijfmaal per dag en eten strikt
habal. Hij gaat vr ij wel iedere vrijdag naar de moskee, zijn vrouw draagt
op straat alti jd een hoofddoek en meestal een sahvaar (lange bloes) met
lange broek. In hun huis zijn geen afbeeldingen te vinden, a ll een platen
en sch ild erijen van koranteksten of hei lige islamitische plaatsen. De islam
speelt een grote rol in hun leven, het is doorgedrongen in de kleinste
details van de dag:
Ik ben vrij, maar ten aa nzien van religie kan ik zeggen dat ik door de
ontwikkelingen met die jongen en vrouw gee n moment blijf zonder reli gie. 1... 1 Als ik uit huis ga, dan zeg ik in mezelf een gebed je, dat ik het
in de naam van God doe. Ik kan in de auto zitten en rijden en dan lees
ik uit mijn hoofd ee n tekst uit de Koran. Ik bell co nstant bezig met her
ge loof. Als ik eet za l ik o pletten dat het vo lgens de reli gie is. Daarnaast
zi jn er de vijf verplichte tijden om te bidden, waarbij je tijd ma akt o m
dat te doen. Dat lukt in meer dan negentig procent van de gevallen. Dar
zijn belangrijke dingen. Ik laat me veel leid en door religie door bij alles
wat ik doe te kijken of ik niet in ovenreding ben van de religie. Maar ik
maak ook fouten, ik ben niet perfect.

STANDAARDISERING EN RETERRITDRIALISERING
Op dit moment is Ahmad al bijna tien jaar met pensioen. Eén V:ln zijn
groorste hobby's is zijn computer: 'Ze zeggen wel eens dat de compute r
mijn ee rSte vrouw is'. Hij heeft een ADSL-aansluiting en brengt veel tijd
door met het surfen op internet en het downloaden va n informatie ove r
de is lam. Deze informatie gebruikt Ahmad voor zichzelf, maar deelt hij
ook met andere n. Zo drukt hij maand elijks een islanlitische kalender af
met daarop de tijd en va n d e zonsopk o mst en -ond erga ng in Paramaribo,
hetgeen va n belang is voor het is lamitisch gebeds riruee l. Deze kalender
geeft hij ook aa n zijn jongste zoon, die hem ophangt bij de moskee waaraan hij verbonden is: zo hebben deze leden altijd toegang tot de actue le
gebedstijden. Op dit moment is Ahmad bezig met het samenstellen van
een DVD Illet informatie voor mensen die op bedevaan gaan en een DVD
voor het leren van de Arabische taal. Dit laatste vindt hij van belang
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omdat veel moslims het Arabisch wel kunnen lezen (wat nodig is om de
Koran te reciteren), maar het vaak niet begrijpen en de spreektaal niet
machtig zijn. De DVD riche zich op het leren van de grammatica en het
begrijpen en spreken van de taal zelf. Zijn beweegreden om deze DVD te
maken is dat zijn jongste zoon de taal nog moet leren. Op deze manier
wi l hi j zijn zoon daarmee helpen en tegelijkerti jd kunnen ook anderen
van dit medium gebru.ik maken.
Alle benodigde informatie haalt hij van het internet. Informatie en
nieuwtjes die hij belangrijk vindt en interessa nt acht voor anderen, geeft
hij ook aan zijn zoons, die beide ostad zijn. Zij gebruiken dit materiaal
tijd ens de koran lessen en brengen zo oo k de kinderen in conta ct met
deze informatie. Op deze manier kan Ahmad zijn kennis du s delen met
anderen en komen via hem mensen in contact met informatie over de
islam uit andere landen. Zij kunn en hun kennis over de islam vergroten
en hun religieuze praktijk aanpassen.
Voor Ahmad persoonlijk is het internet ee n mogelijkheid om zijn visie
over de islam te ve rbreden , zijn kennis te vergroten en voor zichzelf ee n
betere mening te vormen. Hij heefe bijvoorbeeld ee n film gedownload
waarin een islamitische geleerde uit Bombay een gesprek voert met een
atheïst. In dit gesprek geeft de geleerde argumenten aan die het bestaan
van God bewijzen. Deze argumenten leren Ahmad hoe hij een goede discussie kan voeren met een atheïst. Hij weet nu hoe hij moet reageren als
iemand zegt: ik geloof niet in die God van jou. Andere documenten die
hij voor zichzelf downloadt zijn bijvoorbeeld de data van belangrijke islamitische feestdagen, uitleg over de vaSten tijdens de maand Muharram,
wetenschappelijke documenten over de stand van de maan in verband
met het bepalen van een nieuwe islamitische maand, uitleg over de reden
van het verbod op varkensvlees en documenten over het uitvoeren van
het islamitisch gebed. Maar ook over de recente reIlen rondom de Deense
cartoons van de profeet Mohammed informeert hij zich via het internet.
Hij leest bijvoorbeeld teksten van de Belgisc he Linda Bogaert die naar
aan leiding van de spotprenten ingaat op de vrijheid van meningsuÎting en
op het aspect 'liefde' in de islam. Met deze informarie neemt nÎet alleen
zijn kennis toe, maar standaardiseert zijn visie op de islam ook: de informatie over de islam op het internet wordt namelijk meestal losgekoppeld
van cu lturele aspecten waardoor de ideeën die Ahmad ontwikkelt steeds
'a lgemener islamitisch' worden en steeds meer los komen te staan va n
Hindostaanse cultu rele vormen.
Een andere bezigheid waarmee Ahmad lang heel actief is geweest, is het
in Suriname verspreiden van de televisie-uitzendingen van de Nederlandse
Moslim Omroep (NMO). De contacten met deze omroep OIltsronden ongeveer vijf jaar geleden via zijn broer die in Nederland woont en directe ur
is van de NMO. Tijdens een verblijf in Nederland zag hij de uitzen dingen
en werd hij enthousiasr. Hij vroeg of hij vertegenwoordiger kon worden
va n de NMO in Suriname. Sindsdien krijgt Ahmad de banden toegezonOIO tijdschrift voor Surinamistiek 2006.2

den die hij met de compute r zo bewerkt, dat ze technisch geschikt zijn
voor de Surinaamse televisie. Zo verzo rgt hij ongeveer vie r jaar lang op
eigen kosten iedere zondagochte nd een uitzending van een half uur bij
het plaatselijke televisiestation RBN. De uitzendingen behandelen actuele
thema 's, zoa ls drugs- en ouderenproblematÎek. Er wordt dan besproken
hoe de moslimorganisaties in Nederland omgaan met deze problemen.
Maar er worden ook interviews uitgezonden met bijvoorbeeld Ayaan
Hirsi Ali en documentaires over de historie van de islam 6 en de islam in
a ndere landen, bijvoorbeeld Kazachstan. Kijkcijfers heeft Ahmad ni et
en ove r de invloed op de religieuze praktijk is oo k ni ets bekend. Maar
kijkers kunnen telefonisch reageren op de uitzendingen en Ahmad geeft
aan dat cr mensen zijn geweest die vroegen of programma's herhaald
konden worden, die aangaven dat het een leuk programma was of zeiden
dat ze iets ni euws ge leerd hadden. Deze reacties laren zie n dat leden van
zijn gemeenschap geïnreresseerd zi jn in deze kennis over de islam. Een
aanta l maanden ge leden is de roezending van de banden echter gestopt
wege ns interne problemen bij de NMO. Ahmad vindt dit erg en er zijn
ook kijkers die de uitzendingen missen: een aantal keer is hem gevraagd
wat er met de programma's gebeurd is.
De toename van kennis over de islam, onder invloed van de toename
van het aanta l os tad, heeft er bij Ahmad toe geleid dat hij zijn religie op
intensieve en meer gestandaa rdi seerde wijze is gaan belijden. Immers,
zonder ostad zouden zijn zo nen waarschijnlijk niet op een dergelijke
manier in contact zijn gekomen met de islam. Ahmad zou dan we llicht
oo k geen prikkel hebben gevoeld o m zich meer in zijn reli gie te verdiepen. Nu ec hter heeft hij vee l over de islam uit India en Pakistan geleerd
zoa ls de maulana 's haar in eerste instantie in Suriname hebben geïntroduceerd. Het standaardiseringproces dat met de komsr van de maulana 's
is begonnen, zet zich dan ook voort via mensen als Ahmad en zijn zoons .
Maar bij Ahmad vindt dit standaardiseringproces nog op een andere
manier plaats. Ahmad zet zich act ief in om zijn kennis van de islam te
verg roren, waarbij hij voora l gebruik maakt van de informatie die wordt
aangeboden op het internet en de televisie. Argumenren om zi jn reli gie te
verdedigen tegenover at heïsren vraagt hij niet bij zijn eigen Hindostaanse
imam, maar leert hij van een gelee rd e uit India; voor de vorm ing van zijn
mening ove r de Deense cartoo ns laat hij zich beïnvloeden door teksten
van een Belgische schrijfster; tips ove r de man ier waarop de islamitische
ge meenschap met maatschappelijke problemen o m zou kunn en gaa n, ziet
hij in uitzendingen van de Nederl a nd se Moslims O mroep. En hij houdt
de informatie niet voor zichzelf: de standaard isering gaat nog verder omdar hij de betreffende informa ti e via televisie, DVD's en de lesse n va n zijn
zoons ve rsp reidt onder de leden van de gemeensc hap. Op deze manier
kunnen meer mensen van de SMA-gemeenschap zich laten leiden door
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algemeen islamitische denkbeelden, die wereldwijd worden verspreid,
die los staan van hun eigen culturele Hindostaanse achtergrond en steeds
minder te onderscheiden zijn van denkbee lden van islamieten in andere
landen. Met andere woorden : Ahmad draagt op actieve wijze bij aan de
standaardisering van de islam binnen de SMA.
Uiteraard is hier ook sprake van reterritorialisering: Ahmad laat zich
informeren over onderwerpen waarin hfl' is geïnteresseerd; hij stelt de
DVD's samen met informatie waarvan hîr vindt dat het relevant is voor
de leden van zijn djema'et; hîî bepaalr welke informatie zijn zoons krijgen
om tijdens hun lessen door te geven aan de kinderen. Vervolgens gebruiken de leden van de gemeenschap de informatie van de DVD's op hûn
manier, ze geven er hun eigen betekenis aan. Zijn zoons behandelen in
hun lessen datgene waarvan zij vinden dat het belangrijk is voor de kinderen. Ze onderwijzen het daarnaast zo, dat her voor hen betekenis heeft
en voor de kinderen begrijpelijk is. De a lgemene, standaard informatie
die Ahmad van het internet haalt krijgt daarmee, op het moment dat her
onderdeel wordt van de SMA-gemeenschap, binnen die gemeenschap
ook een nieuwe vorm en betekenis. Dit laat zien dat standaardisering van
religie, of andere sociale constructen, geen absoluut proces is: zij wordt
geremd en vervormd door de actoren die haar belijden.

MONDIALISERING IN DE PRAKTIJK: SLAGERIJ ABDUl
Voor de familie Ali, sinds 1972 eigenaar van slagerij Abdu l, speelt mon dia lisering een andere rol: deze geeft haar middelen om economisch te
overleven. De ontwikkelingen in de slagerij zijn gekoppeld aan inv loed,
kennis en techniek uit andere landen. Vooral Nederland speelt hierin een
grote rol. Rond 1960 bouwde de familie Rahman een ha laal slagerij in
het centrum van Paramaribo. Een aantal jaren verhuurden zij de slagerij
aan de familie Ashruf, totdat Abdul Ali, van beroep opkoper van runderen, deze rond 1972 kocht en de halaal slagerij voortzette onder de naam
'Slagerij Abdlli'. Abdlll AH is dan 53 jaar oud. In die eerste periode werd
alleen rundvlees verkocht. De klantenkring was nog klein en de naam
niet bekend. Later, als de slagerij meer klanren krijgt, gaat de slagerij
ook schapenvlees verkopen. De slagerij is multicultureel en heeft klanten
onder Hindostanen, Javanen, Creolen en andere etnische groepen; onder
moslims, maar ook onder niet-moslims.
Abdul Ali blijkt een man met visie. H ij stuurt zijn jongste en oudste
zoon naar Nederland waar de jongste eell opleiding volgt aan de slagersvakschool. Zijn middelste zoon, Rafi, moet na zijn middelbare-schoolexamen stoppen met zijn opleiding 0111 te komen helpen in de slagerij .
Als de zoons van Abdul Ali terug zijn in Suriname en in de slagerij kom en
werken, gaar Rafi aan de slag al s truckchauffeur. In mei 1968 trouwt hij
met Aïsha Abdulhaka. Hij is dan eenentwintig jaar oud, zij zestien. Zoals
de gewoonte is, gaan ze bij zijn vader inwonen, waar zij tien jaar lang zuIlen bl ijven. Aïsha helpt haar schoonvader de eerste vier jaar dagelijks in
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de slagerij 'en daarna ook nog als het nodig is' . Zij werkt daar samen mer
haar rwee sc hoonzusjes, de jongste dochters van Abdul Ali. Zij neemt
haar rw ee oudste kinderen mee, haar zoontje Mustafa en dochtertje Aha,
dan drie en één jaar oud. In 1974 wordr Misja 'a l geboren, haar tweede
dochrer, in 19 78 Harun, haar jongste zoon.
Haar kinderen groeien de eerste jaren van hun leven op bij hun grootou~
ders. de schoonouders van Aïsha. Aïsha's oudste zoon Mustafa komt van
jongs af aan in de slagerij en zijn opa neemt hem na schooltijd regelmatig
mee als hij runderen gaat verhandelen. Zo maakt Musrafa kennis met
de veehandel en her slagersvak. Als zijn vader en moeder vlak voor zijn
riend e verjaardag verhuizen houden deze leerzame uirstapjes op. 'Was dar
niet gebeurd,' zegt Musrafa tegen mij, 'clan zou ik nu meer van het vak
hebben geweren.' Als hij op her mulo zit, helpt hij nog maar één of rwee
keer tijdens de vakanties in de slagerij. Na het mulo studeert hij verder
aan de MBO voor Landbouw en Veereelt.
Het jaar 1991 is een jaar mer grote veranderingen voor dit gezin. In dat
jaar sterft de oudsre zoon van Abdul Ali. Zijn jongste zoon is voor die
rijd al naar Nederland vertrokken. Daarom komt Rafi, die tot die tijd
truckchauffeur was, zijn vader helpen in de slagerij. Zes maanden later
sterfr AbduJ AlL De slagerij komt dan op de naam van Rafi re staan.
Mustafa, die dan ner is begonnen aan zijn MBO-o pleiding, helpt zijn vader na sc hoolrijd, in de weekenden en de vakanties. Hun kennis over her
slagersvak is nihil en omdar zijn oom, die wel voor het slagersvak heefr
geleerd, in Nederland woont, zijn Musrafa en zijn vader aangewezen op
de kenni s van her personeel dar zij inmiddels in dienst hebben genomen.
Van hen leren ze het vak, met vallen en opstaan. In 1994 is Mustafa klaar
met zijn opleiding. Zijn vader is op dat moment al ziek en kan her werk
in de slagerij nier meer alleen aan . Mustafa komt als vaste kracht in de
slagerij werken. Hij is dan vijfentwintig jaar oud.
De invloed van MusrJfa en zijn jongere broer Harun is groot. Hoewel
hun ooms een opleiding hebben gevolgd in Nederland, hebben zij de
slagerij hi ermee ni er verder ontwikkeld. 'Ze zijn in de tijd blijven sreken',
zegt Musrafa.1 Hij wil van de halaal slagerij echter ee n moderne onderneming maken en hij betreurt het dat zijn 00111 een sJagersvakopleiding
in Nederland heeft kunnen volgen: ' Hadden ze her geld maar gespaard en
mij ges tuurd. Hij heefr er niets !TIee gedaan.' Rafi geeft zijn beide zoons
echter all e vrijheid om de slagerij rot ontwikkeling te brengen. In 2005
beiuien Mustafa en Harun hun slagersvakdiploma.
Musrafa heefr grore plannen mer de slagerij. Hij wil vlees kunnen aanbieden zoals het În de Nederlandse slagerijen wordr verkocht: verwerkr
ror diverse vleesproducten. Eén van de drom en die hij heeft is het maken
en verkopen van halaal broodbeleg. De hiertoe nood zakelijke investering
werpt echter ee n drempel op: er zijn speciale machines en kruiden voor
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nodig en de familie beschikt zelf nict over de juiste kennis. Een duw in
de rug komt uit Nederland waar Surinaamse moslims halaal broodbeleg
leren eten V.1Jl de Turken. 'Jarenlang hebben we onder psyc hische druk
gestaan van mensen die hier op vakantie kwamen of die in Nederland
op vakantie waren geweest en daar het broodbeleg van de Turken hebben leren kennen. In de slagerij vroegen ze: "Waarom hebben jullie geen
beleg?'" Deze vraag van de klanten maakt dat de familie de investering
durft te maken: als de klant 0111 het beleg vraagt, zal de investering wellicht rendabel zijn .
Omdat ze zelf de kennis niet hebben het beleg te ontwikkelen, krijgen ze
hulp van een goede vriend van hun vade r, meneer Bruntjes, een Creoolse
vleestech no loog die het maken van beleg tijdens zijn opleiding in Nederland heeft geleerd. Hij geeft hun recepten en leert hun hoe het vlees verwerkt moet worden tot plakjes. De benodigde machines en kruiden haalt
de familie vrijwel allemaal uit Nederland. De kwaliteit van de machines
is daar beter dan in Suriname, al liggen de kosten veel hoger. Met behulp
van Alia, die al jaren in Nederland woont, worden de Îuiste leveranciers
uitgezocht. De kruiden kopen ze bij Versteegen: uisnippers, tricancella
vero, knoflookpoeder, paprikapoeder, bovero, sarpala en rolladekruiden
met zout. Op dit moment verkoopt de slagerij runder- en kipsalami,
runderborerhammenworst, runder en kip gebraden gehakt, frikadellen
en hamburgers. Slagerij Abdul is de enige van de drieëntwintig halaal
slagerijen in Paramaribo die halaal broodbeleg aanbiedt. Waar moslims
in Paramaribo voorheen alleen hal aa l broodbeleg konden maken dooel
bijvoorbeeld kipfilet in plakjes re snijden, of ge hakt te rull en, hebben zij
nu de gelegen heid om kant-ell-klaar broodbeleg te kopen. Dat hieraan
behoefte bestaat, blijkt uit de verkoopcijfers: de eerste jaren verkochten
ze ongeveer vijftig kilo vJeeswaren per week, wat vo lgens Mustafa vee l is
voo r een kleine slagerij.

INVESTEREN IN DE TDEKDMST
2005 is opnieuw een zwaa r jaar voor de familie Ali. In dat jaar komt na
een periode van ziekte Rafi Ali te overl ijden. De slagerij wordt op naam
gezet van Mustafa. De laatste jaren gaat het niet meer zo goed met de
slagerij : de Omzet is met ongeveer zestig procenr gedaald. De oorzaak
hiervan legt de familie bij gestegen prijzen als gevolg van een rundvleesschaarste en de weigering van de overheid om een imporrvergunning af
te geven. De Surinaamse economie is aan het verzwakken en de klanten
kunnen het dure vlees niet meer zo goed betalen. De schaarste wordt
vo lge ns mijn informanten veroorzaakt door de manier waarop in Surinam e de runderen voor de slacht op de markt komen. Er zijn geen grote
fokker ijen, alleen parriClilieren die een klein aanta l runderen bezitten en
deze verkopen op het moment dat ze ge ld nodig hebben.
De Surinaamse slagers willen het vlees uit her buitenland kunnen halen,
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reldmarkt: in Braz ilië kosr een kilo rund vlees één US do lla r, in Surinam e
vier. AI acht of nege n jaa r overlegt de Verenig ing va n Isla mitisc he Sla gers
(V IS) 111er de over heid over het ve rkrij ge n van een imporrvergunning.
Deze vergu nning krijgen ze ec hter nier. De reger ing gee ft ann dat ze bang
is voo r ziekte n. Een nndere reden is bij dc islam itisc he slage rs ec hter ook
beke nd: volge ns mijn informanren bed rij ven politici protectionisme ten
behoeve va n hun eige n ac hterban . De parrij die het afgeven va n de vc r·
gunnin g het hard st tege nwerkt is de VHP, de Voo ruitstreve nde H ervor·
min gs Partij , voor heen de Vere ni gde Hindostaan se Partij. Het grootste
deel va n de achterban bestaat uit hindoes. Dezen eten geen rundvlees,
maar z.ijn wel de voornaamste aanbieders va n slac htrunderen, di e zij
door de huidi ge sc haarste tegen hoge prijzen kunnen verkope n.
Om de koste n te drukken besluit mevrouw Aïsha Ali tot het bouwen van
een nieuw pand voo r een winkel en woonhuis. Als het winkelpand hun
eigendom is, hoeve n ze niet maandelijks de huur va n 525 euro te beralen.
Daarnaast k unn en zij hun huidi ge woonhu is ver huren, wa t ook een ext ra
bron va n inkomsten is. Voor deze nie uwe slagerij heeft de familie grootse
pla nnen. Ze wi l er een mode rn e slageri j van maken met een uitbreiding
va n het asso rtiment. Mustafa en Ha run willen meer soorten broodbeleg
aanbieden (niet alleen gekookt maar ook gerookt beleg, zo[t ls rookvlees)
en mer kruiden gep reparee rd vlees. H et is een wens va n Mustafa om het
vlees re kunn en aanbieden zoals dit in de Nederhll1dse slageri jen gebe urt:
op allerl ei ma ni eren bewerk t. De kennis voo r her bereiden va n deze
producten hope n ze te krijgen van menee r Zadelmaker, een C reoo lse
vleestechn o loog die zijn opleiding heeft gevolgd aan de TNO in Delft.8
Niet a ll een de kenn is, ook het ma chinepark en de vitrines komen voor de
ni euwe slageri j weer uit Nederland.
Naast vlees willen de broers ook producte n gaan ve rkopen die te mak en
hebben met het bereiden van vlees, zoals r ijst, aard"ppele n, ketjap en
ui en. Deze assortime nts uitbreiding is deels her gevo lg va n de we ns va n de
kl a nt. Hanm geeft aan da t ze mee moeten gaa n met de tijd: 'Je weet wat
je kl a nten w illen. Ze zegge n: "Je moet meer ve rsc hillende dingen te koop
aa nbi cden, "9 en "We willen het net zoals in het buitenland." Ze wi ll en
da t het er moo i uitziet.'10 Daa rn aasr is het een manier o m de klanten
te binden: door de ver hogin g va n de benzineprijzen en de ve rslec hterde
eco nom ie wil len mense n hUil boodschappen het liefsr op één plek hal en.
Volgens Mustafa is deze in vester ing ook noodzakelijk 0111 in re spelen op
de komende co ncurrenti e uit het buitenland. Hij maak t zic h zorge n over
de toe ko mst van de slagerij. Vo lgens hem l ull en de hal1d clsg renze n bin·
nen ti en jaar o pen gaan en zal de Surinaamse mark t ove rspoe ld wo rden
met goe dk oop buitenland s vlees. Tegen di e tijd wil hij met zijn slage rij
B Nederlandse organisa tie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek.
9 'Ye musu put moro sani a serï.
10 Interview met Harun, Paramaribo, 6 april 2006, .
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een vaste positie hebben op de Surinaamse markt, met een assortiment
waarmee hij de concurrentie altijd één stap voo r is. Voor hem is dir een
reden om zich re blijven ontwikkelen, kennis op re blijven doen va n de
mogelijkheden in het slagersvak. Veel van deze kenni s komt uit Neder~
land, waardoor de toekomst van deze slagerij nauw verbo nden za] blijven
met het buitenland.

STANDAARDISERING
Uit de laatste case·study komt duidelijk naar voren dat de ontwikkelin·
gen binnen deze ha laal slagerij nauw verbonden zijn met en afhankelijk
zijn van Nederland en dat de inkomsten en de toekomst van het bedrijf
worden beïnvloed door internationale economisc he ontwikkelingen.
Studie, familie, producten, ideeën en kennis zijn enk ele aspecren die deze
Surinaamse slagersfamilie met Nederland verbinden. \'Vereldmarktprij ·
ze n, dreiging van goedkope buitenlandse vleesproducten, importvergun·
ningen zijn enkele aspecten di e haar ook een speler maken op de internationale handelsmarkt.
Mondialise ring beïnvloedt deze halaal slagerij in Paramaribo en maakt
haar ee n reac tieve deelnemer aan het mondialise ringproces: mensen die
in Nederland wonen maar in Suriname op vaka mie zijn, of Surinamers
die in Nederland zijn geweest, vragen om bepaalde 'Nederlandse' producren. De familieleden luisteren naar de wens van de klam, die ontstaat
onder invloed van een verb lijf in Nederland en raken zo betrokken in het
mondia liseringproces. Daarnaast voelen ze de druk van de ontwikkelingen op de wereldmarkt, van de dreigende concurrentie die zal ontstaan
als de handelsgrenzen verdwijnen . Ze reageren door een bewuste aanpassing van het assortiment. Ze maken dus gebruik van mogelijkheden die
het mondialiseringproces hun biedt en zetten de kennis uit en hun relaties
met Nederland in om halaal vlees als broodbeleg te kunnen aanbieden
en de slagerij steeds verder uit te breiden binnen de regels va n het islamitische geloof.
Deze regels maken echter dat de fa milie ni et zomaar alle receptuur uit
Nederland over kan nemen. Recepten voor salami bijvoorbeeld, worden
niet, zoals in Nederland vaak het geval is, bereid met varkensvlees, maar
met rundvlees of kip. Ook hun boterhammenworst en frikadellen worden met rundvlees bereid. Dit vlees is daarnaast ook halaal geslacht. Op
deze manier past de familie het gedeterritorialiseerde product aan haar
eigen wensen aan en krijgt het een andere betekenis. Broodbeleg wordt
halaal beleg, onderdeel van een religieuze praktijk, iets wat broodbeleg
in Nederland meestal niet is. Op deze manier reterritorialiseert de familie
het Nederlandse broodbeleg.
Een bijdrage waarvan deze slagersfamilie zich waarschijnlijk ni er bewust
is, is di e aan de standaardisering van de islam. Door broodbeleg aan te
bieden, maken minder islamitische gezinnen dit product zelf. Hierdoor
verliesr deze religieuze praktijk (het eren van haJaal voedsel) voor deze
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islam ieren zijn cultu rel e kleur: het halaal vlees wordt niet meer, of in ieder
geval minder, op Hindostaanse wijze (bijvoorbeeld met massa la en kou·
seba nd ), Javaanse wijze (b ij voo rbeeld met pÎndasaus) of Creoolse wÎjze
(bijvoorbeeld als pom) bereid en vervolgens op brood gegeten, m:13r
wordt kant·en- kl aar in de slage rij gekoc ht, waar het vo lgens Nederlands
recept is gemaakt. Het is dus islamitisch, want het is halaal, maar niet
meer Hindostaans, Javaans of Creools. Opnieuw is hier sprake van mon·
dialisering, een aanpassing aan de grote wereldculruur die tegenwoordig
wordt gedo min eerd door Europa en Noord-Amerika, maar dan wel bin·
nen de context van de imagined comnl101Îty van de wereldwijde islam. De
cu lturele verschillen die in Suriname bestonden zijn verdwene n.

CONCLUSIE
Technologische omwikkelin gen hebben de afgelopen decennia gezorgd
voor toenemende wereldwijde verbondenheid tussen mensen, groepen en
cu lruren. Lokale goede ren, diensten, ideeën en ideologieën worden mon·
diaal op grote schaa l uitgewisseld via het internet, de televisie en mensen
die zich over landsgrenzen verplaatsen. Door het mondialiseringproces
ontstaat vo lge ns Inda en Rosaldo (2002) 'een wereld van beweging en
verme nging, contact en verbintenissen en aan houd ende cllltilrele inter·
actie en uitwisseling'. Culturel e 'producten' worden gedeterritoria liseerd
doordat ze uit de lokale context worden gehaald en hun oorsp ronkelijke
betekenis kwijtraken. Op een andere plaats en binnen een andere lokale
cu ltuur vind t vervo lgens reterrirorialisering plaats waarbij de 'producten'
worden ingezet door andere mensen, op een manier die aansluit bij hun
loka le context. Tegelijkertijd zorgt deze uitwisseling ervoor dat de lokale
cu lturen waartussen zij heefr plaatsgevonden, steeds meer op elkaar gaan
lijken. lokale ideeën en goederen maken vaak plaats voor de nieuwe
'producten' uit de andere cultuur waardoor een deel van de cu lturele
eigenheid van deze groepen verdwijnt of in ieder geva l verandert. Deze
standaardisering zal door de reterritorialisering echter nooit vo lledig
zijn. Mensen zu llen de nieuwe 'producte n' immers altijd inzetten op een
manier die voor hen betekenis heefr en die manier is meestal anders dan
die van de groep waaruit de goederen of ideeën vandaan komen.
Ook binnen de Hindostaanse islamitische gemeenschap van de SMA in
Suriname vinden deze processen plaats. leden van deze gemeenschap
nemen deel aan het mondialiseringproces en komen in contact met
goederen, diensten en ideeën uit andere landen, van andere mensen. Dit
heeft invloed op hun religieuze praktijk. Ostad onderwijze n de kinderen
met m~teri3al dat afkomstig is van maulana's uit Pakist~n en India. Deze
leermeesters ontmoed igen culturele inmenging in de uitvoering va n het
geloof. De islam die deze ostad en hun leerlin gen gaan belijden krijgt
daardoor steeds minder Hindostaanse kenmerken en lijkt meer en meer
op algemene, wereldwijde islam, waarin overigens de Arabische islam
steeds meer gaar domineren. Hun religieuze praktijk standaardiseert.
Anne Gordijn Kipsalami in mondiul perspectief

Ook bij Ahmad is dit proces zichtbaar. Hij is een fanatieke internetter en downloadt veel informatie over de islam. Zijn kennis van deze
religie neemt hierdoor toe en hij past zijn religieuze praktijk erop aan.
De informatie is algemene islamitische informatie die los staat van zijn
Hindostaanse achtergrond. Zijn religieuze praktijk krijgt hierdoor een
standaard islamitische vorm.
Maar de ostad noch Ahmad zijn weerloos in dit standaardiseringproces. De
ostad geven bijvoorbeeld les in het Nederlands en niet in het Hindostaans.
Zij gebruiken materialen die afkomstig zijn uit hun eigen samenleving en
die betekenis hebben voor de kindeten. Ahmad downloadt alleen hetgeen
hij zelf interessant vindt en past het toe op een wijze die hem aanspreekt.
Deze mensen nemen niet klakkeloos over wat zij ontvangen, maar geven er
hun eigen vorm en betekenis aan: zij reterritorialiseren de 'producten'.
Zo ook de fami lie Ali. Deze Hindostaans islamitische slagersfamÎlie
verkoopt sinds enkele jaren zelfgemaakt halaal broodbeleg. De receptuur
komt uit Nederland. De klanten, afkomstig uit diverse etnische groepen
zoals Hindostanen, Javanen en Creolen, waren voorheen aangewezen
op halaal vleeswaren dat zij maakten door het vlees eerst te bereiden en
vervo lgens geschikt te maken als broodbeleg. Omdat de verschi llende
etnische groepen in Suriname veelal vasthouden aan de keuken uit hun
eigen cultuur, had deze bereidwijze waarschijnlijk verschillende culturele
kenmerken. Religieuze praktijk, namelijk het eten van halaal broodbeleg,
was op deze manier nog enigszins verbonden met de eigen culturele achtergrond. Door dit kant-en-klare broodbeleg verdwijnt dit onderscheid en
vindt op kleine schaal standaardisering van de religieuze praktijk plaats.
Omdat de slagerij geen varkensvlees verkoopt, kunnen de recepten alleen
worden toegepast op rund- en kippenvlees. Salami, dat in Nederland
meestal wordt gemaakt van varkensv lees, li gt bij de familie Ali alleen als
runder- en kipsalami in de vitrine. Ook de betekenis die deze fami lie en
haar klanten aan het beleg geven is anders dan in Nederland: voor deze
mensen is het niet zomaar beleg, maar halaal beleg; het is onderdeel van
hun religieuze praktijk.
Hoewel de invloed van mondialisering op deze islamitische gemeenschap
in Suriname dus aanzienlijk is, za l door reterritorialisering nooit een
volledige standaardisering plaatsvinden van de islamitische religieuze
praktijk zoals deze door de SMA gemeenschap wordt uitgeoefend. Ik ben
van mening dat dit niet alleen opgaat voor deze gemeenschap in Suriname.
Overal vindt naast standaardisering ook reterritorialisering plaats. Hoewel culturen op het eerste gezicht steeds meer gelijkenis gaan vertonen, za l
bij een betere bestudering blijken dat zij de 'producten' van andere culturen van een andere betekenis voorzien en er een andere vorm aan geven.
Op deze manier zal de wereld a ltijd een palet blijven waarop de schilder
zijn kleuren mengt om steeds weer te ontdekken dat deze vermenging niet
leidt rot één zwart geheel, maar tot nieuwe kleuren die hem inspireren en
motiveren rot het ontdekken van steeds nieuwe kleurencombinaties.
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Een lijk in het waterreservoir

Essay
e regentijd, meisje, koud dat het was! 's Ochtends achttien graden en we bibberden. We kregen het alleen warm door te lachen.'
Mijn vader had een bijzondere voorkeur voor het fotootje met de
gekartelde witte rand, dat - nooit ingelijst - altijd wat nonchalant in een
hoek van een lijst met familiefoto's geschoven was. Op de achterzijde was
met potlood geschreven: 'Bosbivak, juni 1963'. Als een mantra hadden
we talloze malen de namen gehoord van de vijf geüniformeerde mannen
dje in de camera keken: 'Kromo, Pierkhan, De Sanders, ik, Braafheid'.
Mijn vader was de langste, een statige neger - 'neger', een ander woord
heb ik hem nooit horen gebruiken . De gemiddelde lengte van het vijftal
moet overigens niet bijzonder zijn geweest, want zowel ikzelf als mijn
drie broers schoten pa halverwege onze tienerjaren met gemak voorbij.
Als meisje voelde ik me daarbij in het begin niet erg comfortabel, eenmaal
in Nederland had ik er geen last meer van. Want dat we naar Nederland
moesten voor de beste schoolopleiding, dat stond van jongs af aan vast.
We hadden er niet voor gekozen, we waren ernaartoe geleefd, we protesteerden niet. 'De vrije wil heeft geen betekenis als die niet door de orde
van het verstand wordt gereguleerd', zei mijn vader. Hij nam het risico op
de koop toe dat we daar zouden blijven hangen . 'Het belangrijkste wat
de intellectuelen je kunnen leren, is de intellectuelen te wantrouwen', met
die boodschap werden we op het vliegtuig gezet. We zouden terugkomen
om het land op te bouwen, zo dachten we alle vier nog op de vliegtuigtrap, maar drie van ons zouden in Holland blijven hangen.
Mijn vader was naar de Sint Cornelisschool gegaan, waar de Fraters van
Tilburg regeerden . In Suriname zegt men dar de evangelische broedergemeente zijn leden sakafasi heeft bijgebracht, neder igheid. Men buigt
het hoofd voor de Heer en accepteert de omstandigheden zoals ze zij~
Zo was het gedecreteerd vanuit Herrnhut in Saksen en de kolonie voer
er wel bij. De vanuit Ti lburg aangestuurde fraters predikten overigens
ook de opstand niet. Ze aa iden je graag over je bol, maar ze kletsten je
evengoed op je wang als je één woord Surinaams sprak. Orde en tucht.
Een rechtlijnige carrière liep van de Cornelisschool naar de Paulusschool
en dan direct door naar de TRIS - de Troepenmacht In Suriname - of
naar het Korps Politie Suriname: Viribus audax, Manmoedig door innerlijke kracht. Zijn brevet van echtheid haalde mijn vader, zoals allen
die serieus genomen wilden worden, in Holland. Garderen, Oirschot,
Ossendrecht, Soest, Seedorf: uit zijn verhalen kenden we de legerplaatsen
zoals een wijnhandelaar de wijnstreken. De Knopenkazerne in Utrecht,
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de Ko ninklijke Kade rschool in \'Vee rr, het wa ren de treden va n zijn maa rsc ha ppelijke ladder.
M ij n o ud ere broer was naar De lft gegaa n - elek rromcc ha nica - l11 aa r
ik, a lti jd met mijn neus in de boeken , moest maar naar Nijmege n, vond
mij n vader. Ik had ee n ta nre in G roes beek wonen, a ls meis je was het a ltij d
plez ieri g iema nd va n de famil ie in de buurt re hebben. Hi j ze i er ni et bij
da t het voor hem oo k bela ng rijk was dat he r o m ee n k.1tholi eke un iversiteit gi ng. Da t Nijmege n in de jaren zevc mlg a l een rood bo lwe rk was
gewo rd en en de felste vro uwenbeweg ing va n Nederlan d relde, da a r wi st
hi) waarschijn lijk ni ets va n. Ik merkte het snel ge noeg. We vo lgden o pzwepend e co ll eges o ver Latijns-A merika a nse boe reno psta nd en bij Ge rrir
Hui ze r en dreven o nze lireraruurh oogleraar Bro nzwaer, di e zichzelf nier
' Wim ' noemd e m;l a r w i j hém we l, in her nauw. Wa::J rom kW<l m zi jn hegri p
va n wereldli teratuur nier verd er dan de dri ehoe k Lo nde n-Berl ijn- Pa rij s,
had Tago re nier óó k de No belprij s voor Lirera tuur gek regen ? We jo uwden Jef Gee rae rrs uit o m zijn rac isme en se ksisme in zijn ro ma n Ik bell
maar een neger en les bienn es liepen provoce rend ac hte r een kind erwagen
doo r de srad . We sca ndee rden ' Dodewaa rd gaa t dic hr' - en zo zo u het
oo k ge beuren, zij het vijfe ntwi ntig jaa r later (ti mi ng was ni et o ns ste rk ste
punt). \'Ve liepen re hoo p regen van a lles en nog wat, maa r ik was bij de
ee rSte bra nde nde auto ba nd a l weg: ko lo niaa l ge hoo rzaa mh eidsco mpl ex
o f sold a telld oc hter (her klinkt a lsof mijn vader nog in de ee rste Ru ssische
ve ldtocht door de toe ndra heeft ge bagge rd ). Ta llte Netty in G roes bee k
heb ik rwee kee r gez ien: daags na mijn aa nk o mst, toe n ik een pa kk erj e
mer ec hte Surin aam se ko usenband en rwee roodb o rstj e- ma nj a's bij ha a r
bezo rgde, en daags voo r ze terugvl oog na af Surina me. Ik en mijn broe rs
zo ngen voo r haa r 'Na nga pa lm wi de go na Jeru sa lem', ma a r zij ging
ni er mer pa lmen naar Jeru za lem, maa r met de Surinaa mse Luchtvaa rt
Maa tsc hap pij naar Para maribo in ee n kist va n cederho ut.
De revo lutie va n 25 februari 1980 we rd door o ns jonge ren o nt va nge n
a ls een ove rw inning va n de jeugd o p de o ud erdo m , va n de ve rfriss in g
o p de ve rsuffing, va n de branie o p de la fh eid . Er werd gespro ken va n de
sergea nre nco up, maa r erg exact was di e aa ndll id ing ni et, wa m er za t oo k
een luirena nt bij . M aa r de sergea nten wa ren o ns ook li eve r, o md ar ze
meer in lij n wa ren mer de boe ren uit de co ll eges va n Hui ze r. Een uzi w as
nier weze nl ij k a nde rs da n ee n eg o f ee n ploeg, mee nden we te weren. M ijn
va der begree p de jonge ns we l. ' Ik heb geen vinger in de pa p, maa r ik ka n
we l soms in de koo kpo r kijk en,' zei hij . Ne r a ls hij hadd en so mmige n van
hen o p de kaderschool in Wee rt gezeten, zij het ja ren la ter. M aa r dar zijn
collega's ve rn ederd werd en, keurd e hij af. Co up of geen co up, di scipline
sto nd bove n de ti jden. Dat enkele va n zijn politiev ri end en o p hun knieë n
doo r de sn aten va n Pa ra ma ribo moesten kru ipen, zag hij met a fgr ij zen
aa n. De solda ten di e hun uzi gebruikten o m dar a f re d w ingen, vo nd hij
tui g. Z ijn o uwe kameraad De Sa nd ers ove rleed begin maa rt 1980 aa n een
ha rti nfarc t. Die wa ren de versc hrikkingen teveel geworden, meend e mijn
Xanta Jabl nt Eln lijk in hel w.leu u enoir

vader, maar dat vonden wij jongeren een pathetische uitspraak. Mariënburg-rum verdraagt zich nu eenmaal slecht met revolutionaire idea len,
hielden wij hem voor, wat treiterend.
Linkse solidariteit was een bad waar ik me behaaglijk in liet glijden. En
toch keek ik wel eens om me heen in zo'n politiek scholingsgroepje en
vroeg me af of ik mijn huid niet kon uirrrekken, om nog onzichtbaarder
te worden in her witte schuim. Missc hien is dar nog wel her meest tra gische aan de mensen uit een voormalige koloni e: wat zij doen en laten
is bijna altijd gecond itioneerd door hun koloniale geschieden is, her lijkt
soms wel a lsof de vrije wil het privilege is van de Westerse mens. lk heb
we l eens rechtsomkeert gemaakt als ik op een vrouwenavond a ls 'zwarre
zuster' werd begroet.
Met een stem die het gaas van het pikoletkooitje deed trillen, reciteerde
mijn vader Eugène Rellum: 'Negerschapl is a ls bloeiende vanille,! hoog
in de bomen van het bosJ in wijde omtrek/laat de geur niemand los! hij
dwingt een ieder! om naar hem! omhoog te kijk en.' En dan lachte hij,
bu ld erend, zoals je van een militair kunt verwachten. Met zijn uniform
aan was hij veel minder militair. En nog veel minder op vroege zondagochtenden wanneer hij naar de zangvogclwedstrijden op he t Plein reed ,
zijn pikoletkooitje in de hand.
H et was 1982. In Astrid Roemers Over de gekte van een vrouw ontdekten we een boek dat her nihilisme van Bea Vianen voorbij was, waarin
het eindeloze jarenzestig-gebakkelei over de etni sche verdeeldheid niet
in programmatische wijsneuzerij verzandde en waarin vrouwen een
eigenzinnig leven durfden re leiden. Ik nam het mee voor mijn vader,
onder het mom dat hij moest bijblijven, maar eigenlijk om te laren zien
dat mijn horizon zic h had uitgebreid, toch min stens van Paramaribo tot
Groesbeek. Ik was geschokt dat hij me het boek a l na een paar dagen
teruggaf. Her was een afwijzing van de wereld waarin ik leefde, vooral de
manier waarop hij her zei: ' Het is een beetje wer-ede'. Hij vond het boek
warhoofdig. En wat erger was: hij had Surinaams gesproken - of zoa ls ik
inmiddels van de linguïst Pieter Seuren had leren zeggen: Srananrongo.
Astrid Roemer was voor Ons een icoon, zij her een icoon van een andere
orde dan die in de kathedraal aan de Gravenstraat, her grootste gebouw
in her Caraïbisch gebied, dat nier meer betreden mocht worden toen de
verkeerde steunbalken waren doorgezaagd . Dat was in de tijd dat de
overgebleven paters het marxisme hadden omarmd .
In de autobiografie Zolang ik leef ben ik niet dood staan enkele van
de mooiste gedachten die ik ooit van Astrid Roemer heb gelezen. Het
boek bevat enkele va n de beste bladzijden uit haar hele werk. Roem er
ontvOuwt een reeks van gedachten rond het fraai geformuleerde motief
'iers is voorbij, maar hoe houdt het op?' Dar heeft betrekking op de
Grote Liefde uit haar leven, een buitenechtelijke relatie mer een man
waaraan na jaren een eind kwam maar die in ta l van domeinen en vooral
ook in latere relaties mer vrouwen altijd voelbaar bleef. Schrijven is bij
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Roemer gee n halfslachtig gebeuren maar een abso lute daad. 'Mijn soo rt
verbeelding; schrijfr Roemer, "maakt gebruik van de "vrije wil", door re
veronderstellen, dat de "vrije wi l" misschien her hoogste goed is op deze
pbneet, het meest kostbare, her meest gecompl iceerde, het mees t menseigene'. Roemer durfr zaken op sc herp te srellen. Het lesbisc he bestaan is
voor haar niet het alraar van het leve n. In de vro uwenbewegi ng hoor je
niemand zeggen ove r de eige n partner: 'ik ben bij haar geb leven omdat ik
dacht: een klit is ee n kut is een kut is een kut'. Dat de Antwerpse lesbische
boekhandel 't Verschil op haa r website Levenslang gedich t en Over de
gekte /101 / ee1l vro uw 'les bisc he kla ssieke rs' noenu: Astrid Roemer zel f za l
ervan gruwen. Ook ha ar autobiografie is te rijk om straks als 'lesbische
klassieker' door het leven te gaan. Ik ken geen ander Surinaams boek
waar in zo mooi over de grootouders wordt gesc hreve n. Het overko mt me
zelden dat ik bij een boek de neiging voel om de schrijver op te zoeken,
bij dir boek gebeurr dar. Daarmee heb ik nog nier gezegd of ik de aureu r
een aai over de bol wi l geve n of een klets op de wang. Want ik moet toegeven dat Astrid Roemers autobiog rafi e me verwart. Als het zaa ien van
ve rwarri ng een literai re kwaliteit is, dan is Roemers boek ges laagd.
Ik denk dat het Pieter Seuren was die ik het ee rst hoorde spreke n over het
binaire principe in de taalkunde: + en -, daarmee kon je alles uitdrukken,
alles beschrijven . De tJal is gans het vo lk, dat was ee n gedachte die ons
jonge Surinamers toch moest aa nspreken, de dingen moeten benoemd
worden zoa ls ze zijn, positief en negati ef. Het duurde even voo r ik doorhad dat de taal éé n ding is, en het vo lk ee n categorie apa rr; dat de taal
dwaalspo ren kan genere n. Se uren was de knaps te van mijn hooglera ren,
knap in rwee betekenissen. Ik had hem graag mee naar Paramaribo gesleurd Om hem aan mijn vader voor te stellen. Maar Seuren was in mijn
taal geïnte ressee rd , niet in mij, hij was homo.
Mijn vader spra k nooit Sranan met o ns - hij zong wel Surinaamse liederen in de kerk. Hi j sprak alleen Neder lands, op een enigsz ins gedragen
toon - maar ik denk dat me dat pas is opgevallen na een jaar in Holland. Wij haalden het niet in ons hoofd hem in het Surin aams aan te
spreken. Ik sprak het sowieso weinig, mijn broers onderling wel, maar
de aanwezigheid van een zwijgend e vader was voo r hen genoeg om het
niet te doen.
Astrid Roemer maakte met de drie delen van haar romant ril ogie aan he t
einde van de ja ren negentig in haar ee ntje goed waar de rest van schrijve nd Suriname het liet liggen: de bezÎnning op het grootste trauma van
na de onafhankelijkheid, de moord op vijfrien tegenstanders van her mi litaire regime in de nacht van 8 op 9 d ece mber 1982. Die vijf ti envo udi ge
moord was een trauma o mdat de Surinamers het helemaa l aa n zichzelf
te wijten hadd en . Wij zijn een zonnig volkje, dar fl o reert bij barbecue,
avond vierdaagse en missverkiezingen, maar vraag ons niet te veel na te
denken over onszelf, want dan krijgen we hoofdpijn. N iema nd heeft
scho ne hand en, zegt Roemer in haar ve rtelling van voor, tijdens en na de
Xanta Jab ln l hn l ijk in het weteuuenoi,

decembermoorden - en wij willen zo graag frisgewassen zi jn. uren staan
we ervoor onder de douche (a ls de waterdruk tenminste sterk genoeg is,
en als we niet gruwen van her idee dat, zoa ls de geruchten willen, in de
watertoren bij Poelepantje een lijk in het waterreservoir ligt).
Er valt in Roemers trilogie niets te lachen. Het is niet om die reden dat ik
de leerlingen op de school waar ik lesgeef, er niet toe aanspoor een van de
delen van het werk op hun literatuurlijst te zetten. Ik heb een ingebakken
schroom om datgene wat uit mijn eigen achtergrond komt, in de klas
naar voren te brenge n. Ik ben bang dat ze me een drammer vinden. En
ik vrees ook dat ik een leerling die de moed opbrengt een van die lijvige
boeken op zijn lijst te zetten, op voorhand een hoog cijfer za l geven.
Terwijl die leerling dat hele boek misschien verwarrend vindt, UIer-ede in
de raa I van mij en Pieter Seuren.
Wat zou ik jonge mensen met weinig leeservaring kunnen verwijten, als
ik zie dar ook het Nederlandse literaire establishment er niet echt goed
ra ad mee weet. De jury van de Libris Literatuurprijs gaf het eerste deel
van de trilogie, Gewaagd leven, een eervolle vermelding als een onthullende rOman waar onze kolonia le geschiedenis doorheen raast. (Het verschil [lisse n een nominatie en een eervolle vermelding is 5000 gulden; het
winnende boek met de mooie, echt-Surinaamse titel De gemchtel1 bracht
100.000 gulden in het laatje). Het tweede deel van de trilogie, Li;kell
op liefde, kreeg een literaire prijs, dat wil zeggen : in Duitsland, voor de
Duitse vertaling van het boek; de LiBeraturpreis 'ist mit einem symbolischen Preisgeld van 500 euro doriert'. Het laatste deel, \\'las Getekend,
kreeg mooie kritieken en werd verder l11et niks dotiert. Een jaar na de
trilogie verscheen de novelle Rosa die nergens werd besproken. In 2004
verscheen Zolang ik leef ben ik niet dood, een boek van 366 pagllla 's.
Weer bleef het in de literaire kritiek muisstil.
Zolang ik leef ben ik niet dood is geen verantwoording van Roemers
politieke opstelling, wel van de mentaliteit van waaruit haar trilogie
is geschreven. Ze wil 'schrijvend de weerzinwekkende gebeurtenissen
in mijn geboorteland proberen te begrijpen'. Dat is inderdaad war een
sc hrijver moet doen. Dat ze zich niet heeft willen inlaten met het verzet
tegen het regime-Bouterse is dan ook haar goed recht, ze hoefr zich nier
tor vaandeldrager van het Surinaamse ethisch e besef te laten bombarderen. Maar moet je blijven zwijgen, als het gnar 0111 een daad die geen
nuance verdraagt tussen acceptatie en afgrijzen: een door alcohol en
soldatcnbranie aangewakkerde, maar alrijd nog koelbloedige vijfrienvoudige moord? Wordt de afweging dan niet eenvoudig binair: goed of fout,
+ of -? Ik vraag het, omdat Roemer zich afzet tegen de 'kliek die van de
dece mbermoorden een SOOft virus maakt'. Gesteld dat het inderdaad zo
gegaan is, waarom moet een toonaangevende sc hrijfsrer tegen die kliek
dan wél rekeer gaan, en niet tegen de kliek van Bourerse? ' Ik sch rijf
niet over personen maar over waarden', zegt Roem er. Vervolgens wordt
ni euwslezeres Noraly Seyer als suspect o pzijgeschoven. Daarna wordr
0 50 TIJdsch"ft voor SUflflamlstlek 2006.2

' Lionaris' - waarmee W1eekkrant Suriname-redacteur Wilfred Lionaro ns
bedoeld is - a ls een schoft aa n de scha ndpaa l genage ld . Je zou denken:
iemand di e op t~lIoze plaa tse n in haar boek beween zich te spiegele n aan
Schoonheid, Goedheid, \Vaarhe id mag toc h de eenvo udi ge menselijk heid
kunnen opbrengen om re begrijpen dat ee n journalist wie ns kra m , druk kerij en woonhuis in brand zij n geschoren en die nummer 16 was in de
na cht v<1 11 8 op 9 december 1982 ma a r tern a uwern ood ontsnapte, voo r
het leven ge traumatisee rd is? Dat hij ageerde tegen Roe mers ontm oeting
met Bourerse, di e 'gezegende gelegenheid' zoal s Roe mer het zelf noe mt,
wie za l het hcm kwalijk nem en? Roem er was er immers op uitnodigin g
va n de legerl eider, en haar mori even onthult zi j op pagina 208: ' Ik kreeg
geen kans te zeggen, dat ik mij in Nederland aa n de partij -politiek had
"bev uild " en daarom "goed-ge noeg" was om de geü nifo rm eerde best uurd ers va n mijn geboorrela nd te ervare n.' Wie begrijpt hi er iers van?
Het wordt allemaal nog ve rschrikk elijker, wa nn eer je eens op ee n rij zet
welke voo rstelling Roe mer 2ich va n de deccmbermoorden maakt. Voo r
haa r is Bil ' het ulti eme slachtoffer va n de mil itairenco up ' . Deze Bil is de
ma n met wi e Roe mer va n bil ging of, zoa ls zij het zelf uitdrukt, met wie
het ' bev redige nd bijslapen ' was. Hij is de Grote Liefde uit ha ar leven gewees t, ee n Surina amse diplomaat. Na tuurlijk kreeg hij va n de militairen
een scho p onder zijn ga t, zo gaa t dat l11 et papegaaien van cor rupte po liti ci. Zo' n sc hop is natu urlijk veel erger dan bes pogen, gemarteld en met
koge ls doorzeefd re worden. <H ee r, u weer het', zo steunt Roemer, ' vanwege mijn ve rbo nd enh eid met één Surinaams-creoolse man hcb ik va naf
de coup-dagen pijn ge leden voor een heel vo lk '. Ik vrees dat de Hee r,

die in de loop der jaren toch al zo weinig mededogen heeft gehad met
Surinam e, Roemers woorden zal inrerprete ren al s een ulti eme provocatie
gedepo nee rd o p 2ijn stene n stoep. \X!anr Hij had vanuit zi jn Here nhu is
al lang bekek en wat de lezers nu in autobiografisc h proza rot in detail te
zien krij gen: in haa r zi jden broek, de roze champagne onder handbereik,
kreeft o p het bord, het bad met zeezo ut zacht bubbelend wac htend , de
M ona Lisa aan de muur en hond erd paar sc hoenen in de kast, zo leed de
Surin;l:llTIse Imelda Marcos voo r haar hele volk.
Asrrid Roe me r was voo r o ns een icoon , zi j het va n ee n a ndere orde
da n die in de kath ed raal aa n de Gravenstraat. Tegen de eeuwwisseling
zakte n de moorden weg in het slibza nd va n de politieke besluiteloos heid
en de mangrove va n juridische manipulatie. Suriname we rd een vro lijke
chartc rbestc11111l ing en groepj es toeristen ve rgaa pten zic h aan het enorme
ho uten kerkgebouw, dar zij ni et mochten betreden.
Roe mer wijdt haar belangrijkste prozawerk aan de mees t ingrijpende
gebe urteni s uit de modern e geschiedenis van Suriname. Duizend pagina's
hee ft ze er voo r nod ig. Vervolge ns beklaagt ze zich in haa r autobiografie
dat de literaire kriti ek haa r trilogi e bespreek t a ls polirieke stellingna me. Is
dar nu zo verwon derlijk ? Waar zou het and ers over moeten gaa n: ove r de
Goed heid va n Roemer, de Schoonheid van haar stijl en de \Vaarhcid die
Xanta Jab ,OI Etn lijk in het waterrnervoir

het boek uitdraagt? Laat ik zeggen wat die waarheid is in dit boek, zelfs
al doet het me pijn om het hier neer te schrijven: Roemer heeft haar Ware
Liefde aan de eigen verwrongen kijk op de geschiedenis opgehangen.
In de roman Gewaagd leven is her elemenr water de dragende metafoor,
schrijft Roemer in haar autob iografie. ' Ik probeer zo re schrijven, dat iemand die mijn roman leest vo lkomen bij zichzelf kan blijven. Verdrinken
mag niet.' Eenentwintig jaar nadat ik voor mijn vader Over de gekte van
een vrouw meenam, moest ik ontdekken dar er in het waterreservoir van
Zolang ik leef ben ik niet dood een lijk lag.
In juli 1983 vloog ik re rug, op vakantie in mijn eigen land. Een gloednieuw exemplaar van Over de gekte van een vrouw zat in mijn bagage.
Hoeveel van de vijftien van december had mijn vader persoonlijk gekend?
Van drie wist ik het zeker. We spraken er niet over. Mijn vader had zich
toegelegd op zijn postzegelverzameling. Met een pincet haalde hij een
postzegel uit een insteekalbum met een afbeelding van de kathedraal aan
de Gravenstraat en hij zei : 'Deze is niks meer waard'. Hij wees op een
minuscuul vouwtje en de zegel miste een tandje. 'Gooi hem dan weg', zei
ik. 'Dat kan wel', zei hij, ' maar ik heb geen andere; het ding draagt zijn
geschiedenis met zich mee'. Ik was eigen lijk nauwelijks geïnteresseerd in
die postzegels, wilde wel graag weten wat hij vond van het boek dat ik
voor hem had meegebracht. Maar waar ik in Nederland nog zo enthousiast over was, dat telde hier niet langer. Ik durfde er nauwelijks naar te
vragen, nog altijd bang om vrijpostig te lijken. Hij zou toch niet zijn gaan
denken dat ik in het verdoemde Nijmegen lesbisch geworden was? Ik
zocht met mijn ogen de kamer af. 'Je zoekt je boek? Weet je, meisje, het
is taal die ik niet versta . Ik ben niet zo'n lezer van verhalen, ze verwarren
me teveel. Mer de werkelijkheid heb ik het al moeilijk genoeg.'
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Recensies

Pitou van Dijck Ired.). De toekomst van de relatie Nederland-Suriname.
Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2004. Il6p., ISBN 90 5170 820 3, prijs € 18,50.
Korr na haar aantreden omschreef de Surinaamse minister van buiten -

landse zaken Lygia Kraag-Kcreldijk de verhouding russen Nederland en
Suriname als een 'life·time' relatie.1 In reactie hierop lier haar Nederlandse coumcrpart Ben Bot tijdens een bliksembezoek aan Paramaribo
weren dat Nederland streefde naar een 'zakelijke en betrokken relatie, gebaseerd op gezamen lijkheid en parrnerschap' ,2 Ter gelegenheid van dertig
jaar onafhankelijkheid benadrukte de Nederlandse minister-president Jan
Peter Balkencnde in een buitengewone zirring van De Nationa le Assemblee 'de sterke vriendschap' (lissen beide landen. Balkenende, de eerste
Nede rl andse premier die na J ooP den Uyl in 1975 Suriname bezocht,
verklaarde dat Nede rl and 'de band met Suriname' koesterde en g rote
waarde heclute aan een 'evenwichtige, volwassen relatie' met het land.
Nederl and beoogde !laar zijn zeggen een ' intensieve en constructieve
samenwerking' met Suriname als 'geli jkwaa rdige partners '. Het g ing
volgens Balkenende niet a lleen om een relatie russen twee overheden,
maar ook 0111 ' twee samenlevingen die een verhaal delen. Een verhaal dar
vandaag een nieuw hoofdstuk bereikr.'3
Over dat nieuwe hoofdstuk publiceerden een aantal onderzoekers onder
redactie van Pirou van Dijck een jaar eerder een lezenswaardige bundel
onder de titel, De toekomst van de relatÎe Nederland-Suriname. Hierin
keren zij, met her eva luatierappo rt Een belaste relalie (2004) van Dirk
Kruijr en MarioJl Maks als uitgangspunt, terug naar de wortels van de
betrekkingen russen de twee landen en reflecteren zij op de mogelijkheden om, met in achrneming van de lessen die uit het verleden kunnen
worden getrokken) de rebtie op een voor beide partijen vruchtbaarder
leest te schoeien. Ook in hUil bijdragen figureren de kwalificaties die
Kraag-Keteldijk, Bot en Ba lkenende voor de 'speciale relatie reserveren,
met dit verschil dat de contex t een andere is. In plaats van een politiek
kader hameren de schrij ve rs een beleidsmatig kader wat hen de ruimte
1 De Ware Tijd, 29 september 2005.

2 De Ware Tijd, 22 oktober 2005.
3 De Ware Tijd, 26 nO'Jember 2005.
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geeft om de Nederlands-Surinaamse betrekkingen in een langetermijnperspecrief te plaatsen en om de verschillende aspecten ervan kritisch te
beschouwen.
De auteurs zijn opvallend eensgezind over de waardering die zij aan dertig jaar Nederlands-Surinaamse samenwerking moeten toekennen. Naar
hun oordeel heeft de samenwerking voor Suriname niet de economÎsche
groei gebracht die beide landen beoogden en is het de rwee regeringen
niet gelukt een zakelijke relatie met elkaar te onderhouden. Integendeel.
De onderlinge verhoudingen kenmerkten zich door wrok, wrevel, emotionaliteit en ongemak. Dirk Kruijt spreekt van een 'm ist van rancune en
verwijt' (p. 100), die over de betrekkingen heen hing. De gevoel igheden
in de samenwerking, die maar liefst drie keer door Nederland zou worden opgeschort (1982-1988, 1990-1991, 1997-2000), herleiden zij tot
een verschil in interpretatie van het verdrag dat bejde landen in 1975 met
elkaar sloten. Doel van dit verdrag was de vergroting van de economische
weerbaarheid en werkgelegenheid, verbetering van de levensomstandigheden van de tota le bevolking en regionale spreiding van de welvaart in
Suriname.
Dat het verdrag niet werkte, had volgens de auteurs te maken met
onenigheid over het 'eigendomsrecht op de verdragsmiddelen', die een
bedrag van 3,4 miljard Nederlandse gulden beliepen. Suriname vond dat
deze middelen haar zonder meer roekwamen. Ze waren een afkoopsom
voor de onafhankelijkheid en een ge noegdoening voor drie eeuwen Nederlandse exploitatie van het voormalige wingewest. Nederland meende
dat de Surinaamse projectplannen serieus aan de doelstellingen aan het
Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) dienden te worde n getoetst, zoa ls
het verdrag voorschreef, maar betrok in die toetsing, buiten het verdrag
om, ook algemene ontwikkelingseconomische crÎteria, zoa ls uitvoerbaarheid, efficiëntie en coherentie. Den Haag achtte dergelijke toetsingen
vanzelfsprekend en een bewjjs van de ernst die het land maakte met de
opbouw van Suriname. Paramaribo beschouwde deze interpretatie van
de Nederlandse medeverantwoordelijkheid als een uiting van wantrouwen ten opzichte van de kwaliteit van bestuur en beleid in Suriname.
Om deze kritiek te weerstaan en de besteding van de verdragsmiddelen
doorgang te laten vinden, speelden opeenvolgende Surinaamse regeringen met succes in op de schu ldgevoelens van de Nederlanders, die in de
confrontatie met het slavernijverl eden dikwijls door de knieën gingen,
ook als zij slecht doordachte plannen kregen voorgelegd zonder sterktezwakte ana lyse en zonder haalbaarheidsstudie.
Alle auteurs stellen zich op het standpunt dat de Nederlands-Surinaamse
betrekkingen l1a uitpurring van de verdragsmiddelen dienen te worden
voortgezet. Gert Oostind ie maakt duidelijk dat er verdragsmatige, politieke en ethische argumenten zijn die deze opvatting ondersteunen. Er dient
volgens de onderzoekers echter voor een ander samenwerkingsmodel te
worden gekozen. Het is zaak dat beide landen streven naar eell verzake050 Tlj:lsch r ift voor Suronamisti9k 2006.2

li jk ing va n hun ba nde n en beëindi gi ng va n de vee lgesmade Nederl and se
medevera nrwoo rd elijkheid . Voo rts di ent de hul p minde r o mva ng rijk te
zijn, de bt:trukkt: llht:id va n de p riva te seero r en de lage re overheden g rore r
(naast die va n de publi eke sec to r) en ve rdie nt het aa nbeveling de hulp ee n
multil ate ra le inbed ding re geve n, wa a rb ij interna ti o na le o rga ni sa ties al s de

Wereldba nk, he t IMF, de IDB en de EU nadruk kel ijk in beeld zijn .
Of her inderdaa d to t een ve rza kelijking va n de Nederl a nd s-S urin aa mse
bet rekkin ge n kOlllt, staa t te bezien. De o ntvan gst va n Eell belaste relatie
doo r de Surin a am se rege rin g - di e het rappo rt bij Illo nde van pres ident
Veneti<l<1 11 a ls ee n Nederlands product terzijde schoo f - illu stree rt de
moeilij kheid o m tot gezamenlijk e co nclu sies ove r het ge mee nscha ppeli jke
ve rl eden te ko men. Toch is dit laatste, zoa ls Pito u van D ijck terecht stelt,
een voorwaa rd e w ill en beide la nd en ko men tot ee n resulta atge richte beleidsd ialoog ove r pl anni ng en uitvoe rin g van een toe komsti ge o ntwikkelin gsrelarie (p. 2). Het is ook vee lzeggend da t de enige Surin aam se a llteur,
H a ns Lim A Po, ve rkla a rt vast te willen ho ud en aa n ee n o nrwik ke lingsrelatie volgens her verdrag van 1975. Naa r zijn zeggen heeft Surin ame
rec ht o p een g un stiger beha ndeling door Nede rla nd da n met Suriname
vergelij k ba re pa rrnerl a nden. Jui st de gedeelde gesc hi edeni s, de o nderlinge
culturele en socia le ba nden , en de specia le ve ra ntwoo rdelijkh eid die de
intern atio na le po litieke ve rho udin ge n Nederland o plegge n voo r beho ud
va n rec htstaa t en ve ilig heid in Suriname, bescho uwt hij a ls een reden o m
de spec iale o ntwikk elin gs relatie voort te ze tten. Een intern ati o na lise rin g
van de sa menwerkin g acht hij ni et aan de o rde, zo lang ni et beweze n ka n
wo rd en dat ee n ve rbeterd e doelmatigheid en billijkheid va n de hulp in
dat ge v::l1 gegarand ee rd zijn. De o pva ttin g van Lim A Po ka n in kringen
van het regere nde Nieuw Front o p noe menswaa rdi ge sreun rekenen.
Ko rto m, Bot en Balkenende zullen nog menig ges prek nodi g hebben o m
hun Surina a mse coll ega's va n de noodzaak van een ve rzak elijk ing va n de
o nde rlinge betrekk ingen te ove rtuige n.

Peter Meel

Rou é Hupsel, Zwarte magie; Door demonen bezeten . Schoorl: Conserve, 2005.
301 p., ISBN : 90 5429 214 8, prijs € 22,50.

'So ms lijken ge beurteni ssen die er plaatsvinden o p toeva llig heden, maa r
hij w ist wel beter. Toeva l bestaat ni er. Dat had die nec ro man ce r hem
trouwens ja ren ge leden verteld: " Ieder mens ko mt o p de wereld 0 111 ee n
voo r hCll1uitgestippelde weg te volgen. Je kan soms a fd wa len o p zijwege n,
maa r alrijd ko m ie weer o p dat pad terec ht 0 111 je weg te ve rvo lgen na a r
jo uw ei ndbestemming. '" (bl z. IA I ) O verpein zin ge n va n een va n de twee
hoofd perso nen in het tweede boe k van Ro ué Hupsel. Zwa rte magie is gebo uwd o p dezc gedachte: er is een groOt pla n waa rin w ii mcnse n p<1ssen,
Rec en sies

de 'goede' en de 'slechre', de zonnekinderen (in her boek) en de dienaars
van de duistere machten. Aan sommige lezers zal zich de gedachte opdringen van Zarathoestra's Ahoera Mazda, de Algoede, die srrijd moet blijven
leveren tegen Ahriman~ de vorst der duisternis.
Hupsel praat over theosofie, over hiërogliefe n, over Maya's, over ontstaan, vergaan en weer ontstaan van werelden, over een verloren gegane
beschaving in Papoea-Nieuw Guinea (Irian Jaya ), over reïncarnatie, vergelijkt de tweede hoofdpersoon, een zonnekind, met Lakshmi (Lakshmi
als godin van het licht blijkbaar), enzovoorts.
Zwarte magie, de tweede roman van Roué Hupsel, met als ondertitel
Door demonen bezeten verscheen in 2005, ruim een jaar na zijn debuut
Blinde muren. Het bock bestaat uit twee delen: deel 1 getiteld 'Cirkel
van het kwaad' (12 hoofdstukken, die worden voorafgegaan door een
proloog); en deel 2, ' Het boek van Zhann' (8 hoofdstukken, gevolgd
door een epi loog ).
Deel 1 speelt achtereenvolgens in Suriname, Indonesië en opnieuw in
Suriname. Deel 2 speelt zich, als we Nieuw-Guinea tot Indonesië rekenen, ook in deze landen af, hoewel in een andere volgorde. De proloog is
gesitueerd in Suriname en Indonesië en de epiloog in Amsterdam.
Het verhaal begint in 1973 in een stad in Zuid-Amerika, waar men
'zowaar Nederlands' spreekt. In Suriname du s, dat twee pagina's verder
expliciet genoemd wordt. Patriek, de hoofdpersoon van Javaanse komaf,
is zoutvleesverkoper en verkoopt ook kippenvl ees op de centrale markt.
De sta nd heeft hij van zijn oom Bert overgenomen. Geen vetpot, maar
hij kan wel wat spare n. Ontevreden is hij niet, toch gaat dit werk 'hem
de keel uithangen'. Van een vroegere (Javaanse) schoolvriend - met vakantie in Suriname - hoort hij dat er een manier is om rijk te worden en
dat wil hij graag. Dat hij daar iets voor terug moet doen, neemt hij op
de koop toe. Van zijn vriend krijgt hij het telefoonnummer van een man
in Indonesië die later een sjamaan blijkt te zijn. Vervolgens krijgr hij in
zijn drom en de boodschappen en aanwijzingen door. Dromen spelen in
de hele roman deze belangrijke rol: ze zijn de ontmoetingsplaats tussen
deze wereld en de andere, ook bij andere verhaa lfiguren. Patrick wordt
heel rijk, ma::Jr moer voor die materiële rijkdom niet alleen betalen met
het leven van zijn zoon, hij wordt ook blij vend geestelijk gekweld door
de demonische kracht met wie hij een verbond sloot: een duivels gedrocht
met 'kwaadaa rdige fosforescerende ogen', gevangen in een kruik. Na zijn
dood komt deze kruik (blz. 75: met op de hals een vreemd zwart teken
in de vorm van een oog) in het bezit van zijn dochter, die voorbestemd
is tot een groot werk.
Toen ik begon te lezen vond ik Zwarte rnagie meteen een spannend verhaal, maar al gauw werd ik afgeleid door slordigheden en onzorgvuldigheden: bijvoorbeeld dat veel Javan en reruggingen na de contracttijd (blz.
] 3); of dat in Surabaja de beroemde tempels van de Borobudur staan
(blz. 13), war simpelweg onjuist is. Over het eerste valt nog te praren: wat
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is veel? In roraal is gedurende 1890-1939 zo'n 23 procenr van de arbeiders gereparrieerd. In /954 hebben ruim duizend perso nen ervoor gekozen mer een gecharre rd schip terug te gaan naar het toen onafhankelijke
Indones ië, war her aamal bracht op ongeveer 9000. Een groep jongeren
vestigde zich in de jaren die daarop volgden in Frans - GlIyal1~1. Op blz. 43
schrijft Hupsel dar enkele honderden van die mensen waren reruggek eerd
naar hun geboortegrond, wat niet klopt met de historische werkelijkh eid,
dacht ik toen en ik vond her jammer. De fouten en slordigheden, en het
soms ra re taalgebruik leidden me af. Ik doe slechts een greep: de hand druk van de oude man op zijn voorhoofd (blz. 48 ); de maan gutsre haar
srralen (blz. 62); Mako iopan (de spiriruele wereld) op blz. 59 is op blz.
63 ineens Malikopan; de trom roffelde op ee n ingrijpende wijze (blz. 72);
Dar wisr hij reso luu t (blz. 1 13); de wek en liepen rustig voo rbij (blz. I 19 ).
Dat Hupse! op blz. 13 schrijft: 'a lle Surinamers hielden van lekker eten
- en van zoutvlees' en voor het gemak de hindoes (ruim 20 procenr van
de bevolking) maar vergeet, die uit rel igieuze overwegingen dit vlees - in
het algemeen rundvlees - niet eren, is ook zoiets.
Voor wie slechts op zoek is naar een spannend verhaal en ni er Van plan is
zich te laren afleiden door een beslist niet sobere stijl, fouten en slordighede n (zoals ik) is d it boek zee r geschikt, want Hupsel hééft een verhaal,
een spannend verhaal. Maar waar was de uitgeve r?
Mensen hebben heel vee! verhalen. In de wereld van vandaag lijkt het
alsof de niet-westerse men s veel meer verhalen heeft, omdar de orale
rraditie in veel van deze culture n nog heel levendig is. Bij het verwerken
van die verhalen tot gesch reven teksten, is echter ook een flinke dosÎs
(zelf)kririek noodzake li jk.
De vraag is nu : wat is de rol van een uitgever bij de boek productie? Wat
is de rol van Conserve in deze? Nauwelijks corrigeren en erop rekenen
dat de 300.000 Surinaamse Nederlanders - velen met he imwee naar her
land van herkomst - en een aanta l autochtone Nederl anders toch alles
kopen W<1f over Surinamers gaat of zich in Suriname afspeelt? Conserve
heeft Suriname een paar jaar geleden onrdekt, dar is zeker! Maar heeft
de uitgeve r geen verplicht inge n ? Of telt voor Con serve alleen het batig
saldo?

Lila GobardlJall-Ramboclts

Wim Hoogbergen & Dirk Kruijt, De oorlog van de sergeanten; Surinaamse
militairen in de politiek. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2005. 316 p., ISBN
90351 29989, prijs € 19,95.

De oorlog va n de sergeanren gaat, zoals de titel indicee rt, vooral over
de Binnenlandse Oorlog, die vooral russen 1986 en 1990 gevoerd werd.
Het wa s een periode van ernstige sc hending Van de men se nrechten, zowel
Recensies

door het Leger a ls het Jungle Commando. Vier van de negen hoofdstukken beschrijven deze perÎode, terwijl de andere hoofdstukken de jaren
ervoor en erna voor hun rekening nemen.
Na hun machtsgreep in 1980 begonnen de militairen een zoektocht naar
een ideologische basis die În linkse richting voerde mer een duidelijk antiNederlands element. In hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat de 'revolutie' in
1983 is verworden (ot een militaire dictatuur. De militairen zijn geïsoleerd
en proberen via va kbeweging en bedrijfsleven meer draagvlak te scheppen. De relatie met Nederland is verzuurd en in plaats va n de vroegere

ontwikkelingshulp gebruiken de Nederlanders nu hun visumbeleid als
belangrijkste politiek instrument. De voorma li ge Nederland se ambassadeur Van Homen geeft aan dat <intieme vr ienden van de bevelhebber'
in 1984 begonnen waren de Nederlandse ambassade van verrrouwelijk
materiaal te voorz ien toen ze tot de conclusie waren gekomen dat ' het
helemaal mis zou gaan' (p. 105).
H et vo lge nde hoofdstuk beginr met de constarering dat 'de vanuir Nederland opererende verzetsgroepen tegen Bourerse in 1986 op srerven
na dood waren' (p. 113). Maar André H aakmat van her Amsterdams
Volks Verzet (AVV) had journalisten gevraagd hem in conract te brengen
met Brunswijk en dat gebeurde ook. De journalisten voorzien Brunswijk
van een va ls paspoort, waarmee hij Haakmat bezoekt. Op 2 1 juli van
datzelfde jaar begint de oorlog met de ove rval van het Jun gle Commando
(Je) te Stolkertsijver. De sc hrijvers rapporteren over de invloed van de
obiaman bij het je, die onder meer brouwsels met lichaamsdelen van
gedode so ldaten maakte. De zwaarste st rijd in de Binnenlandse Oorlog
werd gevoerd tussen september en december '1986. Deze periode eindigt
met de slac hting bij Moiwana en de vlu cht van duizenden Marrons naar
Frans-Guyana. Het gebru ik van bruut geweld door het Nationaal Leger
ach ten de schrijvers 'van doorslaggevend e betekenis voor de groeiende
steun van Brunswijk'. Het j e was volgens diverse huurlingen een ongeregeld zooirje drugsgebruikers (ma rihu ana, cocaïne en heroïne). Ook
had het j e geen politieke li jn en geen lange termijn strategie, sleclns één
slogan: ' Boura moet weg'. Volgens H oogbergen en Kruijt was binnen een
paar maanden ' de oorlog voo r de jungles eigen li jk verloren'. Granman
Gazon van de Aukaners distantieert zich a l in 1986 open li jk van het
Je. De Maruariërs kiezen de kant van het leger, de Saramaka ners zijn
neutraal, terwijl de Inheemsen proberen 0111 nier bij de st rijd betrokken
te worden. Her was du s vooral een strijd van de Aukaners tegen het
Nationaa l Leger.
Toen er in 1987 verkiez ingen werden ge houde n was er geen reden meer
voo r het j e om oorlog te voeren, want BOLiterse was weggesremd.
Hoofdstuk 7 geeft een beschrijving van allerlei pogingen om rot vrede te
komen. Als we zaken goed ana lyseren dan zien we het vo lgende patroon.
Eerst probeert Bouterse in augustus 1987 de oorl og stop re zetten, via
journalist Oltmans (die echter re bang is 0111 naar Brunswijk te reizen

oso
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en maar een brief schrijft) en via AVV-voorzitter Haakmat (die er echter
niet op in gaat). In juni 1988 neemt pater Toon het initiatief voor een
gesprek met Brunswijk, dat door het Comité van Christelijke Kerken
(CCK) en daarna zelfs de regering wordt ondersteund. Pater Toon en
dominee Wilfred Sumter gaan meerdere malen naar Brunswijk, en daarna
spreken de rooms-katholieke bisschop mgr. Zichem en John Kem, die
preses was van de evangelische broedergemeenre, de rebellenleider (april
1988) . In juni 1988 gaat ambassadeur Van Eer als regeringsgezant naar
Sr. Jean. De zaak loopt niet en de Nationale Assemblee (DNA) doet een
poging via Nooitmeer en Rodgers (maart 1989), waarna DNA-voorzitter
Lachmon zelf naar Portal (juni 1989) en Kourou (juli 1989) gaat en met
een akkoord terugkomt. Het akkoord wordt door het leger verworpen
en plotseling duiken er Tucayana Amazones en diverse andere milities
op. Pater Toon legt het vo lgende verband: 'Dat is absoluut, d~lt was één
pot nat, de Tucayana en Bouterse. En waarom mochten we niet in West
Suriname komen? ... cocaïne natuurlijk. Daar werd op grote schaa l in
cocaïne gedaan' (p. 2 '1 8) . Uiteindelijk wordt er onder auspiciën van de
Organisatie van Amerikaanse Staten een paar jaar later (augustus 1992)
vrede gesloten.
Het voorlaatste hoofdstuk verhaalt over de kerstcoup van 1990, de terugkeer van de vluchte lin gen, de gemenebestpogingen van Nederland, en
de vreemde relatie tussen Brunswijk en Bouterse, die kort na de moord
op twee lijfwachten van Bnlllswijk samen koffie zaten te drinken. Het
eindigt l11et het aftreden van Bouterse, waarbij blijkt dat minister Gilds en
luitenant kolonel Mercuur een cruciale rol hebben gespee ld. Daarnaast
was Bouterse vervreemd van de legertop: 'De lucratieve nevenactiviteiten van Boutersc, Graanoogst en andere Bourerse-getrouwen hadden
al langer tot scheve ogen geleid onder de beroepsofficieren' (p. 242).
Vanaf j 993 waren de militairen wee r onder burgerconrrole. De epiloog
geeft een overzicht van de gevolgen van de Binnenlandse Oorlog en een
.:llgemener oordeel over de sociaal, economische en politieke situatie in
Suriname.
André Pakosie is in de pen geklommen en zelfs tevergeefs naar de rechter
gestapt, omdat hij vond dat hij als pro-Bouterse man is neergezet in het
boek, terwijl hij naar eigen zeggen gewoon een ambtenaar was die zijn
werk deed. Er zullen wel meer mensen ontevreden zijn, want dat is een
probleem met her beschrijven van een periode uir de receme geschiedenis
waarbij de meeste hoofdfiguren en figuranten nog in leven zijn, terwijl
de machtsverhoudingen inmiddels veranderd zijn. Men heeft er belang
bij 0111 niet in het verkeerde kamp gezien of zelfs beschreven te worden.
Voor geschiedschr ijvers is dat een lastige taak, ook omdat er nog weinig
geschreven bronnen voo rh anden zijn en informanten elkaar tegenspreken.
De schrijvers zijn gerespecteerde onderzoekers (antropoloog en socioloog)
van wie verwacht mocht worden dat zij zaken niet in het midden laten. Zo
vragen zij bijvoorbeeld, of C li ff Rundo nu wel of geen Je was geworden;
Reçensies

door wie Eddy Jozefzoon was aangeste ld als contactpersoon; of het Oefender vliegtuig van het leger wel of niet geëxplodeerd is; en of er wel of geen
sweri gedronken is tussen Bouterse en Brunswijk op Drietabbetje. Achteraf moet dit soort zaken (ik telde circa tien onnodige vraagtekens) toch
wel te verifiëren zijn. Dit kan via diepte-interviews en andere bronnen. De
interviews met pater Toon, oud-president Shankar en oud-minister Gilds
tonen aan dat deze aanpak belangrijke informatie oplevert. Waarom zijn
Brunswijk en Bouterse zelf niet geïnterviewd? Nergens wordt aangegeven
dat dit geprobeerd is. Ook is niet duidelijk waarom er niet met personen
rond Brunswijk is gesproken, bijvoorbeeld met ex-je-commandanten die
bij de vermeende sweri aanwezig moeten zijn geweest.
Er zijn een aanta l storende kleine fouten, die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden als het manuscript van te voren kritisch doorgelezen
was door een kenner. Moengo bijvoorbeeld telde ook voor de Binnenlandse Oorlog meer dan 2000 inwoners. President Kraag was geen jurist
maar onderwijzer. President Venetiaan is niet gepromoveerd. Peter Koch
was niet de Amerikaanse, maar Nederlandse ambassadeur. De zaak in
hoger beroep tegen Bouterse was niet in 1990 maar veel later. De lamlegging van het vliegverkeer naar het binnenland is verkeerd aangegeven
(was in oktober 1989).
Omdat we te maken hebben met twee geroutineerde onderzoekers moeten
we de beoordelingslat wat hoger dan normaal leggen, met name ten aanzien van het gebru ik van bronnen en de verificatie daarvan. 'De Nederlandse pers is gedurende de gehele oorlog extreem pro-Brunswijk geweest'
zeggen de schrijvers zelf (p. 272), maar in hun vers lag over het hoogtepunt
van de Binnenlandse Oorlog ontlenen zij 35 keer materiaal aan een Nederlandse krant en drie keer aan een Surinaamse krant; daarnaast zeven
keer aan een huurlingen verslag of propaganda boek. Verder tien keer aan
een rapport, een artikel of een meer wetenschappelijk boek en éé n keer
aan een interview. Dit kan geen zuiver historisch beeld opleve ren en de
Oorlog van de Sergeanten is daarom geen gesch iedenisboek .
Wat voor boek is het dan wel? Op dit punt doet het gebrek aan een voorwoord, inleiding of verantwoording zich gevoelen en moet de lezer zelf
maar rad en. Het is geen ec hte analytische verhandel ing, want daarvoor
ontbreekt het op bepaalde evidente momenten toch aan diepgang. Van
een kenner (Dirk Kruijt) van het militarisme in Latijns-Amerika had je
hier en daar toch ook wel wat meer contextuele insteken op dat gebied
verwacht. Hoogbergen brengt van zijn kant wel wat antropologische
kennis over de Marrons in. Uiteindelijk is het boek vooral een beschrijving geworden over een periode, met vrij weinig echte analyse en soms
ietwat anekdotisch.
De waarde van dir boek is dat het de gebeurtenissen over de Binnenlandse
Oorlog voor het eerst systematisch beschrijft. Ook laten de schrijvers wat
meer licht schijnen op een paar gebeurtenissen, met name op de vredesonderhandelingen met Brunswijk, de telefooncoup, de connectie tussen
050 Tijdschrift voor SUflnamistiek 2006.2

de Tucayana en het militaire drugscircuit en het ontslag van Bouterse als

bevel hebber.
Wellicht dat het boek onder druk van de uitgever iers te snelmoes r uitkomen rond dertig jaar Onafhankelijkheid, waardoor wat zaken zijn blijven
liggen. Er is een tweede verbeterde druk gewenst, waarbij zowe l aan de

beschrijving als aan de analyse nog verder gesleuteld moet worden.
MartelI Schalkwijk

John Wladimir Elskamp, Holland heeft ook takroesani en andere verhalen .
Paramaribo: Ralicon, 2005. 127 p., ISBN 99914 891 26, prijs ca. Sur. $ 20,00.
JollO Wladimir Elskamp studeerde een tijdje aan het lOL scheiku nde en
Nederlands, werd beroepsmilitair en maakte als sc hrij ver zijn debuut
in 1997 met ' Holl and heeft ook takroes<1ni' in de bloemlezing Het
merkteken en andere verhalen. Elskamp vertelt in dat ve rhaal over de
verjaardag van oma Jaja, waar de ac hterkl ein zoons tegen elkaar opbieden l11et sterke verha len: twee in de Hollandse drugsscene rijk geworden

achterk leinzoons met hun Hollandse lellebellen ('bakrak ippen') ve rsus
de Surinaamse 'thuisblijvers', geest ig door de sc hrijver aangeduid met de
stand van een voetbalwedst rijd: 'Koni nkrijksspelen: Nederl a nd 1 - Suriname I' . Het prozastuk heeft alles va n het goede verhaaJ: er zit vaart
in , er speelt zich een bijna klassieke strijd van giganten af die spa nning
veroorzaakt, de plot wordt goed opgebouwd en verrassend afgerond ,

en bovenal; het verhaal is voortreffel ijk geschreven in een levend ig Surinaams-Nederlands. Nu Elskamp met ee n eerste ver hal enb und el komt,
heeft die terecht de titel gekregen van zij n debuurverhaal. En de ve rwa chtingen zijn hooggespannen .

In 120 bladzijden geeft Elskamp maar liefst 21 ve rhalen, plus een inleiding. Die inleiding begint over her feit dat hij in de verte familie is va n
Alben Helma n, familiaal gebabbel dat er voor de verhal en niet toe doet.

Dan volgt er een stuk over zi jn leraar Rappa die hem stimuleerde rot
sc hrij ven, gel ijk wij alle n tot goede en slechte daden zijn aangezet door
o nze leraren. Dan vo lgt het relaas dat hij meedeed aan een verhalenwedstrijd van De Ware Tijd Literair. Hij viel ni et in de prijzen 'want mijn
verhaa l was geen verlengstuk van de Nede rland se invloed in Suriname'.
Een ferm sta ndpunt, goed gezegd! De bewering wordt ec hter in de vo lgende zin weer compleet onderuitgeh aa ld, want wat blijkt: de jury was
tot zijn ve rba zing toch ni et zo door H olland beïnvloed als hij dacht en
selecteerde zijn ve rhaal voo r publicatie. 'Aangemoedigd hi erdoo r ... ' enz.
enz., en zo hobbelt die inleiding nog wat alinea 's door, mer die nooit
ophoud ende expJi citee rdri ft van a lle beginnelingen die bang zijn dat hlln
ve rh a len onbegrij peli jk zijn , als ze er nier plattegrond, gebr uiksaanwij zing en ovenwanten bijleveren.
Aaea'.sits

Dan komt het eerste verhaal, 'Marijke', een goed opgebouwd ver haal
over een meisje dat de ik-figuur zeventien jaar na zijn schooltij d weer
tegenkomt. Maar wat gebeurt cr: tegen de tijd dat het spannend wordt~
gaat het verhaal over in een samenvatting van Marijkes leven en flak kert het verhaal als een nachtkaars uit. Het volgende verhaal, over een
jongeman die het rundvlees eet dat bij zijn Hindostaanse vriendin voor
de honden wordt klaargemaakt, strandt opnieuw in een flodderplor.
Nummer 3, 'F..ck you', over de Chinese restauranthouder Fok YOll, is
als vertellend geheel redelijk geslaagd. Nummer 4, 'Gekken bezoek' , gaat
over het bezoek aan een vriend in een psychiatrische inrichting. Een
relaas over een psych isch beschadigde Surinaamse militair: dat zou toch
een schitterend verhaa l moeten opleveren! Maar het blijft weer steken in
een aanzet je en gaat weer uit als een ballon die leegloopt met het bekende
geluid van de betere scheer.
Telkens opnieuw legt Elskamp interessa nte verhaa lelementen neer, om
na enkele bladzijden te vergeten dat er met die elementen ook nog een
verhaal verteld moet worden. Ik ga nu niet die hele reeks kwart-, halve en
driekwartplotjes navertellen, maar zal proberen een algemene kensc hets
.J
van de bundel te geven.
Elskamp heeft een hekel aan zwaarwichtigheid in de literatuur en daar is
helemaal niks op tegen, maar hij wi l anderzijds toch ook nier doorgaan
voor de Goedoe Goedoe Thijm van de 21ste eeuw, hij is niet van de straat
en spreekt zijn tal en. Het lijkt mij dan overigens wel van belang geen
potjeslarijn te schrijven (p. 19), het Nederlands correct te gebruiken (p.
83 : 'zij weidde mij in ... '; alsof het om een koe gaat!), niet een kreupele
Samami spelling te hanteren als je in elke bibliothee k de spellingsregels
kunt vinden (p. 70) en al helemaal geen blunders te maken door het
Javaanse batikken te verwarren met het Hindostaanse muziekgenre van
de baithak gáná en dan uit te komen op het idiote bhaitik gana (het staar
er echt, en zelfs tweemaal, op p. 82).
Deze voorbee lden illustreren twee dingen. Allereerst dat de auteur een
poging waagt om zijn verhaa lstof te kiezen zonder zich te bekommeren
om al die oude schuttinkjes die voorheen maakten dat de Creool over de
Creool schreef, de Hindost~an over de Hindost;tan enz. Oir lijkt me pure
winst en ook een helder signaal van een veranderende tijd en mentaliteit
in het Suriname van dertig jaar na de onafhankelijkheid. Elskamp is een
beetje een vlegel, hij sc hrijft mer groot gemak over alles wat aa n verhaalstof voor het oprapen ligt. Hij is de fase voorbij van de 'interetnische
relaties'; het srrafhok keert bij hem nog wel terug, maar hij heeft het lef
om ook in de huid tc kruipen van allerlei andere verhoudingen - moslim
en hindoe, Creool en Chinees, Hindostaan en aan hem uitgehuwelijkt
meisje, travestiet en hetero. Hij zet dat ook allemaal neer op een vlegelachtige manier en laat zich niks gelegen liggen aan de tuttige fatsoensnormen van de kl einburgerlijke samenleving. Hij schrijft een gemakkelijk
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kaa r, ko mt so ms met gra ppige of bruta le terzij des waarin de sc hrij ve r de
ve rre li er corri gee rt of de leze r roesp ree kt, hij geefr ko mi sc h en goed weer
wa t de vo lkssj moel a ll emaa l produ ceert: ' O m redenen di e mij o nbeke nd
wa ren, was hij zoda ni g uit zijn gewo ne doe n ge raa kt, da t op na me nodi g
\vas in het gest icht aa n het begin va n de straa t met de naa m va n o nze
O lympi sc he hind e uir Coro ni e. (D ie ene di e zovee l "rerboel" drinkt, da t
ze teveel " kaffe jiene" in d' r uri ne mengse l vond en.)'
Tegeli jk laten de voorbee lden zien dat Elskamp ee n cru cia le fo ut maa kt:
hij denkt dat je a ls je ni et zwaarwichtig w il doen, je ook no nchalant kunt
sc hrij ven. Da n merk je dat hij va ak we l de kl ok heeft ho ren luiden, maar
ni et wee t waa r de kl epel hangt. Als hij klaa rblijk el ijk de islamirisc he geestelijke l1lufti bedoelt, sc hrij ft hii: mulfi. Een de rge lijke ve rgiss ing is veelzeggend , maa r is o p zich nog ni er eens dra mati sc h. D ra mati sc h is wel dat
Elska mp sc hijnt te denk en dat a ls je maa r ko piee rr wa t er in de ka ntin e va n
de Memre Buku-kaze rn e gezegd wo rdt, dat je dan oo k a uro matisc h een
goed verhaa l krij gt. Maa r een anekd o te is ee n anekd ote en geen verhaa l.
Een mop is ee n mo p en geen verh aa l. H et gaa t er juist om dat ee n schrij ver
de suggesti e va n rea lisme vasth o udt, maar roch een stijl met spankracht
weet te rea lise ren. Dat zie je zo mooi bij Ma rylin Simo ns: zij schrij ft heleIIlaa l geen fanrasti sche of magisc h-rea listi sc he ve rha len, maar tilt door de
bij zond ere ve rwoordin g va n gewo ne dinge n, het pla r-all edaagse uit boven
de banaliteit. Pro bleem va n Elskamp is da t hij het wel kán - hij bew ijst het
in enkele meesterlijk e alinea's, en in ee n enkel verha a l ho ud t hi j het ook
wr het einde vol - maa r in de res t is hij te ge ma kzuchtig. Ki jk naa r al di e
afgetrap te zinswendinge n: ' in een gea nimee rd ges prek gewikkeld ', ' H et
hoeft gee n betoog da t . . .', 'die be wu ste dag', 'de stem ming za t er goed in '
- dit is de stijl va n de kaze rneso ld aa t di e in zijn bri ef aa n zijn o uders ni ets
te melden heeft maa r zijn ve lletje w ch w il vo lsc hri jven. So mmige verh a len
zijn werk elijk zo bescha mend slecht: het g ru we lijk fl a uwe 'O pen brief aa n
Will em-A lexa nder', of 'Esmera ldalove r ee n jongen di e d roomt te worden
uitgehuwe lijkt aan een ma ffi adochter ro t het mo ment ... dat hij wa kker
wo rdt: ja, harts rikk e leuk voor de lagere-schoolkra nt.
De vraag is: wa a ro m neemt di e vee lgeprezen edito r va n deze verh a len,
Rob by Para bi rsing oftewel de sc hrijver Ra ppa, ee n aa nk o mend a uteur
niet in besc herming? H et antwoord lu idt: o md at Ra ppa dezelfde gedachte nkro nk el maa kt a ls Elskamp: denk en da t gesc hreve n geo uwe hoer oo k
litera tuur mag heten. Dat is ee n ve rgiss ing di e maa kt dat de leze rs eno rm
wo rden o nd ersc hat. H et ergst va n al vind ik nog wel d at Elska mp ee n
sc hrijfta lent heeft dat maa r eens in de vijf of ti en jaar o pduikt. In 'De
a nc.l t:: rt:: ka llt van de stro ulIl ' fa ntasee rt ee n aankomende leraar hoe hi j zijn
leerlin ge n za l terro ri se ren. Dat is ee n von dst, a ls leze r w il je weren hoe
dat gaa r uitpa kk en. M a ar het pak t helemaa l niet uir: het ve rh aa l eindigt
o p het mo ment dat het moet beginnen, ee uw ig zo nd e.
Ik zie de reac ti es a lwee r aa nko men: pak ik ee n de buta nt nu ni et vee l te
ha rd aan? Nee, mijn e dames en heren va n de softe secto r met uw uitgeslcRec ensies

ten argumenten die ik nu al 200 jaar hoor. Ik houd van vlegels, ik houd
van die Elskamp die met zi jn debuutverhaal uit 1997 bewezen heeft met
groot gemak een goed niveau te halen. Ik betreur de teloorgang van dat
talent. De vlegel Elskamp moet snel weer opstaan! Voorwaarts, mars!

Michiel van Kempen

Trudi Martinus-Guda, Drie eeuwen banya; De geschiedenis van een Surinaamse slavendans. Paramaribo: MINOV Dire ctoraa t cultuur, 2005. ISBN
99914-105-1-1, prijs Sur. $ 85,00 (plus Sur $ 15,00 voor de bijbehorende CD).

Recentelijk verscheen in Paramaribo het product van een project dat
al enkele decennia liep: Drie eeuwen banya; De geschiedenis van een
Surinaamse slavendans door Trudi Martinus-Guda. De uitgever is
cultuurstudies, een afde ling va n het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling en het project is door de tijd heen een aanta l bureaus van
directeuren van deze afdeling gepasseerd. Het leuke was dan ook dat
er ook zo'n vijftal aa nwezig waren bij de presentatie van het we rk in
het Nola Hatterman Instituut. Cultuurstud ies heeft de uitgave, door de
UNESCO gefinancierd, gedragen en Hillary de Bruin, het hoofd van
cu lruu rstudies, heeft bijzondere assistentie verleend met betrekking tot
het muzikale gedeelte, waaronder de muzieknotatie en de bij het boek
horende CD met banya-liederen.
Er is lang aan deze publicatie gewerkt en dat heeft zo zijn voordelen. De
auteur heeft vo ldoende tijd voor reflectie, er kunnen nog nieuwe bronnen
ter referentie bijkomen en je kunt meer en ande re informanten raadple gen. Het fe it dat Guda zelf op Curaçao woont, en niet in Suriname, zal
ook een rol hebben gespeeld. Ze pakte het idee voor deze studie op nadat
ze intensief had samengewerkt met Alex de Drie, een verteller die ook
goed thuis was in het banya-gebeuren.
Het boek is helder ingedeeld in vijf hoofdstukken. De inleiding, waar
het begrip banya wo rdt uitgelegd als 'dansspel, ee n onderdeel van ce remonies ter ere van de voo rouders', gaat ietwat verloren doordat deze op
de linkerpagina is afged rukt en bovendien niet is genummerd. Als je dus
met hoofdstuk 1 begint, val je l11et de deur in huis. Het werk is uitstekend gedocumenteerd, er zijn allerlei bronnen gebruikt, va naf de achttiende eeuw tot heden, sch riftelijke zowel als orale. Helaas worden deze
bronnen niet altijd in hun context geplaatst. Zo wordt er bijvoorbeeld
verwezen naar de eerste vredesverdragen met de Marrons, maar de tijd
waarin deze we rden gesloten, is niet aangegeven (p o 17). Het werk was
du idel ijker geweest als de auteurs van de bronnen eerde r en compact waren ingeleid. Rechter Lammells bijvoorbeeld, is een bijzonder belangrijke
informant. In de studie is hij voor het ee rst geciteerd op p. 67 en daarna
komt hij nog een aanta l keren ter sprake. Dergelijke belangrijke bronnen
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verdienen ee n gedegen documentatie. Zoa ls het feit dat hij de mecenas
was \lall Gerrit Schouren, de maker va n de dio rama's di e Guda beschrijft.
Met de vee lheid aa n bro nnen , ze ker die va n versc hillende contempo rain e
sc hrij ve rs. gcefr Guda aan dat het toch wet heel bepalend is door welke
bril je de situatie bekij kt. Drie bronnen uit dezelfde periode kunnen zo
een ge heel a nd ere visie etaleren (p. 114 ).
In het eerSte hoofdstuk 'C ulnlllr, C hristend om en slavernij ' too nt Guda
duidelijk aan dat identiteit onlosmakelijk is ve rbonden met het wezen
van de mens en hem als zodanÎg nooit kan worden afgenomen, zoals
ee n aanta l Surinaamse Creolen vaak bewee n. Ondanks alle pogingen
van de planragemeesters, het gouvernem ent en de kerkelijke instanti es, is
de Creoolse cultuur levend gebleven en is het alleen maar als tra gisc h te
bestempelen da t 'wiNti-uitingen' pas va naf 197 1 officieel legaa l zijn.
Guda had mee r ver ban den kunnen legge n. Uit het feit dat de plakkaten
die dienden o m het baljaren expliciet re ver bieden frequent werden
herhaa ld, blijkt wel dat ze vaak werden overtreden. Ui t de tekst va n
de studie is oo k we l op re merken dat de planters zich op ee n gegeven
moment neerlegden bij her feit dat ze het ba lja ren nooit in zijn ge heel uit
zoude n kunnen bannen. De a uteur geeft met citaten aa n hoe opulent de
dansfeesten ware n en hoe de slave n waren uitgedost (p. 6 1). Zou er dan
gee n verba nd zijn met het plakkaat waarin diverse go ud en sierad en en
andere o psmuk werden verbod en? Te al len tijde moest worden vermeden
de indruk te wekken dat slaven het beter hadden dan arme vrije blanken,
di e zich wellicht gee n goud kond en permitteren.
Guda beschrijft vervolgens de herkomst van de banya en de socia le functi es die hct spel door de tijd heen heeft ge had. Hoofdstuk 3, ' De kunst
va n de ba nya', is gew ijd aan de teksten, mu ziek, dans~ en drama vormen,
kl eding en o rga nisatie. Zo laat de auteur aan de hand van vele voorbeelden en illu stra ti es zien dat via de ban ya andere cultuurelemenren
geëtaleerd kunnen worden. Guda laa t ook zien dat de ban ya geëvoluee rd
is naarmate de omstandigheden ve randerden. De orale geschiedenis krijgt
voo ral gesta lte in het hoofdstuk 5, dat rec ht wil doen aan de plaats va n de
voo ro ud ers, door middel van overgeleverde ve rtellingen en liederen. Met
de vastlegging va n deze gesc hiedenis va n binnenuit herkent de C reool se
bevolking zic hzelf. Daa rn aast is er een lange brief va n een plantage l11 ees~
ter aa n zijn zus in ~ederland o pgeno men, die duid el ijk illustree rt hoe ver
de belevingswereld va n de slaven afstond van die va n de kolonisren.
Trudi Maninus-G uda woont op C uraçao en ze ve rn oe mt eve n de tumba
in het kader van de terminologi e met betrekkin g rot de banya. Verd er zi jn
er geen vergel ij kingen getrokken. Her zou bijzo nder waa rdevol zijn als
er in navo lging van deze belangrijke studie van Guda, ee n verge lijkend
onderzoek wordt gedaan naar dergelijke culrullfuitin gcn in de rest va n
het Caraïbisc h gebied. Dan kunnen er bredere en diepgaandere conclusies
getrok ken worden ove r bijvoorbeeld het creoliseringproces va n de banya,
want dit za l in de diverse regio's wellicht anders ve rlopen zijn.
Reeen, iu

De grote krachr van dir werk is, dat er een hele serie banya-liederen is
geïnvemariseerd, een aamal zelfs mer muzieknotarie. In deze was vooral
Focke (J 858) een belangrijke bron. Het werk beslaat de gehele periode
van koloniale geschiedenis plus die van na de onafhankelijkheid . Belangrijk is de vaststelling dat een aantal vormen van de banya nog steeds
wordt gepraktiseerd en bovendien verder zal evolueren.
Dit behoud van cultureel erfgoed is van onschatbare waarde, want war
is vastgelegd, gaat niet verloren. Door zich altijd te moeten spiegelen aan
beelden die in schriftelijke cu ltuurbeschrijvingen zijn opgebracht door de
kolonisator, herkende de gekoloniseerde zichzelf niet meer en ontstond
er onzekerheid en verwarring over de eigen identiteit. Guda hefr mer
deze studie voor een groot deel deze verwarring op, en veel mensen in
Suriname kunnen hun eigen spiritualireit weer omarmen.
Hilde Neus

Henna Goudzand Nahar, Hele dagen in de regen. Breda: De GeuslNovib, 2006.
191 p., ISBN 9044503693, prijs € 18,00.

Hele dagen in de regen, de eerste roman voor vo lwassenen van Henna
Goudzand Nahar die onder de naam Amber Nahar al eerder twee kin derboeken publiceerde, speelt zich af in een nier nader genoemd land dat
echter als Suriname herkenbaar is, in een kleine gemeenschap van Marrons en 'kleurlingen' aan de Lanarivier in het district Sohowi. Daar liggen
de twee dorpjes Abseba en 8ajo. De dorpjes zijn onderl ing gescheiden
door versch illende bevolkingsgroepen, maar ook in Abseba zelf leven
verschillende groepen gescheiden naar kleur en klasse met de kennelijk
onvermijdelijke wrijv ing tot gevolg: 'de kleurlingen, die zich geconformeerd hadden aan de slavernij, waren uiteindelijk de enige erfgenamen
geworden van de koloniale macht. De moed die de marrons getoond
hadden door zich re verzetten tegen het systeem van slavernij, had zich
tegen hen gekeerd . Net als de indianen waren ook zij terechrgekomen in
de marges van de samen leving' (p. 58).
Hele dagen in de regelI geeft een beeld van het onafhankelijke land. De
militairen hebben er de leiding genomen en de burgerlijke overheid is aan
hun macht overgeleverd. Abseba wordt in haar ogensc hijnlijke postkoloniale sluimer op een 'doorsnee maandagochrend' opgeschrikt door een
dubbelconflict. De militaire overheid heeft in de persoon van commandant Voetboog besloten de in de regentijd volkomen onbegaanbare weg
naar de hoofdstad Simarabo re asfa lteren en voor de financiering daarvan
de subsidie voor het onderwijs drastisch te verminderen, wat tot protest
leidt van de in het dorp gestationeerde Nederlandse pater De Vries, die
ook de school runt. Dit conflict russen wereldlijke en geestelijke overheid
wordt gecompliceerd met de uitvoering op hetzelfde moment van een
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genezingsrirueel dat het gehele openba re leven in het dorp plat legr. Noch
de Nederlandse pater, noch de prediker Hans Wijnruit die zelf een ' halve'
Marron is, hebben met hun mÎssio nerÎng meer kunnen bereiken dan dat
het christendom in het stadje ee n ' tweede religie ' is gewo rden: 'Beide gemeenschappen bleven het christendom gebruike n zoa ls ee n kok kruiden
gebruikt om het ere n op smaak te brengen: waaraan ze steun meende n
te hebben, daar sronden ze voor open. Maar op de benauwde momenten
in het leve n zoc hten ze troost bij hun trommels. Daarmee probeerden ze
hun angsten te overwinnen' (p. 11 ).
Hen na Goudzand Na har beschrijft via een groot aanta l personages het
dorpsleven waar behalve de twee genoemde hoofdconflicten heel wat
andere tegenstell ingen een belangrijke rol spelen, zoals de herinnering
aa n het koloniale slaven verleden tegenover het huidige militaire regiem,
de vroege re afhankelijkheid tegenover de srefidel1si va n nu, de buitenla nd se blanke pater tegenover de prediker die evenm in vo lledig deel
van de gemeenschap uitmaakt, de prediker tege nover de onderwij ze r, de
kleurlingen tegenover de Marrons, de militaire comma ndant tegenover
de districtscommissaris. Niemand wil terug naar de koloniale tijden van
we leer, maar ook de huidige sitllatie blijkt verre van ideaa l. Het persoonlijke belang prevaleert bij veel personages boven her algeme ne. Zo is de
onderwijzer Roy Bandman tegen de asfaltweg omda t hij vreest dat dan
teveel stadsmensen zu llen ontdekken dat hij travestiet is.
Het conflict komt in een stroomversnelling als de pater wordt gearrestee rd en de vo lgend e dag na ar de stad wordt gesru urd. Maar of dat iers
van de conflicten za l oplosse n ? Intusse n versc hijnt er een grore groep
vluch telin gen uit Gran Victorie die naar Frans-Guyana uirwijkt. Ze
worde n door de militairen beschuldigd van drugsteelt in het binnenland.
Prediker Ha ns Wijntuin maakt een rapport van al le gebeurtenissen om
de positie van de vluc htelin ge n te ve rded igen. Hoe dit allemaal afloopt,
wordr ni et verder besproken.
Uiteindel ijk blijken een aantal schoolkindere n de dragers van de moraal
va n het ve rh aal. Ze besluiten het hokj esdenke n en het leven met traditionele tegenstellingen o p te heffen door niet meer naar de vo lwassenen te
luisreren en hun eigen g:tng te gaan: 'Jij luistert re vee l n:lar grote mensen.
Als zij straks dood zijn , moeren wij nog heel lang leven' (p. 183). Het
land is in een halve eeuw grondig veranderd en dat moet aanvaard worden. Geschiede ni s is onomkeerbaa r.

Wim Rutgers

RltcltAsies

Soucy Gummels, Lielde Op hel eersle gezicht. Schoorl: Conserve, 2005. 234 p.,
ISBN 90 542 9213 X, prijs € 19,00. Een vertaling van: Soucy Gummels, Seeds ol
Hope. Columbia: Tigress Press 2004. 233 p., ISBN 0 97408488 3, prijs US $13,95.
Soucy Gummels, Circle ol Love. Columbia : Tigress Press, 2005. 300 p.,
ISBN 0 9761315 36, prijs US $15,95.

Soucy Gummels (Paramaribo 1958) publiceerde poëzie en proza, zoa ls
Gedichten voor jou, mij en ons allemaal (1986) en Schakels (1996)
die opnieuw werden uitgegeven in Zwart op wit met een accent, eell
verzameling gedichten en gedachten (2004) waarvan de uitvoerige titel
voor zichzelf spreekt. Haar Engelstalige verhaal Daddy (2005) bevat de
fragmentarische geschiedenis van een meisje dat tot jonge vrouw opgroeit
en het verlies van haar beide ouders. Haar Amerikaanse roman Seeds
of Hope (2004) werd in 2005 in het Nederl ands venaa id onder de titel
Liefde op het eerste gezicht. Cirde of Love (2005) is haar voorlopig
laatste roman die aan het einde van het verhaal echter al weer een nieuw
liefdesverhaal aankond igt.
In zijn memoires In triplo beschreef de bekende jurist-auteur Hugo Pos
zijn positie als criticus: 'Ik weet maar al te goed dat ik geen baanbrekend criticus ben geworden, behalve waar het de opkomst van de Surinaamse literatuur betreft. Ik zag mijn taak meer als voorlichter, omdat ik
voornamelijk boeken recenseerde uit of over vreemde culturen {... ] Mijn
recensies zijn er meer op toegespitst om de lezers wegwijs te maken in
ee n literatuur waar ze alsnog vreemd tegenover staan . [... 1 Een criticus
moet het veld wieden, dat is zijn functie, dat wordt van hem verwacht.
Het kan niet zijn bedoeling zijn dat hij zic h tot de orchideeënkas beperkt'
(In triplo, pp. 180, 193).
Dat een criticus het hele veld moet wieden en zich niet mag beperken Wt
de orchideeënkas is een respectabel standpunt dat verdedigd kan worden.
Maar evenzeer va ir het te verdedigen dat de criticus zich beperkt tot
boeken die er toe doen. Waarom lezers lastig vallen met iets waar voor
hen en de criticus niets positiefs aan te ontdekken va lt ?
Het lijkt waarschijnlijk dat Pos aan literaire kwaliteit dacht toen hij zijn
keus omschreef, maar er is ook nog een ander aspect, namel ijk dat van
het genre of subgenre. Wordt alleen het literair waardevolle van de canon
besproken of krijgt ook het niet-gecanoniseerde een plaats? Deze laatste
vraag hield me bezig vanaf het moment dar ik Soucy Gummels, Seeds of
Hope (2004), in het Nederlands vertaald als Liefde op het eerste gezicht
(2004) en Cirde of Love (2005) onder ogen kreeg. Deze twee romans
vallen naar vorm, stijl en inhoud volledig in de categorie van de populaire
relevisiesoaps en Zuid-Amerikaanse telenoveJas. Moet de kririek haar
kritische terrein zodanig verbreden dar ook dir soort werken aan een
serieuze bespreking onderworpen wordt? Mer een lireraire maatstaf kan
immers alleen het c1ichémarige geconstateerd worden: oppervlakkige lief-
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desgesc hiedenisse n met hevige emories, gebracht in een srijl di e vo lstrekt
cliché is. Maar in het subgenre va n de telel10vela zijn de twee verhal en
co mpl ee t geslaagd met alle ins en outs aan emori es, verwikkelingen, onve rwac hte we ndingen of juisr voo rspe lbare verhaa ldraden en ee n gel uk kige happy el1dillg: vlot gesc hreve n, snel geleze n en direct verge ren.
Liefde op het eerste gezicht bevat her verhaal va n het derm are onge luk kig verlopen huwelijk va n de Am erik aanse bibliotheekmedewerkster,
za nge res en ges laagd auteur van niet minder dan tien roman s, Sharisa
Wenrwo rth, da r ze voor de rest va n haar leve n geen hec hte rel ati es mee r
durft aan te gaan . Maa r gelukkig is da ar de ges laagde bouwkundige en
pro jec to ntwikkelaa r Shane di e haa r stukj e bij beetje, in de delen ' De
sc haduwen en de twijfels', 'De menta le blokk ade', ' De doorbraak' en
'De laa tste ba rri ère' na ruim 230 bladzijden weet te verove ren zoda t een
zo nni ge roeko mst o pnieuw haar deel wordr. Het ve rhaal wordt hi er en
daar onderbroken met lyrische uitboezemingen in dichtvorm.
Circle of Love bevat het verhaa l va n ee n jo nge srudente Lucia en haar
liefde voo r de veel o udere ] aso n. De uit icaragua afkomstige ouders
hu wel ijken de in de Verenigde Staten studerend e zeventi en ja rige Lucia
ec hte r uit aa n haa r jeugd vriend Raoul. De gelofte aa n een stervende en
de familie-eer noodzaken Lucia toe te geve n en voetstoo ts naa f haa r
geboo rtela nd af te reize n. Haar huwelijk is redelijk in twee betekenissen
en ze krijgr twee kinderen, al weten beide echtelieden dar het ee rste kind
va n Jaso n is. Als de contra's de hacienda va n de fa mili e in brand steken
komt Raoul om als hij zijn o udste zoo n redt, waarna Lu cia opnieuw naa r
de Ve reni gde Staten gaa t 0111 verpl eeg kundi ge te worden. De lezer ma g
dri e keer raden of ze haar ] ason nog weer ooit zal o ntm oeten ...
Deze verh alen zijn mooie omspannende en o ntsna ppend e leesstof voo r
ee n regenachtige middag in Amsterdam-Zuid-Oost of in de sc haduw va n
Colakree k. Nie t meer, maar ook niet minder dan da r. Wel heb ik er nog
een literai r-histo risch bezwaar tege n. H et zij n sentimentele verhalen vo l
romantiek zo:t1s di e va naf de jare n 1930 geschreven werden: verha len
va n liefde, ha rtstoc ht, ja loezie, wraak en noodlot, ve rh a len die zich a lle
afspelen in grote la ndhui zen in ve rre landen. Het Caraïbisc he karakter
erva n is ver te zoe ken . Schrijvers hebben de volledige vrijh eid hun onderwe rpen te ki eze n waar ze willen. H et is de uitwerking van plot en de
stijl die bepalen of verhalen al da n niet ges laagd zij n. Na ti ona lisme en
cha uvinisme ve rwer p ik. Maar ik vraag me wel af of wc gediend zi jn met
de terugkeer naa r di e tijden van Ca raïbisch exotisme.

Wim RIltgers

Rece nsies

Marilyn Simons, Drie Surinaamse verhalen. Leiden: Uitgeverij Silans, 2002.
47 p., ISBN 90807603 15, uitverkocht; Marilyn Simons, Carrousel; Verhalen,
Paramar ibo: Uitgeverij Okopipi 2003. 98 p., ISBN 99914 64 09 3; Marilyn Simons,
Koorddansers. Breda : Uitgeverij Oe Geus, 2005. 159 p., ISBN 90 445 0667 6, prijs
€ 18,00.
Eé n a uteur, dri e titels en toch één zich steeds uitbreidend boe k. Toen
Ma ril yn Simons tcr gelege nh eid va n het li te raire Haagse Winternachten
fes ti va l 2003 haa r Drie SurÎnaamse verhalen publiceerde, sloege n die in
a ls ee n bom : hi er kwa m een zee r a uth enri eke stem als het ware uit het
ni ets va llen. Dat ' ni ets' was echter niet helemaal juist omd at a lle dri e
verha len a l eerder in Suriname of in Nederl a nd gepubliceerd wa ren. Doo r
de bek ro ning van een ve rha a l in de Ware Tijd Uterair in Suriname en
her wi nnen va n de Kwa koe literatuurpri js voor ve rh a len in Nederland
had Maril yn Simo ns intussen a l enige bekendheid ge krege n. De Oko pipi uitgave betekende vervo lgens een substanriële uitbreiding va n drie naa r
vee rti en verha len. Koorddansers beva t a lle ve rh a len uit Carrousel, aa n
het ei nd e va n de bundel aa ngevuld met twee nieuwe bijdrage n.
We zij n de laatste jaren verwend met een di ve rsiteit aa n literaire debuten
va n vrouwe lij ke auteurs a ls Annel de No ré, Cá ndani, M ala Kishoendaja l,
Ann ette de Vries en Rita Rahm an, maa r Ma ril yn Simons slaagt erin binnen
dat vee lvo ud va n stemmen opnieuw ee n ge heel eigen ge luid te laten horen.
Haar vee la l korre verhal en ve rnieuwen het beste va n het sociaa l-realisme
va n de ja ren zestig en zeventig, haar ta a l en stijl pa kken het Surinaa msNederlands weer op zoa ls in het verleden R. Do bru dat gebruikte. De
ve rh alen zijn zo op dubbel e wij ze dicht op de huid va n de Surinaamse rea li te it ontstaa n. Of beter gezegd: ze ra ken het hart va n di e sa menleving. Her
is ove ri gens ni er zozeer va n belang in welke traditi e een auteur geplaatst
wordt a ls wel wat er op persoonlij ke wijze met die traditie gedaa n wo rdt.
Koorddansers bevat in ruim 150 pagina's zestien verhal en, wat bewijst
hoe Ma rilyn Simons woekert met de ru imte. Ko rre ve rh a len sc hrij ven is
ee n kun st die ze beheerst. Ze sc hrijft gese rree rd , zond er ove rbodigheden
en bij komstigheden maa r rec hr op her doel, waa rbij ze ge bruik maa kt
va n suggesti eve gegevens di e 31s va nze lf op hun plaa ts va llen. Ze ham eert
gee n grote woorden maa r her begrip va n understatement is ook niet
va n roepass ing. Daarvoo r is her effect va n de ve rh a len dan roch weer
te navra nt. U zult inmiddels in de ga ten hebben da r ik haar we rk wij ze
o msc hrij f door middel va n o mcirkelende ka ra kteriserin gen. Haa r co mbinatie va n stijl en stru ctuur zijn heel moeilijk direct onder woorden te
brenge n. Probee r ee n va n haar verha len maa r eens in het kort sa men te
vatte n, dat za l vaa k moeilijk blijken o md at er daar bij onh erroe peli jk vee l
essentieels verl ore n gaat.
Koordda11Sers gaa t over <gewo ne' dage lijkse za ken, zoa ls een jonge moeder di e naar de do kter moet en haar kind eve n a llee n thui s achterla at,
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schieten , o ve r opvoedin gssituaties van ouders en grooroud ers, maar oo k
o ver een dru gs koerierster en d e decembermoord en. De verhal en gaan
o ver ee n vo uui ge mensen die o ve rge leverd zijn aan zak en en perso nen
die ze ni et behee rse n. Z e gaa n ni et ove r het verlies véln co ntrol e maar
o ver het gegeven da t mensen nooit in ee n positi e ve rk eren wa a rin ze
comro !e hebben op de omstandigheden. Die mac hteloos heid komt voort
uit het feit dat ze een mei sje zijn , dat ze nog jong zijn of omdat ze arm
en d aa rdoo r o nvo ldoend e asse rri ef zijn. M a ril yn Simons sc hrijft ve rha len
wa a rb ij de dingen uit het dagelijkse leven meta fori sc he betekeni s krij ge n
en zod oe nde za ken wo rden die voo r de hoofdpersoon en voor de leze r
de diepere dimen sie k rij gen van ve rha len o p leve n en d o od . Ze schrijft
ve rh a len va n d e o nma cht van ma chtelo ze n tege nove r de ma cht, o f di e nu
wo rdt uitgeoefend door ee n ambtena a r, een verpleegkundi ge o f domweg
iemand di e ouder is en res pect eist. H et zijn ve rh a len van de kwets baa rheid va l1 jo nge mensen ten o pzichte va n volwassenen .
De vo rm van de ve rh alen is die van een dubbel gela agdh eid, waarbij
hed en en ve rl eden beurtelin gs aan de o rde ko men. Wat gebeurt er nu
en hoe is dat o ntstaan ? H et is ee n procéd é dat ook H ugo Pos vee lvuldi g
in zijn verhal en toepaste. Een derge lijk e vorm is fun cti o nee l voo r d e
dubbele inhoudel ijke laag di e w e al constatee rd en. Achter cn o nder her
verha al o ppervlak bev indt zich steed s een a ndere en di epere betekeni s,
som s d o min a nt soms a ll ee n o nd erhuids.
Verge lijking van Koorddansers met d e voti ge uitgav en leen dat de N ederbndse uitgever de ve rh a len li chtj es ge redi gee rd heeft voo r een Europees
leespubliek. Gelukki g niet ec ht veel want da t zo u de a uth enti citeit van het
Surinaa ms- N ed erl a nd s aa ngeta st hebben. Een paa r pag ina's woordenlij st
a chterin helpt de :"Jederlandse lezer op weg, al zal di e nog vee l ze lf uit de
ta alcontext moeten herleiden.
De Ned erland se uitgever noemt op de o mslag de ve rhalenbund el ' bitterzoet' . Dat is terec ht, wa nt d e ve rha len zijn noo it verbitterd en stral en
steed s ee n vorm van med edogen uit. Bij so ortgelijke verhal en IÎ gt het
melo drama steed s o p de loe r. M a ril yn Simo ns ontsna pt daar.:la n doo r
haa r in ge togen en trefze kere sti jl. H et cliché 'las t but 11 0 t least' geldt na
a ll e debuten va n de nie uwe eeuw zeker voor M a ril yn Sim o ns. \v/c verwelko men ha ar a ls een ni euw tal ent.

\Vim Rutgers

B. Migge, Cre o'e formatioll as Language Contact; The Case of the Su rin ame
Creoles. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 2003 ICreole Language
Library vol. 25). 151 p , ISBN 90 272 5247 5, prijs € 105,00.
Di t boe k, uÎtgegeve n in d e C reole Language Library serie van Benjamin s,
is ee n bewerkin g van Mi gge's taalwetensc ha ppelijk proefsc hrift SlIbstrate
Rllc~nsiu

Influence in the Formation of the Surinamese Plantation Creole; A COllsideratioll of Sociohistorical Data and Linguistic Data from Ndyuka and.J
Gbe. In het proefschrift geeft Migge een heldere sociohistorische ana lyse
van de demografische samenstelling van Suriname en West-Afrika en
presenteert zij een diepgaande beschrijving van de overeenkomsten en
verschillen in het Aukaans en het Paramakaans enerzijds en het Gbe
anderzijds. Zij heeft met name seriële werkwoordsconstructies en constructies met (en zonder) koppelwerkwoord onderzocht. Op basis van
een grondige vergelijking concludeert Migge dat het voorkomen van deze
constructies in de Surinaamse creooltalen het gevolg is van Gbe invloed.
Het proefschrift is reeds in detail beschreven en becommentarieerd in
aso 21:2 .
In Creo/e Formation as Laugtlage Contact ligt de nadruk niet op haar
onderzoeksresultaten. Centraal staat het ontstaan van de Surinaamse
creooltalen, en de verschiUende processen en mechanismen die daarin
een rol gespeeld hebben. De onderzoeksresu ltaten komen uiteraard wel
langs; ze zijn het gevolg van de processen die volgens Migge creooltalen
in wording sturen . Zo duiken de seriële werkwoordsconstructies bijvoorbeeld op in hoofdstuk 6; ze illustreren daar hoe de structuur van de moedertalen van de West-Afrikaanse slaven kan doorklinken in de nieuwe
creooltaal als gevolg van herinterpretatie, in dit geva l van complexe
zinnen met meerdere werkwoorden . Herinterpretatie werkt ongeveer als
volgt: aangekomen op Surinaamse bodem, zagen de slaven van WestAfrikaanse afkomst, veela l Gbe-sprekers, de structuur van complexe
zinnen in hun moedertaa l (zie voorbeeld (1) hieronder) terug in de taal
die daar toen gesproken werd. Ze hoorden een op het Engels gebaseerde
voertaal di e aan het eind van de zeventiende eeuw werd gesproken door
de op dat moment al aanwez ige slaven, planters en landarbeiders (2) .
Voorbeeld (1) is een seriële werkwoordsconstructie in het Gbe, voorbeeld
(2) illustreert een Engelse nevenschikking van zinnen waarin onder andere het onderwerp in het tweede deel is weggelaten.
(1)

0

da"

subj ect

werkwoord

Dem

haul
werkwoord

tJ;ivu a yi

tJnt3

(Gbe, Wac')

object werkwoord indirect object
'Zi j sleepten de boor naar het dorp.'

(2)

subject

hoat
object

(and)
ritJer
go
(Engels)
voegwoord werkwoord indirect o bject

'Zij sleepten de boot en gingen naar de rivier.'

Ook als het voegwoord and in (2) wordr weggelaren, en dat kan om
velerlei redenen, dan wordt her duidelijk hoe de slaven dergelijke strucruren als seriële werkwoordsconstructies hebben kunnen interpreteren:
ze lijken identiek. Aangezien her tweede werkwoord in een seriële werkwoordsconstructie meer overeenkomsten vertoont met een voorzetsel
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dan ee n ec ht werkwoord in het Gbe, worden deze eigensc happen ook aa n
go toegeschreven en is het a ls zodani g gaan functioneren in de voorlope r
van de hed end aagse Surinaamse creool ta len.
Hoewel Creo /e Forma /iou as Langllage COlltact een bewerking is van

het proefschrift, zij n het du s twee heel versc hillend e publica ti es. Om een
goed beeld te krijgen van de onrwikkeling va n de Surinaamse creoolta len
moe ten ze eigenlijk na elkaar gelezen worden. Het proefschrift moet geleze n worden o m de verschi llen en overeenkomsten tussen het Aukaans,
het Pa ramaka a ns en het Gbe te begrijpen, tenvij l Creo le Formatioll as
Lallguage CO H/act de aa ndacht verd ient omdat het de invloed va ll taa lco nra ct, taa lverwerving en ta a lverand erin g op de creooltaal in wording
inzichtelijk maakt.
Creo /e Forma/io1l as Language Contact bestaat uit ac ht hoofds tukk en.
In hoofdstuk I ell 2 bespreekt Migge de huidi ge stand van za ken in het
taa lwetc nschappel ijk o nd erzoe k naar het ontstaa n va n creooltale n, en
for mulee rt ze de voorwa a rden waaraan haa rs inziens dergelijk onderzoek
moe r vo ldoen: het moer een aannemeJijk sce na rio Va n het ontstaa nsproces zi jn, het moe t de talige in- en output vaststellen, evena ls de invloed,
aard en omva ng va n taalconracr. In hoofdstuk 3 wordt de bevolkingsopbo uwen waa nwas va n Suriname in de zevemi end e en achttiende eeuw
besproken. Ook wordt de etnische achrergrond va n de ve rsc hillende bevo lkingsgroe pen in ka a rt gebracht, evenals hun positie in de Surin aa mse
ma atsc happij en de cOl11lllunica tiepatro nen di e o p basis va n deze informatie verwac ht kunn en worden. Uit deze informatie leidt Migge af dat de
voo rlo per van de hed endaagse Surinaamse creooltalen is ontsta a n in de
periode van (o ngevee r) 1680 rot 1695. Deze periode wordt gekenm erkt
doo r een onge kende explosieve bevolkingstoename waardoor grootschali ge plantages konden om staa n. Deze piamages ware n sterk hi ërarchisch
geo rga ni seerd, waardoor de aard en de regelmaat va n het contact tu ssen
ni euwe sla ve n en hun Europese baze n veranderde, evena ls het conract
tusse n slaven o p verschillende posiries, en ru sse n ni euwe en oude sla ve n.
Korro m, de niel1\\'e slaven leerden de o p het Engels ge baseerde voe rtaal
ni et op dezelfde manier en niet met hetzelfd e res ulta at als de slave n in
de voorgaa nde of de vo lgende jaren. Zowel in de periode vóór 1680 als
in de periode na 1695 ve rand erde de Surinaamse maa rsc happ ij ni et zo
ingrijpend als tu sse n J 680 en 1695. In hoofdstuk 4 wordt de invloed van
het Engels op her omstaansproces behand eld, oo k al is dit hoofdstuk
getiteld 'The European in pur' . Volledigh eids halve hadd en hi er ook het
Portugees en het Nederlands onderzocht moeten worden. Migge heeft
da t bew ust ni et gedaan, omdar het Engels va n grote r belang is geweest
voor het ontstaan van de voorloper van de hedend aagse Surina a mse
creooltalen, zo verm eldt ze in een voetnoot. Bove ndi en zo u de invloed
va n her Po rtu gees en het Nede rland s op de creooltaa l in wording een
sterke ge lijkenis ve rro nen mer di e va n het Engels door simplificatie en
reducrie. In de hoofdstukken 5 en 6 word t de Afrikaa nse invloed op
Recensies

het ontstaansproces onder de loep genomen. Hoofsruk 5 behandelt het
lexicon : sommige inhoudswoorden zijn duidelijk overgenomen uit de
Afrikaanse talen, ande re zijn duidelijk van Engels herkomst, maar hebben er verschillende betekenissen bijgekregen die het Engelse bron woord
niet heeft en het Afrikaanse equivalenr wel. Ook het koppelwerkwoord
wordt hier besproken. In hoofdstuk 6 laat Migge zien hoe de raalregels
van het Cbe niet alleen op zinsniveau de creooltaa l in wording beïnvloed
hebben (o nder andere resu lterend in seri ële werkwoordsconstructies, zie
boven), maar ook op woordniveau. Migge identificeerr twee gebonden
morfemen (affixen ) in her Aukaans en het Paramakaa ns, te weten -man
en -pe. H et gebonden mo rfee m -mal1 wordt gebruikt om zelfstand ige
naamwoorden af te leiden van werkwoorden (fufull-man stelen + persoon
'dief'), of andere zelfstandige naamwoorden (wel1ki-man winkel + persoo n 'winkelier', solaal1-111an St. Laurent du Maroni + persoon 'bewoner
van de stad Sr. Laurent du Maroni' ). H et gebonden morfeem -pe wordt
geb rui kt om plaatsnamen af te leiden van werkwoorden (sábi-pe slapen
+ plaats 'slaapplaa ts'). Deze morfemen vinden hun oorsprong in Engelse
samenstellingen zoals workman 'werker' en workplace 'werkplaats~ . De
Afrikanen interpreteerden deze samenstdlin ge n als combinaties van een
lexikaal item en een functioneel item in overeenstemming met dergelijke
structuren in hun moedertaal. In het Engels zijn het echter combinaties
van twee lexikale items. Als gevolg van deze herinterpretatie van de
categoria le status van -rnan en -place konden deze morfemen gebruikt
worden om nieuwe zelfstandige naamwoorden te vormen die niet in het
Engels voorkomen, zoals kOlllibima11 'zwager' of tal1pe 'standplaats'.
Migge vermeldt niet dat naast -pe ook -pesi voorkomt: begrafenis is belipe of beli-pesi « Engels bl/ry 'begrave n + plaats'). Vermelding van deze
altern antie had Migge's pleidooi voor de analyse van -pe als een affix nog
sterker gemaakt, want de lette rgreep -si wordt wel vaker wegge laten bij
functiewoorden. Functiewoorden. zoa ls affixen of voegwoorden, wo rden
vaker afgekort dan inhoudswoorden. Zo is bijvoorbeeld ook het Au kaanse voegwoord bika 'omdat' ontstaan: bika < bikasi < becollse 'omdat ' (met dank aa n Norval Smith) . Hoofdsruk 7 behandelr verschillende
voo rbeelden die in tegenstelling rot de voorbeelden hierboven niet in
termen van taalcontact verklaard kunnen worden, en die pas in de loop
van de achttiende eeuw of later zijn opgekomen, dus na de onrstaansfase.
Het hulpwerkwoord van modaliteit man ' kunnen' en bepaalde eigenschappen van het koppelwerkwoord zijn het gevolg van a) heranalyse
van de grammaticale structuur waarin deze woorden werden gebruikt
en b) de regel van de overeenkomst oftewel analogie (vo rmen ondergaan
invloed van andere vormen waarmee ze fonologisch verbonde n zijn, al
dan niet op basis van een betekenisovereenkomst ). De moedertalen van
de slaven hebben geen rol van betekenis gespeeld in deze ontwikkeling.
In hoofdsruk 8 beschrijft Migge wat haar bev indingen berekenen voor
de verschillende theorieën over het ontstaan van creooltalen. Migge conOSO Tijdschrift voor SUfi namisliak 2006.2

eludeert dat de Surinaamse creooltalen zijn ontstaan onder invloed van
t.'lakontact, vandaar ook de titel Creole FormatÎon as Lallguage Contact.
Toch zijn er voorbeelden van taalverandering onder invloed van taa1conta cr na de omstaansfase. Zo laat Adrienne Bruyn in haar proefschrift
uit 1995 zien hoe de voornaamwoorden disi en dati in het Sranan van
de laat-achrriende eeuw ontstaan en zich verder omwikkelen onder invloed van de West-Afrikaanse talen: disi stond eerst vóór het zelfstandig
naamwoord en later achter het zelfstandig naamwoord, dati verschijnt
pas <1an het eind van de achrriende eeuwen het volgr dan het zelfstandig
naamwoord. Taalverandering door taalcontact na de ontstaansfase Îs
ook niet onverwacht, want ook in de periode, 1695-1720 en 1720-1740
verdubbelde de slavenbevolking (Arend, 1995). Zelf, in 1775 wa, maar
één op de drie slaven in Suriname geboren en sprak dus Sranan als zijn
of haar moedertaal. Voor de overigen wat het een tweede of derde taal.
Het ligt dus voor de hand dat dezelfde tweedetaalverwervingsprocessen
die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de creooltaal, ook later de
taal hebben beïnvloed. Dar brengt ons op mijn volgende en laatste punt
van kritiek: de duur van de omstaansfase. Migge laat deze fase voor het
einde \'an de zeventiende eeuw ophouden. Alle voorbeelden van hoe het
Gbe de voorloper van de hedendaagse creoolt:llen heeft beïnvloed hehhen
betrekking op deze periode. Maar Gbe invloed is niet beperkt tot deze
periode: rot 1740 kwam het groorste deel van de slaven ui[ gebieden
waar men Gbe sprak (Arends 1995). Alle voorbeelden zouden dus ook
veroorzaak[ zijn door Gbe invloed na 1695.
Tot slot, Migge heeft een zeer inreressanr en actueel boek geschreven
over de herkomsr van de Surinaamse creooltalen. Ze stelt spannende
vragen die tot op heden te weinig aandachr hebben gekregen: Kunnen
we een hard onderscheid maken tussen her vormingsproces enerzijds en
taalverandering anderzijds? Hoe weten we wanneer het vormingsproces
is volrooid. Ik kijk ui[ naar haar volgende publicarie.
Margot van del1 Berg

Recen,!u

•

Peter Sanches & Rosemarijn Hoefte

Signalementen

J. Koers Ired.), Concept Wetboek van Strafrecht Suriname; Advokatenkantoor
Schurman. Nijmegen: Wolf Legol Publishers, 2005. 252 p., ISBN 9058501469,
prijs € 25.
Onder leiding van mr. H. Schurman van het advocatenkantoor Schurman
is een voorstel tot herziening van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht
tot stand gekomen. Al eerder zijn er weliswaar wijzigingen in het wetboek aangebracht, doch dit voorstel bevat zodanige wijzigingen, dat het
geheel aangepast is aan de eisen van de tijd.
De voorstellen zijn op 31 maart 2005 aangeboden aan de toenmalige
minister van Justitie en Politie Siegfried Gilds. Om tot deze voorstellen te
komen heeft de organisator met Nederlandse subsidie een drietal workshops gehouden in het najaar van 2004 en het voorjaar van 2005 waarin
deskundigen op deelonderwerpen hun visie hebben gegeven. In discussies
met de advocatuur, leden van de zittende en de staande magistratuur, de
politie, deskundigen uit de universitaire wereld en andere belangstellenden is de basis van deze voorstellen getoetst aan heersende opvattingen .
Als inleiders op deze workshops hebben van Nederlandse zijde prof. mr.
dr. M.S. Groenhuiisen en prof. dr. A.M. van Kalmthout, va n de Universiteit Tilburg inleidingen gehouden. Met name de inbreng van prof.
Goenhuijsen is van groot belang geweest, gezien zijn deskundigheid op
het ge bied van de vernieuw ing van strafrecht en strafvordering. Van Surinaamse zijde zijn onder andere prof. mr. L. Waaldijk en mr. H . Schurman
als inleider opgetreden.
Inmidde ls heeft de nieuwe minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi op 9 februari 2006 een multidisciplinaire commissie
ingesteld ter beoordeling van het herziene Wetboek van Strafrecht Het
concept moer nog in de Raad van Ministers en de Nationale Assemblee
worden behandeld.
Signalen dat het bedoelde wetgevingsproduct onvoldoende draagvlak
heeft, dat niet alle rechtshandhavingketens voldoende zijn geïnformeerd
over het inhoudelijke en het werkbare van de voorgestelde herziening, alsook de irritatie die zou zijn ontstaan bij belanghebbenden bij de totstandkoming, en de wijze waarop een externe consultatie tm stand is gekomen,
zijn ondermeer de aan leiding voor de instelling van de commissie.
Verschillende vernieuwingen en verander ingen zijn in het concept Wet050 Tijdschrift voor Surinamlstisk 2006.2

boek van Srrafrechr opgenomen . De belangrijkste wijzigingen hebben
betrekking op een aanpassing van het srrafsrelseJ, waarbi j de raakstraf
wordt ingevoerd en de mogelijkheid van een geldboete voor alle feiten
met een strafbedreiging rot vijftien jaar. Andere belangrijke wijzigingen
doen zich voor bij her kinderstrafrechr. De leeftijd waarop een jeugdige
strafrechtelijk kan worden vervolgd wordt verhoogd van tien tor twaalf
jaar. Voorts vindt de invoering plaats van een nieuw stelsel van hoofdstraffen en de moge lijkheid van taakstraffen. Nieuwe strafbare feiten als
stalking, corruptie, seksueel molest, terrorisme bestrijding en de aanpak
van georganiseerde misdaad worden geïntroduceerd.
Een belangrijke vernieuwing is de mogelijkheid voor de rechrer om in
her strafrecht rekening te houden met het inlandse gewoonte recht. Hij
kan op basis hiervan beslissen dat opnieuw vervolgen niet meer mogelijk
is, of bij eventuele vervolg ing bij de strafoplegging rekening houden met
de op basis van het gewoonterecht van lnheemse n en Marrons reeds
roegepasre sanctie.
Ook bevat het concept het voorste l rot het schrappen van de doodstraf.
Het gaat te ver 0111 alle veranderingen c.q. vernieuwingen hier aan de
orde te stellen. Iedereen die geïnteresseerd is in de voorste llen rot verandering van het Surinaamse strafrech[ kan deze zelf in het bock naslaan.

Peter Sallches

Aart Broek, De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire. Curaçao; Ideologie en
schrijven in het Papiamentu sinds 1863. Deel I geschiedschrijving; Deel "
Antho logie. leiden: KITLV Uitgeverij, 2006. 337 p. el1 562 p. Caribbean
Series 25, prijs € 49.50 per set.

Deze literatllUrgeschiedenis en bloemlezing werden in 1998 in d rie delen
in het Papiamentu onder de titel Pa saka kara gepubliceerd door de
Fundashon Pierre Lauffer in Wi llemstad. Het eerste Nederlandse deel is
enigszins aangepast en waar nodig aangevuld om de laatste ontwikkelingen in de Anrjlliaanse en Arubaanse literatuur te boekstaven. Aart Broek
bespreekt de Papiamenrstalige oratuur en li[cratuur van voor de Tweede
Wereldoorlog in de eerste twee hoofdstukken. In de daarop volgende
hoofdstukken toont de auteur de verschillen russen lite raire uit ingen van
voor en na 1940. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkelingen
die in de afgelopen 35 jaar hebben plaatsgevonden. Broek gebruikt veel
citaten om de vertellers en schrijvers zoveel mogdijk zelf aan het wuu rd
re laten. Broek ziet zelf de geschiedschrijving 'als een omvangrijke in leiding tot en toe lichting op' de bloem lezing (I, p. 4).
Voor de anthologie is door de samenstellers Broek, Sidney Joubert en
Luci lle Berry-Haseth een ruime keuze gemaakt uit de Papiamentstalige
bloemlezing. De Nederlandstalige anthologie bevat meer dan tweehonderd

fragmenten en is verdeeld in vier de len : in de schaduw van de geschreven
literatuur; de verspreiding van verlichting en beschaving; de verovering
va n de eilanden; en gevestigden en buitenstaanders. Het za l geen verbazing
wekken dat Pierre LauIfer en Elis Juliana met ieder meer dan 25 fragmenten het best vertegenwoo rdigd zijn. Andere 'topsco rers' zijn Willem Kroon,
joseph Sickman eorsen en Luis Daal. De anthologie bevat een verklarende
woordenlijst plus de biografische gegevens van de geciteerde auteurs.

Rosemari;n Hoefte

Ineke van Kessel, Zwarte Hollanders; Afrikaanse soldaten in NederlandsIndië . Amsterdam: KIT Publishers, 2005. 303 p., ISBN 9068324985,
prij s € 22.50.
In dit mooi geïllustreerde boek heeft Afrikanist en historicus lneke
van Kessel de levens en verha len opgetekend van de Belallda Hitam of
Zwa ne Hollanders en hun afstammelingen. Deze Zwarre Hollanders
waren Afrikaanse KNIL-soldaten in Nederl ands- Indië. De aanwezigheid
van Afrikanen in het KN1L was het resultaat van een bezoek van de
Nederlandse generaal-majoor Jan Verveer aan het Ashanti-rijk. In 1836
sloor Verveer met de Ashanti-koning een verdrag over de levering van
rekruten voor het Nederlandse leger in Oost-Indië. De meeste van deze
meer dan 3000 soldaten waren van slavenkomaf. In Indië we rden ze ingezet bi j ko lon iale expedities en in de Atjeh-oorlog. De Indo -Afrikaanse
(klein)zonen van deze Afrikaanse soldaten kozen ook vaak voor een
mi litaire carrière en vochten in de twintigste eeuw tegen de Japanners. Na
de onafhankelijkheid van Indonesië maakten de meeste afstammelingen
van deze KN IL-soldaten de oversteek naar Nederland. Daar hebben zij
Contact met elkaar gehouden, ook al vanwege de vele verwanrschapsverhoudingen in de groep. Anderen opteerden voor terugkeer naar het
huidige Ghana, maar de Van Kessel heeft daar slechts een enkele afstammeling van de Afrikaanse KNIL-so ldaten kunnen traceren.
Van Kessel heeft door middel van archiefonderzoek en mondelinge
geschiedenis een groepsportret gemaakt van meerdere generaties op
drie continenten. Ze benadrukt dat de geschiedenis van de Zwarte
Hollanders geen multicultureel drama is, vooral omdat de KNIL een effectief socia liseringsinstituut bleek. Zij besc hrijft ook de meervoudige en
verschuivende identiteiten van deze mi litairen, di e een zekere onderlinge
verbo nden heid als Afrikanen behielden, maa r zich ook identificeerden
als Europese mil itairen, mer a lle bijbehorende rec hten, in een koloniaa l
leger. Ook hier was de ro l van het KNIL cruciaal, omdar her leger de
groepsidentireit bepaa lde.
Her boek bevat een voorwoord van Arthur Japin, sc hrijver van De
zwarte met het witte hart, een roman over de lotgevallen va n de Ashanri-
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prinsen Kwasi en Kwame. Kwasi Boakye en Kwame Pokt! waren de zoon
en neef van de koning van Ashanti die als onderpand bij het contract van
Verveer werden meegegeven om in Nederland een Europese opleiding te
volgen. Mijnbouwingenieur Kwasi woonde vervolgens lange tijd in Indi ë,
maar heeft daar de Afrikaa nse soldaten waarschijnlijk niet ontmoet.
De koninklijke nazaten zijn echter wel aanwezig op de reünies van de
Zwarre Hollanders.

Rosemari;11 Hoe(te

Ni ld a Pinro, Hoe Nanzi de koning beetnam en andere Antilliaanse verhalen
over de slimme spin. Amsterdam: Zirkoon uitgevers, 2005. 2 16 p., ISBN
9052473536, prijs € 24,95.
Elke Surinamer is bekend met de verhalen van de slimme spin Anansi.
Hij is afkomstig uit de ora le traditie van het Ashanti-volk in Ghana en
wordt al generaties lang doorgegeven in de Afro-Surinaamse cultuur.
Ook in de rest van het Caribisch gebied kenr men de Anansi-verhalen.
De verhalen die door de slaven zijn meegenomen, werden aangepast aan
de nieuwe leefwereld. Kwaku Ananse werd Anansi in Suriname en Nanzi
op de Nederlandse Antillen. Ma Akoeba is in het boek te herkennen als
Shi Maria.
De verha len in dit prachtige tweetalige (ulJ co/Dur boek zijn in 1952 in
het Papiaments opgetekend door Nilda Pinto en in het Nederlands vertaald door ds. Wim Baart die in 1983 op deze verhalen promoveerde in
de theologie. De tekst van Baart is voo r deze uitgave bewerkt door Lieke
van Duin en de oorspronkelijke verhalen in het Papiaments zijn door
Sidney Joubert en Hubert Lemmens bewerkt en op elka ar afgestemd.
De verhalen gaan vergezeld van illustraties die afkomstig zijn van drie
Antilliaanse en drie Nederlandse kunstenaars. Hi ervoor is bewust gekozen, omdat de verha len a ltijd ook door verschi llende mensen worden
verteld. Net a ls de ve rtellers heeft elke illustrator zijn of haar eigen interpretatie van de Anansi: mens, of half spin - half mens. De illustraties
vormen een meerwaarde voor het boek.
Nanz i is in de verhalen een bedrieger, een gemene schurk, hebberig en
egoïstisch, die zich a ltijd uit de penarie weet te redden . Een vergelijking
met de Surinaamse Anansi verhalen maakt duidelijk dat het karakrer van
de spin in de Antilliaanse verhalen hetzelfde is. Hij is slim, hebberig, ego·
isrisch en et:n bedrieger eerste klas. Ook de structuur van de Antilliaanse
verhalen komt overeen met de Surinaamse. Na het prachtige Anansi boek
van Noni Lichtveld uit 1984 vormt dit boek een mooie aanvulling ;n de
boekenkast van elke liefhebber van Anansi verha len.

Peter Sallches
Signelementen

fgma van Putte-de Windt & Florimon van Putte, Walburg Pers' Groot
Woordenboek Papiaments - Nederlands. Zutphen: Walburg Pers, 2005.
495 p., ISBN 9057303485, prijs € 39,50.
Het Papiaments is een creolentaal die op Aruba, Bonaire en Curaçao
wordt gesproken en sinds de vestiging aldaar van ve le Antillianen ook in
Nederland. Het aantal sprekers wordt geraamd op ongeveer 300.000.
Er zijn al meer woordenboeken Papiaments verschenen, maar naar mij
bekend is er geen zo uitgebreid als dit woordenboek. Het woordenboek
gaat uit van het hedendaagse Papiaments zoals het gesproken en geschreven wordt op de Benedenwindse eilanden. Het is gebaseerd op een groot
corpus van gesproken taal en van zowel letterkundige als niet-letterkundige teksten. In het boek zijn meer dan 30.000 trefwoorden en woordverbindingen van het Papiaments en hun vertaling of verklar ing in het
Nederlands evena ls 1500 spreekwoorden en veelgebruikte afkortingen
en letterwoorden op de ABC-ei landen . Het boek bevat informatie over
grammatica en aanwijzingen over uitspraak. Dat laatste is belangrijk,
omdat Papiaments een toontaal is, waarbij een verkeerd uitgesproken
woord ineens een heel andere betekenis kan krijgen .
Het op Aruba, Bonaire en Curaçao gesproken Papiaments is niet uniform.
De versch illen in uitspraak zijn echter niet zo groot dat ze de onderlinge
verstaanbaarheid verhinderen. In het woordenboek wordt aandacht gegeven aan de verschillen in woordenschat. Het uitgangspunt is echter het
Papiaments van Curaçao. Andere vormen of betekenissen worden in het
woordenboek aangegeven. De auteurs nemen ook de verschillen mee in
cultuur en leefomgeving die hebben geleid tot verschi llen in woordenschat en woordgebruik. Soms bestaat er daardoor geen vertaalequivalent
in het Neder lands van een woord in het Papiaments en omgekeerd.
Er zijn ook verschi llen in spelling. Aruba heeft een officiële spelling die
etymologisch gebaseerd is; de spelling van Curaçao en Bonaire heeft
een voornamelijk fono logische basis. Het woordenboek is bedoeld voor
moedertaalsprekers van het Papiaments maar ook voor Nederl andsta li ~
gen. Het gaat er van uit dat de gebruiker een minimale kennis van beide
talen heeft.
Voor geïnteresseerden in creolenra len is het woordenboek vanzelfsprekend een welkome aanwinst, maar ook voor diegenen die zich op de
Benedenwindse eil anden wi llen vestigen en zich het Papiaments eigen
wi llen maken.
Peter Sanches
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Onderzoek en debat

RECTIFICATIE
John Leefmans

In mijn artikel over Suriname cn de NederJa/zdse Taalunie, (OSO 25/J)
heb ik de goede zaak geen dienst bewezen door er ook een stokpaardje
bij re halen en daar een theorie over op te ze tten. In het kort kwam
mijn (sto kpaard -) redenering hi erop nee r: De NG-klank in de woorden
PANGI en ANGISA dient, co nseq uent te worden gespeld als PANYI en
ANYISA, zoals ook alallya, mallya, enzovoorrs. Dar allerlei woordenlijsten hardnekki g vasthouden aan pallgi en angisa weet ik aan een lukraak
e1ka <.H naschrij ven va n elka ar opvolgende sa menstel lers, terwijl, (mee nde
ik ), ergens in ee n va n de eerste woordenlijsten een vergissing was begaan.
(W issel ing van GN met NG.) Nu wijst Drs. eh. H. Eersel mij erop d ar ik
mer mijn th eor ie de mi st in gegaa n ben. Immers, mijn betoog ten aanzien
va n die woorden sraat of vair met de juistheid va n de stellin g dat de
gewone uitspraak va n die woorden inderdaad alom 'pa nyi' en 'a n yisa'
zou zi jn. H et gaa t hi er (zegt hi j) over h et al of niet palataliseren van K,
G, en NG voor ee n I of E.
Deze kwesti e is wel degelijk onderwerp van discussie geweest in de
toenmalige spe llin gsco mmissie, stelt Eersel. Men on tdek te ec hter, dat er
bl/iten Parmnaribo vee l men se n waren, die wel d ege lijk 'pangi' zeiden en
'angisa'. Ook stede lingen palataliseren bij dit SOOrt klanken nu eens wel
en dan weer ni er, zoa ls bijvoorbeeld bij: tekil tetyi, gil dyi, begil bed)'i.
Voorschrijven dat de gepa latiseerde ve rsie de juiste is, ('pony' et cere ra) ,
zou inhouden, dat de commi ss ie daarmee ee n normalisatie va n het Sranan afdwong, en dat wi lde men ze ker niet. Vandaar dus het vas th oude n
aan de in steedse ogen merkwaardige, in conseq uente spe llin g.
Ik betreur dat ik het hi er aangegeven stok paard bered en heb, en moer
Eersel bedanken dat hij mij terugfloot. Ik hoop dar de sr rek king va n mijn
betoog er niet onder geleden heeft.

Onderzoek en debat

Berichten

RECTIFICATIE
In het arrikel van Hans Ramsoedh & Wim Hoogbergen "30 jaar na
dato", in het vorige nummer van dit tijdschrift, schrijven de auteurs:
'Later, tijdens de regeringsperiode Venetiaan 11 - 2000-2005 - zouden

twee centrale personen uit de ploeg Wijdenbosch, namelijk de president
van de Cenrrale Bank, Henk Goedschalk, en minister Errol Alibux veroordeeld worden wegens verregaande corruptie en zelfverrijking.' Deze

mededeling is onjuist. E.nkel Errol Alibux is aangeklaagd en veroordeeld.
Tegen Henk Goedschalk is geen proces gevoe rd en hij is du s ook nier
veroordee ld . De redactie betreurt het dat deze onjuiste mededeling is

gepublicee rd.

MICHIEL VAN KEMPEN BEZET NIEUWE UVA-LEERSTOEL VOOR
LETTERKUNDE SURINAME, ANTILLEN EN ARUBA
De nieuwe bijzondere leerstoel West-indische letteren, ingesteld in de

Faculteit der Geesteswetenschappen vanwege de Stichting In stituut
ter Bevordering van de Surinamistiek met financiële steun van de

Stichting Bert Schierbeekfonds, za l worden bezet door dr. Michiel
van Kempen. De leerstoel is gericht op onderwijs en onderzoek in de

historische en hedendaagse letterkunde va n Nederla nds West-Indi ë.
Hiermee wordr hij de eerste hoogleraar in Nederla nd die zich speciaal
bezig houdt met de letterkunde van Suriname, de Nederla ndse Antillen en Aruba uit ve rl eden en heden.
Michiel van Kempen (*1957) is opgeleid als neerlandicus aa n de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 2002 aan de UvA
op de omvangrijke Gesc hiedenis van de Surinaamse literatu ur. Hij is
werkzaam geweest als docent in het VWO, HBO en WO in Nederland
en Suriname en heeft daarnaast een gevarieerd arbeidsverleden op het
vakgebied van de Caraïbi sche literatuur en cultuur, onder ande re bij
bibliotheken. Hij heeft een zeer ruime en brede onderzoekservaring.
Z ijn co ntacten in de wereld van de Caraïbische literatll ur en cu ltuur

zijn zeer uitgeb reid, zowel binnen Nederland als in het ge bied zelf.
Voor zijn stlldies op het geb ied van de Surin amistî ek ontving Van

Kempen in 2004 de ANV- Visser Neerlandia-prijs .
De bijzondere leerstoel West-Indische letteren is in de afde ling Neerlandistiek van de UvA de derde op het gebied van de letterkunde van
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de voor mal ige gebiedsde len van Nederland. Ook de leersroei Zu idAfrikaanse letterkunde en de leerstoel Koloniale en postkoloniale
lirc r:ltuu r- e n cultu urgesch iedenis, in het bijzonder van Oost- In d ië,

zijn aa n de afdeli ng Neerla ndi stiek gevestigd. Door de combinatie
van de drie leerstoelen kan een uniek studieprogramma aangeboden
worden, waarin koloniale en postkoloniale aspecten van de Nederlandse Jireratlluf in hun samenha ng bestudeerd worden.
De bijzondere leerstoel Wesr-lndische letteren is ingesteld vanwege de
Stichting 11lsrinl Ur ter Bevordering van de Sllrinamistiek (IBS). Deze
stichting richt zich onder andere op het initiëren, bevorderen en in

sta nd houden van de studie op het gebied van de taal en letteren, cu ltuur en de geschieden is van Suri name . De financiering van de bijzondere leerstoel wordt mede mogelijk ge maakt door de Stichting Bert
Schierbeekfonds, die zich inzet voo r de bevordering va n het literaire
klimaat in Nederla nd . Het Bert Schierbeekfonds is een particulier
fonds, gel ieerd aan het Fonds voo r de Letteren . Van Kempen za l per
september 2006 als bijzonder hoogleraar aant reden.
WERKGROEP CARAïBISCHE lETIEREN OPGERICHT
On langs is een nieuwe werkgroep opgericht binnen de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde: de Werkgroep Caraïbische Letteren.
Deze werkgroep zal zich gaan inzetten voor de studie en promotie
va n Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.
AI sind s en ige tijd leefde onder een aa ntal leden van de Maatschappij het idee om naar analogie van de werkgroep Indische Letteren
een werkgroep te formeren die zich zOu richten op de literaruur van
de voorma lige Nederlandse koloniën in de West) in het bijzonder
Surina me, de Nederlandse Antillen en Aruba. De werkgroep Indi sche
Letteren bestaat sinds twintig jaar en heeft zich in deze periode uit·
sluitend actief getoond op het geb ied van de Nederl ands- Indische literatuur van de Oost. Deze keuze had, behalve met de expertise van de
actieve leden, er ook mee te make n dat de studie van de NederlandsCaraïbische literatu ur twintig jaar geleden nog in de kinderschoenen
stond. Daar is inmiddels verandering in gekomen . Er verschenen literaruu rgeschieden issen va n de Nederl andse Anti llen en van Suriname
en het terrein werd met grote an thologieën in kaart gebracht. Ook
zijn intussen verschillende monografieën en proefschriften op het
geb ied van de Nederlands-Caraïbische letteren gep ubli ceerd en zagen
tal van artikelen het licht.
Daarnaast doet zich het gelu kkige feit voo r dat de bestudering van de
gesch iedenis en cu ltuur van de Nederlandse Caraïben institutionee l
voet aan de grond heefr gekregen. Historici en antropologen in Am·
sterda m, Leiden, Rotterdam en Utrecht hebben van het gebied hun
specia li sme gemaakt en aan de Universiteit van Amsterdam) waar al
eerder een bijzonder hoogleraar Nederlandse Koloniale en PostkoloBerichten

niale Literatuur actief was, komt met ingang van het academisch jaar
2006-2007 een bijzondere leerstoel West-Indische Letteren, ingesteld
door de Stichting Instituut tet Bevordering van de Surinamistiek met
steun van het Ben Schierbeekfonds. De voormalige Caraïbische Afdeling van het KITLV in Leiden is onlangs omgezet in een Caraïbisch

Kenniscentrum . Niet minder belangrijk is dat de literatuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba vitaal is als nooit tevoren.
Om een indicatie te geven: sinds het jaar 2000 verschenen er meer
Nederlandstalige romans uit deze landen dan alle romans daarvóór
bij elkaar genomen! De toetreding van Suriname tot de Nederlandse
Taalunie en de betrokkenheid van het Fonds voor de Letteren moeten
in dit verband worden genoemd als belangrijke ondersteunende fac toren. Er is kortom een alleszins gunstig klimaat voor het oprichten
van een werkgroep, die in zijn naamgeving nadrukkelijk tot uitdrukking wil brengen dat de aandacht zich richt op een levende en zich
nog altijd ontwikkelende literatuur van het Caraïbisch gebied. Op

initiatief van Michiel van Kempen en Peter Meel werd een voorstel
tot oprichting van een Caraïbische Werkgroep ingediend op de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op
za rerdag 10 juni 2006; dit voorstel werd unaniem goedgekeurd.
Op 22 juli 2006 is het bestuur van de Werkgroep Caraïbische Let-

teren voor het eerst bijeengekomen. Tot voorzitter van het bestuur
is gekozen mr. Lilian Gonçalves-Ho Kang You, vice-voorzitter van
het internationale bestuur van Arnnesty International en voorzitter
van het Prins Claus Fonds. Vice-voorzitter van de werkgroep is dr.

Peter Meel, directeur van het Onderzoeksinstituut Geschiedenis van
de Universiteit Leiden. Secretaris/penningmeester is mr. Maite de
Haseth, als jurist werkzaam bij de Raad van State. De andere leden
van het bestuur zijn: dr. Henry Habibe, dichter en hispanist met een

lange staat van dienst als criticus van Spaanse en Papiamentstalige
literatuur; prof. dr. Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar West-

Indische Letteren, en schrijver; drs. Igma van Putte-de Windt, hispaniste, vertaalster en publiciste over Antilliaanse literatuur; en Annette
de Vries, schrijfster en organisatieadviseur.
De werkgroep wil bijeenkomsten organiseren die aan de literatuur
van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba bijzondere aandacht
schenken. Gedacht wordt aan het laten herleven van de Rudolf van

Lier-lezingen in Leiden, aan het opzetten van een nieuwe reeks Albert
Helman-Iezingen in Amsterdam, aan het organiseren van letteren bijt::enkomsten met debat en voordracht en het stimuleren van nieuwe
vormen van literatuur en literatuurstudie. Er is de initiatiefnemers
veel aan gelegen om hierbij aansluiting te zoeken bij de belangstel-

ling van een breed publiek en de activiteiten van de werkgroep te
verbinden met actuele thema 's op het gebied van de letterkunde en
geschiedenis van het Caraïbisch gebied. Op organisatorisch gebied zal
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zoveel moge lijk sa menwerking gezocht worden n"let besta a nde instellinge n op het ge bied va n de gesc hiedenis en cultuur va n het gebied.
Zodra het ac tiviteitenpr ogramma van d e werkgroep Ca raïbisc he Letteren de finitief vorm heeft gek rege n, za l de lede nwe rving va n start
gaan. Ook zij di e gee n lid zijn van de Maatscha ppij der Nederlandse
Letterkunde kunn en tot de werkgroep toetreden als lid . Het secretariaatsadres va n de werkgroep: Berkend aa lstraa tj e 2, 2311lT Leiden,
tel. 071- 5 12 8903, e- mail: mdhase th@xs4all.nl.

ARCHIEF REDEMPTORISTEN OP NIEUWE PLAATS
Het <lrchief van de paters redemptori sten di e van 1866 tot 1997 in
Suriname werkten, is verhui sd van Wittem naar St. Aga tha Cuyk. Vele
rooms-katholieke religieuze o rd es en co ngrega ti es hebbe n hun arc hi efmateriaa l gezame nlijk ondergebracht in het Ergoedcemrulll Neder la nds
Kloosterleven, Si nt Aegren . De redemptoristen hebben da t ook gedaan.
Er is een ha ndza me In ventaris van de archieven van de vice-provincie
Suriname van de congregatie van de redemp toristen (CSSR) (200 1)
en een Invellfar;s van hel bestuursarchief van de CONgregatie van de
redelllptoristen (CSS R) betreffende de vice-provincie SJ/rinallle (l824)
/ 865- / 969 {I 989) va n 1993.
Wil men her Archief va n de rede mptoriste n raadplegen da n moet men
verlof hebben van de arc hiva ri s va n de redempto ri sten (Rev. J. Ko nings,
Wittemera llee 32, 6286 AB Wittem). De archieven va n de Z usters va n
Roose nd aa l, van Oudenbosch en va n Tilburg en va n de Fraters va. n
Tilburg zijn er nog niet ondergebracht. De website van Erfgoedce ntrum
Nederlands Kl ooste rleven is www.kloostersinraegten.nl.

INTERUNIVERSITAIRE CURSUS CARAIBISTIEK 2006-2007
Alweer VOo r de 2 1ste keer verzo rgt her Koni nklijk Institu ur voo r Taa l-,
La nd - en Volkenkunde (KJTLV ) te Leiden de interuniversitaire cursus
Ca raïbistiek . Deelname staa t open voor studenten en iederee n met belangstelling voor het Cara.ïbisch gebied .
In 22 colleges kome n ond er mee r de vo lge nde onderwe rpen aa n de o rde:
slavernij, racia le rebries, erni cirei r, lirer:truur en lllu7.iek. dekoloni sa ri e,
lokale po li riek, m ig rati e en transnationale ge mee nsc happen . We hebben
het onder a ndere ove r de volgende landen: Aruba, C uba, Dominicaanse
Rep ubli ek, Guadeloupe, Ja maica, Nederlandse Antillen, Puerro Rico,
Surin ame en Trinidad.
De cursus wordt aa nge boden in een intensief progra mma va n elf weken in
de periode va n 17 janua ri -28 maa rt 2007. De colleges zijn op woe nsdag
va n 13.30 tot 15.00 uur en va n 15.30 ror 17.00 uur. Plaats: Witte Singel
Doelenco mp lex Li psiusgebouw 1175, zaa l 005. Tentaminering vindt plaats
door midd el va n een schriftelijk tentam en, 11 april 2007. Totaal 5 ects.
Voo r st ud enten bedraagt het gereduceerde curs usgeld € 50,00 waarvoor
zi; revens een abo nnement op de Neu./ West Indian Guide en toegang
BerichteA

tot de KITLV bibliotheek verwerven. Deeln ame voor derden is beperk<
mogelijk, tegen betaling va n het volledige cursusgeld (€ 100,00). Dit is inclusief het lidmaatschap van het KJTLV en geeft recht op bovengenoemd
abonnemem en toegang tot de biblioth eek. Het aantal dee lnemers is
gelim iteerd; toelating op volgorde va n insc hrij vi ng en betaling lidmaatsc hap. Begin oktober 2006 is een cursusboekje met inschrijfformulier
besc hikbaar.
Inlidningen:

Konink lijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Postbu s 95 15
2300 RA Leiden
tel. 071-5272295/2374, fax 071-5272638
Ca ribbea n@kitl v.n l
Website: www.kitlv.nl
Inschrijving vóór 20 december 2006.

LEZINGENREEKS OVER DE ZWARTE BURGERRECHTENBEWEGING
IN DE VS
Universiteit Leiden, 6 februari r/m 8 mei 2007
In 2007 is het precies 50 iaar geleden dat Martin Luther King de Sourhern
Christian Leadership Conference oprichtte en dat negen zwarte leerlingen
die probeerden roegelaren te worden tot de Cent ra l High School van Linie
Rock (Arkan sas) aangevallen werden door ee n woedende witte menigte,
waarop president Eisenhower het lege r in zette om de integ ratie van de
openbare scholen in het zuiden af te dwingen. In het voorjaar van 2007,
50 jaar na de schoolstrijd in Litrle Rock, za l het coö rdina at Amerikanisti ek va n de Universiteit Leiden een lezingenreeks organiseren met als
thema: " The Civil Rights Movemenr, 50 Years After" . In de periode van
6 februari tlm 8 mei 2007 zullen internationa le wetenschappers en andere
desk undige n een terugblik werpen op het ontstaa n en de geschiedenis
va n dc Amerikaanse eivi l rights movCJTlcnt cn de gcvolgen daarva n voor
het heden en de toekomst van de Amerikaanse sa menleving en cultuur.
Voo rafgaand aan en in aansluitin g op de lezi ngen zullen er documentaires
en fi lms over het onderwerp vertoond worden.
De lezi ngen vinden wekelijks plaats in de periode 6 februari t/m 8 mei
2007, op de din sdag van 17.00-18.45 uur in het Lipsiusge bouw, Cleveringoplaats 1, Leiden (zaal nrb) . Videos: di. 15.00-17.00 lI. De lezingen
en video's zi jn grati s toegank elijk voor srudenren, di e de ree ks ook als
keuzevak kunn en vo lgen. Ook toehoord ers zijn va n harre welkom via
her à la carre programma va n de Leidse uni vers iteit. Alle lezi nge n zullen
Engelsta li g zijn.
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InforJlurie:
Dr. Joke Kardux, coördinator Ame rikanistiek, Universiteit Leiden,
j.c.kardux@\cr.leidenuniv.nl of rel. 071-527 2236/bgg 2144.
Het programma van de lezingen reeks kunt u vinden op http://w\Vw.
a mcricl nsrud ies.leiden u n iv. n I
Informatie à la carte toehoorders:
hnp://www. lerterenalacarte. leidenuniv.nll
email: a lac~lrte@Jer.leidenuniv.nl. tel. 07 1-5276485.

CONGRES OVER OE (POSTIKOLONIALE BIOGRAFIE
H et Biografie Instituut Rijksuniversiteit Groninge n, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde en her Instituut voor Geschiedenis van de Un iversiteit Leiden organ iseren op 29 en 30 maart 2007 een
rweedaags congres over de (post)koloniale biog rafie. Tijdens dir congres
staan biografieën-in-wording over vooraanstaande personen uit de Nede rl andse (post)koloniale geschiede nis centraal. De aandacht voor het
persoonlijke van een mensen leven biedt een aant rekkel ijk perspectief
voor de reconst ructie van de bijzondere invloed en impact die individue n
op de (postikoloniale geschiedenis hebben gehad.
Tijdens het congres zu ll en vertegenwoordigers van een aanta l sociaalmaatschappelijke groepen worden besproken. Zo za l er aandach t wo rden
geschonken aan ' ideaalrypen' als de inrellectueel, de kunstenaar, de po li ticlls, de literator, de polemist, de emancipator, de journalist, de ent repreneur, de sociaalactivist, de revolutionair, de dichter en de internationalist.
Cruciaal is de vraag of deze indiv iduen representatief kunnen worden
geachr voor hun geestverwanten, hun gene ratie en de socio-economische
groep waaruit zij voortkomen. De voordrachten worden in een breder
kader gep laatst door ze te verbi nden met de nationale heldenculruur van
Indonesië en de 'state of the art' van de biografische traditie in Indonesië
en de Nederlandse Ca raïben .
Informatie:
www.rug.n l/biografieinstifllur of biogra fie. insriruur@rug.lll
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Hugo Fernandes Mendes

In Memoriam eoen Ooft

(1920-2006)
n maart van dit jaar overleed op 8S-jarige leeftijd prof. mr. eDen
Ooft. Ooft was een markante persoonlijkheid in de Surinaamse
sa menleving en hoort thuis in de rij van personen als Johan
Pengel, Frank Essed, Henck Arron en Fred Derby. Ooft was veelzijdig.
Hij schreef gedichten, verhalen en li ederen. Een van zijn verhalen ' De

I

rode paloeloe' werd bekroond en als ballet gechoreografeerd. Ook was
hjj volbloed politicus: mede-oprichter van de Progressieve Surinaamse
Volkspartij, parlementariër en minister. Hij zong in het SST Rosakoor en
naar verluidt ook in het Maranarhakoor.

Maar bovenal was Coen Ooft staatsrechrgeleerde en het constitutionele
geweten van Suriname. Bij elke belangrijke staatkund ige kwestie is de
afgelopen ruim veertig jaar naar zijn mening gevraagd. Als onverhoopt
zijn advies ni et was ingewonnen dan gaf hij ongevraagd op zachte toon
maar met een scherpe inhoud blijk van zijn kritiek. Vanaf 1956 was hij
docent staatsrecht, eerst aan de rechtschool, later aan de universiteit van
Suriname. Hij was betrokken bij de vormgeving van de belangrijkste
constitutionele regelingen van Suriname: de onafhankelijkheidsgrondwet
in 1975 en de grondwet die na het militair bestuur in 1987 tot srand
kwam.
Ik prijs mij gelukkig een van zijn studenten te zijn geweest. Een erudiete
geleerde man die in mijn promotiecommissie heeft gezeten. Op hoofdpunten van het politieke bestel waten hij en ik het oneens. We hebben
dan ook vaak de degens gekruist. Een aantal jaren geleden nog op een
groot congres in Suriname. Maar de persoonlijke verhouding en het
respect dat ik voor hem had is door de publiek gemaakte verschillen van
mening nooit aangetast. Ook niet in de periode rond de jaren tachtig toen
de geschriften van Ooft controversieel werden. Zijn Staatsrecht voor en
na de omwenteling in 1980 werd gezien als een poging tot staatsrechtelijke fundering van de staatsgreep. Dat kon bij velen geen bewondering
opbrengen. Maar hij heeft ruimschoots revanche genome n mer zi jn betrokkenheid bij het herstel van democratische verhoudingen. Het is triest
voor Suriname dat nog niemand de wetenschappelijke fakkel van eoen
Ooft heeft overgenomen.
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Michiel van Kempen

In Memoriam Surianto
(1937-2006)

m

p 17 maart 2006 overleed in Paramaribo na een ziekbed van
enk ele weken de dichter, mu sicus en politieke activist Suri anro.
Hij was ni et de allereerste dichter va n Javaa nsen hui ze die poëzie
sc hreef, maar hij is wel de eerste geweest die met ee n duidelijk cultuurpolitieke bedoe ling een 3amal bundels mer werk in het Javaa ns (e n het
N ede rl and s) uitbrac ht.
Surianro werd a ls Ramin Jozef Hardjoprajirno ge bo ren op 23 december
1937 op d e Désa Lasmborek (Plantage Joh an nesb urg ) aan de rec hteroever va n de Co mm cw ijn erivier. Z ijn vader was geboren op Midden-J ava
en behoo rde rot de voo rlaatste groep Javaan se immigramcn. De zoon
volgde het mulo, la ter een Midd elbare Ambrenarenopleiding aa n de
Universiteit van Suriname en ee n Co rrespondence Course van de New
York se United States School of Mu sic met als hoofd vak vioo l. Vijftien
jaar leidde hij de dan so rk esten Suara lstana en !rama As li; aa n hui s gaf
hij mu ziekl essen en hij speelde ee rste klarin et in harmoni eorkest De Trekkers. Hij was werkzaam in verschillende administratieve banen - barsrelijk bij het Academi sc h Z iekenhui s -, ve rvuld e versc hill end e functies in
het verenigingsleven en verzorgde radi oprogra mm a's.
Zijn eerste ge di cht verscheen in maan 19 84 in het tijdschrift Cikal; het
heette 'Penrirnan', Dankbaarheid. Uit d e sa mentrekkin g va n de Javaanse
woorden surya (zo n ) en ianto (v an ol1lo11g, bloem en vru chtbegi nse l van
de pisangboom) had H a rdjopra jitno zijn di chterspse udoni em Surianto
gefo rmeerd. [n '1986 kwam zijn d eb uutbund el Arumillg me/athi (De
geur va ll melatie) uit, de eerste Surinaamse bundel met ni et-ora le poëzie
in het Javaa ns, voo rzien van Nederland se verta lin gen va n d e hand van
de dichter ze lf. Arumil1g m elathi wa s de eerste bundel di e d e Surinaamse
Ja vanen in hun geschiedenis va n co nrractmi gra ti e en culturele eigen heid
én al s eigenrijdse en ze lfbewuste Surinamers neerzette. De aangesproken
persone n kond en alle Surinaamse Ja va nen zijn, a l waren het vaak vrouwen figuren : Sumini, Sumi, moed er. De poëz ie wilde ee n d a m opwe rpen
tegen de teloorgang van de Javaa nse cu ltuu r in Surin ame.
Als startsc ho t va n een dichtersca rri ère was Aruming me/athi echtcr niet
o nom stred en . In zijn metafore n had Surianro a l te o pzichri g lee ntj eb uur
gespee ld bij zijn oudere confrère Shrinivási; larer verk la a rde hij dat hi j
dat a ls ee n eerbetoon bedoeld had. Bovendi en st uitte Surinnto's Javna ns
op vee l weerstand bij d e ta a la cti visten die zich sterk maakte n voo r
de eige n Surina a mse va ri a nt va n het Ja vJans. Hij zei daar ze lf over in
Woorden die diep wortelen ( 1992: 273): ' Ik maak ee n iJlcl1d, ee n ver•
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menging tussen Surinaams-Javaans en het Javaans dat gesproken wordt
in Midden- en Oost-Java . Een tussenweg daarin. Vooral in poëzie zit ik re
experimenteren met nieuwe dingen waarvan de effecten voor mij althans
verrassend zijn. Poëzie is voor mij uitdrukking van kunst, daarin wil ik
zoveel mogelijk barbarismen verm ijden. Ik wil mijn gedachten en gevoelens in de meest oorspronkelijke taal, dus in het Javaans ze lf, uitdrukken. Daarmee is het voor mij nog steeds een weg van zoeken, steeds een
experiment. U gaat in die gedichten van mij zien dar ik ook zegswijzen
uit het Surinaams-Javaans daarin plaats, maar nooit die geleend zijn uit
het Sranantongo, dat vermijd ik angstvallig.'
In de bundels die volgden zou Surianto zich rehabiliteren als het ging
om het zoeken naar een eigen vormtaal, maar zijn sterke banden met
Indonesië bleven hem ertoe uitnodigen voor zijn poëtische raai bij her
Hoog-Javaans te rade te gaan om gevoelens uir te drukken waarvoor hij
În het Surinaams-Javaans geen woorden vond. Zo verscheen Tetesing
bun adi (Edele dauwdruppels) bij het eeuwfeest van de Javaanse immi050 Tiid'i>chTilt VOOT Surmamistiek 2006.2

grarie in 1990, de kleine bundel RenmtunganlHand il1 hand kwam uir bij
her Erastnus Taalcentrum În Jakarta als eindejaarsgeschenk 2000/200 I,
en Wis mba/ik ombak (Het roer omgegooid) in 2002. De laatste bundel
was veel sterker dan voorheen politiek gekleurd; hij was opgedragen aan
Salam Somohardio, politiek leider van de partij Pertyaya Luhuf. Waar
de politiek het podium beklimr moet de poëzie wijken. De strijd poëzie
leek een Javaanse inhaa lslag van her soort poëzie dat de Creolen vóór
de onafhankelijkheid hadden geschreven en waar al lang niemand meer
naar omkeek.
In 2000 had Surianto opgetreden bij her festival Winternachten in Den
Haag en hij maakte mer zijn prachrige voordracht zoveel indruk dat hij
een jaar later gevraagd werd de tournee van \X1internachten in Indonesië
mee re maken. Dat eerste bezoek aan het land van zijn vader en voorouders werd een overweldigende ervaring voor Surianto. Na enkele dagen
was hij al doodop van alle indrukken en het buitengemeen enthousiaste
onthaal dat hij er kreeg. Tijdens zijn optreden in Tearer Utan Kayll in
Jakarra kreeg hij een jong en enthousiast publiek tegenover zich. Toen
hij zijn voordracht wilde afsluiten vroeg de zaal om een toegifr: 'Mee r,
opa, meer! ' Nu is opa er niet meer, al heeft de in 2002 uitgekomen CD
SabariGedllJd met twaalf gedichten in het Javaans en her Nederlands zijn
prachtige stem voor ons bewaard.

Berichten
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Mavis Noordwijk

In Memoriam John Nelom
(1930-2006)
e betekenis van de musicus Joho Nelom voor het Su rin aamse
koorwezen is onnoemelijk groot en niet eenvo udig te beschrijven. John Nelom is actief en productief geweest a ls kapelmeester
van de politiekapel, als instrumentalist, voca list , arrangeur en componist.
Hij was een ware inspiratiebron voor collega's, lTIuzieks tudenren en
rnuziekminnaars.
Neloms werk leerde ik waarderen door zijn koorcomposities in de jaren
zeventig. De diverse koorwerken die hij schreef voo r mannenkoor, gemengd koor en kinderkoor zijn indrukwekkend. lk noem: Krioro tarra,
Wenke pe y'e go, en Wan bOIl (op de tekst van de dichter Dobru) . Hij
leverde een enorme bijdrage aan het koorrepertoire van Surin"lamse origine, zowel op religi eus als op folkloristisch gebied . De 'verpli chte ' num mers op de verschi llend e korenfesriva ls waren meestal van zijn hand.
Nelom maakte niet a lleen eigen composjries; hij was ook altijd bereid
(Ot het harmoniseren van melodieën van anderen, getuige de ta lrijke
koorwerken op tek st en muzi ek van onder andere Henk Brand Flu . Joho
Nelom heeft aan de wieg gestaan van het eerste nationale koor van de Federati e van Zangkoren in Suriname (F.Z.S.) dat in her begin van de jaren
negentig van start ging. Toen in 2003 het initÎatief genomen werd tot het
huid ige Na tionaal Koor Suriname, heeft hij als lid van de meerkoppige
leidi ng ook se rieus geparticipeerd bij de audities. Helaas moest hij in een
vroeg stadium afhaken vanwege zijn afnemende gezondhe idstoestand.
Hij bleef echter geïnteresseerd in de verrichtingen van het nationa a l koor
in het a lgemeen en in di e van de bij de Federatie van Zangkoren aangeslote n zangkoren in het bijzonder.
John Nelo m, voor velen Oom John, is niet meer. Hij laat ons een sc har
aan koorwerk en achter die zu lJ en doorklinken in Suriname en daarbuiten
en zodoende een blijvend monum ent vestigen voor met nam e het Surinaamse koorwezen. Hij ru ste in vred e.

la
I
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Ronaid Snjjders

In Memoriam Archie Sumter
(1936-2006)
ct eerste dat vee! mensen die Archie Sumrer hebben ge kend
vermelden, is dar hij een zeer sympa thi eke persoon was m et vee l
kenn is va n zaken. Hij was gedu ren d e zijn ge hele leve n act ief op
journa listiek gebied. En hij had enorme belangstelling voo r jazzmuziek,
literatuur en dan s. Archie Ron a id Arno!d Sumrer werd geboren in Paramaribo op 20 oktober 1936. Uit zijn ee rste hu we lijk, met Lucia La four,
werden zijn twee zoons geboren, Lester en Raoul. Later trouwde hij met
Ca rl a Sli gte met wie hij de laatste jaren van zij n leven rot zij n overl ijd en
op 24 juli 2006 in Amsterdam-Centrum aan de Sa rparhisrraar woonde.

H

Van 1960 tot 1964 studeerde SUI11tcr perswetensc hap aa n de Universiteit
van Amsterdam. Zijn afstudee rsc riptie had a ls onde rwerp de o nafha nkelijkh eid va n Belgisc h-Co ngo en De Gau l/e's Algerijn se po litiek. In het
academ isc h jaar L963-1964 'volgde hij de leergang 'Problematiek van
Onrwikkelingsla nd en' aan de Universiteit Utrechr. In zijn srudieperiode
was hij lee rlin g-vers laggever bij het dagb lad Hel Parool in Amsterd a m.
Van 1964 tot 1966 we rkte SUlnter als red acteu r bij het NTS jou rn aa l (nu
NOS). In de jaren zesti g omsrond tevens zijn grote li efde voor de jazz.
Hij kende in Nederlond wonende jazzmusici a ls Nedley Elsta k, Th eo
Loevendi en Boy Edgar evenal s de jazzprogral11mamaker Mi chi el de
Ruyter en journalist Rud y Koopmans.
In 1966 keerde hij naa r Suriname terug om a ls public relaliolls officer
bij de Suralco te gaan werken, een baan die hij zee r ambiee rd e. Vanwege
gezondheidsp robleme n va n zi jn jongste zoon keerde hij ec hte r l11et gezin
in 1969 naar Nede rl and terug. Van 1970 tot 1973 was hij voo rlichter bij
de TH Delft (nu TU Delft). Hij woonde toen in Delft aan he, Arthur va n
Schendelplein.
In deze periode lee rd e ik Archie SlImter kennen. Hi j was zeer gesteld op
Amerikaanse jazzmusici als Theloniolls Monk (z ijn grootste favorier ),
Eri c Dolph y, Miles Davis, Roy H ay nes en Charles Mingus. Archie was de
eerste die mij erop atte ndeerde dat mijn jazzy fluitspel parallellen had met
dat van Eric Dolphy, Roland Kirk en Frank \'Vess. Sumter was in 1973
jurylid va n het Laren Jazzconcours waar ik de Persprijs won , hetgee n mij
vee l public iteit heeft opge leverd.
In d eze periode we rkte hij behal ve bij de TH Delft oo k als algemeen
vers laggever bij de Brabant Pers (Eindhovens Dagblad, Helmonds Dagblad, Braballts Dagblad e/I Nieuwsb lad vall bet Ziliden). Van 1973 tot
1974 wa s hij daarnaa st Suriname-specialist bij de Ha agse redactie van de
Brabant Pers, omdat de soevereiniteit van Suriname eraan kwam. Late r
Beriçhlen

was hij belast met de onderwerpen ontwikkelingslanden (in her bijzonder
Suriname), dans, jazz en onderwijs en werd hij de eindredacteur van de
boeken pagina van de kranten van de Brabant Pers. Van 1988 tot 1992
was Archie Sumter lid van de Amsterdamse kunstraad, commissie dans.
Zijn grote favoriet op het gebied van dans was de Nederlander Hans va n
Manen.
Nadat SlImter in oktober 1996 met de VUT ging, was hij van 1997 tot
2001 voorzitter van de werkgroep 'Migranten en Media' van de Nederlandse Veteniging van Journalisten (NVJ). In 2001 was hij bestuurslid
van 'Migranten en Media' en van 'M ix Media'. Verder was hij voorzitter
van het bestuur van de Stichting Black Straight Music die de belangen
behartigde van mijn orkest, de Ronaid Snijders-band. Vanaf 1996 was hij
ook correspondent in Nederland van De Ware Ti;d.
In maart 2005 bleek dat Archie ongeneeslijk ziek was. Hij had leverkanker en zou nog hooguit enkele maanden te leven hebben. Na hem thuis
te hebben bezocht besloot ik spontaan een muzikale hommage aan hem
te brengen in de vorm van een groOt opgezet Concert for Archie. Dit
druk bezochte jazzconcert vond plaatst op 31 maan 2005 in het Nieuwe
Bimhuis (een onderdeel van het gloednieuwe muziekgebouw aan het IJ).
Er waren optredens van onder andere Hans Duifer, Misha Mengelberg,
Denise Jahnna, Marjolein Sligte en de Ronaid Snijders-band.
De menselijke warmte van dit zeer geslaagde concert - dat ook op dvd is
uitgebracht - gaf hem een enorme impuls om zijn ziekte zo goed mogelijk
te bestrijden. De behandeling sloeg aan, waardoor Archie en zijn vrouw
Carla zelfs een vakantie naar Suriname hebben kunnen maken en in
Nederland en elders in Europa diverse evenementen hebben bezocht. AI
met al heeft hij ruim een jaar langer geleefd dan wat in eerste in stantie
medisch was voorspeld. De crematieplechtigheid vond plaats onder grote
belangstelling op maandag 31 juli in De Nieuwe Ooster in Amsterdam.
Zijn boek De persgeschiedenis van Suriname vanaf de eerste krant heeft
hij niet kunnen afmaken . Het wordt voortgezet onder leiding van zijn
collega Ellen de Vries.
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Eva Essed-Fruin

In Memoriam Leo Ferrier

(1940-2006)

m

p J 4 september 1940 werd Leo H enri Ferrier in Paramaribo
geboren als jongste van zes kinderen uit her onderwijzersgezin
van Johan Ferr ier (de laatste gouverneur en eerste presidcnr van
Suriname) en Eugenie Lionarons. Zijn overgroormoeder was een Hindos·
taanse. Een deel van zijn jeugdjaren woonde hij in Commewijne bij ee n
kinderloze tante, getrouwd met een districrsambtenaar. Daardoor kon
hij later in A/ma/1 van binnenuit schrijven zowel over de disrricrsjongen
Lonnio (de ik-figuur), die dikwijls voor een Hindostaan wordt aangezien,
a ls over Orlando, zoo n van een vooraanstaande Creool in Paramaribo.
In 1960 deed LeG eindexamen van de Surinaamse Kweekschool. Het jaar
daarop ve rrrok hij naar Nederland, waar hij werkte als onderwijzer, zijn
hoofdakte behaalde, twee jaa r militaire dienstplicht vervulde waarbij
hij het tot officier bracht, muzi ek (hoofdrichting piano) swdeerde aan
het conservatorium, heel veel las op uiteenlopend gebied, zich in het
bijzonder verdiepte in de Ind iase literatuur en filo sofie en twee romans
publiceerde . Dit all es in een tiîdsbe srek van tien jaar.
Zijn eerste rOman uit :I 968 Ätman (Zelf, kennis van het Zelf) Îs een zoeken naar harmonie (lissen het Hindostaanse en het Negere lement zowel
in hem ze lf a ls in de Surinaamse sa menleving, en ook het zoe ken naar
aanvaarding van zijn eigen homo-erotiek. Tegelijkertijd beschrijft hij uitstekend en kriti sch de Surinaamse sa menl ev ing in de jaren vijftig en zestig
ell worden de drie hoofdfiguren Lonnio, O rl ando en de Javaan Karsilan
(die de harmonie al in zichzelf draagt ) en de bijfiguren mensen van vlees
en bloed. In 1990 werd het boek zeer terec ht herdrukt door de Volksboekwinkel. Zijn tweede roman EI Sisilobi, of het basisollderzoek (1969) kan
gezien worden als een satire op de Surinaamse maatschappij die steeds
meer afglijdt naar materialisme. Dit boek had veel minder succes.
In :1 97 1 keerde Leo voorgoed terug naar Surin ame, waa r hij werkte als
onderwijze r, pianolessen gaf aan de Volksmuziekschool en het Instituut
voor de Opleiding van Lerare n en probeerde te sc hrijven. In het Suriname nummer van het Nederlandse tijd schrift Tirade in 1973 verschijnt
Notities van ee1J vriend waarin hij vers lag doet van zijn materiële en
psychische moei lijkheden. Ook de brieve n aan het echtpaar Nijbroek
uir de periode 19 73 (gepubliceerd În Privé-domein van de Surinaamse
lettere1l, 1993) ademen eenzelfde geest. In die ti jd was hij ook bezig met
meerdere romans. In ee n ervan, waarvan hij mij fragm enten liet lezen,
verwoordde hij op indrukwekkende wijze de strijd met zijn demonen.

I

Maar op een dag haalde flij zijn manuscript terug en later fleeft hij het
helaas vernietigd samen met ander werk. Ook mer de pianomuziek ging
het niet goed. Het recital dat hij in Ons Erf gaf werd een debacle. Eerst
weigerde hij te spelen omdat hij die ochtend zijn vingers had bezeerd toen
hij de kettingkast van zijn fiets moest repareren. Hij verweet de omstandigheden waaronder hij moest werken en zich verplaatsen aan de mensen
in Suriname, dus eigenlijk aan het aanwezige publiek, dat in geschokte
sti lte zat te luisteren. In de kleedkamer hebben verschillende mensen
/
op hem ingepraat, waaronder zijn vader. Die heeft hem ervan kunnen
overtuigen dat een echte kunstenaar zich niet klein laat krijgen door de
omstandigheden en dat hij toch moest spelen al zou dar misschien niet
volmaakt zijn. Na het recital is hij een aantal weken opgenomen geweest
in een psychiatrische inrichting. Ook daarna waren er telkens periodes
waarin hij niet goed kon functioneren, zeker niet als onderwijzer voor
de klas. Uit brieven uit 1976 aan Hugo Pos (ook in Privé-don"lein van
de Surinaamse letteren) blijkt dat hij zich ten opzichte van veel mensen
en vooral ten opzichte van zijn vader vrese lij k schu ldi g voelde en dat de
materiële moeilijkheden hem boven het hoofd groeiden .
Gelukkig kwam er een oplossing voor Leo. In 1979 werd hij op voorspraak van Jim Douglas, de toenmalige directeur van het Surinaams
Museum, in dienst genomen door het Ministerie van Onderwijs dar hem
uitleende aan her Museum. Hij werd een gewaardeerd en gerespecteerd
stafmedewerker, die altijd bijzonder punctueel was, en kreeg de gelegenheid om in zijn eigen tempo te werken. Met zijn eigenaardigheden werd
rekening gehouden .
In het archief van het Museum heeft hij belangrijk werk gedaan. Zo
heefr hij op eigen initiatief het Mariënburg-archief geordend en erover
gepubliceetd in de Mededelingen van het Surinaams Mllseum. In de loop
der jaren verschenen daarin ook andere artikelen van hem zoals samenvattingen van enkele scripties en in 1992 een bespreking van de transcriptie door Richard en Sally Price van het oorspronkelijke manuscript
van Sredmans Narrative. Her door hem ontsloren Geyskes-archief moet
volgend jaar op her net komen. Samen met Laddy van Putten, de huidige
directeur van het Surinaams Museum, schreef hij 50 jaar Stichting Surinaams Museum voor her Archiv für Völkerkunde, dat in 1999 verscheen.
De Nederlandse versie is te vinden op het internet.
Literatuur schreef hij niet meer. In 1984 merkte hij in een brief aan zijn
zuster Cynrhia op (in Privé-domein van de Surinaamse letteren): 'Wat het
schrijven en het pianospelen betreft ben ik in de afgelopen jaren tot het
inzicht gekomen dat ik zeker de kwaliteiten heb om tot topprestaties te
komen. Wat ik echter niet kan is leven mer die spanningen die het beroep
van schrijver en pianist met zich meebrengen.'
Na zijn zestigste (offic iële pensioen leeftijd in Suriname) werd zijn dienstverband nog enige jaren verlengd tot 1 april 2005. Korr daarna trouwde
hij met Annie Dasimin, reeds jaren zijn levensgezellin. Hij speelde weer
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piano en had plannen voor een nieuwe roman, die - zoals hij Laddy van
Putten toevertrouwde - Ochte1tddans van een nar ZOl! heten. Helaas
ging zijn gezondheid steeds meer achterujr. Zijn handen waren bijna
verlamd, hoewel hij de laatste tijd weer een paar vingers kon gebruiken.
Op zondag 30 juli 2006 werd hij met spoed opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo waar hij dieze lfde dag overleed aan de
gevolgen van longemfyseem .
Misschien dat de roman die hij vo lgens eigen zeggen al had geschreven,
in zijn nagelaten papieren kan worden gevonden en publicabel is. Anders
blijft Leo Ferrier de schrijver van Ätmall, die met dat ene boek een groOt
Surinaams schrijver is, misschien de grootste.
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