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In Oso werden 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.

Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag is de flyer die is gebruikt ter aankondiging van het IBS Colloquium 2006.
Vormgeving van de flyer is ont leend aan een enveloppe ten behoeve van eerste dag van uitgifte te
Paramaribo. begin jaren zestig. Voor het ontwerp tekende het grafisch en vormgevingsbureau Urban
Perception, www.urbanperception.nl.

Inhoud
Van de redactie

6

Oso: Naar nieuwe horizonten
Aspha Bijnaar

8

Paramaribo, The City! Nieuwkomers; Sociale en
etnische dimensies in de hoofdstad

12

'De eigenlijke bevolking van Suriname'; Een inleiding

Ad de Bruijne

Marike Goossens

27

Migratie van Saramakaners naar de hoofdstad

43

Jonge Marronmuzikanten; Muziek en marginaliteit in
Paramaribo

61

'Immigratie van Chinezen schijnt de laatste jaren
toe te nemen'; Het anti-Chinese discours in Suriname

81

'De Brazilianen stelen al ons goud!'; Braziliaanse migranten
in stad en binnenland

Jolien Sanderse & Rivke Jaffe

Paul Tjon Sie Fat

Marja de Theije

Hebe Verrest

100 'Ik groet maar bemoei niet'; Bestaansverwerving,
huisgebonden economische activiteiten en sociale
relaties in Nieuwweergevondenweg, Paramaribo
Pam H. Zuurbier

123 Afstand zonder afscheid; Transnationale elementen in
levensverhalen van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen
Fabiola Jara & Zaïre van Arkel

141 Kosmologie in een kist (11); Beeldverslag
Essay
Aart G. Broek, Jan J. Wijenberg & Dick C.B. den Haas

145 Waartoe wij in het Koninkrijk zijn

11

0$0 Tijdschrift voor Surillsmist iel<. 2001.1

151 Recensies
Twan van den Brand, De Strafkolonie; Een Nederlands concentratiekamp in
Suriname 1942-1946 (door Hans Ramsoedh) ; Helga de Valk, Pathways into
adulthaod; A Comparative study on family fife transitions among migrant and
Dutch youth (door Hans Ramsoedh); Gert Oostindie, De parels en de kroon; Het
Koningshuis en de koloniën (door Dorine E.G. van Hinte-Rustwijk); MA Veira,
De langstlevende echtgenoot; Een vergelijk van de positie van de langstlevende
echtgenoot in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in

het Caraibisch en het Surinaams erfrecht Idoor Edwin Marshall); Cynthia Me
Lead , ... Die revolutie niet begrepen! ... (door Chan E.S. Choenni); G.D. Beker,
1jaar TRIS; Troepenmacht in Suriname 1962-1963 (Joost Minnaard); Michiel
van Kempen, Vluchtwegen (door Joost Minnaard); Nicoline van der Sijs (red.),
We reldnederlands: Oude en jonge variëteiten van het Nederlands (door Eva
Essed); Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven, En toch verschillend;
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000
(door Joop Vernooij); Jorge Castilla Guerra, Frans Wijsen en Moniek Steggerda,
'Een gebedshuis voor alfe volken'; Kerkopbouw en kadervorming in roomskatholieke allochtonengemeenschappen (door Joop Vernooij); Kari n Anema , De
groeten aan de koningin; Reis door Suriname; Dylan van Eijkeren, Witboi: Hoe de
West werd verloren; Een reis door Suriname en over de Antillen (door Michiel
van Kempen); Karin Amatmoekrim, Wanneer wij samen zijn (door Michiel van
Kempen); J.G. de Kruijff, Guyana junction; Globalisation, localisation, and the
production of East Indianness (door Freek L Bakker); Carel Roessingh, Karin
Bras, Myrte Berendse en Hanneke Duijnhoven (red.), Entrepreneurs in tourism
in the Caribbean Basin; Case studies from Belize, the Dominican Republic,
Jamaica, and Suriname (door Wim Hoogbergen); Jimmy Floyd Hasselbaink,
Jimmy; The autobiography of Jimmy Floyd Hasselbaink; Marcel Rözer, Winston
Bagarde; Deze neger is voor niemand bang (door Rosemarijn Haefte)
Rosemarijn Hoefte, Michiel van Kempen, Sirtjo Koolhaf & Peter Sanches

195 Signalementen
Irene Aolfes

204 Recente publicaties
I Suriname
11 Nederlandse Antillen en Aruba (uitsluitend 2006)
Berichten
Eva Essed-Fruin

210 Dictee Sranan op Winternachten
Maurits S. Hassankhan & Jerry LEgger

213 In Memoriam Jozef Siwpersad (1944-2007)
216 Adressen auteurs
Inhoud

11

•

Van de redactie

Oso: Naar nieuwe horizonten
Met ingang van dit eerste nummer van de jaargang 2007 krijgt de redactie
van dit tijdschrift een andere aanvoerder. Sinds 1992 heeft Wim Hoogbergen de koers van Oso ferm mee bepaald . AI te bescheiden noemde hij
zich eindredacteur, terwijl hij in feite vijftien jaar (1992 tot en met 2006)
lang de functie van hoofdredacteur vervulde - veel langer dan welke
andere hoofdredacteur vóór hem. Hij heeft zijn taak met bijzonder grote
inzet vervuld. Bij een zo pluriform en zich a lmaar uitbreidend gezelschap
a ls dat der Surinamisren is het onmogelijk om de hoofdredactionele raak
in de ogen van werkelijk iedereen goed te doen. De hoofdredacteur is nu

eenmaal ook de buffer tussen de redactie en de ontevredenen. Maar laar
hier gezegd zijn dat dit tijdschrift enorm veel aan Wim Hoogbergen te
danken heeft en dat onze erkentelijkheid en respect daarvoor buitengewoon groot zijn. Wim: zeer vee l dank!
Met het aantreden van Michiel van Kempen a ls nieuwe hoofdredacteur
zal Oso geen radicaal nieuwe koers inslaan, maar enkele accentverschuivingen zullen de lezer mogelijk niet ontgaan . In een tijd van gemakkelijker
reizen, mondialisering en een sterkere roenadering van de republiek
Suriname tot de andere Caraïbische landen, wil Oso het venster op het
Caraïbisch gebied wat verder ope nzetten. Artike len over Caraïbische
verschijnselen die ook voor de Surinamistiek bijzondere relevantie hebben zullen in Oso worde n verwelkomd, zeker wanneer ze een duidel ijk
compa ratistisch element bevatten. De door Jrene Rolfes zo voortreffelijk
verzorgde rubriek Recente Publicaties za l voortaan ook een keuze bevatten van de voornaamste publicaties over wat nu nog genoemd wordt de
Nederlandse Antillen en Aruba. Met ingang van de komende jaargang
zal het blad als ondertitel meekrijgen: tijdschrift over Suriname en het
Caraïbisch gebied . Verder za l er geleideli jk aan plaats worden ingeruimd
voor enkele nieuwe rubrieken waarin verschillende kunstdiscip lines (fLlm,
beeldende kunst enzovoort) hun eigen plaats zu ll en krijgen met beschO\~
wende bijdragen die de actualiteit van de dagbladjournalistiek overstijgen .
De al in het vor ige nummer gestarte rubriek Essay wordt gecontinueerd
en geeft ruimte aan eigenzinn ige en soms controversiële opinies die met
verve worden verwoord .
Op het laatste IBS-colloqu ium in Amsterdam - waarvan de lez ingen in dit
nummer in bewerkte vorm zijn afgedrukt - is a l gebleke n dat de Surinamistiek zich in een steeds grotere belangstelling mag verheugen. Een
jonge garde van academici en wetenschappe lijk geïnteresseerden dient
zich aan. Ook Oso wiJ nadrukkelijk een forum van nieuwe inzichten,
nieuwe geluiden zijn. Wij verwelkomen dan ook met plezier drie nieuwe,
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jonge redacteuren: Ka rin Boven, G un o Jones en Yvon va n der Pijl. De
ve rj ongin g tekent zich oo k a f in de Ad viesraad (vroeger Redacti eraa d
geheten), wa arin Paul Tj on Sie Fat en Ellen Klink ers zitting hebben ge nomen . Wij hopen dat het ni euwe ela n de ce ntra le plaa ts die 050 innee mt in
de Surin a mistiek ka n doe n versterken en da t het tijd sc hrift zo ertoe kan
bijdragen da t de studie va n Surina me binnen zijn regiona le en mondi a le
context zo mogelijk nog rijk er en plurifo rm er wo rdt da n zij a l was.

Michiel va11 Kempen, hoofdredacteur
Peter SaJ1ches, voorzitter IBS

Van de

teda ~ lia

0'0: Nu' nieuwe hori zonlen
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Aspha Bijnaar

Paramaribo, The City!
Nieuwkomers; Sociale en etnische dimensies
in de hoofdstad
Het stedelijke landsc hap van Paramaribo is de laatste tijd sterk veranderd
door de kom st van 'nieuwe' groepen a ls Marrons, Brazi lianen en Chi nezen. Hun aanwezigheid heeft ongemerkt een sterke inv loed op het soc iale
en cu lturele leven in Paramaribo. Wat betekent het voor de dynamiek

van de stad nu Surinamers die moeten delen met Chinese bouwvakkers,
maffiabazen en prostituees, Braziliaanse goudzoekers en koks? Hoe kijkt
men aan tegen de opkomst van Marrons in Paramaribo wier aandeel

in politiek, wetenschap, en ook in de dallcehall scene een hoge vlucht
neemt? Hoe vallen de groeiende groepen van Surinaamse remigranten en
witte Nede rl andse stagiaires bij de autochto ne stadbewoners? Zulke vra-

gen kwamen aan de orde tijdens het zeer goed bezochte colloqu ium over
de invloed van nieuwkomers op nieuwe stedeli jke trends dat de Srichting
In st ituut ter Bevordering van de Su rinam istiek o rga niseerde op zaterdag

28 oktober 2006 onder de titel: Paramaribo, The City! Nieuwe sociale
en etnische dimensies in de hoofdstad.
Voor u li gt het themanummer dat ee n weerslag is van de bij dragen die tij-

dens het colloquium werden gepresenteerd. De bijdrage va n Ad de Bruijne
draagt de sprekend e titel 'De eigenlijke bevolking va n Suriname.' Aan de
hand van een krantenartikel uit 1907 bespreekt d e auteur de groei en samenstelling van de bevolking sinds 1852. De omvang van de Surinaamse

bevolking was de 55 jaar voorafgaande aan 1907 gegroeid met slechts
1.425 ziel en. Zorgwekkend, concludeert de krant, 'wa nt de eigenlijke
bevo lking sterft uit) terwijl er miljoenen g uld ens worden besteed aa n de
invoer van immigranten .' Uit het bericht wordt duide li jk dat de Aziatische
immigranten niet tot de 'eigenlijke' bewoners werden gerekend) hoewel
ze toen al jaren in Suriname woonden en werkten. lntegendee l) er werd
geklaagd over deze nieuwkomers, zoa ls men in Suriname ook nu klaagt
over nieuwe ni euwkomers. Honderd jaar na het ve rschijnen van dit
krantena rtikel, blijkt er dus niets nieuws o nder de zon. Parama ribo is
nog steeds ee n stad die migranten uit all e hoe ken van de aarde trekt. De

overh eid besteedt daar nu ook weer handenvol geld aa n.
Opva ll end e 'ni euwe' aanwezigen in Paramar ibo z ijn de Marrons die nu
in omvang tot de derde bevolkingsgroep van Suriname behoren. Vanwege de jarenlange achterstelling van het binnenland door de overheid,
en voora l door de binnen lan dse oorlogen trekken ze steeds meer naar de
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hoofdstad. M a rike Goossens ond erzoc ht in 'M igrati e va n Sarama ka ners
naa r de hoofdstad ' de mo tieven va n Sa ra ma kaa nse bin nenl and bewoners
die met pijn in het ha rt hun do rpen hebben ver la ten. Wa ren het aa nva nkel ijk Ma rronm a nnen, tege nwoordig trekken oo k veel Ma rro nvro uwen
naa r Pa rama ribo op zoe k naa r berere leve nso msra ndig hede n. Die ho pen

ze te vi nde n via onde rwijs en we rk. Her a rri ke l gaa t ui tge breid in o p de
ma nieren waa ro p Ma rro nvro uwen in de hoofdstad proberen inko msten
te ve rwe rve n.
Doo r deze urba nisatie maken Ma rrons ee n enor me ema ncipa ti eslag op
het ge bied va n po liti ek, wetenschap en o nderw ijs. Voo ral de jonge re generari e Ma rrons va lt op door haar fasc ina ti e voo r J amaicaa nse reggae en
dancehall, waa rin ze zich pro fil eren als mu zikant o f entertainer. Deze twee
mu ziekstijlen zijn in Para ma ribo zee r geliefd. In de bijdrage 'Jo nge Marron muzikamen' onderzoeken Joliens Sa nde rs en Ri vke Jaffe de drijfve ren.
Da n blijkr dat deze jonge Ma rrons via hun mu ziek popula ri teit en respect
pro bere n te verwerven. In de ogen van de stadsbewoners zijn Ma rrons
al sinds de afsc haffing va n de slave rnij achterl ijke bosbewo ners. Hoewel
Marrons zich ste rk bewust zijn va n hun gema rginalisee rd e positie in Pa rama ri bo, stellen ze zic h in hun muzikale ex pressies vrij kosmopolitisc h op:
het zijn re fl ecties op hun eigen M arron-roots, o p hun Suri naa mse gherroide ntiteit, op hun pan-Caraïbisc he zelfbeeld en o p hun verbo nde nheid met
de Afrika nen in Afrik a en de dias pora. Ze switchen moeireloos russen al
deze identiteite n op zoe k naa r [obi nanga /espek i.
Ook de ' Immigratie va n Chinezen sc hijnt de laatste ja ren roe te nemen'
in Pa ra maribo. Zo leze n we in de bijdrage va n Pa ul Brenda n Tjo n Sie
Fat di e het anti -C hinese di sco urs in Surin a me o nd er de loep neemt. De
strOO I11 ni euwe Chinezen roe pt gevoelens op va n o nbehagen ond er de
bewo ners van Pa ra ma ribo . Die zien troe pe n o naa ngepas te Chinezen actief
in de klein ha ndel , in de bouw, in nac htclubs en in de ha rde crimin aliteit.
De negatieve gevoelens uiten zich voo ral via aloude stereotyperinge n va n
Chin ezen. Oo k deze a nrih oud ing is ni et nieuw. AI in de ja ren de rri g va n de
vo ri ge ee uw we rd de aanwezigheid van Chinezen als probleem geprese nteerd: de a ute ur herinnert aa n de kl opjacht o p piauw en de wilde verh alen
over Chin eze n die in een onbewaakt ogenblik het geliefd hu isdier, de
ho nd, zo uden slachten voor het vlees. Meer bloed ige details sraa n vermeld
in deze bijdrage. De a ute ur onderzoe kt verde r in hoeverre deze negatieve
beeldvo rmin g samenva lt met het falende mig ra ri ebeleid va n de overheid .
Falend immi gratiebeleid komt ook in a ndere bi jdrage n aa n de o rde. Immers, ' De Braz ilia nen stelen al ons go ud! ' en de ove rh eid sta a t dat toe.
Zo klaagt meni g Surin a mer ove r de Braz il iaa nse mi gra nten di e sinds
ee n kl ein aa ntal jaren stad en binnenl and bevo lken. Mari o de Theije
bes preekt de maa tsc ha ppelijke ac htergro nd va n Braz iliaa nse mi gra nten
en hu n motieve n om naa r Surin ame te komen. Over deze groep is in
wetenschap pelij k opzicht nog maar wei ni g be kend. De stu die van De
Aspha BIln aar Plrl ml ribo. Th l Cil y!
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Theije leert ons veel over de rol van Brazilianen in Suriname. Hoewel

sommige Brazilianen hechte vriendschappen sluiten mer Surinamers,
leiden de meesten een geïsoleerd bestaan in een samen leving die zij ook
ni et helemaal begrijpen, 'want de Creool heeft zijn begraafplaats, de
Javaan heeft zijn begraafplaats, de Hindostaan heeft zijn begraafplaats
war wil zeggen dat niemand met niemand mengt, zelfs niet na de dood. '
Hoewel een deel van de Brazilianen Suriname steeds se rieuzer ziet als zijn
ni euwe thuis, worstelt een groot aanta l met het klassieke dilemma van de
migrant: terugkeren of blijven?
De vraag of daadwerkelijk niemand met niemand mengt komt ook terug
in de bijdrage van Hebe Verresr in 'Ik groet maar bemoei niet!' Proeftuin
is Nieuwweergevondenweg ten zuiden van Paramaribo waar zich de afgelopen decennia arme huishoudens hebben gevestigd . De bewoners komen
uit verschillende geografisc he gebieden en hebben ee n diverse etnische herkomst. De buurt ontwikkelde zich van een ruraal naar een urbaan woongebied. De inwoners leven er voora l van hun kleinschalige hosseis. Hun
cliënrèle bestaat in belangrijke mate uit de eigen buurtbewoners, een situatie die deze hasselaars afhankelijk en kwetsbaar maakt voor onderlinge
concurrentie. Verrest vraagt zich af op welke manier al deze hasselaars
gebruik maken van buurtrelaties, vriendschappen en (buurt)organisaties
om toegang te krijgen [Ot schaarse producten zoa ls grond, werk en geld.
Ofwel op welke manier zetten ze hun 'sociaal kapitaal' in?
In dit themanummer vindt u ook een artikel van Pam H. Zuurbier 'Afstand zonder afscheid; Transnationale elementen in levensverhalen van
Afro-S urinaamse remigranten vrouwen.' Dit onderwerp werd ni et op het
colloquium besproken, maar is vanwege de thematiek alsnog in dit num mer opgenomen . Per jaar keren ongeveer] 500 Surinaamse Nederlanders
terug naar het moederland. In de statistieken wordt de etniciteit van deze
remigranten nergens bijgehouden. Wel is inmiddels uit onderzoek bekend
dat van de Afro-Surinamers meer vrouwen remigreren dan mannen. Bij
de keuze voor terugkeer geven economische motieven niet de doorslag,
concludeert Zuurbier. Daarom concentreert hij zich op de immateriële motieven, waarbij hij in het bijzonder een ana lyse geeft van de levensverha len
van deze Afro-Surinaamse remigranrenvrouwen. Hoewel deze vrouwen
doorgaans zij n opgevoed in de Afro-Surinaamse cultuur, hebben ze door
hun jarenlange verblijf in Nederland ook veel westerse culruurelementen
verinnerlijkt. Hierdoor zijn ze niet zonder meer Afro-Surinaams, maar ook
niet Nederlands te noemen. Volgens de auteur creëren deze vrouwen zo een
transnationale cultuur die zich uit in hun dagelijkse denken en handelen,
zowel in Nederland als in Suriname. Identiteit, hybriditeit, transnationa lisme en diaspora zijn de kernbegrippen in deze bijdrage.
Wat heeft het colloqu ium ons geleerd over de invloed van nieuwkomers
op nieuwe stedeli jke trends? Duidelijk werd dat e r in Paramaribo net als
vroeger steeds nieuwe groepen bij komen di e elk op hun mani er een plaats
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zoeke n in de Surin aa mse sa men leving. In dit o pzicht ve rsc hil[ Parama ribo
ni et va n wereldsteden als New York, Londen, Parijs en Amsterdam die
ook va nouds migrantensteden zi jn. Hoewel de bewone rs in Pa ra maribo
steeds klagen ove r de ni euwk omers, geven ze hen tegelijkertijd alle ruimte
om ' hun din g te doen.' Hierd oo r blijft Surin a me het roonbeeld va n een
multicu ltureel la nd waar mensen met uitee nl o pende etnisc he achtergro nden en religies betrekkelijk vreedzaa m sa menleven. H arde etnische spanningen en geweld zijn niet karakteristiek voor de Surinaamse samenleving.
Deze rdatief harmonieu ze coëxiste nti e heeft ook een keerzijde. Suriname
ombeert een adeq uaa t mi gra ti ebeleid en een grondi ge reflecti e ove r de
toekomst van multicultureel Suriname. Het colloquium laa t een aantal
vragen open die hi ervoo r van belang zijn , zodat er voldoend e stof is voor
een volgende ronde over onderwerpen als: welke interac ti es vinden plaats
tussen de bewo ners en de nieuwkomers? Op welke manieren maken de
ni euwkom ers ge bruik van de hoo fd stad? Welke (c ulturele) ge bruiken ,
waarden en normen, ideeë n en opva ttingen wisselen ze met elkaar uit?
Leidr deze uitwisseling tot verdere creolisering ofwel een nieuwe mengc ul tuur? Het laars te woord over dir onderwerp is dus nog niet gezegd.

Aspha Sijnaar

Paramaribo, The CiIV!
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Ad de Bruijne

'De eigenlijke bevolking van Suriname'
Een inleiding'
Op zondag 28 mei 1907 schenkt de Nieuwe Surinaamsche Courant op de
voorpagina uitgebreid aandacht aan <de loop van de bevolking van Suriname sinds 1852', Destijds woonden er 51632 mensen in Su rinam e. Dit was
de 'eigenlijke bevolking der kolonie daar er voor die rijd nog geen sprake
was van den aanvoer van immigranten. In 1906 bestond echter de geheele
bevolking uit 81042 zielen. Meer dus in 55 jaren: 29601 zielen.' Maar:
' hi ervan moeten worden afgetrokken 28236, t.W. 21823 BrÎrsch-Indiërs en
6404 Javanen. Rest: slechts 1425. Nu moet men niet denken, dat dit getal
ee n vermeerdering of aanwas aanwijst der eigenli jke bevolking. Volstrekt
niet. '2 Wam, nu vat ik samen, dit aamal moer dan nog worden ve rminderd
met het aanta l Chinezen, West-Indiërs, Portugezen, Europeanen en Syriërs.
Korrom, 'de eigenlijke bevolking sterft uit' rerwijl men wel ' miljoenen
weggeeft voor den invoer van immigranten.' Toen ik stukken uir dir artikel
enige rijd geleden aan Surinaamse studenten voorlas, waren zij geschokt
- hoezo, behoorden Hindostanen, Javanen en ook de Chinezen dan njet tot
de eigenlijke bevolking van Suriname? Z ij zijn toch deel van Suriname en
van Paramaribo? Natuurlijk we l. Paramaribo is een stad van immigranten.
Nieuwkomers uit delen van Europa, Afrika en Azië zijn deel van Paramaribo en Suriname geworden. Paramaribo relr slechts weinig inwoners die
historisch gez ien tor de eigenlijke bevolking van Surina me behoren.
Het herlezen van dit artikel van een eellw geleden gaf mij een schok van
herkenning bij de refJectie op het th ema van dit numm er: de nieuwkomers
in Paramaribo - Surinamers uit andere delen van her land en voora l zij die
van buiten komen. Her trekken va n historisc he parallellen is riskant, maar
ook vandaag de dag is een veelgehoorde klacht in Paramaribo dat grote
groepen nieuwelingen zomaa r arr iveren en zelfs bevoorrecht worden,
terwijl de eigenlijke bevolking van het land onvoldoende steu n onrvangc.
Voordat dit aan de o rde kornr, verdient eerst iets wat nu vanzelfsprekend
lijkt beklemtoond re worden: de nakome lingen van de Brirsch-Indische en
Javaanse immigranten (e n va n die andere groepen) uit 1907 zijn in de foop
de r tijd deel va n de eigenlijke bevolking van Su riname en van Paramaribo
gaan uitmaken. Paramaribo heeft zic h sinds de vo ri ge eeuw sreeds meer
Met dank aan Oeryck Ferrier (CESWO),) Marjo de Theije (VUl en Paul Tjon Sie Fat (CEDLN
liAS) voor hun commentaar op eerdere teksten .
Deze achteruitgang had, volgens Deryck Ferrier, zowel te maken met de hoge (kinder)
sterfte als met (de slecht geregistreerde) emigratie van de 'vrije' bevolking, voornamelijk
naar de Verenigde Staten.
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ontwikkeld tot een multiculturele stad waarin verschillende bevolkingsgroepen relati ef vreedzaam samenwonen. Van een hard e verdeling in
specifiek etn.ische woonwijken en etnisch gesegregeerde economieën is
geen sprake.
De migranten uit Afrika uit de zeventiende en achttiende ee uwen die uit
Azië van de negenti ende en twintigste eeuw, zijn onderdeel van Suriname
geworden door eigen inzet en houding en hebben hun toekomst in Suriname trachten te vinden. Op de invoeging in de Surinaamse sa menleving
is de cultuurpolitiek van de overheid van veel invloed geweest. Li la
Gobardhan-Rambocus heeft in haar boeiende d isse rtati e de dubbelslag
van het overheidsbeleid ten aanzien van de contractarbeiders laten zien.
Er was een duidelijke promotie van het onderwijs en van de Nederlandse
taal en tegelijkertijd de erkenning van de waarde van het behoud van
eigen cultuurelementen. Dat beleid was veel ruim er dan het Britse model
(Goba rdhan-Rambocus 2001 ).
Na het Statuut van 1954 bestond er iets a ls een ' poldermodel' van eigenheid en integratie dat door de toenmalige politieke leiders van verschillende
etni sche herkomst vorm gegeven werd. Op een klein maar saillant voorbeeld daarva n werd ik in oktober 2006 gewezen door de historicus Jerry
Egger. Toen de STVS in de jaren zestig met telev isie in Suriname begon,
werd er elke avond ook een religieus progra mma getoond. Daarin kwam
telkens een andere kerk - ik gebruik het woord in zijn Surinaamse betekeni s - aan bod : rooms-kathol iek, hindoe sanathan dharm, protestantschristelijk, hindoe arya dewaker, javaans-islam iti sch etcetera. Dat was een
ma nier waarop elke groep toen zijn eigen inbreng kreeg.
Een en ander is niet vanze lf gegaan. Ook nu zijn e r in Suriname bij tijden
fors lijkende etnisc he spanningen, voora l rondom vermeende achterstelling die juist bij de komst van nieuwe groepen geaccentueerd kunnen
worden. Toch zijn in vergelijking met andere landen, ook met andere
Caraïbische landen, zulke spanningen in Suriname bescheiden. Ze zijn
verbaal zeer hard maar fysiek ni et. Dir neemt nier weg dat de president
in zi jn recente jaarrede het nodig achne te waarschuwen voor aanzetten
tOt etnische verhard ing. Hij stelde, ook in verband met de perceptie van
receme immigraties:
Binnenlands tekenen zich verschijnselen af van aanzetten tot etnische
blokvorming die kan uitmonden in een etnisch gesegmenteerde samenleving waarin niet eens meer ruimte is voor de minimumoptie van het
broederlijk samenleven naast elkaar. (Venetiaan 2006: 3).

EEN STAD VAN STEEDS MEER MIGRANTEN
De invoeging van de nieuwe groepen in Paramaribo is terug te vinden in
de c ijfers van de volkstellingen. In 1921 bestond de stadsbevolking nog
voor 8.' procent uit Creolen en slechts voor 8 procent uit Hindostan en,
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2 procent uit Chineze n en 1 procent uit Java nen . De beroepsmogelijkheden in de stad waren sterk etni sch gek leurd . Volgens gegevens uit de
inkomstenbelasti ng van 1930 domineerden de Creolen de groepe n va n
ambtena ren en o nd erwij zers en ook die va n de ha nd werks lieden, terwijl
de Hindostane n na ar vo ren kwa men onder de ka rreli eden, de kleinhan delare n en ve nters. De Chi neze n waren vÓÓr a ll es kooplieden, winke liers
en winkelbedienden.
Ook was er va n enige ruimtelijke co ncenrrat ie sp rake. Er woonden relatief
veel Chinezen in de binnenstad en de Hindosrane n hadden, zoa ls de huurwaardegegevens van 1925 to nen, in her bijzonder delen va n het noo rd en
van Pa rama ribo in handen (De Bruijne 1976: 42-43 ). In 14 van de 23
blokken va n de Eerste Buitenwijk bezaren de Hind osra nen meer dan 30
procent van de huurwaarde en in 9 blokken ze lfs meer dan de helft. Het
' klein- Belém', nu verderop in her noorden, was toen nog plantagegebied.
Tabel 1. De mannelijke beoefenaren van een aantal beroepen in Paramaribo met een
inkomen > Sf. 500 per jaar in 1930 (procenten)

Ambtenaren
Vrije beroepon

N.

c..o.1

181

.,

58.0

12.2

46.5

16.6

135

83.7

3.0

5.9

JOCH! Hindoataln

2.8

ChioUi

2.2

No4erl.n4or OYlrig Totaal
21.0

3.9

34.9

100.0
100.0

!hoog)
Onderwijzers

2.2

5.2

0.7

100.0

Politie

145

85.5

0.7

3.2

9.0

1..

100.0

Kooplieden en

341

1 2.2

7.9

6.7

60.7

5.0

7.3

100.0

106

24.5

2.8

56.6

8.5

7.6

0.3

1..

67.2

0.3

winkeliers

Kleinhandelaren

100.0

en venters
290

26.5

Karrelieden

39

21.6

78.4

100.0

Sjouwers

81

95.1

' .9

100.0

Winkelbedienden

Timmerlieden

195

99.0

0.5

Kleermakers

65

58.1

21.5

Smeden

64

98.'

1.6

'.5

100.0

100.0

9.3

1.5

1.5

100.0

100.0

Bron: De Bruijne 1976, naar Register Inkomstenbelasting 1930

In 1965, roen ik mijn eerste onderzoek in Paramaribo deed, waren de
ni euwe etni sc he groepe n veel duidelijker aa nwezig. Wel pasten zi j zich in
hun geb ruik en en kleding steeds meer aan en werden zo steeds mind er
apart zic htbaa r. Mt:t:r dan et;:n kwart va l! de bevulking lIuemde zich toe n
Hin dosraan en 7 procent noemde zich Javaan. Ruimtelijk gezien ma nifesteerden zij zic h niet direct afzo nderl ijk . Welstand vor md e de belangrijkste
factor bij de residentiële differentiatie (De Bruijne 1976: 323-327). Toch
werden de Hind osra nen en Javanen in het dagelijkse spraakgebrui k door
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de andere stadsbewoners nog lang niet altijd tot de eigenlijke bevolking
gerekend. Er werd mij toen soms gezegd - ik begreep dat eerst niet - dat
de bevolking van Paramaribo bestond uit Surinamers, Hinclostanen en
Javanen. Dat is nu voorbij.
In de daaropvolgende jaren nam de etnische evenredigheid binnen de /

sradsbevolking steeds verder toe, terwijl ook steeds meer stadsbewonerV
zich 'gemengd' gingen noemen. In 1992 was er weinig verschil in 33ntal
russen Creolen en Hindostanen in Groot Paramaribo - beide groepen
vertegenwoordigen samen ongeveer 1/3 van de bevolking en er waren
14 procent Javanen, 2-3 procent Chinezen en 5 procent Bosnegers. Bijna
10 procent van de bevolking classificeerde zich als 'gemengd'. Ook toen
was etniciteit niet dé factor die de residentiële differentiatie verklaart. Dat
waren allereerst de welstand en de levenscyclus. Wel kende de helft van de
buurten een kleine, soms zelfs een duidelijke oververtegenwoordiging van
een specifieke etnische groep. Enerzijds zijn dat Hindosraanse en Javaanse
wijken aan de rand van de stad, anderzijds de Creools gedomineerde
volkswoningbouwprojecren . Maar de nieuwe verkavelingsprojecren werden niet naar etnische kleur bewoond. (Schalkwijk & De Bruijne 1999).

NIET NIEUW
Deze kone schets van de invoeging van nieuwe groeperingen in de stad
geeft aan hoe Paramaribo vanouds een migrantensrad is. Dit is nog steeds
het geval. De afgelopen twee decennia is her gezicht van Paramaribo
letterlijk en figuurlijk veranderd. De bevolking als zodanig is weinig
gegroeid maar de etnische samenstelling is gewijzigd. Binnen stad en land
is het aanta l 'gemengden' en zij die zich kennelijk puur als 'Surinamer'
beschouwen en de vraag naar etniciteit in het midden laten nadrukkelijk
toegenomen . Bij de volkstelling in 2004 acht 14 procent van de bevolking van Paramaribo en Wanica zich 'gemengd'; ongeveer 5 procent heeft
op de vraag naar de etnische achtergrond geen antwoord gegeven. In de
context van dit themanummer vallen het grote aantal Marrons en de
bescheiden aantallen van hen die zich Braziliaan of Chinees noemen op
(Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006).
Wat nu in Paramaribo gebeurt, is dus in het geheel niet nieuw. Binnenkomst en beroepsovername van nieuwe groepen spelen in de stad
vanouds een rol van betekenis. De nieuwkomers worden als nieuwkomers beschouwd totdat ze opgaan in de samenleving. Dit is tot nu toe in
de Surinaamse geschiedenis telkens gebeurd. De vraag is of dat ook nu
zal gebeuren. De huidige nieuwkomers komen uit het buitenland, maar
in bescheidener mate ook uit de districten, in het bijzonder uit het binnenland. Vooral Marrons zoeken vanuit het binnenland steeds meer een
weg naar en in de stad.
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Tabel 2. De nationaliteit van de bewoners van Paramaribo en Wanica volgens de
Volkstelling van 2004

Surinaamse
Nederlandse
Guvanese
Chinese
Braziliaanse
Restant
Totaal

Plramaribo
224377
6772
4949
2695
1478
2675
242946

Wn

82891
1119
834
403
39
700
85986

TOIiII

(%)

307268
7891
5783
3098
1517
3375
328932

93.4
2.4
1.8
0.9
0.5
1.0
100

Bron: Alg emeen Bureau \loor de Statistiek 2006

MARRONS
M arro ns, de afstam melin ge n van hen die vrijh eid w iste n te verki ezen
boven her slavenleven op de plantages, vorm en ee n esse nt ieel onderd eel
van de bevolk ing. Z ij vormen qua grootte nu de derde groep in Suriname.
M arrons in de stad zijn qua oorsprong in sta mverband leve nden en
vi nden 20 hun wortels in ve rsc hillende stammen en delen va n het la nd.
Andere stadsbewo ners zi jn zich daarvan ni er a lti jd bewust. Zij spreken
ove r 'de' Marrons en weren het onde rsc heid tussen Aukaners, Boni's,
Pa ramaka ners, Sa ra ma ka ners, Kwinti's en M atawai niet altijd te ma ken.
In Pa rama ribo wordt een herinnerin g aa n hun geschi ede ni s thans - zij
het bescheiden - ge markeerd in het Plein va n 10 okto ber 1760, de dag
waarop de Aukaners ee n vredesverdrag sloten met de koloni a le ove rh eid;
enk ele jaren lare r zo uden andere sta mm en zoa ls de Saramaccaners en de
M arawa i's volge n.
Her leven va n de Marrons speelde zich oo rspronkeli jk vrijwel uirsluitend in her binnenland af, maar sinds de ja ren zesrig zi jn zij oo k sreeds
meer deel va n Parama ribo gaa n uitm aken. Z ij vormen de binnenlandse
nieuwkomers in de stad en zij worden door veel a ndere stadsbewo ners
nog steeds a ls nieuw komers gezien. Her zijn echter lang niet a ltijd recente
nieuwkomers, iets wa t bijvoorbeeld ook geldt voor de huidige ministers
uit de Marronparrijen. En voor vele - zij het lang niet a lle - Marronkinderen in de stad is het binnenland ve r weg.
In de jare n zest ig was her aa ntal M arrons in de stad nog bescheiden . De
stad figureerde vaak a ls ee n doorgangsplaats. Bij de Vo lkstelling va n 1964
we rd er mer betrekking tot de Bosnegers een onderscheid gemaakt tu ssen
hen die in sta mve r ba nd leefden en het gezag van de gra wnaus erkenden,
en de a ndere n di e dat ni et deden; de laatsren werd en etni sch gezien tor de
Creoolse groep ge rekend. In Paramaribo leefden toen volgens deze telling
nog geen 900 in stamverba nd levende Bosnegers. In feite was het aantal
Bosnegers toe n veel hoger. Bij het onderzoek in 1965 noemde 4 procent
Ad de BfUl lAt ' 00 oigonlijkl bewolk ing
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van de gezi nshoofden zich Bosneger, a l wa ren velen slechts tijdelijk in de
stad (De Bruijne 1976: 95). Er was veel heen- en weermigratie. Maar zeker
bij de jongeren trok de stad - en voor so mmige n late r ook het buitenland
en het and ere paspoort - steeds meer. Sindsdien is her aantal permanent
in de stad wonende M arrons sterk gegroeid, zeke r tijdens en na de Binnenlandse Oorlog. Pontbuiten, Sunny Po int en het gebied ac hter het NIS
zijn daarvan nog steeds schrijn ende voorbeelden . In 1992 werd minstens
5 procent van de bevolking van Groot Para ma ribo a ls Bosneger geteld
(Scha lk w ijk & De Bruijne 1999: 34). Z ij behoorden tot de armeren binnen de stad - 41 procent va n hen zelfs tor de all erarm sten. Z ij zijn ook nu
vooral geconcentreerd in de arme wijken in het zuiden van de stad zoa ls
in Wintiwai, Ephraïmszegen en Menckend a m. In straten in Abrabroiki,
zoa ls de H ern hutterstraat en de Chr. Kerste nstraa t zijn er veel grote erven
waarop zij tezamen wonen. De volkstelling van 2004 Jaat zien hoe hun
aa ntal in de stad zich sinds 1992 vrijwel verdub beld heeft. N u vormen zij
10 procent va n de bevolking va n Para maribo en Wanica. In Wanica is hu n
aanta l zelfs gro ter dan dat va n hen die zich Creool noe men.
Die groe i vloeit voo rt uit de trek naar de stad, maa r ook uit een sterke
demografische g roei in de stad. M a rron vrouwen krijgen, zo la a t de
laa tste volkstelling zien, relatief en a bsoluut meer kinderen dan andere
ernÎsche groe pen. 3 De Marrons vorm en zo ee n niet weg te denken g roep
in Pa ram ari bo. En zi j la ten zich ook niet wegdenken maar zij profileren
zich, nu zee r zeker dankzij hun marka nte rol in de regering.
H et beeld dat zi j in de stad hebben opgeroepen, is ook lang ni et a ltijd een
positief beeld, integend ee l. Terwijl in 1988 door enkele intellectuel en de
Bosnegers, in het bijzonder de Auk a ners, a ls de bevrijders va n Su rin ame
genoemd werden, zi jn de verhoudingen nu ni et a ltijd even g un sti g - hoezee r er relken s ook tege nvoorbeelden zijn aa n te voere n. Vaak worden
Marrons en crimin a liteit gekoppeld. Vele Marrons behoren tot de armste
groe pen waarb innen criminaliteit inderdaad geen uitzond ering is, ma ar
absol uut gezien do mineren zij de criminaliteit zee r zeker nier.
De econo misc he activiteiten van de Marro ns in de stad concentreren zkh
zichtbaar in de hosselcultuur, waarva n de 'smokke lh andel ' naar Frans
Guyana één van de belangrijkste aspecten is. Hierdoor zi jn de taxi 's en
bussen van en naar Albin a ee n nieuwe beroepsbranche. Van uit de stad
wordt door hen ook tran sport naar en van de goudve lden en va n toeri sten
naar het binnenland geregeld. Daa rn aas t vi nden Marron vro uwen hun
emplooi in bijvoorbeeld de ve rkoo p van la ndbo uwprod ucten o nder de
ma rkt o f a ls sc hoo nm aa ksters bij de overh eid. Wat intrigeert is dat deze
ni euwk o mers in de stad onderlin g sreeds mee r versc heidenh eid gaan tol1 en. De groep is niet al leen qua herk o mst geva ri ee rd maar wordt het ook
3 Zie Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006; Deel 11, Tabel 13. Zie ook het artikel in dit
nummer van Hebe Verrest.
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steeds meer intern. Het beroepsveld wordt steeds veelzijdiger al zullen de
meesten geen hoge inkomens (gaan) verdienen. Maar onder de kinderen
van hen die langere tijd in de stad wonen, ziin er ook die zich academ isch
vormen en een rol van betekenis binnen en buiten de Marrongemeenschappen gaan spelen. Degenen die gestudeerd hebben krijgen banen in
het bedrijfsleven en - vooral onder de nieuwe regeringsconstellatie - bij de
overheid. De kinderen die tijdens en na de oorlog naar de stad kwamen,
doen het op school beter dan in het binnenland - wat niet alleen als iets
positiefs beschouwd kan worden (De Vries 2005: 108) . De positie in de
stad van degenen die tijdens en na de oorlog gekomen zijn, is over het
algemeen nu wel slechter dan van migranten die eerder kwamen.
Goed en relevant onderwijs is essentieel. Opvallend in dit verband is dat
volgens de laatste Volkstelling onder stadsbewoners die een Marrolltaal als
eerste taal spreken, het Nederlands de rweede meest gesproken taal is en
door bijna de helft gekend wordt. Dit geeft aan dat vorming van betekenis
wordt. In die zin worden deze Marrons dus steeds meer stadsbewoners.
Toch spreekt minder dan 20 procent van hen nog geen enkele tweede taa l
- maar de leeftijdsopbouw wordt niet aangegeven. 4
\'\fat hun toekomst in de stad betreft, deze vraagt allereerst om eigen
inzet, gestimuleerd vanuit de groepen. lne Apapoe, een Marronvrouw die
zelf succesvol aan de universiteit gestuueerd heeft, sL"hreef lIIij in oktuber
2006: 'Voor de Marrons geldr: ontwikkel je zoveel mogelijk, pas je aan
aan de nieuwe omstandigheden, maar verloochen je afkomst niet.' Ze
vraagt ook om een positieve en genuanceerde opstelling vanuir andere
groepen, zodat wat binnen kleine groepen Marrons gebeurt, niet met het
ge heel gelijk gesteld wordt.

BUITENLANDSE NIEUWKOMERS
Het huidige Paramaribo wordt ook gekenmerkt door 'vreemde' OIeuwkamers van buitenaf die de uittocht naar Nederland deels compenseren.
Dat lijkt macro-economisc h gezien gunstig mits zij nuttige raken vervuIlen en het liikt maatschappelijk positief indien zij zich min of meer in
de samenleving integreren, zoals ook eerder nieuwelingen ded en. Er zijn
groepen die in de jaren zeventig een eerste ingang in en rond de stad
vonden zoals de Guyanezen en de - over het algemeen gewaardeerde
- Haïtianen. Guyanese vaklieden en ook andere Guyanezen kom en nog
steeds. Er zijn bestaande relaties die maken dat men voor tijdelijke arbeid
heen en weer trekt. Bl ijvers zijn soms illegaal, wat vooral voor hun kinderen ongunstig is, want illegale kind eren mogen niet naar school. Maar
een echte Caricom-immigratie heeft nog niet plaatsgevonden. Een kl eine
ni euwe groep uit een ander deel van de wereld is Turks en actief in het
casinowezen.
4 Zie A!gemeen Bure au voor de Statistiek 2006: district Pa ramaribo, Deel IV, Tabel 01.
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De grore re groepen zijn de Nederlanders, de Brazilianen en de Chinezen.
Om we lke aa ntallen het precies gaat is o nduidelijk . Er zijn verschillende
bronnen, maar aangenomen wordt dat de ci jfers aa n de lage rot zee r lage
kant zij n. Dat lijkt waar te zijn, maa r toc h moet benadrukt worden dar
mensen die zee r zic htbaar zi jn - door uiterlijk, taa l en/of beroep - qua
aanta l snel ove rschat worde n. In ee n onderzoek dat ik enk ele jaren
gelede n o nder studenten deed na ar hun perceptie va n de Libanezen in
Su rin ame werd hun aa ntal slechts door eenderde van de studenten min
of meer co rrect aa ngegeven en ti enm aa l te veel was bepaald geen uitzondering (De Bruijne 2006 : 12 9-132) . Dit za l oo k voor de immigratie
van Nederlanders, Chinezen en Braz ilianen gelden. Een statement als
'S urin amers over enkele jaren minderheid in eigen land' zoals onlangs
op een lezing in Para maribo gesteld werd, doet mij aan de Nieuwe Surinaamsche Courant van 1907 denk en en lijkt sterk overdreve n. Bovendien
word t dan de integra tiecapaciteit van Suriname mer zij n Nede rl andstali g
onderwijs en het Sranan als voertaal onde rschat.
Als inleiding op de hier gepubliceerde voord rac hten over de Nederlande rs, Braz ilianen en Chinezen als nieuwkomers is het va n belang
in te gaa n op de o mvang va n de migraties en op reacties va n burge rs,
bed rij ven en de overheid. Het is noodzakeli jk te beklemtonen dat het
drie geheel ve rschillende migranre ngroepen betreft die bovendien geen
imerne homogeniteit kennen. Elke gene ra fisa rie over 'de' ni euwkomers is
dan ook gevaa rl ijk . Er zij aa n toegevoegd dat mijns inziens de kritisc he
geluiden die in de pers - zeker als ingezo nden stukk en - met betrekking
tot immigranten ge uit worden, geen directe weerspiegeling zijn van het
algemene gevoelen onder de bevolking. Het Surin aamse beeld dat ik
rece nt heb kunnen waarnemen, is veel gen uanceerder.
De overgrote meerderheid van de migranten komt legaa l. Zonder visum
is Zanderi j, zoa ls ook Cayenne of Georgetown, een moeilijk te passeren
obsta kel. De vraag is wel hoe m en aa n het ve reiste visum komt. Er wordt
in de wandelgangen gezegd dat da t so ms in China op specifieke wijze
verk regen is. In elk geval is de vraag va n belang wa r er ge beurt als het
visum ve rlopen is. Wie dan legaa l wi l blijven, moe t een verblijfsverg un·
ning hebben aa ngev raagd en hebben ge kregen. Een en ander ge beurt
lang nier altijd. Dit geldt voo r Nederl anders en voor Chinezen, en ze ker
voo r Brazi lianen die geen toeristen visum nodig hebben om een aantal
maa nden in Suriname te zijn. In elk geva l is het aanta l door het CBB
(Centraa l Bureau Bevolkingsboe khoudin g) geregistree rde immigranten
laag. Het zijn er gemiddeld 1600 per jaar, dat wil zegge n 0,3 procent
va n de bevolking.5 Van hen is meer da n de helft Nederlander. Uit China
immigreren formeel gemiddeld 200 mense n per jaa r, uit Brazilië slec hts
25. Dat zijn onwaa rschijnlijk lage aantallen.
5 Zie migratiegegevens van het CBB 2000-2004, verstrekt door het Algemeen Bureau voor de
Statistiek (ABS).
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Om weJke aantallen buitenlanders het in totaal gaat, zou moeten blijken
uit de cijfers naar nationaliteit van de bevolkin g verzameld bij de Volkstel ~
ling van 2004. Het betreft dan mensen met een niet ~S urinaamse nationali reit die bij de telling aangaven Suriname niet binnen een half jaar re zullen
verlaten. Her aantal dat bij de telling in 2003 stelde dit we l te zullen doen,

lag op ongeveer 8000, dat is bijna de helft van de in 2004 getelden met
een vreemde nationaliteÎt,6 Duidelijk wordt uit Tabel 2 dat in Paramaribo
en Wanica her overgrOte deel, meer dan 93 procenr van de bevolking, de
Surinaamse nationaliteit bezir. Er zijn ongeveer 18.500 buirenlanders van
wie 2,4 proccm Nederlander, 1,8 procent Guyanees, 0,9 procent Chinees
en 0,5 procent Braziliaan is}

NEDERLANDERS
Nederland is in Suriname en Suriname is in Neder land. Her vanuit
Nederland gestimuleerde Surinaamse Jeugdjournaal is bijvoorbeeld een
klein reken Van de aanwezigheid van Surinaamse Neder landers in Suriname. Maar her werkt ook andersom: het geeft drie keer per week via
ATV 5 de Amsterdamse jeugd enig zicht op Suriname en leert hen ook
hoe goed Nederlands gesproken wordt.
In Paramaribo - zie ook her artikel van Geertje Laurijsse n in dit nummer
- zijn her en der Surinaamse Nederlanders en sreeds meer ook andere
Nederlanders te vinden. Soms zijn zij wel zeer ziclHbaar zo31s 's avonds
bij café-restaurant 't Vat tegenover hOtel Torarica. Er zijn er velen die op
familiebezoek, als toerist of a ls stagia ire komen, maar hoeveel personen

daadwerkelijk blijven en zich vestigen is onbekend. Volgens de Volkstelling van 2004 waren destijds 4500 Nederlanders woo nachtig in Para ~
maribo. Daar bij de telling geen paspoort overlegd moest worden, mag
worden aangenomen dat lang niet alle Nederlanders de kl e ur van hun
paspoort hebben aangegeven. Door sommigen wordt dat als 'gevaarlijk '
beschouwd . Zo heeft men lang niet altijd eell verblijfsvergunning. Het

aanral van 4500 zal dan ook te laag zijn. In de wandelgangen zijn getallen van 15.000 rot 30.000 Nederlanders te horen, maar waar die cijfers
op berusten is mij niet duidelijk. Bij een ana lyse van de leeftijd sopbouw
van de geregistreerde Nederl anders va lt op dat er onder hen relatief veel
ouderen zij n. Maar ook onder jongeren in middel hoge functies in het bedrijfs leven treft men nu vee l Nederlanders, vooral van Surinaamse origine.
De laatsten zijn lang niet allen 'remigrant', soms zijn zi j in Nederland
geboren. Zij zijn voor de Surinaamse economie essentieel en tegelijkertijd
ee n vorm van concur rentie voor de lokaal geschoolden . Positief ' probleem'
is dat veel remigranten hoewel zij hun paspoort ni et willen inruilen, roch
emorioneel Surinamer zij n. Zij sp reken van 'onze' president en zu llen, op
Zoals verzameld bij de Volks- en Woningtelling van 2003 die verbrand is. Informatie drs.
Iwan Sno, directeur ABS.
Zie Algemeen Bureau vOOr de Statistiek 2006: Deel I, Tabel 4.
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zic h helaas, op 22 november 2006 niet gestemd hebben . Er hebben zich
slechts 1.84 personen via de Nederlandse ambassade ge registreerd voor de
Tweede Kamer-verki ezingen. B Er zi jn ook veel remigranten - maar lang
niet allen - die klagen, bijvoorbeeld dat terwijl voor 'de' Chinezen 'alles'
snel geregeld wo rdt, maar dat zij een nieuw rijbewijs moeten halen, hoge
belastingen moeten betalen enzovoort. Het za l mi.sschien waar zijn, maar
wie de ande re kant op gaat heeft momenteel veel grotere problemen.

BRAZILIANEN
Brazi li anen zijn een nieuw gezicht va n Suriname geworden; zie het artikel
van Marj o de Theije. Het totaa l aa ntal Brazi li anen in Paramaribo en in
Suriname is niet bekend. De Theije spreekt van schattingen tussen 15.000
en 40.000 (De Theije 2006: 11 7). In 2004 zij n er in Surin ame 3803 en in
Pa rama ribo 1480 personen met de Braziliaanse nationaliteit geteld. Hun
komst dateert voora l va n de tweede helft va n de jaren negentig van de/
vorige eeuwe n hun belangrijkste economische activiteit is goudwin nin g.
Ook is er een oudere groep migrante n, vooral partners van Surin amers
die voo r studie naar Brazilië gingen en daarna terugkeerd en. In de telling
va n 2004 zijn in elk geval in het binnenland lang niet alle go udzoekers
opgenomen en zeer waarschijnlijk ook niet in de stad, ook omdat door
ve len verkl aa rd zal zijn dat men slechts tij de lijk in het land ve rblijft.
Dat laatste is slechts ten dele correct. Voor een aantal Brazilianen vormt
Surin ame, waar de betrouwbaa rheid van de wetgeving veel gro ter is dan
in Brazilië zelf en de sociale spanningen minder zijn, een aantrekkelijke
plaats van vestiging waar de arbeidsmogelijkheden verder reiken dan
alleen de goudwinning. Qua beroeps profi el vormen zij momenteel geen
directe concurrentie. Hoezeer zij als Brazilianen zichtbaar zi jn, zowel
mannen als vrouwen mengen zich relatief mak kelijk in de sa menleving.
In de rooms-katholieke kerk functioneren nu ook Portugese priesters en
niet zelden wordt in de kerk een huwelijk ingezegend va n een Braziliaan
met een Surinaa mse of omgekeerd van een Braziliaanse vrouw - al of
niet va n lichte zeden - die hoge rop wist te komen door een Surinamer
te binden. Er zijn ook actieve Volle Evangelie-kerken, zoals de Deus é
Amor-kerken waarin ook Surinamers in beperkte aa nta llen present zijn.
Qua woonplaats zijn de Brazi lianen verspreid over de stad re vinden,
zoals bijvoorbeeld op Livorno, maar toch met name in ee n stuk van
het noorden, dat - overtrokken - Klei n Belém genoemd wo rdt, dat wil
zegge n in de Anamoestraat, Verlengde Prinsessestraat, Tourtonnelaan en
omgeving. Er zijn soms conflicten; bijvoorbeeld toen het bedrijf Ourominas de goudverwerking daar wilde uitbreiden, wat beg rijpelijkerwijs de
vrees voor mi lieuverontreiniging aanwakkerde. Toch wordt gezegd dat
Informatie van Ralt van de Beek, Tweede Ambassadesecretaris Politieke, Pers en Cultu rele Zaken, Nederlandse Ambassade Paramaribo.
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de onderlinge verhoudingen over het algemeen redelijk goed zijn . Bij de
wereldkampioenschappen voerbal is de aanhang van Brazilië nier alleen
in her noo rden van de stad te vinden.

CHINEZEN
China manifesteert zich steeds meer in de wereld en room zich ook mee r
in het Caraïbisch gebied en zo ook in Suriname op verschillende terreinen,
onder andere via ontwikkelingsprojecten; zie het artikel van Paul Tjon Sic
Far. Er komen in de Ca raïbi sc he landen ook Chinese migranten, zij het in
aamal minder dan druppe ls van de 1300 miljoen in China won enden. Dit
neemr ni et weg dat er in Surinaams perspecrief veel Chinezen komen en, in
duide lijk mindere mate, zich er ook vestigen. Her zijn Chinezen uit andere
gebieden dan de streek van oude Hakka-Chinezen en zij vinden eigen
wegen in het land - in de handel, de construcrie, de hoursector en de land bouw. Hoeveel er precies komen is nier duidelijk . Het aantal op Za nderij
en in Nickerie geregistreerde binnenkomers bedroeg de afgelopen twee jaar
ongeveer 4000. Opvallend is dat her tien jaar daarvoor 0111 een aanta l van
9000 ging. In die zin is er dus geen sprake van een stijging. 9 Maar hoeveel
personen terugk eren of doorrrekken naar andere landen is niet bekend.
Het aantal en de opvallende aanwezigheid van Chineze n roepen een
aantal vragen op: hoe zijn 7.e hi er gekomen en kregen ze een vis um? Was
en is er bij hun vestiging sprake van corruptie, dat wil zeggen va n de
verstrekking van snel verkregen verblijfs-, winkel- of werkvergunningen
en zelfs van paspoorten? Komen er niet vee l te veel C hin eze n en nemen zij
het land over? Pakken ze onze banen af? Deze vragen zijn vaak gep laatst
in partijpolitieke discussies - sommige partijen zouden mer name deze
migratie bevorderen . Ik kan dat niet beoordelen.
In Paramaribo uiten bewoners en insranties verschillende opvattingen
over de Chinese, en in mindere mate, de Braziliaanse immigrarie. Er
hee rsr vaak een gevoel dar Suriname in deze migraries overruled wordt.
De ni euwelingen zijn zeer zichtbaar, niemand weet precies wat ze doen,
en e r is geen beleid van de overheid in dezen. Dit is re vatten in ee n
algemene huiver die Suriname kenmerkt voor wat van buiten komt. Hoe
leven wij als kl eine sa men leving herkenbaar voo rt in een wereld die van
steeds meer zi jden op ons af komr?
Toch verschillen visies op de immigrariestrom en soms nadrukk elijk. Af
en toe wordt benadrukr dat de migranten buiten de sa menl ev ing staan en
de Nederlandse raai moeten leren, en dat gelde zeker voor hun kinderen.
Ik heb een hoofd van een gerenommeerde sc hool gesproken die her zielig
vindt dar C hin ese en Brazi liaanse kinderen in de eerste kla s moeilijk aan
het onderwijs kunnen dee lnemen om dar ze geen Nederlands kenn en. Er
zijn extra kla sjes georganiseerd om kinderen snel goed Nederlands re
9 Gegevens verstrekt door het Algemeen Bureau voor de Statistiek.
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leren. Wat veelal lukt, want veel migrantenkinderen zijn zeer leerg ierig.
Dit geeft wel een bekend dilemma aan. Moeten kinderen in hun eigen
t •• 1 onderwijs krijgen (bij tijden zijn er bijvoorbeeld plannen voor een
Portugeestalige sc hool ) of juist Nederlands om makkelijker te kunn en
integreren? Een ander probleem is dat kinderen zonder verb lijfsvergunning nu niet naar school kunnen - wat zeker de Chinese ouders zeer
problematisch zullen vinden .
De komst van de nieuwe Chinezen verstoort volgens velen de bestaande
sociaal-economische situatie waaronder de arbeidsmarkt. Een duidelijk
teken van de nieuwe Chinese immigratie is de opkomst van nieuwe supermarkten zoals die bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar zijn langs de [ndira
Gandhiweg voor hen die van het j.A. Pengel [nternational Airport naar
de stad rijden. Hoe kan dat, al die nieuwe winkels? Toch reageren vee l
consumenten positief op de nieuwe Chinese supermarkten . Zij zeggen dat
de producten in de Chinese winkels soms minder van kwa liteit zijn en dat
je dus goed moet uitkijken, maar dat de prijzen duid elijk lager liggen. Ik
heb een enthousiaste discussie tussen een aantal docenten meegemaa kt
waarin de één tegen de ander opbood wat in welke Chinese supermarkt
beter en goedkoper beschik baat was.
Chinese arbeiders, bijvoorbeeld bij de asfaltering van wegen, werken
hard. Dat roept gemengde reacties op. Sommigen spreken van nieuwe
slavenarbeid want men maakt lange uren tegen lage lonen. Anderen zien
het anders. Een collega : 'Men is jaloers op de Chinezen omdat die te
hard werken.' [n een disc ussie die ik in oktober 2006 had met studenten
van de Anton de Kom Universiteit, zei één van hen: 'Eigenlijk kunn en
wij van hun inzet veel leren.' En je ziet nu ook op de lndira Gandhiweg
Surinaamse arbeiders in Chinese projecten werken.
Vanuit het autochtone bedrijfsleven is er vaak kritiek op de Chinese
business. Die zou vernietigend zijn voor de Surinaamse economie. Maar
ook dat wordt betwist. Een saillante uitspraak van Subhaas Mungra,
oud-min ister en oud-ambassadeur en nu actief als seniordocent aan de
universiteit in een persoonlijk gesprek: 'We hadden een verlaten plantage,
maar de Chinezen brengen nieuwe en noodzakelijke dynamiek.'
In elk geval is er veel discussie in de pers over de nieuwe bevolkingsontwikkeling - in soms heel harde woorden. Presid ent Venetiaan heeft zich in
zijn jaarrede van 2006 in deze discussie gemengd: 'Voorts is er sprake van
een op generalisatie gebaseerde campagne tegen immigranten en toeristen
uit één bepaald deel van de wereld' (Venetiaan 2006: 3) - een uitspraak
die vrijwel zeker op de discussie over de Chinese immigratie slaat.

OVERHEIDSBELEID
Wat is nu het beleid van de Surinaamse overheid ten aanzien van de
buiten landse nieuwkomers? Kort gezegd, dat is er nauwelijks. Er is geen
zicht op de omva ng, inh oud en betekenis van de immigrariesrromen. In
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het belangrijke Meer;arellolltwikkelillgsplall 2006-2011 is geen enkele
paragraaf gewi jd aan de bevolkingsonrwikkeling. Er is alleen een korte
alinea over migratie en personenverkeer. Daarin is aangegeven:
Door de effecten van globa lisa tie wordt Suriname steeds mee r geconfronteerd mer het migratievraagsruk. In overleg met de relevanre ministeries
za l her migrari ebeleid gericht zijn op de verdere ordening van het personClwcrkee r en wordt er tevens aandacht geschonken aan de migratiestromen binnen de eigen regio, met name Caricom en de gre nslanden. Bij
de implementatie van het migrariebeleid wordt rek ening gehouden Illet
relevante nationale wetten en internationale conventies (Meerjarenontwikkelillgsplall 2006-2OI I 2006: 58).
Dar is a lles. Toch wordt er in regeringskringen wel degelijk nagedacht
over de onrwikkeling va n het vreemdelingenbeleid. Minister Chandrikapersad Sanrokhi van Justitie en Politie heeft een co mmissie ingesteld
waarin zijn beleidsadvise urs, mevrouw G. Akron, Co mmissa ri s van
Polirie in Utrecht en van Suri naamse origine, en de heer D. Lo Fo Sang
ee n cent ra le rol spelen. Deze commissie heefr een meerj arenbeleidsplan
vreemdelingenbeleid 2006-2010 voo rgesteld. De voorste ll en behelzen
enerzijds het tran sparant maken van alle informatie en besluitvorming
over vreemde lin gen en anderz ijds het nem en van een aanral beleidsmaa tregelen. 10 Deze beogen onder meer
her krachtiger bestrijden va n illegaal verblijf; personen mer een verlopen toe risrenvisum zouden her land moeren ver laren;
- een aanvrage rot verblijfsvergunning a ll ee n mogelijk te maken in het
land va n herkomst via de Surinaamse vertegenwoordiging daar;
Nederlanders van Surinaamse origine een gemakkelijker toegang tot
en vestiging in Suriname te geven;
- de verblijfsroegang van des kundig pe rso neel ten behoeve van het bedrijfsleven te versoepelen.
Deze voorstellen beogen dus de immigratie te reguleren. Her uitgangspunr is dar immigratie voor Suri name zee r nutrig kan zijn en dat daarom
een pro-actief en gecoördineerd beleid gewenst is. Binnen het beleid moer
ruimte worden gecreëerd voor ove rl eg met her bedrijfsleven voor de
selectie van de juist gekwalificeerde migranten. Tege nove r naturalisa tie
staat men pos itief, maar her vraagt om een inburgeringsplicht die geroetst
moet worden via een inburgeringsonderzoek . Dat ZOl! nieuw beleid zijn.
De sleutelvragen zijn: hoe kan door immigratie economische dynamiek
in het L:md worden gebraclll? En: hut: wordt de sociale voorwaarde daarvoor gerealiseerd, namelijk dat de migranten op een of ande re manier
in de same nl evi ng integre ren, dat w il zeggen tOt de eigenlijke bevolking
10 Zie onder andere Texel 2006.
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van het land gaan behoren, zoals ook na 1907 is gebeurd? Daartoe is
nationale bezinning en actie nodig die nieuwkomers we lkom heet die op
de een of andere wijze voor SurÎname van betekenis kunnen zijn.
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Marike Goossens

Migratie van Saramakaners naar de
hoofdstad
Dir artikel beschrijft de migratie van de Sa ramakaners naaf Par;J.maribo,
meer in het bijzonder her leven in een dorp aan de Bov en ~ Surinallle en

de ll10rieven van dorpsbewoners om naar de stad re verhui'len. H et onderzoek ervoor werd verricht in het dorp M asiak iiki1 en in Para maribo
gedmcnde de maa nden februari, maart en april 2006. 2

MIGRATIETHEORIE
Migratie maakt al deel uit va n de Saramakaanse samen levi ng sinds de
Sa ram akaners zic h terugtrokken in de Surinaamse binnenlanden. Zij
hielden zich wel iswaa r afzijdig van de Surin aamse maatschappij, maar

waren er tegelijkertijd van afhankelijk voo r essentiële goederen zoals
kleding, geweren en gereedsc hap (Price 1970: 157) . In ee rste instanrie ondernamen Sa ramakane rs korte reizen naar de kust om inheemse goede ren
te ruilen voor westerse artikelen, va naf de tweede helft van de 1ge eeuw
waren er ec hter steeds meer Saramakaanse mannen di e doo r toegenomen
arbeidsmoge lijkheden langere tijd in de kuststreken verb leve n (price 1975:
65). Zi j vonde n werk in de houtkap en het rivierrransport. Een a ndere
lucra ti eve optie was het werken in de goudhandel in Frans Guya na, een
optie waar tegenwoo rdi g nog steeds veel gebruik va n wordt ge ma ak t .
Sindsdien zijn de mogelijkheden en omstandigheden veranderd maar nog
steeds bevindt een groot deel van de Saramakaanse bevolking zic h buiten
De spelling van de geografische namen is aangepast aan die op het bijgevoegde kaartje

(Figuur I).
In het navolgende wordt gesproken over de volgende theorieën . In de iaren vijhig en
zestig werd migratie vooral bestudeerd binnen het kader van de moderniseringstheorie.
In deze theorie staat ontwikkeling, gedefinieerd volgens westerse maatstaven, centraal.
Er wordt een SCheiding verondersteld tussen stad en platteland waarbij economische en
sociale ontwikkelingen in de stad zich verspreiden naar het platteland IKearney 1986: 3341.
Het push-pull-model stelt dat migratie wordt beïnvloed door push-factoren (geassocieerd
met de plaats van herkomst) en puf/-factoren Igeassocieerd met de plaats van vestiging). Dit
madet valt binnen de moderniseringstheorie omdat de push-factoren geassocieerd worden
met traditionele gemeenschappen en de pull-factoren met ontwikkelde, 'moderne' samenlevingen (Ou Toit 1990: 309). Tegenwoordig beschouwen sociale wetenschappers dele theorie
als achterhaald omdat huidige migratiestromen naar steden zich beter laten verklaren aan
de hand van het concept sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting is het proces waardoor individuen en groepen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van volledige deelname aan de
samenleving waarin zij leven lAllen & Thomas 2000: 14). Een derde benadering van migratie
is het spatial·({owmodel (Ou Toit 1990: 308). Dit model beschrijft een aantal stromen naast die
van migranten zelf en biedt daardoor een ander perspectief op de relatie tussen dorpen en
steden. Oe situatie van migranten in hun plaats van aankomst kan bestudeerd worden aan
de hand van het concept adaptieve strategieën (Graves & Graves 1975: 128).
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de do rpen aan de Suriname. In 1936 bevond naa r schatting 60 procent
va n de Saramakaa nse mannen zich in Frans Guyana (Wong 1938: 323 in
Price 1975: 71 ). In 1968 bevo nd de helft van de mannen uit Dangogo zich
in Kourou, Frans Guya na (Price & Price l 989: 199). Na de Tweede Wereldoo rl og vonden de Saramakaanse mannen ook werk als ongeschoold e
arbeiders, bijvoorbeeld bij de bouw van het imernatÎonale vli egve ld van

Suriname en de Brokopondodam (P ri ce 1975: 66) . Het waren voornamelijk de mannen die voo r langere tijd de dorpen verlieten om als arbe id er
te werken in de ku ststreek of in Frans Guyana. Een verblijf in de stad van

negen tor zelfs twintig jaa r was niet ongeb ruikelijk (Price 1975 : 70-71 ).3
Beha lve de tot dusver beschreven, vrijwillige migrati e is er ook sprake ge-

weest van gedwongen migratie (Ou Toit 1990: 305). Naast het versc haffen
van (tijdelijke) werkgelegenheid heeft de bouw van de Brokopondodam in
de jare n zestig van de vorige ee uw namelijk de gedwongen transmigratie

van ongeveer 5000 Saram akaners tot gevolg ge had (Hoop 199 1: 63). Een
aamal van hen koos ervoor om zich te vestigen in transmigratiedorpen die
de overheid gebouwd had en anderen kozen ervoor om naar Parama ribo
te ve rhuizen. Ook de Binnenlandse Oorlog die in 1986 uitbrak, heeft de
gedwo ngen migratie van een deel va n de Sa ramaka ners tot gevolg gehad,

bijvoorbeeld in her geval van Pokikóon (vaak ook Po kigron ge noemd ).
Dit dorp is tijdens de Binnenlandse Oorl og volledig verwoest. De inwoners zijn naar Parama ribo gevlucht waa r een deel van hen nog steeds
waant. De recente Saramakaanse migratie va lt echter grotendee ls onder
vri jwillige migratie: Saramakaners besluiten hun dorp te verlaten op zoek
naar werk of om onderwij s in de stad te vo lge n. Een ve rschil met de
eerdere migratie is dat tegenwoordi g ook vro uwen deel uitmaken van de
mig ranrenstroom. Voor de anal yse van de migrat ie vóór de binnen landse
oorlog maak ik gebruik van het zogenaamde push-pu ll-mod el va n de
moderniseringstheorie. Daarin zijn rwee factore n va n invJoed op migratie:
push-factoren (factoren die migranten als onwenselijk beschouwen ) en
pull-factoren (factoren die migranten als wenseli jk beschouwen).4
De migratie ná de Binnenlandse Oorlog vindt plaats binnen een andere/
co ntext, waardoo r een ander model geb ruikr moet wo rd en voo r de bestudering van dit verschijnsel. De si tuati e die door de modern iseri ngs theor ie
word t beschreven, is een si tuati e waarin migranten o p zoek gaan naa r
3 Dit verschijnsel is niet uniek voor de Saramakaners; ook de Aukane rs en de Matawai
kennen een lange geschiedenis van arbeidsmigratie (Thoden van Velzen & Van Wetering
1988: 19; Oe Beet & Sterman 1981 : 4181.
4 Het push-pull-model valt binnen de sterk bekritiseerde moderniseringstheorie waarin
ontwikkeling wordt gedefinieerd volgens moderne westerse maatstaven op zowel eco·
nomisch, sociaal als cultureel gebied, omdat de push-factoren geassocieerd worden met
traditionele gemeenschappen en de pulHactoren met ontwikkelde, 'moderne' samenlevingen. De moderniseringstheorie gaat uit van een scheiding tussen stad en plattelan d
waarbij economische en sociale ontwikkelingen in de stad zich verspreiden naar het
platteland IKearney 1986: 334). Migranten bewegen zich in tegenovergestelde richting .
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ontwikkeling en modern isering in de stad. Deze theorie geeft ec hter gee n
volledig beeld van de exodus van bewoners van het binnen land naar de
stad. Ve rpaupering van het platteland en de groeiende economische, sociale en politieke uitslu itin g van de rura le bevolking spelen si nds de jaren
tachtig van de vorige eeuw een grotere ro l in migratie dan de zucht naar
modernisering op zichzelf. De inwoners van de dorpen migreren naar de
stad op zoek naar mogelijkheden die in hun dorp ontbreken.
H et spatial-flow model zet zich af tegen de eerder genoemde modern iserin gstheorie en is verbonden met de onderkenning van het proces van
sociale uits luiting. Met 'socia le uitsluiting' wordt niet bedoeld uitsluiting
van buitenaf of uitsluiting als zelfgekoze n isolement, maar ee n situati e
va n levensomsta ndi gheden die veel moeilijker zijn dan in de rest van de
samen leving. Het mode l veronderstelt een verbinding tussen stad en platteland en laat zien dat niet a lleen mensen zich ve rplaatsen door de geografische ruimte, maar ook diensten en goederen: er bestaat namel ijk ee n
uitgebreid goederenverkeer van alle rl ei gebruiksvoorwerpe n en kleding
en van brandstof (dieselolie) naar de dorpen in het binnenland.5
Eenmaa l op de plaa ts va n bestemming aangekomen, passen migranten
zogenaamde 'adaptieve strategieën' tOe om de problemen die zij tegenkomen op te lossen: op versc hillende mani eren ondernemen zij actie om
hun levensstandaard te verbete ren, zowel individueel als groepsgewijs.6
Kettingm igratie is een in Suriname veel voo rk omend voorbeeld van zo'n
groepsgeori ënteerde strategie. Vanwege de langdurige en frequente migratie naar Paramaribo zijn er veel mensen in het binnen land die familie
of bekenden in de stad hebbe n. N ieuwe migranten maken gebruik van
deze contacten om ook naa r de stad te kom en}
M et betrekk ing tot het aangaan van socia le relaties in de stad heeft een
migrant de keuze om deze voora l of in eerste instantie te zoeken binnen
zijn eigen fami lie of etnische groep, of daarbu iten. Migranten hebben in
eerste instantie vaak contact met personen met wie zij etnische, linguïstische of andere banden hebben (Du Toit 1990: 306). Dit gaat deels op in
5 In zijn beschrijving van interne migratie maakt Lynch (2005: 6) onderscheid tussen ver·
schillende stromen: voedselstromen, natuurlijke stromen, stromen van mensen, van geld
(remittances) en van ideeën. Remittances zijn geldbedragen die migranten overmaken
naar de achterblijvers in de gemeenschap van herkomst (Chaudhuri 1993: 35). Een stroom
die Lynch niet noemt maar die wel relevant is in Suriname, is de goederenstroom.
6 Bij het bestuderen van adaptieve strategieën worden migranten gezien als actoren die zelf
actie ondernemen om hun levensstandaard te verbeteren. Oe motieven die een individu
had om te migreren, spelen een rol in de keuze voor een bepaalde strategie. Volgens
Graves & Graves (1974: 128) kan een onderscheid gemaakt worden tussen individualistische en groepsgeoriënteerde strategieën. Bij individual istische strategieën vertrouwt
een migrant op zij n eigen resources en zijn eigen initiatieven om tot een oplossing voor
problemen te komen. Als een migrant groepsgeoriënleerde strategieën hanteert, zoekt hij
hulp bij anderen: leden van zijn familie, mensen die ook uit zijn regio komen of migranten
van zijn eigen etnische groep.
Dit is geen nieuw verschijnsel, ook migranten van andere groepen zoals de Aukaners,
gaan in de stad vooral om met en verlenen hulp aan verwanten (Lamur 1965: 126).
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Paramaribo waar Sa ramakaanse migranten bij e1ka:lr wonen in de wijk
Sunny Point en waar mensen afkomstig uit Sanrigroll en Pokikóoll sponteams vormen. Er zijn ec hter ook mensen die onderwijs komen vo lgen in
de stad en op school juist contacten leggen met mensen bu iten hun eigen
etnisc he groep.
Een ander onderscheid dat gemaab wordt berreft het ve rschi l russen
formele en informele strategieën. Theoretisch kunnen migranten gebruik
maken van formele kanalen voor het oplossen van hun problemen. Dit is
in Paramaribo echter nauwelijks aan de orde omdat er zo goed als geen
formele organisaties bestaan die zich richten op het welzijn va n migranten. Arbeidsbureaus zijn er nier waardoor de migranten voora l aa ngewezen zi jn op informele netwerken va n familieleden, bekenden of leden van
dezelfde etn ische groep bij het vinden van een baan of onderdak.

MIGRATIE VOOR DE BINNENLANDSE OORLOG
De Saramakaners in de stad maken deel uit van verschillende sociaaleconomische klassen. Ee n deel va n mijn informanten bevindt zich in
de hogere sociaa l-economische klasse. 8 Z ij zijn in de jaren vóór de Binnenlandse Oorlog op jonge leeftijd naar de stad verh uisd. In hun dorp
van herkomst hadden zij de lagere school met goed resultaat doorlopen
1:11 lij gillgclI naar de stad 0111 hun opleiding VOOrt te zetten. De mensen
die ik gesproken heb, vertelden dat zij gemotiveerd waren om hun opleiding (ot een goed einde te brengen en in vee l geva llen kregen zij hulp.
Zo vertelde een vrouw uit Botopasi dat zij in dat dorp in huis genomen
werd door een vrouw die zelf geen kinderen had en eenzaa m was. Deze
vrouw nam haar vervo lge ns mee naar de stad zodar zij daar naar sc hool
kon. Tegenwoordig heeft zij nog steeds goed contact l11et deze vrouw die
zij haar pleegmoeder noemt en woont ze in haar huis (de pleegmoeder
woom zelf ergens anders ). Ee n man uit Semoisi kwam in zijn dorp in
conract met een inspecteur va n het rooms-karholieke onde rwijs die daar
tijdelijk verbleef om de lessen va n lee rkrachte n te inspecteren. Hij trok
de aa ndacht van deze man met een opstel dat hij gesch reven had voor
een wedst rijd. De man heeft hem opgevangen roen hij in de stad kwam
om onderwijs te vo lge n en bekostigde een internaat voor hem. Na het
internaat woonde hij twaalf jaar bij deze man in huis. Zijn eerste baan
kreeg hIj dankzij diens bemiddeling. Een andere man, die zi jn jeugd in
DyuUll1l1 heeft doorgebracht, trok ook de aandacht door zijn prestaties
op school. Hij was goed genoeg om een klas va n de lagere school over
te slaa n en een artsenechtpaat in Dyuumu was hi ervan o nder de indruk.
Zij hebben hem meegenomen naar de stad zoda[ hij zijn opleiding kun

8

Het is niet mogelijk om tot kwantificering te komen. In de publicaties van de Volkstelling
2005 wordt alleen gesproken over Marrons (hier zijn de Aukaners dus bij inbegrepenlof
over binnenlandbewoners.
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voo rtzetten. Tijdens zijn opleiding in de stad woonde hij in een internaa t
van d e eva ngelische broedergemeente.
Een belangrijke individuele strategie voor Saramakaa nse migramen in
deze periode was dus het volgen van onderwijs. Ook wordt duidel ijk da t
de juiste co nnecries van belang zijn om vooruit te komen. Het onderwijs
da t iemand heeft kunnen volgen en de socia le contacten di e iemand heeft,
zijn van invloed op de mogelijkheden di e de migra nten in de stad krijgen.
Her verblijf in een internaat, waar kinderen een gestru ctureerde opvoeding krijgen en gestimuleerd worden om het goed te doen op school, is
hi erbij van belang. Op latere leeftijd zijn deze socia le contacten opnieuw
belangrijk bij het vi nden van een goede baan.
Een van de oorzaken van de migratie vóór de Binn enlandse Oorlog besto nd du s uit de onderwijsmogelijkheden in de stad . Jonge, veelbelovende
scholieren kwamen naa r Paramaribo op zoek naar vervolgonderwijs om
zichzelf verder te ontwikkelen. Deze scholi eren zi jn inmiddels succesvolle
volwassenen die zich inzetten voor de ontwikkeling van het binnenland,
door middel van hun werk of via persoo nlijke projecten. De man ui t
Dyuumu werkt als ontwikkelingswerker voor de evangelische broedergemeente en probeert door middel van verschillende projecten de onrwikkeling in het binnenland op gang te brenge n. Ook de ma n uit Sanrigron
probeert met tuurs naar het binnenlanu en door ht:t inkopen en verkopen
van houtsnijwerk werkgelegenheid te creë ren in her binnenland.

NIEUWE MIGRATIEREDENEN
Tegenwoordig is de belangrijkste reden die mi gra nten noemen om hun
geboortegrond te verlaten en te verhu izen naar de stad de ac htergeb leven
ontwikkeling in het binnenland ten opzichte van de stad. Ter illustratie
hi ervan zal ik het leven in een van de dorpen aan de Surinamerivier
beschrijven.
Masiakiiki is een dorp met 870 inwoners (NV B J 998: 10).9 Het ligt aan
de Boven-Suriname en wordt aan alle overige kanten omringd door her
regenwoud. 10 De enige manier om dit dorp te bereiken is met de boor
vanaf Aryoni, een reis die afhankelijk van de watersrand ongeveer drie
uur duurt.11 Het leven in het dorp begint 's ochtends vroeg. Wanneer ik
mijn ogen open doe en over de rand van mijn ha ngmat door de klamboe
om me heen kijk, zie ik een vrouw die bezig is haar erf sc hoon te maken.

9 Voor de ligging van Masiakiiki zie Figuur 1.
Door de bouw van een stuwmeer (volgens het Brokopondoplan) is de Surinamerivier in
twee delen opgedeeld . De Boven-Su rinamerivier is het gedeelte dat ten zuiden van het
stuwmee r ligt, zie ook Figuur 1.
11 In het regenseizoen , wanneer het water in de rivier hoog staat duurt de reis ongeveer drie
uur. In de droge tijd staat het water veel lager waardoor stroomversnellingen ontstaan
die moeilijk te passeren zijn. De reis duurt dan vele malen langer omdat de boot, zonder
passagiers en lading, regelmatig over de stene n gesleept moet worden.
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Zij doet dit voorovergebogen met behulp van een schoffel. Het is een
a rbeidsintensieve klus die de rest van de ochtend zal duren. Ik loop naar
de rivier om me te baden. Ik ben niet de enige die gebruik maakt van de
rivier. Onderweg kom ik de vrouwen uit het dorp tegen die met grote teilen op hun hoofd, gevu ld met vuile was or vuile vaat naar de rivier lopen
om die weer schoon te krijgen. Ik ben een wasmachine en een gootsteen
met srromend wate r gewend, maar deze vrouwen zijn zeer bedreven in
het wassen met de hand. Ik krijg uitleg. De kopjes en pannen 12 worden
met een schuursponsje en een bruine homp zeep schoongemaakt, maar
voor de pannen is het noodzakelijk om de zeep te mengen met zand 0111
ze te laten glimmen. Het wassen van kleren is ook niet eenvo udi g en de
vrouwen kijken me ongelovig aan als ze zie n hoe ik stunrel met mijn
was. In de rivier zijn versch illende platte stenen te vinden die dienen als
wasbord. Op deze stenen leggen ze de nargemaakte kledingstukken en
gaan er dan overheen met dezelfde zeep die eerder voor de vaat gebruikt
werd. Vervo lgens rollen ze de kleding op de steen op en neer met de platte
hand terw ijl ze kracht op her kledingstuk uitoefenen. Ik haal bijna mijn
vingers open en heb nog flink wat oefening nodig, Voor handdoeken en
spijkerbroeken ec hter is het heen en weer rollen niet voldoende, zij moeten hard op de stenen geslagen worden om schoon te worden.
Overdag is het gezell ig bij de rivier. De vrouwen staan in hun kleurrijke
pang; tot aan hUil knieën in het water en er wordt veel gelachen en gekletst. Na de was nemen zij zelf een bad. De kinderen die niet naar school
gaan zijn bij de rivier te vinden in het gezelschap van hun moeders. Z ij
spelen in en 0111 het water terwijl hun moeders hard aan het werk zijn.
De oudere meisjes helpen bij de huishoudelijke taken, zoa ls het schoonmaken van de vis of kip voor het middageten. Op de kostgrondjes ve rbouwen vrouwen voedsel en in het bos kappen zij het hout voor de vuren
waarop zij hUil eten koken. De stukken hout worden in grote bundels
op het hoofd naar het dorp meegenomen. Ondanks de gezelligheid is het
hard werken in het dorp. Dit is een van de redenen waarom de meisjes
de stad asuti13 vinden : er zijn wasmachines, auto's en fietsen en er komt
water uit de kraan. In het dorp moeten ze met dingen sjouwen, planten
en kappen en kost het huishoudelijke werk veel energie.
In tegenstelling tot alle bedrijvigheid overdag is het 's avonds rustig. Er is
geen elektriciteitsvoorziening en her hele dorp is in duisternis gehu ld . Alleen de kapitein is in het gelukkige bezit van een gene rator die 's avonds
gedurende een aanta l uren de ruimte onder zijn huis verlicht, zola ng
er tenminste olie voorrad ig is. Het lijkt alsof het dorp uitgestorven is,
maar tijdens een wande ling hoor ik hier en daa r gedempte stemmen va n
12 In Suriname laU men over 'potten' spreken. Pannen worden gebruikt om te bakken en
worden niet glimmend geschuurd.
13 Asutibetekent mooi of goed in het Saramakaans.
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mensen die in huis met elkaar praten bij het schijnsel van een olielamp.
Anderen zitten voor hun huis te luisteren naar een radio die op batterijen
werkt. Over het algemeen is er 's avonds weinig te beleven in het dorp.
De medische voorzieningen in het binnenland zijn beperkt. In de districten Brokopondo en Sipaliwini, met in totaal bijna 50 .000 inwoners, zijn
er 43 poliklinieken. Zes artsen bezoeken de verschillende poliklinieken
in het gebied (Zevende Algemene Volks- en Woningtelling 2005: 52,
72-73). De inwoners van Masiakiiki zijn aangewezen op de polikliniek
die zich in het naburige dorp Heikul1lll1u bevindt (NVB 1998: 14). In
geval van ziekte moeten zij voor medische hulp per boot of re voet naar
dit dorp. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis bevindt zich in Dyuumu, een
va n de grote re dorpen in het gebied dat afhankelijk van de waterstand
ongeveer anderhalf uur stroomopwaarts ligt. 14 Een vrouw die een jaar
ge leden vanuit Masiakiiki in de stad is komen wonen, vertelt dat zij
onder andere verhuisde omdat zij steeds ziek was en bovendien zwanger
raakte. Dyuumu is ook de p laats waar de inwoners van Masiakiiki heen
moeten als zij willen bellen naar de stad. In het dorp is slechts één zender aanwezig en de communicatie hiermee verloopt moeizaam. Verder
worden berichten grotendeels van mond op mond doorgegeven of door
middel van ingesproken cassettes. Een van de zonen van de kapitein van
het dorp die ze lf in Frans Guyana woont en het dorp af en toe bezoekt,
vertelt dat hij bandjes ontvangt van zij n familie in Masiakiiki met daarop
de laatste nieuwtjes of een dringend verzoek.
Er zijn momenteel veel mensen in de Saramakaanse dorpen aan de Boven -Suriname die familieleden of bekenden hebben in de stad . De meeste
mensen die ik in Masiakiiki gesproken heb, zijn ten minste één keer in
Paramaribo geweest. Hierdoor weten zi j hoe de omstand igheden in de
stad (kunnen) zij n in vergelijking met de situatie in hun dorp. De meisjes
in Masiakiiki willen niettemin niet allemaal in de stad gaa n wonen. Zi j
noemen Masiakiiki hun moederland en willen slec hts op en neer reizen
naar Paramaribo. Zij zien li ever dat de omstandigheden in het dorp
verbete rd worden. Dit geldt ook voo r de mannen uit Masiakiiki die in
de stad wonen en werken. Tijdens een groepsinterview vertelt een aantal
jongens dat zij niet terug gaan na ar het dorp omdat ze nu de gelegenheid
hebben om geld voor zichzelf te verdiene n. Ze vinde n de stad echter ni et
fijn en zo uden liever in het dorp wi llen wonen als ze daar ge ld zouden
kunnen verdienen .
Dit brengt de volgende belangrijke reden om te verhuize n aan de orde,
namelijk het vinde n van werk en daardoor het verwerven va n inkomsten.
Op het ge bied van werkge legenheid zijn de mogelijkheden in de Saramakaanse dorpen bepe rkt. De en ige betaalde functies in Masiakiiki zijn die

14 Voor de ligging van Dyuumu zie Figuur 1.
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van kapitein, basia en bestuursopzichter.15 Volgens een van de mannelijke
inwoners van Masiakiiki is her begrijpelijk dat de mannen wegtrekken
uit het dorp:
Ik vind her nier goed dar de jonge mannen naar de srad trekken maar
ze hebben geen keuze. Er zijn wel voldoende mogelijkheden om beraald
werk te creëren maar her materiaal dat hiervoor nodig is ontbreekt. Er
is voldoende hout aanwezig in her bos maar er zijn geen mach ines voor
een houtzagerij. Ook is er vo ldoende zand in de rivier 0111 stenen van te
maken maar het noodzake lijke gereedschap ontbreekt.
Economische activi teiten vinden a llee n op kleine schaal plaats. De inwoners van Masiakiiki verdienen een beetje geld met het verkopen van
landbouwgewassen, brood en a ndere producten zoa ls hOlltsnijwerk en
bewerkte kalebassen . Ook wordt een deel van de visvangst verkocht en
verdienen sommige vrouwen geld met handwerk, bijvoorbeeld her omzoomen van paugi's en her bewerken van al1gisa's. 16 Het gaar in al deze
gevallen echter om lage en onregelmatige inkomens. Om een redelijk en
constant inkomen re verdienen is her noodzakelijk om werk te zoeken in
Paramaribo of Frans Guya na.
Mer het geld dat de mannen in de stad verdienen, schaffen zij de spullen
aan die nodig zijn 0111 een vrouw te rrouwen en om daarna vrouwen
kinderen te onderhouden. Een ontwikkelingswerker, zelf een Saramakaner, die al ja ren in de stad woont, verre lr dat dit een belangrijke reden
is voor Saramakaansc mannen om naar de srad te komen. Een meisje in
Masiakiiki zegt hierover:
Het is moeilijk om hier een man te vinden want ze hebben geen spullen. Daarom gaan ze naar Frans Guyana om geld te verdienen zodat
ze goederen kUllnen aanschaffen: lepels. potren, pongi's, een huis, een
kosrgrondje, o lie, zeep en zout. Dit is allemaal nodig om met een vrouw
re kunnen rrouwe n.
De vrouwen vinden her nier leuk dar de mannen her dorp verlaren maar
dit is volgens hen de enige manier waarop zij de spullen ontvangen die zij
nodig hebben voor het leven in het dorp (kleding, levensmiddelen, specerijen en gebruiksvoorwerpen zoals potten en hangmatren) . Een jongeman
die geboren is in Masiakiiki en sinds enkele jaren in Paramaribo woont,
15 De kapitein is het dorpshoofd, de basia zijn assistent. Een dorp kan, afhankelijk van de
groone, meerdere kapiteins en basia's hebben. Een bestuursopzichter is een vertegenwoordiger van de overheid in het binnenland.
16 Een angisa is bij de Saramakaners een doek met gestikte motieven erop die in een driehoek wordt gevouwen en over de pangi gedragen wordt met de punt over de billen ten
teken dat de vrouw die hem draagt een man heeft.
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spreekt ook over het tekort aan werk en de moeilijkheden om een gezin re
onderhouden. 'Zodra je een vrouw hebt moer je haar kunnen verzorgen.
Een kosrgrondje levert niet voldoende op dus moet je naar de stad 0111 te
werken en zo geld te verdienen.'
Hieruit blijkt dat het spatial-flow -model relevant is voor de srudie van
migratie naar Paramaribo. Een belangrijk aspect van de interne migratie
in Suriname is de voedsel-, geld- en goederenstroom. De spullen die
door de mannen opgestuurd worden zijn vooral zaken die in her binnenland niet of nauwelijks verkrijgbaar of zeer kostbaar zijn. Een van de
jongemannen die ik in Paramaribo bezocht heb en die afkomstig is uit
Masiakiiki zegt hierover echter dat het leven in de stad niet gemakkelijk
is waardoor hij niet erg regelmatig spullen kan opsturen naar het dorp.
Een andere reden om te migreren, naast het ontbreken van voorzieningen
en werkgelegenheid in het binnenland, zijn de onderwijsmogelijkheden
in de stad. In het Boven-Surinamegebied bevinden zich 58 dorpen en
twintig scholen (NVB 1998: 9, 11) . Dit betekent dat er per drie dorpen
één school is. Voor een groot deel van de kinderen is het dus nier mogelijk
om onderwijs te volgen in het eigen dorp waardoor zij naar een naburig
dorp moeten om naar school te gaan. De Kankantrieschool in Masiakiiki
wordt bezocht door leerlingen uit Masiakiiki zelf en door leerlingen uit
de omliggende dorpen Malobi, Heikununu en Tumaipa. Zij worden elke
ochtend met de school boot opgehaald en 's middags thuisgebracht.
Het onderwijs dar gegeven wordt in Masiakiiki gaat, net zoals op de
meeste scholen in het binnenland, tot de zesde klas l1 van de lagere
school. Om verder te studeren is het nog steeds noodzakelijk het dorp
te verlaren en onderwijs re gaan volgen in Paramaribo.1R Er is echter
nauwelijks opvang geregeld in de stad. Tegenwoordig zijn er nog maar
enkele internaten in de stad over, waarvan slechts één zich specifiek richt
op kinderen uit het binnenland. Het is gebruikelijk dat kinderen die naar
de stad komen voor onderwijs dir samen doen met hun familie, of dat zij
verblijven bij familie of kennissen die daar al wonen. Vaak hebben deze
mensen her echter niet breed waardoor het afmaken van de schoolopleiding voor deze kinderen bijzonder moeilijk is. Daarbij speelt ook een
rol dat de Binnenlandse Oorlog het onderwijs in de dorpen gedurende
meerdere jaren heeft stil gelegd. Kinderen hebben hierdoor hun schoolopleiding moeten afbreken of hebben helemaal geen onderwijs genoten.
De school in Masiakiiki is in 1986, toen de binnenlandse oorlog uitbrak,
gesloten en is pas weer in 1996 geopend (NVB 1998: 11). Van de jongemannen die ik in Masiakiiki sprak, hebben de meeste her basisonderwijs
17 In Suriname bestaat nog het oude Nederlandse schoolsysteem, waarbij de lagere school
zes klassen heeft, waaraan twee kleuterklassen voorafgaan. Na de lagere school kunnen
de kinderen na een toelatingstest naar de MULO.
18 In Brokopondo, ten noorden van het stuwmeer, is een MULO-school. Voorzover mij bekend
wordt deze niet bezocht door kinderen uit Masiakiiki.
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nier afgerond en nu zijn ze op een leefti jd gekomen dat het volgen van
onderwijs gee n optie meer is. Ze hebben het dorp ver late n om te werken
in de stad of in Frans Guyana en niet om onderwijs te volgen.
Uit de bovenbeschreven omstandigheden in de Saramakaanse dorpen blijkt
hoe de bewoners in het binnenland onder omstandigheden leve n di e hen
plaatsen buÎten de berere omstandigheden elders in de sa men lev ing. Omdat
de meeste dorpeli nge n wel ee ns in de stad geweest zijn of mensen kennen
die in de srad wonen, zijn zij zic h bewust van her verschil in voorzieningen .
Door het geb rek aan onderwijs- en arbeidsmogelijkheden, kunnen zij niet
vo lledig deelneme n aan het leven in de Surinaamse maatschappij. In woners
van de dorpen trekken naar de stad in de hoop toegang te kri jgen tot deze
voorzieningen om zo hun persoonlijke situatie te verbeteren.

AANKOMST IN DE STAD
In Masiakiiki heb ik het adres gekregen van ee n vrouw die sinds kort in
de stad woont, same n met haar man. Op een avond vertrek ik op goed
geluk llaar het adres, zonder een afspraak gemaakt te hebben omdat ik
niet over een relefoonnummer beschik. Ik ben wel in het geze lschap van
een tolk die in het Saramakaans het doel van mijn bezoek kan uitleggen.
We rijd en door een doolhof van onverharde stra ten met grote kuilen vol
water. Het is donker en er is nauwelijks straatverli chting, maar ik kan
zie n dat het druk is op straat. Groepjes ma nnen staan te praten en uit
somm ige hu izen klinkt muziek die me doet denke n aan mijn verblijf in
Masiak iiki. De huizen zijn van hour en zien er armoedig uit. Dan komen
we aan bij het adres waar we moeten zijn, een houten hu is op grote stenen blokken met daarvoor ee n sloor die bijna overstroo mt. De regentijd
is begon nen en de afwatering is in de armere buurten van Para maribo
niet optimaal ge regeld. Na de uitl eg van mijn tolk worden we binnengelaten. Over een drassig erf lopen we door naar achrer waar nog een kl ein
huis blijkt te staan . Hier neme n we plaats op een bankje buiten naast de
deur en in het weinige lich t va n een gloei lamp zoek ik mijn vragen op.
De vro uw vertelt dat zi j een jaar ge lede n naar de stad is ge komen om bij
haar man te wonen die hier al een aa ntal ja ren woont. Haar man zegt
dat hij naa r de srad is ge komen op zoek naar werk. Het vinden van werk
in de srad is echter niet gemak kelijk. De man sp reekt Sranan ma ar geen
Nederland s. In Masiakiiki gi ng hij naa r de lagere school, maar toen hij
in de vierde klas zat, kwam het onderwi js stil te li ggen a ls gevolg van de
Binnenlandse Oorlog. Daarna heeft hij zijn opleiding niet afgemaakt. Hij
werkt nu, zoals ve le migranten in de stad, in de bouw. Hij vindt werk
door middel va n wat hij noemt wakaslIktt: 19 'Je doet moeite 0 111 de straat
op te gaa n en ro nd te lopen op zoek naar werk; wanneer je zier dat er
ee n gebo uw gebouwd wordt, vraag ie of er hulp nodig is.' Her kleine huis
19 letterliik vertaald uit het Sranan betekent dit 'lopen-zoeken' (al lopend zoeken).
Manke GoDssens
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waar hij en zijn vrouw wonen, heeft hij met toestemming van zijn 00111
gebouwd op diens perceel.
Dir is een voorbeeld van keningmigrarÎe. Bijna iedereen die ik in Masiakiiki gesproken heb, kenr mensen die in Paramaribo of in Frans Guyana
wonen. Iemand die naar de stad wil verhuizen, maakt gebruik van deze
contacten en komt (in eerste instantie) vaak terecht bij familieleden. De
jongeman die op het perceel van zijn oom woont, heeft hulp van hem
gekregen . Toen hij eenmaal onderdak had en de omstandigheden het toelieten is zijn vrouw ook naar de stad verhuisd. Hieruit blijkt her belang
van familierelaties in het sociale netwerk van migranten.
De tolk die mij behulpzaam was bij het interviewen van dit echtpaar, laat
mij ook kennis maken met de buurt waar hij zelf woont, Sunny Point
(zie Afbeelding 1). Dit is een afgelegen wijk in het uiterst zuidelijke deel
van Paramaribo waar veel Saramakaanse en Aukaanse migranren wonen.
Sommige van deze migranten zijn korr geleden naar de stad gekomen:
anderen woonden al jaren in de stad voordat zij naar Sunny Point verhuisden. Sunny Point was oorspronkelijk een volkshuisvestingsproject
van de overheid. Voordat de bouw van de woningen voltooid was, is
een deel van de 500 woningen in 1999 gekraakt door woningzoekenden.
Mensen die op zoek waren naar een woning hoorden van anderen dar er
huizen gekraakt werden en besloren zelf ook een kans te wagen, of zoals
een bewoner van Sunny Point het uitdrukte: 'Iemand zei tegen me "pak
een huisje" en dat heb ik toen gedaan'. De woonomstandighede n in deze
wijk laten veel te wensen over en doen denken aa n de omstandigheden
in het binnenland. Op het moment van kraken waren de huizen nog
niet voorzien van deuren, ramen of enige andere afwerk in g. De deur- en
raamopeningen zijn provisorisch afgeschermd met plastic, planken of
ander materiaal. Elektriciteit is er niet, net zo min a ls stromend water of
sanitaire voorzieningen. De ongeveer 300 gezinnen die hier wonen, halen
hun water uit vijf aftappunten (Zandgrond 2005). Naast de meeste huizen staan grote zwarte tonnen om het regenwater in op te vangen. Enkele
huizen beschikken over een generaror, maar de meeste mensen hebben 's/
avonds geen licht en zijn aangewezen op kaarsen. Douchen vindt buiten
plaars en koken gebeurt op een gasstel of - in periodes van economische
moeilijkheden - op een houtvuurrje achter het huis.
De inwoners van Sunny Point hebben dus een huis gevonden maar verder
is er niet veel verbeterd in hun situatie. Zij hebben moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen. De mensen die ik gesproken heb, hebben weinig rot
geen onderwij s genoten. In de stad zoeken zij werk maar dit is moeilijk te
vinden vanwege hun gebrek aan opleiding. De mannen werken veela l in
de bouw als metselaar of timmerman en veel vrouwen zitten thuis mer de
(kleine) kinderen. Toch vindt er verbetering plaats: negentig procent van
de meisjes in Sunny Point gaat naar de middelbare school en een aanta l
gaat naar de universiteit (De Vries 2005: 87) .
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De wijk Sunny Point gezien vanaf de Nieuwweergevondenweg. Foto: Marike GoDssens

Een veelgehoorde klacht van migranten in de stad, wan ron der de inwo~
ners van Sunny Point, is dat de regering niets doet om hun si tuatie te
verbeteren. De voorzieningen in de stad die specifiek bedo eld zijn voor
mi granten die zich nieuw vestigen in de stad , zijn zee r gering. Tijdens
mijn onderzoek heb ik geen enkele instantie kunn en vind en die zich specifiek bezighoudt met het wel en wee van migranten in de stad. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in de opbouw van de Surinaamse
politiek. Deze is traditionee l georganiseerd langs etnische lijnen waarbij
de Creolen e n Hindostanen hi sto risch gezien een belang rijk e positie innemen. Zij hebben een uitgebreid patronagesysteem opgebouwd waarin
politieke steun gegeven wordt in rui l voor allerlei di ensten (Hoogbergen
& Kruijt 2005: 14- 15). De Marro ns hebben een dergelijk netwerk (nog)
niet kunnen opbouwen in de stad omdat de A-Combinatie (een sa men werkingsverband van verschillende Marronpartij en ) pas sinds kort deel
uitmaakt van de politiek. Er is du s ook geen draagv lak om ondersteunende activiteiten voor Marrons in de stad op re zetten.

AFSLUITING
In dit artikel heb ik een deel van twee verschillende migrati es tromen
bes proken, de stroom die duurde tot aan de Binnenlandse Oorlog en de
stroom die daarna op gang kwam. De migratiestroom vóór de oorlog bestond voor een deel uit jongeren die in het dorp van her ko m st hun lagere
school hadden a fgerond en vervolgens meege nomen werden naa r de stad
om daar hun opleiding voort te zetten. Zij woonden in een internaat of
bij de mense n di e hen mee namen naar de stad en hi erdoor verkeerden zij
in de positie om hun opleiding met goed gevolg af te rond en. Daarna heb ben zij, v,lak l11 et behu lp van hun contacten in de stad, een goede baan
gevonden. Tege nwoordig zetten velen van hen zich in voor de ontwikkeling van het binnenland. Voor hen betekende de migrati e naar de stad een
positieve ontwikkeling in hun leven.
Manh Goossens Mig,atia Win Slum_kanarl n.. , de hoofdst.d
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De migrantenstroom vanaf de Binnenlandse Oorlog bestond aanvankelijk uit vluchtelingen, later ging het vooral om mensen die op zoek waren
naar werk en betere levensomstandigheden. De mogelijkheden in her
binnenland op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en telecommunicatie zijn achtergebleven bij die in de stad. Deze migramen zien
de stad vooral als een manier van overleven en niet als ee n belangrijke
stap in hun ontwikkeling. Zij zouden liever in hun dorp blijven wonen
maar het ontbreken van mogelijkheden, vooral op het gebied van werkgelegenheid, maakt dat zij naar de stad verhuizen. Om verschillende
redenen is het echter moei lijk voor hen om daar een nieuw bestaan op
te bouwen. Allereerst hebben zij nauwelijks rot geen onderwijs genoten,
wat het vinden van een baan bemoeilijkt. Daarnaast is er in Paramaribo
geen structurele opvang voor migranten geregeld. De migramen komen
veelal terecht bij familie of kennissen die het zelf ook niet breed hebben.
Hierdoor is het lastig om elkaar verder te helpen en zijn de mensen in
principe op zichzelf aangewezen .
De interne migratie in Suriname is in de loop der jaren veranderd. De
migratie vóór de Binnenlandse Oorlog kan deels verklaard worden
mer behulp van het push-pull-model. Een belangrijke pz<il-facror was
het onderwijs dat in de stad aanwezig is. Jongeren kwamen naar Paramaribo op zoek naar ontwikkeling en modernisering. Velen van hen
zijn tegenwoordig succesvolle stadsbewoners en zetten zich in voor de
ontwikkeling van het binnenland. Sinds de jaren tachtig speelt echter de
achterstelling van het binnenland een grotere rol in de interne migratie
dan de zucht naar ontwikkeling en modernisering. Als gevolg van het
proces van sociale uits luiting hebben de bewoners van de dorpen in het
binnenland niet dezelfde mogelijkheden als de bewo ners van de stad. De
stad is de locatie bij uitstek waar een inkomen verdiend kan worden, iets
dat in het dorp nauwelijks mogelijk is. Wanneer zij in het dorp echter
dezelfde mogelijkheden zouden hebben als in Paramaribo, zouden zij}
liever in hun dorp blijven wonen .
Het proces van sociale uitsluiting vindt nog steeds plaats. Het onderwijs
in de dorpen is sinds de Binnenlandse Oorlog weer (gedeeltelijk) hersteld maar gaat niet verder dan de lagere school. Werkgelegenheid is er
nauwe lijks en het niveau van de voorzieningen in het binnenland is nog
lang niet gelijk aan dar in de stad. Gezien deze situatie in de dorpen en
het langza me tempo waarmee daar verandering in komt, zal er voorlopig
geen einde komen aan de migratie naar de stad.
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Jolien Sanderse & Rivke Jatte

Jonge Marronmuzikanten
Muziek en marginaliteit in Paramaribo'
Jamaicaanse reggae en dancehall behoren tot de meest populaire muziekstijlen in Paramaribo. Zo wet klassiekers als de nieuwste hits binnen deze
genres zijn continu op de radio en televisie, in disco's en in het openbaa r
vervoer te hore n. Terwijl de liefhebbers van deze muziek onde r a lle etnische groepe n te vinden zijn, zijn het voornamelijk jonge Marrons die
zich als reggae-artiesten profi leren en er een eigen invulling aan geven.
Muziekmaken is ee n legale hossel waarmee populariteit en respect kan
worden verworven. Recentelijk is een nieuwe generatie Marrons opgestaan, die via muzikale weg hun reputatie bij andere bevolkingsgroepen
probeert te verbeteren.
Marrons zijn één van de meer prominente groepen 'nieuwkomers' in
Paramaribo. Hoewel zij natuurlijk al veet langer naar de stad komen,
gebeurt dit pas de afgelopen twee decennia lil groten getale, waarbij de
binnenlandse oorlog als belangrijke katalysator heeft gefungeerd. Het
feit dat Marrons nu de derde grootste bevolkingsgroep van Suriname
zijn, draagt allichr bij aan hun grotere zichtbaarheid. Maar ook vanwege hun duidelijker aanwez igheid in de politiek, de wetenschap en het
maatschappelijk leven zijn zij steeds meer in het nieuws. Tot 1 963, toen
het kiesstelsel gewijzigd werd, was het voor Marrons en andere billllenlandbewoners onmogelijk om hun stem recht te gebruiken, tenzij ze in de
kustdistricten woonden. Anno 2006 is de A-Combinatie een belangrijke
coalitiepartner, die vijf DNA-leden en drie ministers van Marronkomaf
levert. Aan de universiteit zijn - in het bijzonder vrouwelijke - Marronstlldenten vaak buitengewoon gemotiveerd en succesvol, terwijl in de
samen leving in bredere zin groeperingen als het Marrollvrollwennetwerk
of Moiwana '86 evenmin meer zijn weg te denken.
Ondanks dit soort posicieve ontwikkelingen verloopt de trek van Marrons naar de stad niet probleemloos. Toen eerder in de twintigste eeuw
grote groepen Hindostanen en J avanen naar de stad kwam en, moesten

Het onderzoek waarop dit artikel hoofdzakelijk steunt, werd verricht door Jolien Sanderse
in de periode september 2004 tot maart 2005, Dit veldwerk bestond onder andere uit uitvoerige participerende observatie en interviews met twintig muzikanten en zeventien
experts (Sanderse 2006). Rivke Jaffe deed, in het kader van een lopend KlTlV-onderzoek,
veldwerk naar macht en multiculturalisme in Suriname in de periode maart tot mei 2006. In
het kader van hun verschillende onderzoeken voerden beide auteurs culturele analyses
uit van zowe l muziek, videoclips en liedteksten, als van bredere Surinaamse media (televisie, radio en kranten).
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Sunny Point: mensen zetten 'bezet' op hun huis om het te behouden

zij strijden tegen negatieve etnische stereotyperingen en discriminatie,
Dit is voor de Marronmigranten en hun kinderen niet anders (Guicherir
2004). Vooral jonge Marronmannen hebben te lijden onder het feit dar
zij worden gezien als gevaarlijke criminelen, die met vuurwapens de srad
onveilig maken, Het fe it dar veel Marrons wonen in 'slechte' wijken als
Abrabroki, Ramgoe (omgeving Ramgoelamweg), Kamtaproject en Sunny
Point versterkt dit soort denkbeelden.
In de praktijk ziet de toekom sr voor veel Marronjongeren er op het ogenblik ook niet bepaald rooskleurig uit, De wijken zijn vanwege slechte wegen en armoedige huisvesting gevoelig voor overstromingen. In combi natie
met gebrekkige sanitaire voorz ien ingen heeft dit nadel ige gevolgen voor
de gezondheid van de bewoners (Jacobs 2000). Bovendien hebben deze
wijken bovengemiddeld veel last van crimina liteit, waaronder prostitutie
en drugshande l. Een laag niveau van schol ing en uitzicht op laagbetaa ld
werk bieden weinig perspectief en Marrons li jken inderdaad ove rvertegenwoordigd in de misdaadstatistie ken ,2 Verder is, zoals voor veel Surinamers,
hosselen de manier om te overleven oJ om vooruit te komen.
2
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'lezing "Marrons en criminaliteit" moet resulteren in oplossingen', Dagblad Suriname, 11
oktober 2004, Verklaringen voor het relatief hoge niveau van criminaliteit worden gezocht
in de aanwezigheid van wapens in de gemeenschap na afloop van de Binnenlandse
Oorlog en het vervallen van traditionele sociale structuren zoals die in het binnenland
bestonden,
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Tjelle met tagvsn de Dancehall Crew bij Kamtaproject

Maar er li ggen nieuwe kansen in de mu ziekwereld, vooral binnen de
Surinaa mse reggae- en da nce hall-scelle. In dit artikel bespreke n wij de activiteiten va n jonge Marronmu zikanren in Paramaribo. We kijken hi erbij
in her bijzonder naar de strategieën die deze jongeren onrwikkelen om
negatieve beeldvorming te bestrijden en hun eigen posirie in de srad en
in de sa men lev ing te ve rbeteren. Mu ziek wordt geprod uc eerd, maa r ook
geco nsu meerd, binnen specifieke plaatsen en ruimtes. Het ;s ee n middel
om een bepaalde plaats te 've rhal en', om de ve rhoudin g tussen mensen
en hun a lledaagse ruimtes te definiëren. De betekenissen die via mll ziek
worden toegesc hreve n aa n ruimtes a ls de st raat, de stad of de nati e - en
bijbehorende gemee nsc hap pen - zij n ni et eend uidi g, maar juist uiteen lopend, en va ak omst rede n (Bennen 2004 ). De muzikanten mak en bewust
ge bruik van populaire cultuur om hun doelen te verwerkelijken.

MONDIALISERING EN MUZIEK
Er is in Suriname in de twintigsre eeuw ee n grore hoeveelhe id antropologisc h onderzoek ve rri cht naar Marrons, ze lfs buitengewoon vee l vergeleken l11et andere bevolkingsgroepe n.3 Dit is waarschijnlijk te verklaren
vanuit een fascinatie voor hun vermeende culturele isolari e en uit de

Bijvoorbeeld het werk van Melvirre & Frances Herskovits, Ri chard & Sarry Pri ce, Silvia W.
de Groot, Ineke van Wetering, Bonno Thoden van Velzen, Wim Hoog berg en, Ke nneth Bilby
en Marieke Heemskerk.
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herkenbaarheid van bepaalde 'onveranderde' Afrikaanse elementen. Afgezien van de kwestie of de Marrons ooit echt in compleet isolement hebben
geleefd, kunnen de Marronjongeren in het hedendaagse Paramaribo zeker
niet als geïsoleerd worden beschouwd. Evenals de Creoolse jongeren die
Livio Sansone (1992) beschreef, 'hangen' Marronjongeren În Paramaribo
'boven de oceaan' : zij richten zich nier alleen op Suriname, maar evenzeer
op Nederland, de Verenigde Staten en her Caraïbisch gebied. Daarnaast
hangen ze cultureel ook tussen de stad en her binnenland. Ondanks hun
kosmopolitische gerichtheid, zijn ze zich zecr bewust van hun roots in het
binnenland. Ze reizen af en aan naar Marrondorpen, voor fami liebezoek,
maar ook 0111 optredens te geven. Z ij blijken zeer bedreven in codeswitching: schijnbaar moeiteloos passen ze hun taa l, kleding en gedrag aan,
afhankelijk van hun omgeving. Maar de verschillende traditionele en moderne elementen worden ook gecombineerd. Zo bestaan er zelfs pangi's,
traditionele vrouwendoeken, met het Nike-Iogo.
De mondialisering, d ie in het bijzonder wordt gekenmerkt door massa le
migratie en de opkomst van nieuwe electronische media (Appadurai
1996), speelt onmiskenbaar in de levens van de jonge Marrons een rol.
Zij maken allen deel uit van verschillende transnationale nerwerken, die
als gevolg van migratie zijn ontstaan . Contact met fami lieleden in Nederland, Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied wordt vergemakkelijkr
door goedkopere te lefoonrarieven en e-mail. Bezoek van, en soms aan,
familie buiten Suriname biedt toegang tot informatie over muzika le en
ande re trends in het buitenland. Optredens in het buiten land, die meesta l
beperkt blijven tot Frans Guyana en soms Nederland, hebben in mindere
mate hetzelfde effect.
Van grotere invloed dan de transnationale netwerken is de toegang tot
en het gebtuik van verschi llende media . Hierin zijn Ma rronmuzikanten
buitengewoon kosmopo litisch te noemen. Jamaicaanse, Amerikaanse,
Nederlandse en soms Afrikaanse inv loeden zijn duidelijk merkbaar in de
muziek en de levensstijl van de jonge Marrons. Aspecten uit de dancehall
en reggae, en in mindere mate hiphop en andere genres, worden overgenomen en geïnterpreteerd, zodat ze beteken is krijgen in de lokale context.
Televisie en radio zijn de voornaamste bronnen van info rmatie over de
nieuwste ontwikkelingen op muzikaa l gebied. De muzikanten gaven aan
vooral naar televisiekana len te kijken als ABC, Apintie, ATV en SCCN,
die veel muziekreportages, concerroptredens en videoclips vertonen. De
videoclips wisse len Amerikaanse hiphop, R&B en popclips af met Jamaicaanse en Surinaamse reggae en dancehal l. Videoclips dienen als bron van
informatie over buite nl andse muziekstijlen, maar ook ove r de ni euwste
trends op het gebied van mode. Bepaalde formats uit Amerikaanse hiphop
en R&B·ciips worden gretig overgenomen, zoals de opzichtige weelde of
blil1g en de schaarsgeklede dames, hoewel de laatste in de Surinaamse
clips hUil billen schudden in zwoel omgeknoopte pallgi's. Maar reggae- en
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dan cehallvideo's zijn van minstens even groot belang. Dvd's di e Jamaicaa nse arti este n als Beeni ema n, Sizzla of Capleron uitbrengen, worden
uitvoe rig bestudeerd. De artiesten nemen bewust elementen ove r van
buitenlandse mu zikanten. De Warriors geven ee n voo rbeeld:
Je kijkt naa r bepaalde shows va n andere reggae-arti es ten, da n ka n je zie n
hoe ze meegaa n met het publiek [· .. 1 wanneer je gaat op tred en. Je kan
bepaalde dinges ook ove rnemen wch. Ik vind het wel bela ngrijk, ik wil
mees tal dingen ove r andere artiesten leze n, bijvoorbeeld als ze Gramm y

Awards hebben op BET, dan zit ik gewoon lekker te kijken hoe het toegaat en wensen da t het zo was in Surinam e.4
De radio is ee n minstens eve n belangrijke informati ebro n als de televisie.
De jonge muzikanten luisteren elke dag thuis, in de auto of via draag bare
radi ootjes naar mu ziek of het ni euws via zen ders als Radio Koyeba, Ra di o Paramar ibo of Apintie. Koyeba is ee n radiostation opgezet doo r en
voo rna melijk voor Marrons. De verschillende radioze nd ers draa ien een
grote versc heidenheid aan muziekstijlen uit Suriname, de VS, Nederland
en het Caraïbisch ge bied: pop, rock, house, dance, heavy metal, hiphop,
funk, jazz, zouk, soca, mereng ue, so u kou s, kaseko, kawina en aleke.
Net als bij televisie is dit ee n manier om o p de hoogte te blijven va n de
ni euws te ontwikkelingen op mu ziekge bied en o m inspi rati e op te doen
voo r hel eige n repertoire.
Behalve dat zij 'o ntva ngers' zijn van de medi a willen de mu zi kanten
voora l oo k 'zenders' zijn en de media gebruiken om succes te verwerven.
Sergi o van de groep Pirrbu ll Connection verre lt bijvoorbeeld: ' Ik wil mee r
pop ular iteit bereik en, ik w il een internationaal man zijn. Net als Bob
Ma rl ey. Door radiostations, kranten, de media willen we internationaal
doo rbreken .•

HEAL FAYAMAN: DE MUZIKANTEN
De MarronJ11l1zikanren zi jn voornamelijk jonge ma nn en, vee lal gebo ren
in de srad . De meesten van hen zijn van Aukaanse of Sa ra ma ka a nse afkomst en wo nen in de armere wijken va n Parama ribo. Zi j voe len zich in
mee r of mindere ma te gedi sc rimineerd, o p basis va n hUil afkomst en va n
de wijken waa rin ze wonen. Zoals de muzikanr Bmicy ve rtelt:
Neem Pinas. Als ze dat zien op je cv en je gaa t solliciteren, dan zien ze dar
het geen bekende naa m is, zoals Gummels. Je wo rdt ni ct aangenomen.
C reo lcn en de elite, di e luk t het wel 0 111 werk te vind en, ma a r wij kom en
ni et aan de bak.5
4
5
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Bmicy en de Gettosoldiers in de getto IAbrabroki)

Het multiculturele paradijs dat Suriname soms pretendeert re zijn , blijkt
een illusie. Zoa ls Nel van de Millennium Boyz het beschrijft: 'Discrim inatie is in alle vormen op te merken. Maar men doet alsof 'r niet is.
Vaak wordt 'r gedekt met een gJimlach, maar hl erbin nen diep in, als je
wegloopt en je kijkt niet, laat die persoon jou srrujkelen.'6
De muziek die de Marronmuzikanren maken is een eigen, hybride vorm
van de Jamaicaanse genres reggae en dancehaJl, die zij combineren mer,
onder andere, Amerikaanse hiphop en de Surinaamse muziekstijlen a leke,
kaseko en alekas. Z ij onderscheiden zich bewust wat betreft levensstijl en
nemen daarbij een hele reeks identity markers - zoa ls geloofsuÎtingen, kleding en haardracht - over van hun collega's uit Jamaica. Naast de muziekstij len zelf, de instrumentale riddims en tekstfragmenten, reproduceren zij
ook kenmerken op het gebied van religie, haardracht, kleding en taal.
Allereerst nemen de muzikanten de uitgesproken Rasrakenmerken van Jamaicaanse artiesten als Sizzla, Capleton en Beenieman over. In Nederland
is - meestal in een context van racisme en discriminatie, maar ook via reggaemuziek - een redelijk aantal Creolen Rasta geworden IVan Dijk 1998:
185). In Paramaribo zijn vandaag de dag veel van de meer overtuigdy
Rasta 's eerder Marrons dan Creolen . Veel van de muzikanten identificeren
6
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zich in meer of mind ere ma te mer Ras tafari geloofsove rtuigingen, hoewel
op reli gieus gebied een mengeling van christelijke, ' tradiüon ele' en Rastafari elementen een belangrijke rol speelt in hun leve n. Ze eten in navolging
va n de Ras tafari Îtal ofwel vegetarisch en spreken vaak over Babylon
(de verdorven, door ka pitalisme gedomineerde, weste rse wereld). Maar
tegelijkertijd laten ze het traditionele geloof niet va ren. Zo sprenke len ze
bijvoo rbeeld altijd drank op de grond voordat ze drinken, om respect te
tonen aan de vooro uders. De mu zi kanten nemen wat betreft geloof die
aspecten va n Rastafari over di e hun het meest aanspreken, bij voorbeeld
de verwijzingen naar Afrik a als Z ion, het spirituele thuisland.
Qua uiterlijk maken ze zich de stijl va n jamaicaa nse artiesten - bijna
zo nd er uitzonder ing Rasta - tot in details eige n. Allereerst draa gt bijna
elke artiest natuurlijk dread locks of loksu. In ee n omgeving waar het
stra ighten of vlechten van kroes haar vaak een tijdrovende bezigheid is,
worden /oksu door so mmigen als een /esiman (luiemans) kapsel gezien,
kenmerk end voor vieze, slordige mense n. Maar het wordt ook sterk geassocieerd met Ra stafari en reggae-artiesten. Toch wordt deze haa rdra cht
volgens een kr a ntena rtikel steed s va ker als een fashion statem ent gedra ge n, in plaats va n om spirituele redenen. Eén loksu-drager meldt:
Ik heb locks als uiting van mijn zwa rt bewustzijn [... 1 Ik ben gee n Rasta,
wanr ik heb begrepe n dat je da n marihua na moet roken, geen vlees mag
ete n, en gee n zo ur. Da t dal food heb ik een keer geprobeerd , maar nee,
doe mij maa r ee n portie rij st-kip. (Aveloo 2006)
Naast de haard rac ht worden ook de jamaicaanse stijl va n kl edi ng en
bijbehorende attributen nauwkeurig overgenomen, wat voora l zichtbaa r
is bij optredens en in videocl ips. De cape zoals die door Rastafari wo rd r
gedragen is aanwez ig, even als de staf, de zogehete n rad of correctiol1. De
/oksll worden vaak gedragen in de turball di e de Bobo Ashanti Rasta 's in
Ja mai ca om hun haa r wikkelen, of in de tam, een gro te geb reide muts.
De Ras ta klellren rood , geel en groe n word en veelvu ldig gebruikt op
tromm els, in kleding en op vlaggen, eve nals afbeeld ingen va n de lee uw,
de /ion of Judah. jamaicaa nse begroetingen en uitroepen, waaronder
B/ess en Big up worden geb ruikt, en de kreet Fyah! wordt moeiteloos het
Surina a mse Faya !
Toc h betekenen al deze 'Ja mai ca nismes' niet da t de mu zikanten alle
aspecten en overtuigingen va n jamaicaanse artiesten overnemen. Hun
Ra sta- uiterl ijk verbe rgt da n ook een mee r geco mpliceerde werkelijkheid.
Hun zelfbeeld als (aya mûl1 of sa/dier is een specifiek eigen identiteit, d ie
loka le en 'westerse' elemente n combinee rt en afwi sselc Hierbij wo rd en
versc hillend e niveaus aa ngeh aa ld : dat va n de Marro ns als etnische groep
(met verwijzingen naa r bepaalde plek ken in het binnen land ), de stede lijke
leefwereld van Pa ramaribo en mee r precies de ghettos daarbi nn en, Suri Jolien Sanderse & Aivke Jaffe
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Semia bij een optreden in Albina
name als nati e, ee n regionaal pan-Ca raïbische sfeer, en de African diaspora, inclusief Africal1 Americans in de Verenigd e Staten en Afrika zelf.
Dit co mpl exe scala aa n identificaties en de vermenging en afwisseling
van elementen tot nieuwe, gecreo liseerde cu lturele vo rmen zijn zichtbaar
in de levensstijl, de reli gieuze overtuigin gen en de straattaa l (wakamanta a l), maar voora l oo k in de muzi ek va n de Marronmuzikanren.

MUZIEK ALS STRATEGIE
Los van het feit dat zij het leuk vinde n om muzi ek te maken, ge bruiken de
jongere n hun mu ziek ook strategisc h, en met spec ifieke doel einden. Ten
eerste willen ze hu n slechte imago opkrikke n en laten zien dat zij a ls etn isc he groep ook legaa l en creatief bezig kunnen zi jn. Lange tijd werd een
Marronidentiteit in publieke situaties in Paramaribo 'o nd ergecommuni cee rd ' (E ri ksen 2002: 30), zowel door Marrons als door andere groepen :
alles wat karakteristiek voor M arrons was, werd ee rd er weggedrukt dan
d at het nadrukk elijk naa r buiten we rd ge bracht. Z ij brengen daar nu
verandering in en nemen act ief deel aan het proces va n beeld vorming.
Bilby (200 1) benadrukt het bela ng van het mode rn e imago dar Marro ns
zic h via hun muzi ek kunnen aa nmeten. Zo d ient muziek a ls kader voo r
culturele representatie van de Marrons a ls groep. Tennekes & Griffioen
(2002: 96) stell en dat groe pen di e zich binne n een multi culturele sa menleving - zoa ls Suri name - bed reigd , gema rgina liseerd of achrergesteld
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voelen, hun ve rzet, ambiti es en fru strati es bij voorke ur in culturel e
term en verwoo rd en. Bepaa lde elementen uit de eigen cultu re le traditie
wo rd en naa r vo ren ge ha a ld om de g roep zo positief mogelijk te belichten,
terwi jl and ere e1emelHen na a r de ac hterg ro nd worde n geschove n.
Terwijl M a rro na rri esten via mu ziek het beeld va n hun g roep naa r buiten
toe herdefiniëren, zijn ze tegelij kertijd bezig hun zelfbee ld te vorm en en
o pnieuw uit te vinden , meer precies in de ni er-traditi o nel e stedeli jke o mgevin g va n Pa ra ma ribo en zijn achtersta nd swijken. In sc hoonh eidsve rki ezinge n als Sa Ndjuk a Uma en Sa Am eva ve rvull en jo nge Mar ro nvrouwen
ee n cenrra le rol bij het vormen en het uitdragen van de Marro nidentiteit
in de stad (Va n der Pijl 2005 ). Jonge mann en vind en een directere ro l in
de reggae- en danceha ll -scene. Reggae en danceha ll bieden mogelijkheden o m de leefwereld van de jo nge Ma rro ns ' in kaa rt ' te brenge n. Hun
teksten, melod ieë n en beats vo rmen een verbeeld e mu zika le ruimte.
Naast het definiëren en herd efiniëren van imago en identiteit funct ionee rt
de mu ziek va n de jo nge sta dsmarrons, zoa ls zoveel Ca raïbi sche mu ziekgenres, a ls een kan aa l voor soc ia le kriti ek (M a IlueI , Bilby & Ja rgey
1995; Be rri a n 2000 ). De overh eid kri jgt er flink va n langs in de tek sten
en het ghetto-straa tbee ld da t wordt geschetst - vo l prostitu ees, zwervers,
ve lHers en drugsve rslaafden - is een duidel ijke aa nkl ac ht. Na ast kriti ek
op a nd eren geeft de mu ziek ook ruimte aa n zelfkriti ek. De muzika nten
zijn zich er we l degelijk van bewust da t er M arro ns zijn d ie het verkee rd e
pad o p gaa n. Veel teks ten zijn dan ook bedoeld o m hun leeftijd genoten te
mo ti veren. Veel a rti esten bena drukk en bo vendi en hun voo rbeeldfunctie
voo r de ghetto pikin, de kinderen in de ghettos.
Al s laatste pro beren de jo nge Ma rrons via hun mu ziek o p een lega le
ma nier geld te verdienen, en mocht dar ni et lukk en, dan o p zijn min st
po pula riteit en res pect te verwerven. Mu ziek di ent zo a ls een lega le o verlevingsstra tegie binnen de achterbuurten van Para ma ribo, hoewel het uitbrengen va n ee n cd beslist nier goedkoo p is. Daa rbi j moet bedacht worden
dat a uteursrechten in Surina me o ntbreken en dat de o pbre ngsten uit de
verk oop va n mu ziek gering zijn. Optredens o p feesten en evenementen levere n de mu zika nten eveneens meer popula riteit dan geld o p. Va n mu ziek
a ll ee n kunnen de jo nge ren dan oo k niet rond ko men. Doorgaa ns zijn zij
ged wonge n o m na as t hun mu zika le acti vitei ten a nder werk re verri chten .
Maa r de droo m 0 111 met mu ziek een bestaa n op te bo uwen blijft.

INOIGENISERING EN INNOVATIE
Zoa ls groe pen ook elders doen, maken Marro ns ge bruik va n po pula ire
cultuur, met na me muziek, bij wijze van strategie. Dit stra tegisch ge bruik
o mva t ve rschillend e elementen of technieken, wa a ro nder so ngteksten,
ha rm o ni eën, mel odi eën , dan s, videoclips, cd's en o ptredens. In a l deze
vo rmen zijn verw ijzingen na ar versc hill ende ni vea us te herk enn en, van
lo kaa l rot mo ndi aa l.
J ohen Sinderse & R,vke J afl e Jong e MeHonmUli klnlln: mll ûe k
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De muzikanten nemen beats, melodieën of teksten over en incorporeren
ZI: in hun eigen muziek. Zt: geven de buitt::nlalldse elemt:lltell of Slrtlctun:u

een duidelijk eigen vorm, bijvoorbeeld door in de eigen raai tc zingen of
juist meerdere talen te gebruiken: Aukaans, Saramakaans, SranamongoJ
Engels en Nederlands. Bij veel muziekgroepen is er een voorzanger en
een koor, overeenkomend met de traditionele muziek van de Marrons. In
bepaalde nummers is de inv loed van traditionele muziek sterk te horen.
In het nummer Marron zingt de artiest Mr. Cool bijvoorbeeld in het
Kromanri, een oude raai die bij bepaalde religieuze gebeurtenissen wordt
gebruikt. De groep Pirrbull Connecrion, die uit Saramakaners bestaat,
hee ft in het nummer Lègèdè een Saramakaans gebed verwerkt, maar dan
wel met een beat eronder.
Waar het op het eerste gezicht misschien lijkt a lsol de jonge Marrons klak keloos buitenlandse muziekstijlen kopiëren, zijn zij in feite bezig elementen
van reggae, dancehall en hiphop te 'glokaliseten' (Roberrson 1995). Zells
de meest uitheemse elementen binnen de Surinaamse populaire muziek
zijn 'geïndigeniseerd' (Bi lby 2001: 311), oftewel de muzikanten, en de luisteraars, geven op hun eigen manier nieuwe interpretaties aan elementen
van buiten hun eigen cu ltuur. Deze elementen - of het nu nieuwe woorden,
melodieën of arrangementen zijn - krijgen specifieke betekenissen binnen
de lokale leefwereld. Zo ontstaan nieuwe culturele vormen door bestaande
elementen een andere context te geven en steeds ni euwe combinaties van
ritme, harmonie, melodie en tekst te creëren. The Originals vertellen hier
het volgende over:
We spelen kaseko, maar wij willen een beetje verfijnen toch, dus echt nier
war vroeger werd gespeeld, maar we willen het een beerje moderniseren.
En dan luisteren we van daar ook vaak naar Afrikaanse muziekstijl, van
di e lokero, gecombineerd met dat van die Franse muziek. Franse muziek
met ka se ko als basis en dat wotdt dan gebracht tot een geheel. Dus dat
componeren we om uiteindelijk onze eigen stijl re combineren en dan
maken we die beats en zingen we l...] We vonden het niets dat we op
hetzelfde pad doorgingen van die anderen . Dus hebben we iets proberen
te creëren war nog niet helemaal lukt, maar het gaat wel, omdat her een
nieuwigheid is)
De jonge Marrons zelf leggen een sterke nadruk op vernieuwi ng en zien
dir als een voorwaarde voor succes. Puur en alleen kopiëren zou nier ge·
noeg zijn, innovatie is de sleutel. Door middel van hun vernieuwende mu·
ziek krijgen zij een gevoel van eigenwaarde en het gevoel dar zij meetellen
in de maatschappij. Price & Price (1999) benadrukken dar innovatie en
creativiteit binnen Marronsamenlevingen alrijd centraa l hebben gestaan.
7
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Optreden van King Koyeba tijdens aytidey(rouwfeest) bij Nyun Combe

De Dance ha ll Crew beschriift het belang van co ntinu e vera nderin g:
Ja, dus cle o ntwikkeling, je moet ni et ee ns een ce nt imeter achterblijven.
Je moet probere n met de generatie door te ga an [... 1 Als je steeds achterblijft, dan za k je gewoon naar beneden en dan hoo n ni emand iets mee r
va n je. Dus je moet gewoon door blijven gaa n.8
Of zoa ls Was je van de Menk o C rew vertelde: 'Je moet meegaa n en weet
je wa aro m ? Surinaamse mense n houd en va n modern e din ges, ni euwe
dinges. '9

TEKSTUELE EN VISUELE VERBEELDING
Aan de hand van een aa nta l voorbeelden en beschrijvingen va n teksten en
videocli ps zull en wij de hi ervoor besc hreven motivaties en tec hni eken va n
de muzi kanten illustreren, evena ls het combin eren va n ve rsc hijnselen va n
lokaal en mo ndiaa l niveau . Hierbij legge n wij de nad ruk op hoe M arrons
in teksten en beelden hun leefwe reld en identificaties binnen Pa ramarib o,
Suriname en de wereld gestalte geven.
8 Interview 28 januari 2005.
9 Inte rview 18 janua ri 2005.
Jollen Sanderse & Rivke Jafle
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Zoals gesteld, geven de teksten vaak blijk van een sterke sociaalmaatschappelijke betrokkenheid. Het lied Kinki yu libie van King Koye·
ba combineert kritiek op de politiek met een morele boodschap aan zijn
luisteraars. De titel berekent 'Verander je leven'. Koyeba spoort mensen
aan bij zichzelf te rade te gaan, omdat alleen op deze manier de problemen kunnen worden opgelost. Verder verwijst hij naar een zeker raciaal
geconstrueerd bewustzijn - black nationalism - als hij over wit en zwart
spreekt, maar dit wordt gecombineerd met een Surinaams-nationale
identificatie als hij over zijn twee 'moeders', Afrika en Suriname, zingt.
Daarnaast vo lgt hij zijn Jamaicaanse voorbeelden door te verwijzen naar
Jah, de Rastafari benaming voor God.I O

Ma /i, pe mi denki a mi mama
Afrika aladey

Ik denk elke dag aan mijn moeder
Afrika

Mio taigi yu den weti man be si
tuutZHl de

Ik zeg je de witte mens zag ze echt

Mi de"ki mama Sanan aladey

Ik denk elke dag aan mijn moeder
Suriname

Mi taigi watu no na 50S0 pikin
nengre dede

Ik zeg je nu, veel zwarte kinderen
sterven

Faja ja faja ja faja ja den
holy je de

'Loof' God

Me Iibi in wan kondre pe yu
srefîe 0 skrikie de je

Ik woon in een land waar je zelf
zal schrikken

Libi in wan minife da je dede
in wan sekoll

Je leeft in een minuut en srerft in
een seconde

Wi sie man te yu weti, dan na
soso sa ma Iibie e feti

We zien mensen coke gebruiken
en het leven is een strijd

Her lied Kondre ofwel ' Land' van Banuman en Mr. Fedi geeft blijk van kritiek op de politiek en op de economische toestand van Suriname. Terwijl
de teksten een gebrek aan nationale visie en beleid hekelen, wordt in de
bijbehorende videoclip ook veelvuldig verwezen naar de specifieke ruimte
van de achterstandswijken van Paramaribo. De stadsbeelden schetsen een
ghetto vibe waarbij bouwvallige huisvesting centraal staat en meerdere
malen een zoomshot wordt getoond van een groot gat in de weg. Mensen

hangen op straat en schrapen de laatste restjes eten uit lege potten.

10 Deze versie van de tekst en de vertaling zijn grotendeels van de artiest zelf. De originele
tekst volgt niet de van staatswege afgekondigde spelling van het Sranan.
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De wan m; hor; mi 11'10(0, sa nli
shi mi n0111 taki!

Ze willen dat ik mijn mond houd,
over wat ik zie mag ik niet spreken!

Jip mÎ mi Gado, waut alibi
dis 110 wani

Help 111e God, want dit leven
wi l niet

Omil1 sama epina, of de tak
de si! sau

Hoeveel mensen pinarell, en ze
zeggen dat ze dingen gaan oplossen

lOl

De sau sa de set. l1a pramis in
,est

De dingen die ze zeggen zijn slecllts
belofres in onze oren

Omin sma wan grong, (oe bouw
oso si! Iibi

Hoeveel mensen willen grond om
een huis re bouwen en re wonen

A pri;s (oe deug grong, 0 mik

De prijs van de grond laar je beralen
tor je in je kist ligt

pa; te in joe kiesie
Anga systeem disi, ioe IlO bereik
noti
Now, now de wraak te de jere
we take!

Met dit system bereik je niets
En nu zijn ze boos als ze ons horen
spreken!

De jonge Marrons maken, zoals ee rd er beschreven, graag gebruik van
bepaalde Amerikaanse en Jamaicaanse (on'11Ot5 bij her maken van videoclips. De videoclip van het nummer Rea! Fayamall van Psycho Apart met
Koyeba neemt moeiteloos de tekst en het bijbehorende dansje van de
Jamaicaanse hit /nna Heart van Capleron op, een artiest die zich ook wel
de Firemall laatnoemen.Declipszijnechterookuitgesprokenlokaal.gegeven de opnames op verschi ll ende herkenbare plaatsen in Paramaribo,
waarbij vaak fam ilie en vrienden getoond worden.
Het nummer Amerkang van de groep Youth Sedation gebruikt de muziek
van de hit Earth a Run Red van de Jamaicaanse artiest Richie Spice. Ook
de bijbehorende clip bevar 'Jall1a icallismes'. Er wordt met een Rastavlag
en een staf gezwaa id, er worden turbans over de /oksu gedragen en de
oplettende kijker ziet dat er op de achtergrond gmlja wordt gerookt.
Toch wordt de Marronachtergrond van de artiesten nier verloochend. De
clip room de groep jonge mannen gekleed in rraditionele kamisa, terwijl
ze met bepoederde gezichten een wasi (spiritueel kruiden bad) nemen.
Ze zingen over hoe ze de obiya aan het wassen zij n en voeren ook een
traditionele dans uit.
Her nummer Libie Clean ('Leef schoon') van I King I Opo is een goed
voorbeeld van een lied met een boodschap. Her refrein is steeds mi 110
wan i de wan moordenaar, 'ik wil niet dat je een moordenaar wordt'.
Maar het is eveneens een goed voorbeeld van meervoudige verw ijzingen:
de kamisa wordt gedragen in combinatie mer de turban en sieraden in
Rastakleuren. De zanger zingt mi beg; Se/assie, 'ik smeek je Selassie Uah,
de Ethiopische keizer Haile Selassiel'. Ook hier worden rekstuele en visuele verwijz ingen naar Marrons en Jamaicaanse Rastafari gecombineerd
Jolien Sandene & Rivk.e Jaffe
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met een zeer lokale verbeelding van de realireit van Paramaribo en de

ghettos. Armoede, criminaliteit en geweld komen naar voren in het verhaal dat in de video wordt verteld. Daarbij waarsc huwt de zanger vooral
voor bigi ai, jaloezie en materialisme.
Een meer ambigu voorbeeld van buitenlandse invloeden, waarbij de
artiesten een meer exclusieve verbeelding van hun sociale ruimtes geven,
is te vinden in het nummer Battiman Libie, min of meer te vertalen als
'Homoleven', van de Dancehall Crew. Ondanks de wereldwijde populariteit ligt dancehalJmuziek uit jamaica onder vuur vanwege teksten waarin
op felle toon homoseksualiteit wordt afgekeurd. Nummers als Boom bye
bye van Buju Banton of Battyman fi dead van Beenieman mogen in veel
landen niet op de radio worden gedraaid, omdat zij lijken aan te sporen
rot geweld tegen homoseksuelen. Hoewel de jamaicaanse homohaat allicht meer retorisch dan daadwerkelijk gewelddadig is (Cooper 2004),
lijkt de Surinaamse samenleving relatief toleranter. Een openbaar bekende homobar zoa ls Xpo in Suriname, waar ook hetero's uitgaan, zou in
jamaica ondenkbaar zijn. De videoclip en tekst van Battiman Libie va llen
daarom extra op. je ziet een mannelijke travestiet die door de zanger en
zijn vr ienden wordt nagezeten met een grote plank waarmee ze naar hem
slaan. Onderwijl wordt er gezongen: Mi wan nak~i nak'i ('Ik wil je slaan,
je slaan') en Battiman wi no wan den dya, den gwe ('Homo's, we willen
ze hier niet, ze moeten weggaan') .

MUZIEK EN MARGINALE IDENTIFICATIES
Marrons proberen met hun muziek de gehele Surinaamse samenleving
te bereiken. Veel muzikanten zeggen zich in de eerste plaats Surinamer
te voe len en dan pas Ankaner of Saramakaner. Zij geloven echter niet
dat de regering of de meeste Surinamers er hetzelfde over denken. Marrons worden sociaa l gemarginaliseerd en economisch achtergesteld. Van
daadwerkelijke pogingen om hun integratie in de stad en de samen levi ng
in ruimere zin te bewerkstellingen, valt weinig te merken. De leden van
de groep The Originals vertelden hierover:
Er wordt heel weinig gedaan voor de boslandcrealen [... 1Men heeft niks
gedaan om deze mensen niet het verkeerde pad te laten ingaan. [De regering] heeft dan niet de oplossingen gezocht voor deze jongens 0111 ook
dan deel uit te maken van Suriname, zodar je kan zeggen, Surinamer. We
zeggen het wel, maar de koek wordr niet gelijk verdeeld.!!
Door middel van hun muziek proberen de artiesten hun claim op de natie
re versterken en hun marginale positie binnen Paramaribo en Suriname
te verbeteren. Tegelijkertijd geven ze, door associaties mer her leven in
11 Interview 20 januari 2005.
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de Amerikaanse en Jamaicaanse ghettos, een betekenis aan hun sociaa lruimtelijke positie in de stad die verder reikt dan Suriname al leen.
Muziek is een manier om werkelijke, stedelijke plaatsen te 'creëren' en
te 'hercreëren' , maar ook om verbeelde, niet-lokale ruimtes te verhalen,
zo krijgen de ghetto of de Black Atlantic via muziek vorm . Via reggae en
dancehall scheppen de Marronmuzikanten meerdere identiteiten, die tijdelijk, context-afhankel ijk en collectief kunnen zijn. De jonge Marrons voele n
zic h afwisselend of tegelijkertijd Aukaners en Saramakaners, Surinamers,
burgers binnen het Caraïbisch gebied en deel van de Black At/antic.
Volgens Paul Gilroy (1993: 83) ligt een verklaring voor de populariteit van
reggae in de A(rican diaspora onder andere in gedeelde stedelijke ervaringen en discriminatie, in de herinnering aan slavern ij en in een erfen is van
Afrikanismen. Daynes (2004) breidt dit uit door te kijken naar de acrieve
bijdrage van reggae en Rastafari aan de constructie van een diasporische
identiteit en het scheppen van een collectieve herinnering. De centra le
plaats van slavernij binnen vertogen van African diaspora, waaronder
die van Rastafari, is echter niet per se het meest aansprekende element
voor Marrons, die als gemeenschap een ander slavern ijverleden en een
andere slavernij-erfenis hebben dan bijvoorbeeld Creolen (Pakos ie 200 1).
Het is eerder de narratieve verbeelding van onderdrukking die weerklank
vindr bij de stadsmarrons. Chude-Sokei omsc hrijft reggae en dancehall
dan ook als 'an attempt to conneet the various points of b lackJAfrican
disembarkation inro one transnational, cOITIJllodity-based spa ce. One city
of blackness - but with many, many suburbs' (Daynes 2004: 38) .

SLOT
Muziek kan gebruik t worden 'ro creare a sen se of space, to reaffirm
variolIs socia l identities or challenge or subverr power relationships'
(Collnell & Gibsoll 2003 : 193). De reggae en dallcehall van Marrons
in Paramaribo hebben a l deze kenmerken. De muziek schept een fysieke
en socia le ruimte voor Marrons, buiten her bos, en in de stad {na (ota).
Muziek maakt het mogelijk om je afwisselend met verschillende werelden
re identificeren en 0111 verschillende collectieve een heden uit te lijnen:
zij beroepen zich soms op het lokale niveau van de ghetto of van één
Marrongroepering, soms schetsen zij ee n nationaal co llecrief, waarbij
al le Surinamers éé n zijn. De heersende sociale o rd e - binnen de stad, het
land en de wereld - kan daarbij aan de kaak geste ld worden. De muziek
is een kader voor zelfdefiniëring en beïnvloeding van ee n negatief imago.
Daarnaast dient muziek om sociale normen te bevestigen e n groepsgedrag te sturen door het goede voorbeeld te geven aan de getto pikin.
Bovendien biedt de J11uziekwereld geld en respect: de concrete kans om
de sociaa l-economische positie van artiesten te verbeteren. Ze gebruiken
het beeld van marginaliteit, dat regionaal - in Jama ica - is gevo rmd
door Rastafari artiesten, maar wenden dit Caraïbi sche kader aan om
Jolien Sanderse & Rivke Jaffe Jonge Mlrronmuzikanlln: muziek In marginaliteit in ParamarÎbo
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een eenheid met Afrikanen en African Americans te verbeelden over her
WeStelijk halfrond heen.
Sommige waarnemers maken zich zorgen over de toenemende aantasting
van de culturele eigenheid van Marrongemeenschappen (St-Hilaire 2000).
Maar het voorbeeld van de jonge Marrons geeft ook aan dar artiesten
buiten de metropool de wereld evengoed kunnen definiëren en vormgeven
als intellectuelen in de centra van macht en kennis (Eriksen 2003: 224).
De muz ikale strategieën van Marrons in Paramaribo zijn er bovendien
een bewijs van dat creolisering een continu proces is. Hun gebruik van
populaire cultuur verweeft traditionele Marronelementen met Creoolse,
Nederlandse, Jamaicaanse, Noord-Amerikaanse en Afrikaanse ingredienten. Deze aspecten worden geïntegreerd in de sociale en fysieke wereld
waarin de jonge muzikanten leven. In de ze lfuirgeroepen ghettos van Paramaribo kunnen jonge Marrons zich herkennen in mondia le soundscapes
en vinden ze muzikale strategieën om hun margina liteit te bestrijden.

}
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Paui Tj on Sie Fat

'Immigratie van Chinezen schijnt de
laatste jaren toe te nemen'

Het anti-Chinese discours in Suriname
In zijn jaarrede op 2 oktober 2006 refereerde President Venetiaa n aan
d e negat ieve stereotyperi ng van de Chinese bevolkingsgroep d ie h ij
eell ongewenste ontwikkeling vo nd voor de multic ulturel e toekom st
van Suriname: ' VOOrts is er sprake van een op ge neralisatie gebaseerde
ca mpa gne regen immi granten en toeri sten uit éé n bepaald dee l van de

wereld.'1 Venetiaans opmerking is een eerste erkenning op het hoogs te
niveau \'al1 de algemene anti-Chinese houding in Suriname.2

In d eze bijdra ge bespreek ik het anti-Chinese discours3 in de Surinaamse
sa menlev ing a ls reactie op de nieuwe C hinese aanwezigheid in Suriname
sinds het eind va n d e ja ren ta chti g van de rwinrigs re ee uw, Dit di scours
wordr geassoc ieerd mer illega le immig ratie, geo rga ni see rde mi sdaad , economi sc he uitbuiting en geldingsdrang van d e Volks republi ek C hin a, ik
geef ook aan dat het patriorrisme dar aan het huidi ge di sco urs kl eeft een
vor m va n populair ve rzer tegen het politieke establishmem weersp iege lt:
C hine zen zijn de nieuw e kolonisatoren, er zijn er teveel van, er komen
er sreed s m ee r en de over heid gr ijpt maar niet in, en verspeelr zo haar
legitimiteit tege nover o ns, vaderla nd lievend e Surinamers,

VAN REACTIE OP IMMIGRATIE TOT 'NAïEF MONARCHISTISCH VERZET'
Anri -Chinese uitin ge n (zie Tabel 1) voor een overzicht) in Suriname zijn
hee l oud en hardn ekkig 4 en kunnen gezien worden a ls deel va n d e reacri e
op imm igrarie va n Aziatische conrractarbeiders in d e negentiend e eeuw,
Die ami-C hin ese ho uding is een geïnstitutionaliseerde manier va n denken
1

http11www.kabinet.sr.org/pdf/2007/Jaarrede %202007.pdf

2 Tabel 1 bevat een lijst van Chinese stereotypen die door mij tussen 2000 en 2004 tijdens
veldwerk in Suriname zijn gesignaleerd in de med ia en interviews.
3 Een discours kan worden bes chouwd als een afbaken ing van alle dingen die men over een
bepaald onderwerp zegt. Een discours weerspiegelt niet, maar definieert de waarheid .
4 Dit blijkt uit de sec undaire betekenis van het Sranantongo woord Snesi. ln de Encyclopaedie van Nederlands West-Indië (p. 203-4) wordt vermeld dat de mensenvlo na 1858 În
Suriname verscheen, verspreid door de Ch inese contrl'lctarbeiders. De situatie was een
eeuw later niet anders. Een studie van Creoolse attitudes ten aanzien van andere etnische
groepen in 1963 toonde een relatief lage opinie van Chinezen !Van Aen se laar 19631. Ook in
het huidige Sranan vocabulaire (met dank aan Hans Ramsoedh) ziin er negatieve connotaties met betrekking tot Chinezen te vinden, zoals: 'A man na Snesi' (Iett, hij is een Chinees,
in de context hij probeert iedereen te slim af te zijn) of 'no pley Snesi' (Iett. speel niet voor
Ch inees, in de context: houd mij/ons niet voor de gek ).
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Chinese praalwagen in optocht

over Chinezen geworden, een discours waarvan de stijl en het vocabulaire
bepaald worden door oriëntalistische stereotypen . De beeldvorming over
Chinezen wordt gedefinieerd door dit discours; feiten worden tegelijk
irrelevant en omstreden. De stereotypen - gedeelde overtuigingen ove r
kenmerken van Chinezen die gezien worden als vanzelfsprekende, onveranderlijke waarheden - worden zelden herkend en ondervinden weinig
weerstand. Chinese stereotypen zijn vee lal negatief en geven het signaal
dat een Chinese identiteit in Suriname losstaat van de samen leving en
onacceptabel is. Positieve beelden van Chinezen ontkennen negatieve stereotypen niet, maar vormen daarmee complementai re uitspraken binnen
een beperkt aanta l domeinen waarbinnen ras, gender en klasse kruisen.
Hoewel Chinese stereotypen al veel eerder in de Surinaamse media
zichtbaar waren, werd het discours historisch zichtbaar toen Chinese
immigranten als een probleem werden gepresenteerd in 1930. Vrije immigratie van Chinezen vóór de Tweede Wereldoorlog betekende vrijwillige
vestiging in Suriname va n mensen die anders contractarbeiders zouden
zijn geweest. Dit kon in de koloniale context als onproductief beschouwd
worden; het leverde geen arbeid op voor de plantage-economie, maar
juist een kleine succesvolle handelselite. De koloniale elite reageerde door
Chinese immigratie te problematiseren via het illegale piauwspel, wat
uiteindelijk leidde rot de sluiting van Kong Ngie Tong, de oudste huigual1
in Paramaribo.S Een voorbeeld van de polemiek die in het dagblad De
West gevoerd werd regen Kong Ngie Tong en het piauwspel bevar het
Huiguan is een technische term voor Chinese organisaties / verenigingen. De uitspraak is
Mandarijn; de Kejia uitspraak is tuigan.
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Tabel 1 Chinese stereotypen

-

Chintzen liln vies.
ehineltn verspreld.n zl,kUs jSARS, Vogelgriep).
Je weet nooit wal;1 eal hij de Chinai'.

.......

Chinezen nemen alles over: hat IInlll Chinese immigrant.n
groeit
gele glvlarl.

rh,t

Chinezen zijn primair loyaallBn Clljn. ol de Chinese verenigingen:
ze zijn één grote familie die zich over de hel. wereld uitstrakt.
Chinezen horen hier niet thuil; za zijn buitenlanders, op dOOlreis
naaf elders.
Chinezen zitten In maffie oIltiadu; geheime g.nOOl$chappen die
in Uhl!!l\e immigf.tie. !lokli:tn, drugshandel en prostitutie zitt.n .

.......

Chinezen zijn rustig en hebben vrijwel nooit met da politie te maken.

Chinllin werken veelte hard an zijn veel te slim; ze lijn teveel gericht
op hun beroep; ze zijn ' -politiek In slachts geïnteresseerd in geld
yardi.n.n.
Chinezen l ijn wink.li.rI ; China i, dl winkel. hel restaurant, In!';
l ila Chinase handelaren in de stad ktittan bij elkaar.

Er zijn veel tIoogopgeleide Chinlu !Ilfslernligen zoals artsen .n
advoCilan.

Chinese zakenlui lijn l11eedoglnloos In onscrupuleus: 'I zitten
etlemaal in een ingtwikktld mb ven 'netwflrllj,,' en relaties,
wllrdoor Ie oneerlijk profit.,en,

Chinezen hebb.,. een IIngebOfen zakeninstinct; de meeste Chinezen
lijn succesvol en glln binnen .en gener.lie erop vooruit

Chinezan bedreigen onze ,.kenlui: Chinezen vtrstoren de gang
vin uken in dit land: Chintu handelt"n buiten oos uit

Chintu .rbtidel'1 rijn een voorbeeld; dt Surinamer kon bij dt Chinees
altijd op kraditl kopen.
~"d

Chinllen lijn . ggressilf. respectIooI. onbaschoft en recistisch.

Chinllen zijn Ichuw, rustig en niet Opdringerig: Chinelln lijn zacht,
vriendelijk. beleald. respect'iol, en zijn onschuldige slachtoffers van
racisme.

Chinezen zijn ZWIk; ze zijn onderdanig; Chinese mennen hebben
geen spieren.

Zoek geen ruzie mei een Chinsse winkelier, hij kent Kung Fu.

Chinezen zijn Wfeed en gewelddadig.

Gevachlssport is voor verdediging en vergt jaran treining: alla
Chinazen kennan IIBvechlskunstan.

Chinezen gehoortaman IIn geheimzinnige machlswellustille
sadisten ('Dr. Fu Mlnchu'l.

Chinese zijn nuchtere, eerlijke, eenvoudige, moedige mensen dia
hun lot IInvllrden.

Chinese meisjes zijn dienstbllr; (oud.t Chinue vrouwen rijn
Ikelill' draken.

Chinue vrouwen zijn sierlijk.n elegant.

Chinese m.nnnen hebben kl.ine penissen en zijn geobsedelrd
door stil.

Chinese vrouwen Zijn begeerlijk..

0 ..
Chinuen zijn ondoolgrondelijk; za vormen een gISloten gemeenschap; Er lijn speciel, menu's voor Chinezen in Chinese restlurlnts.

Chinllen zijn mysterieus.

Chinuen vonnen een homollene m'SSI, ze lijken .Ilemlll op elkllr;
Za lito geen individu.n.

Chinezen zijn g.disciplineerd en werken hlrd, net mieren.

Chinase muziek i•• kelig, vatl, I.wlli.
Het Chinees is volledig onb.grijpelijk fHet lijkt Wil Chinees'~ Chinelen
willen alleen mllr Chinees spreken.
Het Chinese schrift is onbegrijpeliik en heeft veel weg van hanepoten.

Chinese c.lligrafia is een hOlla kunst

Chinezen et&n wllaelijke dinaen - ratten, muizen, honden; Chinezen
elln altijd rijst of blmi met stokjes.

De Chinese keuken is hoollontwikhld; gOld bestellen in een Chinees
remurant isuer moeilijk.

Chinezen zijn oppervlakkige boeren; u zijn minderwurdige.
onderontwikhlde annelui.

Chinezen zijn diep spiritueel, vanwege hun osroude filMoti8lln.

Chineu tradities en lIodsdi.nsten zijn minder beschaafd d.n
Westerse; Zllijn heidenen.

Oe Chinese beschlving Is oeroud.

Chinezen lijn lIokverslufd.

Matjok is ingewikkeld en leuk en elh Chinees kin het je leran.

Peul Tjon S II fat 1mm fgn tie WIn Chin.n n sch ijnt d. lu t.1t j ... n toe 11 nem.n'

ste reotype van de ' besmetting', her verd er opt rekk en ove r de wereld va n
'het gele gevaar': 'Immigratie va n C hin eeze n schijnt de laatste jaren toe
te nemen, wat weder een gevolg moet zijn va n de groorc so mmen di e mer
het piauwspel verdiend worden, ten koste van de arme bevolking.l ... l De
nieuwkomers zijn dus voor een groot deel pa ras ieten die hier neerstrijken
om de bevolking ve rder uit re zui ge n.'6
Hoewel erg herkenbaar, was het anti-Chinese discou rs in 1930 een reactie van de koloniale elite op de Chinese immigratie. Maar in de periode
van kettingmigratie uit het Sanyi-ge bied7 (1853-1990) is het anti-Chinese
discours ondanks de sterke onderliggende stereotypen nog zwak.
Het discours leefde ruim zestig jaar later wee r op als reactie op de plotseling toegenomen Chinese immigra tie in 1989-1990. De beperkte data di e
besc hikbaar zijn suggereren dat het aantal Chin ese vreemdelingen dar
Suriname binnenkwam in 1990 plotseling steeg naar meer dan 4800, na
een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 240 tussen 1985 en 1989. In 1991
was er een piek van bijna 7600 personen, waarna het aantal daalde tot
een ge middelde van ongeveer 1200 vanaf 1996 en tOt o ngevee r 200 va naf
2002.8 Deze 'Nieuwe Chinezen' ma ken deel uit van een wereldwijde
trend van ve rnieuwde Chjnese migra tie. 9 Ondanks grote linguïstisc he en
culturele verschillen tu sse n de 'Oude Chinezen' uit het Sanyi-gebied en
'Nieuwe Chineze n' uit Wen zhou,10 Hainan, Fujia n, Glla ngxi, Shandong
en Mandsjoe rij e, was er toch een bepaalde co ntinuïteit in immigrariepatronen; stabiel e kettingmigratie sto nd net als bij de Sallyi-Hakka in
verband met de detailhandel.
Her huidige anti-Chinese discours is ni et slec hts eell reactie op de immigratie, maar vormt het raamwerk voor verzet tegen de politieke orde.
Het patriottische aspect van het anti -C hinese di sco urs is in ieder geval duidelijk: ze zijn de nieuwe kolonisatoren, er zijn er teveel van, er komen er
De West, 28 januari 1930: 'De Chineezen in onze samenleving (aangeboden):
Het Sanyi·gebied omvat de vroegere districten Dongguan, Huiya ng en Bao'an Isan yi =I
'drie districten') tussen de moderne stad Guangzhou (Canton) en Hong Kong . Om nolV
ondu idelijke reden domine erden etnische Hakka's de migratie uit het Sanyi-gebied naar
Suriname. Sanyi·kettingmigratie naar Suriname kwam al tijdens de Chinese contractimmIgratie op gang. Kettingmigranten zochten geen nie uw vade rland , maar fina ncieel succes;
door overmakingen konden ze hun familie ondersteunen en ook status en reputatie als
succesvolle migrant verwerven (Douw 19991.
8 Data van het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Paramaribo. Aantallen vertrekkende
niet-in gezetenen met de Chinese nationaliteit zijn onbekend .
9 Een groeiend aantal onderzoekers publ ic eert over het verschijnsel van nieuwe Chinese
migranten in verschillende landen. Oe vijfde conferentie van de International Society for
the Study of Chinese Overseas (ISSCO) op 10-14 mei 2004 te HelsingDre, Denemarken had
als thema 'New Chinese migrants'.
10 De belangrijkste groep Nieuwe Chinezen in Suriname is een groep kettingmigranten uit
Wencheng in het Wenzhou-gebied, in de Oost-Chinese provincie Zhejiang . Waarschijnlijk
volgt daarop de groep kettingmigranten uit Wenchang in de Zuid-Chinese provincie
Hainan. Immig ranten uit de zuidelijke provincie Fujian vormen geen duidelijke eenheid; ze
zijn afkomstig uit verschillende gebieden binnen de provincie en spreken ve rschillende,
onderling onverstaanbare talen.
6
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steeds meer, de overheid moet ingri jpen. Hoewel alle politieke partijen de
prÎncipes van territOl-iale soevereinilt:it en Je eenheid van alle SurÎnaamse
staatsburgers formeel aanhangen, vormde zich in Suriname nooit een nationalistische ideologie rond het idee van een cultureel uniforme Surinaamse
staar. In plaats daarvan ontwikkelde zich een patriottisch di scours, patriorrisch in de zin van emotioneel en vrijwillig idealisme van positieve arritudes jegens Surinaamse staatsb urgers boven alle andere gemeenschappen.
Scott (1990) volgend lijkt Surinaams patriottisme op ' naïef monarchisme',
als een vorm va n verzet waarbij nationalistisc he en anti-ernische idea len
individuen in staat stelt om het politieke establishment uit te dagen en het
cliëntelisme van de etnische politieke elite te veroordelen.
Surinaams patrioni sme wordt beïnvloed door het Nederlandse multi cul turele disco urs waarin immigratie een bedreiging voor de nationale identiteit vormt, en integratie met assimilatie verward wordt. Met rechtstreeks
uit Nederland overgenomen woorden als 'in burge ring ' is patrionisme een
acceptabel alternatief voor chauvinisme, etnocentrisme en activisme.
Hoewel er geen Surinaams equivalent is van het xenofobe tribalisme in
het Nederlandse multiculturele discours, functioneren immigranten als de
Buitenstaanders tegenover wie 'de Surinamer' vorm krijgL Ik betoog dar
bepaalde elementen van het anti-Chinese discours (illegale immigratie,
misdaad, economische activiteitt:n) gedurende de laatste vijhien jaar de
basis vormden van 'naïef monarchisti sch verzet', waarbij vooral her het
stereotype van de 'bes merring'/' het gele gevaar' bepalend is voor de vorm
van her discours.

ILLEGALE IMMIGRATIE EN DE TRAFFICKING IN PERSONS-REPORTS
In de Amerikaanse pers werd Suriname in 1998 voor her eerst l11 et illega le
Chinese migratienetwerken geassocieerd. In dat jaar werd een Koreaan
uir New Vork betrapt bij het smokkelen van Chinezen (Fujian ) uit Suriname naa r de VS via Bermuda en de Bahama 's en werden 235 Chinese
staatsb urgers gepakt die Ilaar de VS gesmokkeld werden via Suriname en
Sr. Maarten. Het gerucht bestond toen al geruime tijd dat de Surinaamse
ambassade in Beijing berrokken was bij smokkel van Chinezen naa r de
VS door de verkoop van visa . Verscheiden e andere sc ha ndalen volgden
voordat de illegale Chinese migratie in de Surinaamse pers doorbrak op
2 oktober 1999.11 De Surinaamse politie hield 35 Chinese staatsburgers
(allen Nieuwe Ch ineze n) aan, nadat bleek dar hun gecharterde vliegtuig
een onjuist manifest had .12 De Braziliaanse en Surinaamse autoriteiten
vermoedden dat her ging om een veel bredere, georganiseerde smokkel
van Chinezen naar Brazilië en andere landen in de regio.
11 De Ware Tijd 5 oktober 1999: 'Politie verijdelt smokkel Chinezen.'
12 Een manifest is een lijst of factuur met betrekking tot de vracht. Deze lijst bevat meestal
een inventaris, naam van ontvanger en andere relevante gegevens voor gebruik op terminals of bij de douane.
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Illegale Chinese migranten - en de link naar de VS - haalden daarna
regelmatig de pers en Chinezen werden het symbool van illegale migratie
in Suriname. Maar er volgde geen onderzoek naar illegale Chinese immigratie of illegale migratie in het algemeen, noch was er vernieuwde
aandacht voor migratie in bredere zin. De Surinaamse pers bleef focussen op politieverslagen over illegale Chinezen. 13 De media gebruikten

vernieuwde versies van negatieve Chinese stereotypen; een vloedgolf
van gesmokkelde Chinezen bedreigt Suriname, Chinese immigranten die
zowel medeplichtig zijn aan als slachtoffer zijn van een Chinese maffia.

Maar ondanks aanhoudende geruchten dat Chinese immigranten zich
kapot werken om de 'leningen' die ze aangingen voor hun reis af te
betalen, bestaat er nog altijd geen betrouwbaar bewijs van gesmokkelde
Chinezen - Chinese migranten die uitgebuit worden door de personen die
hen naar Suriname haa lden. 14
Ondanks het ontbreken van harde bewijzen werd er meteen aangenomen dat een geheimzinnige en goed georganiseerde Chinese maffia
verantwoordelijk was voor de aanwezigheid van Chinese migranten in
Suriname. Hoewel Chinese illegale migratie op veel grotere schaal soms
georganiseerd wordt door 'grote slangenkoppen'15 die transnationale
netwerken van 'kleine slangenkoppen', schuldeisers en controleurs beheersen, is er geen bewijs dat Chinese mensensmokkel geregeld wordt
door 'de georganiseerde misdaad' (ehin Ko-Lin 1999: 29-35, 39-42).
Ook in Suriname bestaat geen duidelijk bewijs van duurzame transnationale of plaatselijke criminele netwerken die Chinese immigranten onder
de duim houden, hoewel er anecdoten bestaan van individuele migranten
die van slangenkoppennerwerken in China gebruik maakren om naar
Suriname te komen.
De formele reactie van de overheid op het 'probleem' van Chinese
immigratie was bureaucratisch en gefragmentee rd. Tegen 1999, toen
in de VS bekend werd dat Chinese immigranten via Suriname gesmokkeld werden, begon her Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken
speciale aandacht re schenken aan visumaanvragen van mensen uit de
Chinese provincie Fujian. De reden was dat de meesre illegale Chinese
immigramen in de VS uit Fujian kwamen, en niet omdat Fujianezen de
13 Chinese staatsburgers vormen vrijwel zeker niet de meerderheid van de illegalen in
Suriname en zijn ook niet de enige buitenlanders die naar of via Suriname gesmokkeld
worden. Oe meeste illegalen komen uit de buurlanden Guyana en Brazilië. Ook zijn er
illegale immigranten gesignaleerd uit West-Afrika, het Caraïbisch gebied en India.
14 Definities rtrafficking') uit Skeldon 2001: 7-8. Er zijn wel aanwijzingen dat doormigratie van
Ch inezen in het Caraïbisch gebied zich aan het ontwikkelen is tot mensensmokkel. Volgens
een laiap informant in Paramaribo was de Surinaamse politie in januari 2006 bezig een
zaak te onderzoeken van een Chinees staatsburger die Nieuwe Chinezen uit Trinidad &
Tobago importeerde om uitgebuit te worden in Chinese ondernemingen in Suriname.
15 Slangenkoppen (Mandarijn: shetou) zijn de personen die binnen Chinese criminele netwerken verantwoordelijk zijn voor het organiseren van mensensmokkel.
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belangrijkste aanvragers van Surinaamse visa waren. In 2002 kondigde
Buitenlandse Zake n aan dat er tijdelijk geen visa meer aan Chinese
staatsbu rge rs werden verleend. Moge lijk is de verscherping va n procedures door de Afdeling Visa van het ministerie van Buitenlandse Zake n,
voora l ten aanzien van Fujianezen, ingegeven door Amerikaanse druk.
Maar structurele maatregele n tege n illegale mi gratie kwamen pas na
duidelijke Amerikaanse pressie. De VS waren zich nu goed bewust van
de Ca raïbi sc he lin k in de smok kel van C hinezen (z ie DeStefano 1997)
en waren vastbesloten 0111 de landen in de regio te wijzen op hun veranrwoordelijkheid voor het bestrijden van mensensmokkel. Het 2003 Tra((icking in Persolls Report noteerde Suriname als land (Tier 3) waarvan de
rege ring niet voldeed aan de minima le eisen ingevolg de Amerikaanse wet
op bescherming van slachtoffers van mensensmok kel (Tra((ickillg Victims
Protection Act) zond er duid elijke pogingen om daaraan te voldoe n. 16 Voor
het eerst werden sancties in het vooruitzicht gesteld, zoals het terugtrekken
va n bepaa lde vo rmen van ste un. Het rapport definieerde mensenhandel
voorna melijk met betrekking tot vro uwen en kinderen, en noemde Chi nezen in Su rin ame in één zi n: 'Suriname is a trmls;t COUl1try (or Chinese
slllltggled ta the UI/jted States. same of whom may be trafficked.' In de Surina a mse media leek het alsof de Surinaamse autoriteiten 'illegale migratie',
' mensensmokkel' en 'trafficking' door elkaa r haalden; sekswe rkers waren
marginaal en illegale Chin ese immÎgranren bleven het cenrra le probleem.
De Surinaamse regering slaagde erin Om vóór de deadline in oktober
2003 ac ti es te ondernemen di e acceptabel waren voor de VS. In se ptem·
ber 2003 sc hoof Suriname op naar een tweede ca tegorie (Tier 2), landen
waarvan de regeringen niet voldoen aan de eise n maar die duidelijk
probere n o m daar verandering in te brenge n. De rege rin g had publiekelijk er kend dat mensensmokkel een probleem was. Er werd een speciale
ee nh eid opgezet, ee n specia le aanklager aangesteld om overheidsco rTUprie aan te pakken, en een politie- en grensbewakingsope rati e 'Vei lig
Suriname' gestart om slachtoffers va n mensensmokkel te redde n en de
daders re pakken. Maar hoewel iedereen ervan overtu igd bleef dat het
aanta l Chinese Îmmigrante n ~ en dus illega le immigranten - toenam,
waren er geen duidelijke aanwijzingen dar het inderdaad ook zo was.
In het 2004 TI P Report bleef Suriname op de Tier 2 Watch List omdat
nier aangetoond kon worden dar meer moeite werd gedaan o m mensensmokkel tegen te gaan. Het 2005 TIP Report meldde: 'Chinese natiolla/s
trallsÎtillg Suriname risk debt bondage to migrant smugg/ers who p/ace
them into forced labor.• De Surinaamse rege ring kreeg kritiek om de
zwakke juridisc he aanpak van mensensmokkelaa rs en vooral om het
gebrek aan o nderzoe k naar illega le migrarie. Ook in het 2006 TI PR eport
zat Suriname in Tier 2, maar volgens her State Departll1cnr was de polirie
16 De TIP ·rapporten zijn te vinden op http://www.state .gov/g/tip/ rls/tiprpt/.
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acriever geworden, werd cr meer gedaan 0111 slachtoffers re onrdekken en
re helpen en waren er nieuwe trainingen en acties 0111 het publiek bewust
re mak en van het probleem. De ene zin over Chinezen werd echter uitgebreid zonder harde bewijzen: 'Chinese nationals trmlsitillg Suriuame risk

debt bondage fo migrant snwgglers; men are exploited in forced labor
alld wamen in commercial sexual exploitation.' Haïtianen werden nu
ook genoemd als nier-gesmokkelde illegale migranten.
Onder druk van buitenaf - de TIP Rapporten, de roep om erkenning
van transnationaal staatsburgerschap, regelen van vrij personenverkeer
binnen CARICOM - werd het Surinaamse immigratiebeleid herzien.
Het probleem voor de Surinaamse staat daarbij blijft hoe het liberale,
etnisch blinde, gelijkheidsbeginsel van de Surinaamse grondwet te be,
houden wanneer bepaalde immigranten (transnationale Surinamers)
bevoordeeld willen worden en de publieke opinie andere immigranten
(zoals Chinezen) wil weren. Chinese immigratie blijft symbolisch voor de
donkere kanten van globalisatie in Suriname en voor beleidsmakers blijft
de realiteit van die immigratie bepaald door stereotypen. 17

MISDAAD EN STEREOTYPERING
Volgens een positief stereotype van Chinezen in Suriname zijn ze rustige
mensen die nooit problemen maken. Maar de feitelijke en veronderstelde
ontoegankelijkheid van de Chinese 'gemeenschap' en de aanwezigheid
van illegale Chinese migranten versterken het idee dat er veelmeer achter
de schermen gebeurt dan men denkt; in het 'besmetting'-stereotype slaat
het beeld van de Rustige Chinees makelijk om in dat van georganiseerde
Ch inese misdaad. Met de Nieuwe Chinezen wankelde het positieve stereotype al snel. In 2002 verschenen in de Surinaamse pers veel berichten
over ontvoeringen en berovingen door Chinezen. De meeste publiciteit
kreeg het geval van een Chinese bende die op klaarlichte dag een winke·
lier in Paramaribo van US$ 70.000 beroofde.
Na overleg met 'vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap' kwam
de politie tot de conclusie dat deze ongewone uitbraak van Chinese
misdaad te maken had met Nieuwe Chinezen. Deze 'vertegenwoordigers'
- Laiap - benadrukten dat de 'Chinese gemeenschap' een onderscheid
maakte russen 'gevestigde Chinezen' die al jaren in Suriname wonen en
werken, en nieuwkomers. Deze laatsten zouden tijdelijke immigranten
zijn die geen Kejia spraken en niet uit het Sanyi-gebied afkomstig waren.
De Oude Chinezen probeerden een mogelijk e zoektocht naar een zon~
17 Op overheidsniveau geeft men toe dat er te weinig bekend is over problemen met Chinese immigratie en dat de meeste immigranten legaal binnenkomen en aan vergunningen
komen. Maar het gebrek aan feiten wordt verklaard met stereotypen: de Chinezen zijn
gesloten (ondoorgrondelijk) en er zijn aanwijzingen van mensensmokkel (georganiseerde
misdaad). De Ware Tijd6 oktober 2006, 'Suriname gaat mensensmokkel vastberaden te lijf.'
Officier van Justitie Garcia Paragsingh werd geciteerd.
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debok te sturen richting Nieuwe Chinezen - de échte bllitensraanders.
De politie bleef afgaan op de interpretati es van het Surinaams-Chinese
establishment dar in verlegenheid was gebracht door de berichren. Tot
dan hield dit establishmenr vasr aan her positieve stereotype van Chinezen in Suriname als slachtoffers van misdaad) de hardwerkende Chinese
winkelier die gewelddadig beroofd werd door nier-Chinezen.
Op 19 juli 2005 werden twee Wenzhounese kinderen op beestachtige
wijz.e ve rm oord gevonden in een badkamer in her vroege re restaurant
Sheraton aan de David Silllonsstraat in Paramaribo-Noord .18 C hen
Shaoxian, een oudere Wenzhounese man die al negen jaar in Suriname
woonde, werd opge han gen in de woonkamer gevonden. Hoewel de
polirie aanvankelijk ervan uitging dar hij de jongens vermoord had,
arresteerden ze zijn oudste zoon. Maar na een jaar hadden de aanklagers atleen indirecte bewijzen en hij werd uiteindelijk op 20 juli 2006
vrijgesproken. De dag nadat het verhaal in de media verscheen, volgde
in De \X'are Tijd een artikel op basis van een interview met een anoniem
' lid van de Chinese gemeenschap.'19 De bron herhaalde stereotypen van
Nieuwe Migranten in een narratief: er is een onbereikbare en gehe im z.innige Chintse gemeenschap; men moet een duidelijk onderscheid maken
tussen Suri na amse Chinezen en de nieuwe migranten die sinds J 990
kwamen; duur zwak immigratiebeleid kan de komsr van o ngewenste
C hin ese immigranten ni et voorkomen worden; de nieuwe migranten
zijn verantwoordel ijk voor misdaad, en ze plegen meer misdaden clan
het Surinaamse publiek denkt - onrvoeringen, afpersing, aanrandingen,
verdwijningen, enzovoort. Drie dagen larer verscheen in de Times of
Suriname een artikel gebaseerd op bronnen dichtbij de Wenzhounezen.20
Er werd ges uggereerd dat de ec hte moordenaars mogelijk in een Chinese
criminele bende za ren. Dat werd tegengesproken in De \Vare Tijd van 28
juli door 'een vriend van Che n Shaoxian en lid va n het bestuur van een
grote Chi nese vereniging'; er was geen Chi nese maffia. en e hen had de
moorden zelf gepleegd.
Op 2 december van dat jaar volgde een tweede nlOord op Chines.e immigranten, dit keer Sanyi-Hakka. Een bejaard echtpaar, meer dan veertig
jaar eerder uit Guangdong naar Surin ame geëmigreerd, werd vermoord
aangetroffen in hun hui s boven hun fiets- en bromfietsonderdelenwinkel
in Blauwgrond (Pa ramaribo -Noord) . Er werd weer gesproken V<.1I1 'Chinese triade-excutÎes'. De gevoelens van schok en veronrwaardiging werden
weer aangewakkerd door de media, en een emotionele wake en stille rocht
(uit Nederland gerransplanteerde rituelen) werden in de wijk gehouden.
18 De Ware Tijd 20 juli 2005: 'Barbaarse moorden in Paramaribo-Noord: "De jongens zijn
afgeslacht als varkens".'
19 De Ware Tijd 21 juli 2005: lid chinese Isicl gemeenschap over gruwelijke moord iongens:
'Zo een drama zat er aan te komen".'
20 Times of Suriname 23 juli 2005: 'Waarom deze man niet de moordenaar kan zijn:
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'Ze kijken ons nu mer de nek aan, want we zijn toch Chin ees', merkte
Ma x Man A Hing op.21 Hij wees nogmaals op het onderscheid tu ssen
Oude en Nieuwe Chinezen, en typee rde Nieuwe Chinezen aJs ambitieus
en hard en vaa k niet in staat om mer vrijheid 0111 te gaan. George Findlay,
redacteu r van avondblad De West en bekend om de anri-Chinese toon
va n zij n artikelen, was veel explicieter in zijn wekelijkse column mer zijn
mening dar de moordenaars gezocht moesten worden in de georganiseerde
Chinese misdaad . Volgens hem was het a lgemeen bekend dat er Chinese
misdad igers uit Chinese en Hongkongese tri aden in Suriname waren, en
dat er in 81auwgrond sprake was geweest van professionele moord. Hij
ontkende dat er vee l versc hil was tussen Oude en Nieuwe Chinezen, omdat
ze beiden een gesloten front naar de buitenwereld toe presenteerden.22
Het Sanyi-Hakka establishment voelde dat de Chinese identiteit in Suriname onder vuur kwam te liggen. Op 29 januari 2006, de eerste dag van het
Jaar van de Hond, werden president Venetiaan en minister Santhoki van
Justitie en Politie uitgenodigd op de nieuwjaarsviering op de Chung Tjauw
huiguan . Chou Joe Jin, de Sanyi-Hakka voorzitter va n Chung Tjauwen
Fa Tjauw (de Chinese afdeling van de NPS) ze i in zij n toespraak dat her
belangrijk was dat de Chinese 'gemeenschap' werkte aan verbetering
van haar imago. Hij verwees naar de moorden en naar immigratie, maar
vermeed iedere suggestie van een kloof tu ssen de nieuwe en gevestigde Chinezen. Hij klaagde dat de Chinezen regelmatig met vijandige media werden
geconfronteerd, zonder dat daar feitelijk aanleiding [Oe was.
Er vo lgden negen online-reacties van acht personen op het verslag van de
Chinese vier ing in De Ware Tijd. Slec hts éé n was positief, waarbij de Surinaamse benadering van integra tie afgezet werd tegen de Neder landse.
De rest bevatte kritiek op Venetiaan over 'discriminati e van Surinamers
ten gunste van buitenlanders" en aanvallen op Chinese immigratie.23 Ter
illustratie hieronder enkele online reacties:
wreed mang, 31-1-2006
De hond geeft daarin een goed voorbeeld door zijn trouw, waakzaamheid en loya liteit, aldus Venetiaan. Maar weet hij nier dat die Chinezen
honden eten: ??
b j g, 31-1-2006
De C hinezen zijn over het a lgemeen vreemdelingen en vreemdelingen
hebben het laatste woord. Alleen in Suriname hebben de Chinezen het
voor het zeggen, ja zo kan je het zeggen? Want hebben jullie niet ge lezen
dat Andy Lau gezegd heeft dar de jonge Chinezen ook onderwijs moeten

leeggeroof~

21 De Ware Tijd 6 december 2005: 'Brandkast vermoord Chinees echtpaar
Olauwgrond nog steeds in greep van angst.'
22 Oe West 22 april 2006: ·De week in retra: Wat voor gepeupel komt naar ons land?'
2J httpJ/www.dwtonHne.com/website/forum_reactie.asp?menuid=44&tapic=948.

EI

aso

Ti jdichrill voor Surillamistiek 2001.1

volge n en dar de presidenr direkr beloofd heefr wettelijke regelinge n te
treffen. \'(!aa rom kijkt hij niet ee rst na ar zijn vo lk di e zijn hulp het mees t
nodi g heeft? Kind eren di e ni et naar school kunn en, ma a r wel will en. Telkens lees je weer dat kind eren de sc hool ni et kunn en bezoe ken , omda t de
sc hoolbus het begaf of omdat de wegen slec ht 'lijn, ja maar het zijn wee r
de jonge Chin eze n voor wi e de president werrelijk e regelingen za l rreffen, vree mdelin ge n di e heel erg verwend word en in Surinam e, a lleen in
Surin a me gebeurd dit ? In a ndere la nd en worden vree mdelin ge n ac hrergesteld, maa r in Suriname worden vreemdelingen op de hand en gedra ge n,
het is nier de schuld va n de C hin ezen hoor, maa r wel van de president di e
ni ers voor zijn Surin a amse kindere n doer. Het is ner a ls ee n gez in vader,
moeder en kind eren, de vader zorgt toch ee rst voo r zijn kind eren.
Popescu, 31-1-2006
Ja l1l a ng jullie hebben gelijk ma ng, wa nt ik a ls een bosla nd bewoner vindt
her wel erg dat vene dit doer. A ma ng di s no a b wa n dropoe sjing wij di e
in het binnenland zijn voelen het oo k, de wegen zijn zo slec ht we gaa n
da ge n la ng ni et naar schoo l en verli ezen heel veel. onze oud ers kunn en
oo k ni et na ar Par" bo om wat voedin gs midd elen te kopen. I.p. v foe a ma n
tak na nga den rra man foe ing na asse mbl ee drape mek den bigin foe seti
a pas i, dan ai biging tak ove r snesi kijk eerst naar je kind eren en da n na a r
mense n kind eren sa n foe snesi, den sma dar na soso sa rs den tj a r kon
nanga tra soo rt zikie gi sma stra ks gaan we ook ge roosterd e hond en eten
of mi ssc hi en eten we het a l maar w eten ni et hoe het eruit ziet. A ma n di s
ano lib i sma na bl o ai bl o.
What up i!!!, 15-2-2006
Heh! ik vind gewoo n da r de rege ring gee n chin ezen mee r in Suriname
moet binenn e la ten!!! Weet je wel hoe goed wij in Surina me hadd en, iedereen was als ee n grote family in surin a me .... Binnen deze 5 jaren steeds
meer chineze n die Uif China immigreren is de hel e Surina me gewoon
vera ndert!! steeds slec hrer en slechter zowe l ac hter uit gang ... WE WILLEN GEEN C HIN EZEN MEER UIT CHIN A!! laten ze in C hin a blijven
o k??!!!!! We leven goed hi er met on ze Surinaa mse chin eze n!!!
Wh at up i!!!, 7-3-2006
ha i bo i ... Weten jully wel da t a l hee l vee l surin aa mse chineze n weg uit
Suriname ben ve rtrokk en. Ze blijven lieve r in het buiten land da n in
Suriname. What nu noch steeds in Surina me woo nt, zijn de chineze n di e
uit chin a kwa m en ni et eens nederl a nd s of sra nang tonga kan pra ten.
Suriname was echt een land di e ik altyd ho ud, waar alle bevo lkin ge n a ls
ee n grote famil y kon leven. Was ee n la nd met meeste liefde, eenh eid, en
geen di sc rimifeit. Nu dat de chin eze n uit chin a zijn ge ko men, ge beuren
a lles in het la nd , moord, so erg dat ze de kind eren ze lfs dur ve n 0 111 in
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stukken te kappen, dat doe on se surinaamse chin eze n niet. Ik verwac ht
geen goede roekomst for Surin a me met die chin ezen uit chin a. CHINA
snesi gwe bakka u kondre! Wij willen je ni et in Suriname hebben!!!
George FindIa y's colum n van 22 apr il 2006 in het dagblad De West Îs
een extreem voo rbeeld van anti-Chinese reto ri ek en bevat alle elementen
van het discours:
Wat uit China naar Suriname komt sc hijnt helemaal hemelterge nd te zijn.
Supermarkten worden uit de grond gestampt alsof het ni ets is. Wie zijn de
werknemers in deze winkels? Volgens onze informatie 'slaven' uit China,
die voor een hongerloon werken en verder hun snuit dicht moeten houden.
Ook de C hinese bouwvakkers zijn van die fig uren, die vOo r ee n maandloon
werken waar de Surinaamse arbeider ni et eens naar wenst om te kijken.
Dan heb je van die randfiguren, die straatho nd en de keel doorsnijden en
een portie hondenvlees via een zijraa m aa n de man brengen. Je zal toch
stapelgek zijn op ie Bello en ineens is hij vermist en heeft niemand hem gezien behalve die onve rlaat uit China met zijn vlijmscherpe mes. Heb ben we
wel eens onderzocht hoeveel Chin ese hoertjes er al in dir land rondlopen en
via een ca ll-service hun diensten komen aa nbi eden? Worden deze meisjes
van plezier wel naar de Dermatologische Dienst gebrach t voor een stevige
en professionele keuring cq onderzoek? Ook die zogenaa mde massageklinieken moeten onderzocht worden. Wat we wel weten is, dat er zoveel
belangen van ga ngste rs hier achter schuilen, dat niemand moet verwachten
dat er 'overnight' zal worden ingegrepen. We doen daarentegen alsof we
oost indisch doof en stekeblind zijn, als het om dit soort fenomenen gaat
waar onze maatschappij tegenwoordig zo nadr ukkelijk mee wordr geco nfrontee rd. Straks gaar men ons ook nog ratten vlees voorschotelen.
Dat zou overigens niet de eerste keer zijn in de geschi edenis van dit land.
Dat er gero mmeld is met visa voor Chinezen heeft zelfs onze minister van
Buitenlandse Zaken enige tijd geleden toegegeve n. Van die zaak horen wij
overigens geen moer mee r. De pers is lastig, want ze schrijft, toont en praat
over vele zaken. We kunnen ec hter niet overal bij zijn, maar kunn en wel
onze vinger aan de pols houden. Wij zi jn heel gevaarlijke precedenten aan
het sc heppen als we de immigratie zo amateuristisch laten voortwoekeren.
Zo laten we Chinezen binnen en zo zullen we het oo k ni et opmerken als de
ene na de a ndere terrori st hi er binnenkomt om ook hier rotzooi te komen
trappen. Over de moord op het bejaa rde Chinese echtpaar te Blauwgrond
hoo r je niets meer. De politie zo u het onderzoek wel succesvol willen afronden, maar veel Chinezen uit de Volksrepubliek China en Hang Kong, die
tot de ni euwe immigrantengroep behoren, houden hun mond als ee n ritssluiting dicht als het om dit soort delicten gaat, omdat men vee l te bang is
voor rep ressie hi er ter plek ke of op het Chinese vasteland of in Hong Kong.
Suriname is een klein en onnozel land en we weten niet met wat voor ge-
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vaatlijke criminelen we eigenlijk te doen hebben. Vaak zijn het criminelen,
die tot in het Chinese staatsapparaat toegang hebben. Ook moeten we niet
vergeten wat voor 'power' de Ch inese ' triades' internationaal wel hebben.
EI' gaat veel geld om in deze wereld en zelfs in de Verenigde Staten van
Amerika houdt men ernstig rekening met deze bendes met internationale
vertakkingen. Heeft- men ooit willen onderzoeken hoeveel niet zuiver geld
uit China hierheen wordt gesluisd om gewit te worden? We zijn er zeker
van dar niemand zich daar echt druk om maakt. Suriname beschikt nou
eenmaal over een aantal dorps politici, die niet ve rder kijken dan Albina en
of Nickerie en niet eens weten hoe een dergelijke criminele organisatie in
elkaar zit en hoe men te werk gaat 0111 een heel land te knechten. Laten we
alvast beginnen de 'brasa', die we uit China kregen, wat losser en rationeler
te maken, want zo innig als die nu is, is net volge ns ons allesbehalve gezond
voor ons land en zijn mensen als gehee1. 24

CHINESE ECONOMISCHE ACTIVITEIT ALS PROBLEEM
De toename van het aanta l Chinese winkels en supermarkten met goedkope consumptiegoederen uit Yiwu (Zhej iang) of bouwmaterialen 25 bevestigde voor veel mensen enerzijds het stereotype van 'besmetting'/'her
gele gevaar', en anderzijds her beeld van een falende ove rh eid. Zo schreef
het Dagblad Suriname in maarr 2005 in een redactioneel commentaar
het volgende:
Berrokkenheid inzake het vraagstuk van de Chinezen is inderdaad ook
een verantwoordelijkheid van DNA IDe Nationale Assembleel. Het zou
niet moeten blijven bij vragen stellen. Hier zou een parlementair onder~
zoek op zijn plaats zijn . AI jaren wordr dit onderwerp verwaar loosd. Wij
zien als volk om ons heen heel gekke zaken gebeuren. CSME [Caricol11
Single Marker and EconomyJ wordt in Suriname nier begrepen. Men
heeft inmiddels ee n andere betekenis in Suriname gegeven aan her begrip
CSME (Chinezen Super Markt Economie). Onze middenstand, de winkeliers, zijn inmiddels weggevaagd en het blijft maar doorgaan en inmiddels
heeft men de bouwsector ook knap verziekt met inferieure spullen en
goedkope arbeidskrachten. Het gemak waarmee men in de wijken en
districten Ch inese winkels en supermarkten van de gron d tilt, is ongelooflijk. En onze regering schijnt dat maar te gedogen door vergun ningen
re verstrekken zonder te lette n op bestemmingsplannen of verzadiging
van de locale markt. Je zou bijna willen geloven dat men ni et de winkel
of supermarkt runnen als hoofddoel heeft, maar a ls neve na ctiviteit. Een
24 De West 22 april 2006, Oe week in Retro: 'Wat voor gepeupel komt naar ons land?'
25 Data met betrekking tot Chinese winkels en supermarkten lijn versnipperd en onbetrouwbaar. De Ware Tijd (10 november 2006, 'Veel Surinamers leveren winkelvergunning in')
citeerde de Vereniging van Winkeliers: het aantal winkels groeide van ongeveer 2000 in
1995 tot ruim 7000 in 2006.
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andere vraag die ons bezighoudt is: betaalt men wel voldoende belasting
en waar halen zij het kapitaal vandaan om de winkels en supermarkten
te runnen? Waar komen de geldstromen vandaan en zijn het legale
geldstromen? De privileges zijn groot en het lijkt op een georganiseerde
misdaad met heel veel socia le implicaties. Inmiddels heeft de nieuwe
lichting Chinezen veel effecten meegebracht in onze samen leving (criminaliteic, moorden en afrekeningen, slechte goederen, sociale spanningen,
herinrichting van onze ruimtelijke ordening, etc.). Reeds hebben poliriekJ
partijen deze doelgroep omarmd en daar lopen ook bepaalde lijnen.
Terecht vraagt de gemiddelde Surinamer zich af of zij in eigen land niet
zijn gedegradeerd tot een tweede of derderangs burger. Z6
Vormen Chinese immigranten de voorhoede van globalisatie van de Volksrepubliek China of volgen ze de stroom goedkope goederen over de hele
wereld, en dus ook naar Suriname? Veel duidelijker dan het resultaat van
globa lisatie is de aanwezigheid van Chinese constructiemaatschappijen
en grondstofoIltwikkeiingsbedrijven . Was het doel van de Volksrepubliek
China in her Caraïbisch gebied en Latijns Amerika aanvan kelijk her isoleren
van Taiwan, nu gaat het om toegang rot schaarse grondstoffen en de status
van Chin a als alternatieve grootmacht. Toenadering van de Volksrepubliek
C hina in de regio geschiedt via technische ondersreuningsprojecten, veelal
gebaseerd op zac hte leningen en aanbested ingen in de Volksrepubliek die
de ontwikkeling van Chinese multinationa ls moet aanmoedigen .
Het geval van China Zhong Heng TaiZ7 en de Patamacca oliepalmdeal zijn kenmerkend voor de manier waarop Ch inese bedrijven hun
stempel drukken op het imago van C hinezen in Suriname. Op 25 juli
2002 tekenden China Zhong Heng Tai [nvestment Company Ltd. en het
ministerie van Landbouw en Visserij een memorandum of lmderstal1ding
mer betrekking tor een nieuw palmolieproject in Marowijne. Het project
werd verwelkomd als een manier om de oliepalmsector ni euw leven in
te blazen en va luta te genereren. Het zaken plan dat op 3 maart 2003
ingediend werd beschreef een oliepalmproject dat opgestart zou worden
met fondsen uit de verkoop van hout afkomstig van de palmolieconcessie. Toen de voorwaarde n van de overeenkomst bekend werden, groeide
de controverse. Het plan was te vaag, schattingen va n de kosten leken re
26 Dagblad Suriname 13 maart 2005, redactioneel artikel: 'Chinese invasie in Suriname tegen·
gaan?'
27 In gevolge de Surinaamse wet opereert het bedrijf in Suriname onder de naam China
Zhong Heng Tai Suriname N.V. De precieze samenstelling van het bedrijf varieerde door
de tijd heen. Het wordt nu beschreven als een samenwerkingsverband van vijf bedrijven
uit de Volksrepubliek China: Zhong Tai Inve stment Company, Suntime International TechEconomie Corporation, China Petr(lleum Oriental Geophysical Prospecting Co., ltd., China
National State Forest Farm Development Corporation, Shenzhen Weiji Investment Development Co., ltd. Geruchten dat de Ojaja nti Group, de grootste houtkapmaatschappij van
Indonesië, aanvankelijk achter de schermen erbij betrokken was, zijn nooit bevestigd.
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hoog terwijl de inkomsten uit hourkap te laag leken, stakeholders waren
niet betrokken, en de precieze idenriteit van het bedrijf bleef onduidelijk.
De conclusie was uiteindelijk dat de staat alleen inkomsten kon verwachten uit belastingen op houtexporten zonder garanties dat het project voor
plaatseltjke werkge legenheid zou zorgen of dat het bedrijf niet na volledige kaalkap zou ve rtrekken. De ironie van een buitenlandse investeerder die zijn activiteiten in Suriname financiert met de opbrengsten va n
Surinaamse grondstoffen was voor iedereen duid elijk. Co ncreet zou de
overeenkomst werkgelegenheid opleveren, maar het vermoeden bleef dat
China Zhong Heng Tai via het project meer dan duizend Chinese COI1tractarbeiders zou importeren. Tegen de achtergrond van de opvallende
aanwezighe id van Nieuwe Chinezen was geen enkele verzeke rin g van het
bedrijf dat contractarbeid niet essentieel was nog geloofwaardig.
De Patama cca-overeenkomst werd uireindelijk getekend op 16 januari
2004, maar zes maanden later had China Zhong Heng Tai de eerste bankgarantie van US$ 16.200.000 nog niet geregeld. Volgens de overheidsstuurgroep had de Chinese ambassade in Paramaribo meegedeeld dat de
de Volksrepubliek China voorzichtiger geworden was met betrekking tor
bedrijven die in het buiten land wilden werken met staatsgelden. In januari
2006 kreeg het bedrijf negentig dagen uitstel, maar weer bleef de bankgarantie uit. Tien dagen later kondigde China Zhong Heng Tai aan dar een
onroerendgoedbedrijf in Hong Kong, NSW Holding, de ni euwe partner
zou zi jn, en dat de bankgarantie van US$ 16.200.000 geregeld was.
In deze kwestie kwam ook de relatie tusse n de Republiek Suriname en de
Volksrepubliek China onde r vu ur re liggen. In de pers waren er omslachtige suggesties van overheidscorruptie, gevolgd door direc te (en nauwelijks
subriele) waarschuwingen over het beleid van de Volksrepubliek Chin a ten
aanzien van grondsrofonrwikkelingsbedrijven in de Derde Wereld. Maar de
dreiging van 'Chinese gastarbeiders' domineerde. Volgens Ronni e Brunswijk van de A-Combinatie is zijn achterban in Marowijne regen Chinese
gastarbeid: 'Wij willen geen Chinezen in Marowijne voor de uirvoering van
de Patamacca·deal.'28 De kwesrie werd ook onderwerp van discussie in een
di sc ussiefo rum in Nederland. Ik citeer hier een van de reacties: 29
Mareel, 5-02-2003
En als er binnenkort de surinaamse grenzen open gaan, nada r de ftaa zijn
intrede heeft gedaan 1... ] Dan krijg je automatisch air-china uit Peking in
surina me. met minstens 550 passagiers one-way ticktes per vlucht I...J Dus
over een paar jaar hebben we gewoon een derde chineze land, waarbij wij
suri's etn ische minderheden worden [... J Dank zij onze lijders. Als straks
28 De Ware Tijd 15 november 2006, 'A-Combinatie wacht op gesprek over Patamacca-deal.'
29 Waterkant discussieforum, onderwerp: dubbele paspoorten (maart 2003). hnp:/Iwww.
suriname.nl/discus/messages/' 389/5301 .html?1 099494211 .
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victoria opgekapt wordt en obe's worden geplant voor de palm olie, ben
ik benieuwd hoeveel suri's daar te werk zullen worden gesteld ten opzichte
van chinezen [.. .] Ik denk betrekkelijk weinig. Chinezen asfalteren de wegen
in surbo, weet u hoeveel suri's voor de maatschappij werken, vrij weinig of
geen [.. .] Waar is de minister van arbeid [... 1 of is hij ziende blind [... ]

ANTI-CHINEES DISCOURS ALS PROTEST
De stereotyperi ng in het anti-Chinese discours lijkt steeds vaker samen
te vallen met kritiek op de overheid . 'Besmetti ng '/' het gele gevaar' en
de Ultieme Andere worden gep laatst in ee n narratief van een falende
overheid: geen streng immigratiebeleid, geen controles op voedsel en
gezondheid, geen integratiebeleid. De xenofobe terminologie van de Nederlandse di sc ussie over multiculturalisme werd vrijwel onveranderd in
Suriname geïmporteerd en op alle niveaus gereproduceerd, zelfs binnen
de overheid. Minister Michael Jong Tjien Fa van Handel en Industrie (de
enige etnisch Chinese minister) sprak zich publiekelijk uit voor een soort
inburgeringsplicht voor Chinese immigranten .JO
Het meest recente voorbeeld van hoe het 'besmerring'-stereotype kan leiden tot kritiek op de overheid was hondenv lees. Zonder duidelijke aanleiding ontwikkelde zich opnieuw in de loop van 2000 het idee dat het eten
van honden bewees hoe abnormaal en weinig menselijk Chinezen zijn.
Hondenvlees was allang bekend, maar werd nu geassocieerd met Nieuwe
C hinezen. In De Ware Tijd van 6 januari 2000 schreef de columnist van
'Die renforum ' dat ze al in december 1999 gemeld had hoe met de 'komst
van grote aantallen Chinezen in Suriname' de vraag naar hondenvlees ook
toegenomen was, en dat er illegale hond enslagerijen waren . Begin 2003
circuleerde het verhaal dat steeds meer Surinamers, kennelijk uit ar moede,
hondenvlees aten. De reacties op het inrernetdiscussieforum Suriname
Discussion Board zijn een voorbeeld van de manier waarop de link toen
werd gelegd met immigratie: van 10 personen ( 14 reacties) protesteerde
één persoon (2 reacties) tegen het etnocent ri sme in de discussie, terwijl één
andere positief was over hondenvlees. 31 Enkele voorbee lden van de rest:
huh?,29-03-2003
[s Suriname nou echt zo ver afgedwaald? Ik vraag me af of Suriname nou
in Zuid-amerika of in Zuidoost-Azie ligt. In Azie zijn ze aan het verwesteren en amerikaniseren en wij in Suriname zijn aan het ver-oosteren en
aziatiseren.
30 Weliswaar onbedoeld: de minister had het eigenlijk over het versoepelen van het vestigingsbeleid voor Chinezen, maar in de loop van het interview bleek hij het eens te zijn met
de suggestie van de interviewer dat Chinezen zich verplicht moesten voelen om 'de taal'
te leren en te begrijpen. Interview met minister Jong Tjien Fa voor het zes uur journaal van
Radio Tien op 21 april 2005.
31 hnp://vvww.suriname.nl/discus/messages/. maart 2003, 'De politieke situatie in Suriname:
Meer Surinamers eten hondenvlees: link inactief.
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Stree, 27-05-2003
Met de komst van de horden Chinezen richting Suriname is n"lil opgevallen dat er weinig straathonden re zien zijn 1... 1. Waar zal dat aan liggen

folks??????????????
c.anijs, 10-7-2003
her komt ervan, vanaf de chinezen en de haïtianen mJssaalnaar suriname
zijn gehaald (lees-gesmokkeld hebben de honden, de hagedissen, de mui -

zen, agama 's, ratten, kJmra-winrji's, kakalaka's, gado-tjo's, sappakara's
en klara-snikie's en niet te vergeten de todo's (heel grote) geen enkel kans
meer op leven. is dar u ook niet opgevallen, of sluit ti zich ook aan de ch's

en de h's? W.g. redi-moessoe
In die rijd werd hondenvlees zelfs in de Nationale Assemblee genoemd. De
woorden van een Assembleelid tijdens de behandeling van een naturalisariedecreet in april 2003 kenschetsen de algemene toon in de discussie over
Chinese immigratie op dar moment:
Mijnheer de voorzitter! Ik heb niets regen geen enkele Chinees. Ik noem
dir specifiek, omdat dir op dit moment specie. U moet weren dat zoals d e
srand van zaken nu is vele bedrijven oneerlijke concurrentie ondervinden.
Het blijkr dat vrijwel op elke hoek van de straat bedrijven verrijzen en
waar dan een aantal mensen te werk gesteld worden. Het blijkt dat wan neer het Chinese handelszaken betreft goedkope mensen daar in dienst
zijn. Mensen die nauwelijks de taal verstaan. Ze worden dan in dienst
genomen terwijl gevestigde bonafide bedrijven in Suriname honderden
werknemers hebben. Die bedrijven moeten naast bijvoorbeeld salarissen ook secundaire voorzieningen en alle soorten maatregelen treffen
voor hun arbeiders. Ik ben bang dat wanneer geen aandacht hieraan
geschonken wordt binnen de kortste tijd een heleboel bonafide gevestigde
bedrijven in ernstige problemen zullen geraken. Ik wil de aandacht van
de regering vragen om dit te bekijken. Zoals de mensen op straat zeggen
dat zelfs hondenhokken a.h.w. door mensen aangehuurd worden om
supermarkets daar op te zetten. Naast de hondenhokken blijkt volgens de
laatste berichten dat ook onze honden bedreigd worden in hun bestaansze kerheid. Het is ook iets waar ik de aandacht voor vraag, wij hebben
gemerkt dat vele restaurants ook hondenvlees als eten aanbieden.32
Het beeld van Chinezen die huisdieren stalen of vieze straathonden wreed
slachtten bleef fascinerend. Voorpaginanieuws op 21 april 2006 in de
Times of Suriname was een Chinees die op honden joeg en het vlees in
32 Ojagendre Ramkhelawan (Millennium Combinatie), Handelingen van de Nationale Assemblee, 17 april 2003.
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bakjes verkocht. Een interview daarna met een dierenarts in De Ware
Tijd (in handen van een oude, geassimileerde Sanyi-Hakka familie) was
ken nelijk bedoeld als objectieve informatie, maar herhaalde stereotypen:
het is een beetje tegen de natuur om honden te eten (de Ultieme Andere ), de honden werden onhygiënisch en wreed geslachr ('besmetting'),
Chinese mannen eten hondenvlees als afrodisiacum ('o nderdanigheid '
- 'C hinese mannen zijn geobsedeerd door sex').
Kririek op de overheid in het publieke discours over Chinese immigratie
richtte zich op vermeende positieve di scriminatie van Chinese immigranten. Volgens het discours zou dat voora l de sc huld zijn va n de NPS die
altijd vee l te positief over Chinese immigranten zou zijn . Z ij zouden mak ke lijk vergunningen krijgen, en voora l rijbewijzen werden symbol isch
voor de vermeende voorkeursbehandelin g. De verkeerspo litie vond juist
dat er opmerkelijk veel etnische Ch inezen zonder rijbewijs reden. Daarop
ontstond het gerucht dat van hogerhand de opdracht was gegeven om
Chinezen zonder rijbewijs niet te bekeuren. Nieuwe Chinezen zelf vonden dat er sprake was van discriminatie en etnisch profileren:
Zag men plaatselijke mensen achter het stuur, wuifde men die door; een
Chinees gezicht hield men meteen tegen en op een aangewezen plek binnen parkt:rt:lI, um het rijbewijs te ins pecteren. M eer dan 20 auto's met
Chineze n werden tegengehouden, waaronder veel Zhejiangese broeders en
enkele Fujianese chauffeurs. De overgrote meerderheid had geen rijbewijs
- wat een verrassing! Onze Chinese broeders blijven maar klagen: H oe
kan je nou een winkel hebben zonder vervoer? Om op rijles te gaan heb
je een verb lijfsvergunning nodig, maar ze will en ons die beschikking niet
geven . Maar we moeten wel een zaak beginnen, w illen ze anders dat
we verhongeren? Waarom geven ze ons geen verblijfsve rgunning? Uit
het verslag van de in de tweede helft van vo ri g jaar door het ministerie
van Ju stitie en Politie gestarte 'rijbewijsconrroles' blijkt duide lijk dat
a ls in her hele land X-rienta llen men se n geen rijbewijs hebben, en de
boete X-tienrallen Su rinaamse Dollars is, de staatskas dus X-miljoen aan
extra inkomsten ontvangt. Staatsmiddelen du s. Er is geen enkel bewijs
dat alleen Chinezen zonder rijbewijs rijden en dat Surinamers of andere
buitenlanders dar allemaa l a lti jd doen. Nu pikken ze Chinezen eruir bij
controles, ik vraag u, is dar geen rassendi sc riminatie?33

CONCLUSIE
In 1930 was er één concrete kwestie - piauw - waarmee Chinese immigratie werd gep roblematiseerd, maar bijna rachtig jaar later zij n J al er

33 lhonghua Ribao 23 april 2005/ Xunnan Ribao 27 april 2005 '2005 Daxuan Xinwen: qishi
Huaren dantao Huaren bu shi youfai y;jiti Nerkiezingsnieuws 2005; Discrimineren en
uitpikken van Chinezen is iets nieuws). Anoniem.
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meer: illegaliteit, economische en politieke invloed van etnische Chin eze n
en de Volksrepubliek China, enzovoort. H et huid ige discours wordt behee rst doo r patrio ttis me dat Surinamers in sta a t stelt o m ee n acce ptabel
o nd ersc heid te maken tusse n burgers en buitenl a nd ers - goede, o nsc hul dige, o nde rdrukte burge rs tege nove r slechte, bedreige nde, uitbuitend e
buitenlanders . Maa r hoewel het verschil ru ssen goede en slechte Ch ineze n in het di sco urs expliciet wordt geform ul ee rd als het o nde rsc heid tu ssen 'Surinaamse Chineze n' en 'Nieuwe Chineze n', bestaat he t gevaar dat
anti-Chinese gevoelens algemener worden en dat alle 'Chin ezen' word en
gezien a ls ee n co ncreet of potentieel problee m.
Ee n speurtoc ht langs Surinaamse blogs en intern et-di sc uss icfo ra toOnt
hoe levend het anti -C hin ese discours is. Binnen de myth e van multicu lturali sme in Surinam e is etnische identiteit op zich weer ee n di scours

(etniciteit wordt niet anders gezien dan als raciaal en primordiaal ). In
dat Surinaa mse multiculturalisme spelen C hin ezen een vaste rol a ls ee n
va nze lfsprekende, gesloten, aparte gemeenschap, d ie ni et wil of ni et kan
integreren. Anti-Chinese gevoelens zull en ook ni et ve rdwijn en zo la ng
immigra ti e een ro l speelt in het ' naïef mon archisti sche verzet' tegen het
politieke establishment. Ondanks de polities of reeogllitioll o p sociaa l en
politiek vlak van ee n aa ntal intellectuelen en ondernemers uit de Chinese
gemee nsc hap (Jaiap ), is er niettemin van uit deze groep over het algemeen
we inig steun voor een asse rrie ve re maatschappelijke positionering.34
Maar in tegensteilling rot wat het stereotype van 'besmetting' en ' het
gele gevaa r' implicee rt, duurt Chinese migra tie niet ee uwi g. Demogra fen

verwachten dat in 20 14 de bevolking van de Volksrepubliek China zal
stabilisere n en vervolgens krimpen, en dat de tege n di e tijd bijna de helft
va n de, steed s welvarend er wordend e, be volking in de sted e n za l wonen
(Ga rn er 2005 : 61-63) . Emigratie zal da n ook ve rminderen. Een anriChinees di sco urs in Suriname za l dan in ieder geva l niet meer ge basee rd
kunnen zijn o p sterotype van de ' besmetting' en 'het ge le gevaar.'
34 Andere numerieke minderheden hebben met politiek correcte benamingen ('Inheemsen',
·Marrons·) wel een assertieve positionering ingezet. Er is in Suriname geen politiek cor-

recte term denkbaar voor etnische Chinezen, behalve het beladen woord 'Chinees:
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Marja de Theije

'De Brazilianen stelen al ons goud!'
Braziliaanse migranten in stad en binnenland
INLEIDING
Sinds een jaar of tien is de aanwezigheid van Braziliaanse migranten
in Paramaribo duidelijk merkbaar geworden. Naar sc hatting hebben
minstens 20.000 Brazi lianen zich in Suriname gevestigd, hoewel velen
spreken van het dubbele aantal. 1 Als her werke lijk om 40.000 migranten
uit Brazilië gaat, vormen zij nu 8 procent van de Suri naamse bevolking.
Z ij kwamen voor het Amazonewoud, op zoek naar goud. De nieuwe
migranten richtten zich echter a l snel ni et a lleen op het bos, maar vormden steeds meer ook een duidelijk herkenbare ge meenschap in de stad.
De wijk Tourtonne 2, in Paramaribo Noord, voora l de omgeving van
de Anamoesrraar, draagt al ja ren de bijnaam 'Klein Belém', naar de
hoofdstad va n de Braziliaanse deelstaat Pará waar ee n groot deel van de
migranren vandaan komt.
Dt: goudw innin g in her bos is de belangr ijkste econo mi sche drijfveer voor
de komst van de Brazilianen. Vee l acti viteiten in de stad zijn daarvan
afgeleid - denk aan superma rkten waar foerage gekocht word t en aan
de bedrijven die werkruigen en ma chin es importeren en assemble ren,
maar ook aa n restauranrs, bars en nachtclubs. In dit artikel wordt een
overzicht gegeven van de (ko rte) geschiedenis va n de Brazilianen in Suriname. Daarbij wordt ook ingegaan op de interactie tussen verschillende
bevolkingsgroepen . Zowel in de stad a ls in het bos leven 'gevestigde'
Surin amers inrensief samen met de ni euwko mers uit Brazilië: ve len hebben de Portugese taa l geleerd, gezinnen gestic ht met Braziliaanse partners, samen bedr ijven opgezet, o f zich aa nges lote n bij ee n Braziliaanse
kerkgemeenschap. M aar in de samenl eving zijn oo k negatieve reacties
waar te nemen, zich uitend in uitspraken a ls: 'die Brazilianen stelen al
o ns goud.'
Over deze nieuwe Surinamers is nog weinig bekend. Er is in ieder geva l
nog nauwelijks over gepubl iceerd in het academ isc he circuir. 2 Ook ni et
ove r de reacties van de ontvangende samenlevi ng trouwens. Wat is de
achtergrond van deze migrante n? Zien zi j zich a ls tij delijke migranten

2

Oe volkstelling van 2004 maakt een schatting die grotendeels geb aseerd is op een schatting van een van de woordvoerders van de Brazilianen in Suriname en komt zo tot bijna
20.000 !Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006), In de media en op straat zijn in het
verleden vaak veel hogere schattingen gemeld,
Met uitzondering van Boven 2006, Hoogbergen & Krui~ 2004a, 2004b, 2006, Hoogbergen,

Kruijt & Polimé 2001, Kruijt & Hoogbergen 2005, en De Th eije 2006.
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of komen zij met her idee zich permanent te vestigen in Suriname? Hoe
verhouden zij zich tot de samenleving waarin zij terecht komen? In d e
Surinaamse kranten va lt te lezen dat deze nieuwe groep de Surinaamse
samenleving nier onberoerd laat en niet alle Surinamers staan positief
tegenover de Brazilianen. Daar verwijst ook de titel van dir artikel naar.

Ik zal eerst de context schetsen waarin we de wederzijdse reacties moeten
begrijpen en beginnen met een beschrijving van een aamal belangrijke
kenmerken van de aanwezighe id van Brazilianen in Suriname. Daarbi j
begin ik bij de Brazilianen in de stad, maar daarna zal ik de lezer meenemen naar de basis voor deze urbane aanwezighe id: het bos. Vervolgens
zal ik ingaan op de vraag naar de tijdelijkheid, dan wel petmanente
aanwezigheid van deze nieuwkomers in Sranan. Tot slot zal ik wat zeggen over de verhoud in gen tussen Brazilianen en Surinamers in bos en
stad, die ge lukki g meer inhouden dan de beschuldigingen van diefstal
suggereren.3

IN DE STAD
De aanwezigheid van de Brazilianen is duidelijk waarneembaar in de
Surinaamse hoofdstad. In Paramaribo vinden we winkels en kerken va n
Brazilianen, velerl ei Braziliaanse producten - ook in niet-Braziliaanse win kels -, bars waar Braziliaanse muziek klinkt en Skol geschonken wordt in
plaats van Parbo-bier, en hotels waar alleen maar Brazilianen verblijven.
De aanwezigheid van deze nieuwe migranten heeft vorm gekregen vanaf
1997-1998, maar de Braziliaanse gemeenschap bleef de afgelopen jaren
groeien en diversifieerde zic h steeds verder. Toch is de bron van all e activiteiten dezelfde geb leven, namelijk de goudw inning in het binnenla nd. In
Paramaribo getuigen de vele goudopkoop- en goudverwerkingsbedrijven
daar wellicht het duidelijkst van. 4 Nage noeg alle bedrijven die sinds die
beginjaren in Paramaribo door Brazilianen gevestigd zijn, leveren goederen
en diensten die met de goudwinning te maken hebben. In de supermarkten
wordt de proviand voor de maanden in het bos ingekochtj in de restauranrs eten de garimpeiros die tijdelijk in de stad zijn; in de bars vinden zij
het vertier dat zij in het bos ontberenj in de horels logeren de mannen en
vrouwen die in de stad verb lijven op weg naar huis of di e juist naar hun
werkplek in het binnenland onderweg zijn, of die komen om te herstellen
van de malaria die hen heeft getroffen. Een belangrijke sector is ook de
verkoop van machines en onderdelen daarvoor: de motoren en pompen, de

3 Dit artikel is gebaseerd op gesprekken en interviews met garimpeiros(goudzoekers), andere
Braziliaanse migranten en Surinamers in de stad en in het bos tijdens vie r onde rzoeksreizen
naar Suriname, in februari 2005 naar Paramaribo, Belém en Georgetown, en in februari, juli
en november 2006 naar de goudvelden aan de Lawa. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt
door subsidies van NWO (2005) en de Vrije Universiteit Amsterdam (2006).
4 In Suriname zijn 69 goudsmederijen en/of goudverwerkingsbedrijven actief, waarvan 'tien
of elf puur aan goudverwerking' doen (Peneux 2006).
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graafmachines en ATV's,5 molens, generatoren en heel veel slangen.
De economische bedrijvigheid van de Brazilianen in Paramaribo is moeilijk
in cijfers weer te geven, onder andere omdat veelongeregistreerd blijfr, of
geregistreerd staat op de naam van Surinaamse compagnons. Dat heefr te
maken met de ingewikkelde en zeer langdurige procedures om geldige verbli jfsdocumenren te verk rijgen, die weer nodig zijn 0111 legaal ee n bedrijf te
kunnen vestigen. Een Surinamer die veel met Brazilianen werkt, zei me een
keer: 'Er is één vrouw die daar over gaat en als zij er een dag niet is wordt
er niet gelegaliseerd! Als ze een maand op vakantie is ook niet.'6 Sommige
bedrijven worden daarom op naam van Surinamers geregistreerd, of in
parrnerschap gevoerd. Een groot aanta l zaken is bovendien gewoon eigen~
dom van Surinamers, ook al is de clientèle en het personeel voornamelijk
Braziliaans.
Met name in de m3chinesector zijn vooral Surinaamse ondernemers actief,
hoewel ook andere typen handel door niet-Brazilianen gedreven worden,
bijvoorbeeld slagerijen en een aantal supermarkten. Een uitzondering op
de regel dat men geen geldige docull1enren heeft, vormen de ongeveer 300
prostituees en animeermeisjes die in de clubs in Paramaribo werken. Juist
omdat zij werken in een beroepsveld dat in de garen gehouden wordt door
de overheid, zorgen zij - en de Surinaamse eigenaren van de clubs - dat
hun papieren altijd in orde zijn .7
Van de Braziliaanse bevolking in Paramaribo is maar een gedeelte werkelijk woonachtig in de stad. Her merendeel is passant in Paramaribo.
En van die tijdelijke bewoners van de stad, werkt volgens betrokkenen
Illaar de helft in het binnenland van Suriname. De andere helft is actief in
de goudwinning in Frans Guyana, maar verkiest onder andere vanwege
de veel st rengere politiecontrol e in dat land, Paramaribo boven Cayene
als uitvalsbasis. Deze garimpeiros en ambu lante handelaren - de mensen
die kl eding en andere artikelen reizend langs de goudvelden verkopen
- doen inkopen in Paramaribo en verkopen ook hun goud in Suriname.
Een deel van de handel die in Paramaribo gegenereerd wordr door de
goudwinning, is dus het res ultaat van de acriviteiten van de Brazilianen
over de grens. 8
De indruk dat veel Bra zilianen woonacht ig zijn in de hoofdstad, ontstaat
mede door deze tijdelijke bewoners. In werkelijkheid betreft het aantal
'pe rmanenre' bewone rs in de stad waarschijnlijk niet meer dan 5.000.9
5 All Terrain Vehic/e, het belangrijkste vervoermiddel in de goudvelden.
6 Manager van een supermarkt, gesprek 30 januari 2006. Toch zijn volgens het Braziliaanse
consulaat de meeste middenstanders in de stad wel gelegaliseerd. Het zou dan om ongeveer 3000 mensen gaan.
7 Informatie van het Braziliaanse consulaat, 11 maart 2005.
8 Een deel van het Guyanese goud wordt bovendien naar Suriname gesmokkeld vanwege
de lagere uelasting en rJäärdoor hogere opkoopprijs.
9 Ik baseer deze schatting op het aantal getelde Brazilianen tijdens de laatste volkstelling
(Algemeen Bureau voor de Statistiek 2006).
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De Brazilianen die in Paramaribo verblijven, wonen in bij anderen, vaak
bij Surinaamse families. Sommigen wonen in een ho tel, maar dat is alleen
een optie zolang er geen huis gevonden is. Degenen die al langer in het
land zijn huren meestal een huis dat ze delen met anderen en waar dan
ook vrienden en familieleden kunnen verblijven als ze UÎt het bos komen.
De geslaagde ondernemers kopen grOte middenklassehuizen waar zij met
hUil

gezin wonen.

In het straatbeeld zijn de Brazilianen vaak te herkennen aan hun kleding
en hun gedrag. Vooral de vrouwen onderscheiden zich hiermee van andere vrouwen in Suriname. Als ik even een karikatuur mag schetsen: hun
rokken zijn korter, hun (-shirts strakker, hun haar blonder. De culturele
verschillen worden ten volle uitgespeeld in het jaarlijkse carnaval. De
Miss Ca rnaval 2006 verkiezing trok acht kandidaten, allemaal Braziliaanse vrouwen, en aJlemaal gesponsord door een lokale ondernemer,
niet noodzakelijk Braziliaans maar wel met Brazjliaanse klanten, zoals
Slagerij Srolk en de Porto Alegre-club. H et publiek op het plein bij
café-restaurant 't Vat was gemengd Braziliaans-S urinaams, waarbij de
Brazilianen aanmoedigingen riepen, dan sten, zongen, en de Surinamers
rustig toekeken. Ook op andere dan hoogtijdagen is het uitgaansleven
in Paramaribo vol van Braziliaanse invloeden. Buiten Klein Belém zijn
inmiddels verschillende bars en restaurants gevestigd, op verschillende
plaa tsen valt Braziliaanse live muziek te horen, en caipirinha (een Braziliaanse cocktail) kun je tegenwoordig op heel veel plaatsen krijgen.
Surinamers en toeristen consumeren deze Braziliaanse cultuur ook.
Er is nog een domein waarop de Brazilianen duidelijk effect hebben in
Paramaribo: het rel igieuze. Op verschillend e plaatsen in de stad zijn
kerken geopend van de pinkstergemeente Deus é Amor (God is liefde) .
Ook de Asse mbléia de Deus (Gemeenschap Gods) is actief, maar deelt het
gebouw met de Surinaamse Gemeente Gods. Ook in het binnenland zijn
deze kerken aanwezig.

IN HET BOS
De Braziliaanse garimpeiros10 zijn niet de eersten die afkomen op het
goud in het binnenland. AI tijdens de goldrush in de negentiende eeuw
kwamen goudzoekers vanuit naburige landen en elders uit het Caraïbsch
gebied hun geluk beproeven in de goudvelden van Suriname. Tussen
1885 en 1888 kwamen 5000 tot 6000 van hen naar het gebied tussen
de Lawa en de Tapanahoni (De Beet & Thoden van Velzen 1977: 115).
10 In Suriname wordt een onderscheid gemaakt tussen garimpeiros en porknockers, hoewel
beide woorden de zelfde betekenis hebben: goudzoeker. Het eerste is het Braziliaanse
woord, het tweede wordt in Guyana gebruikt. In Suriname slaar garimpeiros op Braziliaanse goudzoekers, en porknoekers op Surinaamse, in het bijzonder Marrons. Het
Surinaamse woord gowtuman lijkt eveneens exclusief voor Marron goudzoekers gebruikt
te worden .
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Goudwinning op de concessie Antino

De piek werd bereikt in 1908 , met een op brengst van "1209 kilo per jaar
en nam daarna af (H ea ly & Hee mskerk 2005 : 16 ). In 1975 vormde de
introducrie van nieuwe tec hniek en vanuit Guyana het begin va n ee n
tweede goldmsh, waa rbi j eerst Guyanese mijnwer kers het land in kwa ~
men, en va naf de jaren 1990 vooral ook heel veel Braz ilia nen (Hea ly &
Heemske rk 2005: 15-25 ).
Een va n de belangrijkste hedend aagse gOlldwinningsgebiede n bevi ndt
zich aa n de Lawa, waar twee grote concessies zijn: va n het staa tsbedrijf
Grassalco en her Surinaamse bedrijf Nana Reso urces. In de volksmond
wordt dit geb ied Benzdo rp genoemd. De co ncessies hebben ook een
geografische aanduiding, en daarbinnen - a fhank elijk van de groorre van
de co ncessie - meer specifieke benaminge n voo r de bewerkte gebieden .
In het geva l van de concessie va n Nana Reso urces is da t bij voor beeld An tino, naa r de Anrinokree k. In de afgelopen tien jaa r zi jn op ve rsc hillende
loca ti es in het Surinaamse binnenland co mpl ete goudzoekernederzerrin~
ge n ontstaan, so ms groter da n de dorpen va n Inhee mse n en Marrons die
er a l waren. Benzdorp is er daar een van.
In de twee co ncessies wonen en werken naa r sc ha ttin g achth ond erd m e n ~
sen waar va n ongeveer de helft direct in de go udwinning acti ef is, terwijl
de andere helft leeft van de ha ndel en het levere n van diensten binnen
de gemeenschap. De garimpeiros wOllen in ka mpementen in het bos, o p
de pl ekke n waar de go udwinnin g plaatsvindt, maM de a nderen won en
bij elkaa r in het dorpje dat Benzdorp genoe md wordt, of ClIrmtela , een
Braziliaa nse benaming specifiek voor ee n nederzerring in de go ud ve l-
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Straat in Benzdorp

den.l1 Van de bewoners van de twee concessies is 90 procent Brazi liaan
en de rest Surinaams (Marron), met nog enkele andere nationaliteiten
zoals Colombiaans, Dominicaans, of Peruaans.12 Opvallend is dat de
mannen die de graafmachines bedienen vaak Javanen of Hinclostanen uit
Paramaribo zijn en dar in de goudwinning ook Trio Inheemsen werken.
De verhoudi ng mannen-vrouwen is ongeveer zestig-veertig.
In de goudvelden draait alles - hoe kan het ook anders - om goud. De
grondstof is er de bro n van alle economische act iviteit, en bovendien
het middel waarmee de lokale economie draait. In Benzdorp of aan de
Sara kreek heb je niets aan SRD, US$ of Euro's - op die plekken betaa l je
alles met goud, en als je wat te verkopen hebt, stel je de vraagprijs ook
in grammen en decigrammen vast.
Het meeste goud wordt gewonnen in ploegen die door de ondernemers

.J

11 Ik hoorde Surinamers ook 'hotel' zeggen, wat me een variant lijkt van het Braziliaans
Portugese woord currutefa waarvan de klank herinnert aan het Nederlandse hotel. Er is
ter plaatse niets dat aan een hotel doet denken. November 2006 telde ik 122 huizen in deze
nederzetting.
12 Deze kwantitatieve gegevens zijn gebaseerd op informatie die mij beschikbaar gesteld is
door Henk Naarendorp, de directeur van Nana Resources. Ik dank Jessica Naarendorp
voor het toegankelijk maken van het materiaal.
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worden same ngesteld .13 De o nd ernemer bezit de machines en is verantwoo rdelijk voo r alle kosten die ge ma a kt worden om her productieproces
gaa nde te ho ud en, zoa ls de olie, het vervoer en het onde rh oud van de
machines. De dOIlG da máquÎua 14 zorgt ook voor onderdak - vaak ni et
meer dan een afdak waaronder de garimpeiros hun hangmat kunnen
bevestigen - en voed ing, geprepareerd door een kokkin, die ook deel
uitm aakt van de werkploeg. Afhankelijk va n het aantal en de grootte
va n motoren var iëren werkploegen in omvang, maar het meest gangba re
is zes manne n. Alleen de kokkin ontvangt een vast sa laris, waarvan de
hoogte afhanke lijk is van de omva ng va n de werkploeg. Bij een ploeg
van zes arbe iders is de vigerende norm zestig gram goud per maand . De
mannen werken a llemaa l voor ee n percentage va n de opb rengst. Als er
gewerkt wordt zond er graafmachin e, wat het meest voorkomt, is dat 30
procent, te ve rdelen onder de a rbeiders. Wanneer er wel een graafmachin e aanwez ig is, daalt dat percentage tot 15, maar o md a t er dan vee l
meer productie ged raa id wordt door de grotere snelheid waa rm ee gewerkt wordt, blijft de uiteindelijke opbrengst voor de arbeiders ongeveer
gelijk. De fysieke inspa nnin g is echter aa nm erkelijk lichter, waardoor de
meesten deze manier van werken prefereren.
13 Maar er zijn ook garimpeiros die individueel goud zoeken, met een metaaldetector,
aangeduid met de onomatopee piupiu (de garimpeiro die zo werkt wordt een pjupiuzeiro
genoemd).
14 Letterlijk 'de eigenaar van de machine.' De Brazilianen spreken ook van een par de máQuina, een stel machines, want er moeten altijd twee motoren zijn, een om het materiaal
los te spuiten, en een om het mengsel van water en aarde dat daarbij ontstaat weer op te
zuigen teneinde het over de caixa, de sluice box, te laten lopen, waar speciale matten dan
de gouddeeltjes vasthouden.

Cabaré (bordeel) in Benzdorp
MarjO de Theije
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Vove
Winkel in de goudvelden. De producten zijn geprijsd in goud; hier 8 decigram (deeïs in het lokale taalgebruik) voor twee stukjes zeep. Omgerekend is dat ongeveer 10 Euro

H et ve rl oo p in de werkploegen is groot. Er bestaan gee n bindend e
contra cten tu ssen ondernemers en werklui en de garimpeiros zijn vrij
om naar een a nd ere ploeg te gaan als ze dat willen . Daar kunn en vele
redene n voor zijn, bijvoorbeeld dat ee n andere ondernemer op ee n plek
werkt waar meer go ud is of het productieproces meer gemechaniseerd
is, dat ze niet goed overweg kunnen met elkaar, of vinden dat hun werkplek re geïsoleerd is, dat hun werkgebied te weinig voorzieningen (zoals
televisie- en radiover binding) biedt of dat het eten er ni er goed is. Ook
de ondernemers zijn vrij om een individuele arbeider weg te sturen als ze
niet tevreden zijn over zijn werk, hem niet vertrouwen, of vinden dat zijn
levensstijl niet goed binnen de groep past. Veel ondernemers staan het
gebruik van drugs en alcohol ni et toe in hun kampement, en de mees ten
heb ben er ook bezwaar tegen als hun arbeiders vaak naar de currutela
gaan of vrouwen meebrengen na a r de barak.
Beide partijen wisselen dit soort informatie met elkaa r uit, en zijn er altijd
op uit hun positie te verbeteren. In de afwegingen spelen echter ni et alleen
economische motieven mee, zoals uit mijn opsomming al bleek . Werkrelati es kunnen heel langdurig zijn; vriendschappen ontstaan en solidariteit
en trouw aan elkaar wegen ook zwaar. Zo ka n een baas di e bekend staar
om zi jn menselijkheid en hulp aan individuele garimpeiros die in de problemen zijn geraakt, er op rekenen dat zijn arbeiders bij hem blijven als
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zi jn machines la nge tijd stilstaa n omdat ze kapot zijn o f cr een nieu we plek
gezoc ht moet worden 0111 te werken. En een goede a rbeider kan na ee n
ve rblijf va n een paar maand en in Brazil ië ook weer terugk eren bij zijn oude
ploeg. a l is zijn plek inmiddels door een a nder ingeno men. De garimpeiro
Ca beludo werk t a l elf jaa r steeds tijdelijk aa n d e Lawa, nu ee n s ee n ha lf
jaa r, dan wee r een jaar. steeds mer even grore tusse npozen in Brazi lië. en
ka n a lrijd weer terechr bij de onderneme r Pará. Beiden ve rtelden mer trots
over hun relatie.
Vóó r de Brazil ianen in de gou dwinnin g actief werde n, waren het voora l
Ma rrons die o p kl eine schaal aan goudwin ning dede n. In de meeste
go udve lden werken Marrons nu met Brazilianen sa men.15 Toe n de ee rste
Brazilianen begi n jaren nege nrig aan de Lawa kwamen, IT'IOchten zij daar
ni et hun eigen ond erne min g opzetten, ma ar allee n voo r de daar gevestigde
Aluku werken. Eva ndro Siqueira, nu zelf ond ern emer op de Anrino-concessie, herinn ert zich dat er ma ar twee ond erne mers waren toen hij in 1994
in Benzdorp aankwam, en die twee hadden sa men ac htri en tOt twintig
Brazilianen voor zich werken. De ondernemers waren Aluku , o f zoa ls hij
het zegt ' mensen va n de rivieroever, va n deze kant of de over ka nt. ' 16 De
Marrons stonden het de Braz ilia nen ni er roe voor zic hze lf te beginnell.17
Dat veran derde toe n de concessiehouders ' uit de stad ' we l heil zagen in
de acti viteiten van de Brazilianen en hun door de Surina a mse overheid
gegeve n rechten op de gebieden gi nge n uitoefe nen. 18 De afge lo pen jaren
werkten M a rro ns en Brazilianen zij aa n zi j in de goudwinning, zij het
meesta l wel met eigen ploegen. 19 Volgens de ga ngbare regels moeste n
ond ernemers ti en proce nt van de opbrengst afdragen aa n de concessieho uders en di e regel ge ldt in prin cipe voor Brazi li anen én Marrons. Recent
we rd op Anrin o ee n a nder systeem ingevoerd, waarbij de ondern emers een
vast maandbed rag beta len, afhankelijk van de grootte van de ma chin es
di e ze gebruiken dertig o f zestig gram. 20 De Brazilianen di e o p Anrin o
werken vinden oo k dir een heldere en rechtvaardige regeling.
Beha lve go ud wordt er ni ets geprodu ceerd in de nede rzettin ge n va n de
15 In het werk van Marieke Heemskerk (Heemskerk 2001 a, 2001 b. 2002, 2003a, 2003b) worden
vele aspecten va n de goudwinning door de Ndyuka beschreven. In sommige Marrongebieden zjjn helemaal geen Brazili anen (meer) werkzaam, zoals aan de Sellakreek, waar de
moord op twee Ndyuka een jaar of vijf ge leden leidde tot de uitzening van de Bra zilianen
uit het gebied. Ook aan de Tossokreek is de situatie gespannen (informatie van H.U.E.
Thoden van Velzen die in februari 2006 aan de Tapanahonirivier verbleef).
16 Hij voegt eraan toe: 'want voor hen bestaat er geen natie; zij kennen geen grenzen:
17 Interviews in februari en juli 2006 met Evandro SiQueira, die sinds 1994 in Suriname is.
18 Oe kwestie van de grondrechten van de Inheemsen en Marrons is zee r complex. Zie voor
een recente behandeling in relatie tot de goudwinning Healy (2005) en De Vries (2005). Ik
kan daa r binnen het kader van dit artikel niet op in gaan.
19 Maar tijdens mijn laatste bezoek bleek dat er recent spanningen zijn ontstaa n. Zie ook Van
der Kooye 2006a, 2006b.
zo In sommige gebieden gelden andere bedragen , zoals de tien gram of vijftien gram per
week betaald door de goudzoekers op de pontons in de buurt van Gran Santi waar Hoogbergen, Kruijt & Polimê /2001 : 112) melding van maken.
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goudzoekers. Dat berekent dat alle voedsel, gebruiksartikelen, gereed~
schap, machineonderdelen en war dies meer zij 'geïmporteerd' moeren
worden vanuit de srad. Vandaar natuurlijk ook de vele bedrijven În Para ~
maribo. Transport verloopt zoveel mogelijk ovcr de weg - waar dar mo~
gelijk is - of via de rivîer,21 maar ook pe r vliegtuig. De transportkosten
dragen eraan bij dat alles wat in de goudvelden te koop is, extreem duur
is. In het geval van Benzdorp, ver weg aan de Lawa, zijn de transportkosten erg hoog. Daardoor is in de droge tijd 'de dieselolie duurder dan
her goud' zoals verschillende ondernemers mij verzekerden . Een stukje
zeep kost bijvoorbeeld 0,4 gram goud, omgerekend toch gauw vijf of zes
Euro. Een blikje frisdrank of bier gaat voor hetzelfde bedrag, hoewel bij
afname van drie de gemiddelde prijs daalr want in de meeste bars ge ldt de
prijs: drie voor een gram. Ook de transportkosten binnen de goudvelden
zijn hoog. In Benzdorp waren in juli 2006 ticn ATV-tax irijders actief in
het vervoer van personen en goederen, en veel ondernemers hebben een
eigen ATV.
Naast de handel, is de dienstverlening een belangrijke economische activiteit in Benzdorp. Zo zijn er zagers, timmerlieden, goudsmeden, kapsters
en pedicures, een tandarts, verschillende monteurs en een jager. Er zijn
bovendien twee kerken, beide van Braziliaans Pentecostale denominatie.
Een belangrijke plaats wordt ook ingenomen door de prostituees die
werkzaam zijn in een van de twaalf cabarés die Benzdorp telt. Zeker
een kwart van de vrouwen is naar de goudvelden gekomen om als seks~
werkster haar goud te verdienen. De overgrote meerderheid van deze
vaak jonge vrouwen is Braziliaans, sommige zijn direct uit Brazilië naar
Benzdorp gekomen, andere via Nickerie of Paramaribo. Zij bl ijven vaak
maar enige maanden in het gebied, om dan door te trekken naar andere
goudwingebieden of met de gespaarde opbrengst terug te keren naar
Brazilië. Soms blijven ze ook, omdat ze 'uir het cabaré gehaald' worden
door een man die er woont, of wanneer ze uit de prostitutie gaan en
ander werk aannemen of voor zichzelf beginnen.
Een andere grote beroepsgroep wordt gevormd door de kokkinnen, die
vooral in de kampementen van de goudzoekers werkzaam zijn . Deze
vrouwen komen veelal speciaal uit Brazilië om enkele jaren in de goudvelden te werken en dan weer terug te keren . De verdiensten zijn goed
- zeker in vergelijking met het Braziliaanse minimumsa laris en voor wie
van aanpakken weet is dir een manier om thuis een beter leven op te
bouwen. Sommige kokkinnen besluiten na verloop van tijd over te stap~
pen op de goudwinning en investeren dan in machines en organiseren
een werkploeg. In Benzdorp is een van de succesvolste ondernemers een
21 Waarbij Marrons, net als honderd jaar geleden al, de belangrijkste vrachtvaarders zijn
(De Beet & Thoden van Velzen 1977, Hoogbergen, Kruijt & Polimé 2001, Thoden van Velzen
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links: een Surinaamse medewerker van Nanaresources (concessiehouder Antirm). rechts:
een Braziliaanse ondernemer die een bedrijf heeft op de concessie

vrouw die ee n jaa r of acht ge lede n als kokkin in het ge bied kwam, daarn a
een bar en cabaré opende en nog weer la ter in het go ud ging. In de loop
der jnren zijn tientallen familieleden haar naa r Suriname gevo lgd,
Alle bewoners va n het dorpj e die een bed rijf hebben, betalen net als de
o ndern emers in de go udwinning, ee n maa ndelijks bed rag aa n de concessiehoud er va n het grondge bied, in dit geval Grassalco, Voor een bar met
cabaré is dat vijftien gra m, De bewakingsdienst va n de concessiehouder
int dit bed rag, en draagt in principe oo k zorg voor orde in het ge bied,
Wie gee n werk heeft, wordt geac ht ni et in de concessie te verb lij ven.
Marje de Thei)!! ' Dil Brazilianen sleie n al ons goud! '

Er bestaat ook een boetesYSteem bi j ove rtreding va n de - ongeschreven
- 'wet' van de concessie. Op ruzie in het openbaar staa r bijvoorbeeld een
boete va n vijftig gra m en wie niet betaa lt moet her gebied ve rl aren. Bij
afwezigheid va n enige vo rm va n overheid of staa tscont ro le verworden de
rep resen ta nten van de co ncessieho uders in de pra ktij k tot 'veldwac hters.'
rn een aa nta l opzichten lij kt de sa menleving in her bos beter georganiseerd
da n in de stad, en de inregra d e russen de verschill end e bevolkingsgroepen
- in di t geva l voo ra l Aluku en N d yuka Ma rro ns en Braz ilianen, ve rder
gevorderd. 22

MIGRANTEN OM TE BLIJVEN?
Ee n belang rijk kenmerk van de Braz ilia nen in Suriname al s ' ni euwe'
bevolkingsgroep, is dat het om mensen gaa t die <onderweg' zijn - de
<nomade n' zoa ls de viceconsul di e noemd e in een interview.23 D e meesten hebben ook in Brazilië a l op veel ve rschillend e plekken gewoond en
gewe rkt, en Surin ame is, in ieder geva l aanva nkelij k, slec hts een a nd ere
loca ti e waar zij ka nsen zien. De moti eve n om naar Surina me te ko men,
zi jn de afgelo pen tien jaar niet veel vera nderd . ln een UN IDO (Verenigde
Na ti es, Industriële Ontw ikkelin g O rga ni sa tie) ra pport va n 1997, worden
a ls belangrijkste motieven ge noemd: (1) ge ruchten ove r een nieuw 'Eldorado' in Surina me, (2) geen pro blemen o m we rkverg unni ng te krijgen, (3)
sluiting va n veel goudvelden in Braz ilië door de federa le po litie, (4) geen
ge makke lijk te winnen (a llu viaa l) goud mee r in Braz ilië, en tot slot (5)
het feit dat Surinaa mse mijnwerkers de Braz ilianen waa rd eren va nwege
hun kenni s van mijntechn ieken (Veiga 1997: 5) .
Ann o 2006 is de keu ze niet meer russen Braz il iaa nse m ijnvelden en de
Surin aamse, maar tu ssen Frankrijk (Frans G uya na) en Su rina me, waarb ij
velen Surin a me verkiezen omd at het er ru sti g is en oo k de !{arim peiro zonder geldi ge verblijfspa pieren er ka n werken, zonder consta nt het gevaa r
te lopen door de politie opge pakt en uitgezet te worden. In Frans Guya na
werken ve le Marrons en Braz ilia nen illegaa l in de mijnve lden, waar de
Fra nse po litie - geëquipeerd met heliko pters - veelvuldig cOIu ro leerr en
machines en a Ue a ndere bezittingen die ze aa ntreft vern ieti gt en mensen
a rrestee rt. Bove ndien is daa r veel meer gewe ld, en vinden regelmatig
ove rva llen plaa ts door bend es en ba ndi eten. Veel garimpeiros di e nu aa n
de Surin aa mse ka nt va n de La wa werke n, hebben eerde r ee n ti jd in Fra ns
G uya na gewe rkt, maa r zijn daa r ve rrro kken va nwege de ac hte rvo lging en
het gewe ld. O nda nks dat er naa r ve rluidt in Fra ns G uya na meer goud te
ve rdi enen va ir. Veel va n de Brazilia nen di e regelmatig in Pa ra ma ribo ve r: !
blij ven, werken echter wel in Fra ns G uya na, zoa ls ik eerder a l o pmerkte.
22 Richard en Sally Price (2002: 45) wezen erop dat de Marrons en Braziliaanse gou dzoekers
(tijdelijk) een cultuu r delen.
23 Interview 8 maart 2004.
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H et bern.~fr dan voo ra l de recente mi gra nten, jonger en onve rsc hrok ken.
Bijna a lle Brazi li a nen di e naar Su rina me ko men, zegge n dar ze ko men o m
een paa r jaa r re we rken en da n weer ter ug re wi llen keren naa r Brazilië.
Met het ve rdi ende ge ld willen ze da n een eigen huis bo uwe n en ee n eige n
zaa kj e begi nn en, om hun gezi n te kunn en onderh o uden. In de pra ktij k
wo rdt die ter ugkee r echter veelv uld ig en la ngdurig uitgesteld - ze hebben
nog niet ge noeg ve rdi end , a lles wa t ze ve rdi end hadd en door ee n ver·
kee rde in ves tering weer verlo ren, of hun ge ld uitge lee nd aa n iema nd di e
maa r ni et ter ug ka n bet alen, o f ze zijn beroofd . Een o f twee jaa r, wo rd en
zo ge ma kk elijk dri e o f vier ja ar, o f mee r. Van de ve le ga rimpeiros di e me
in februari 2006 ve rtelden da t ze in juni, voo r de WK ·voerbal , in Braz ilië
zouden zijn , wa ren de mees ten in juli - roen ik wee r in Anrin o was - nog
steeds in Surin a me. O p mijn vra ag wa arom zij ni et wa ren gegaa n, kwam
da n steevast een a ntwoo rd da t men ni et vo ldoende ve rd ie nd had o m (n iet
mer lege ha nd en ) teru g te keren naa r Braz ilië. In de go ud w inning zijn de
verdi ensten da n we liswaa r berer dan ee n sa lar is a ls ongeschoold a rbeider
in Braz il ië, de kosten zijn oo k veel hoger. En aa n her eind va n de ri t is er
ni er a ltijd veel over. Hoewel het misschi en ni er de aa nva nk el ijke bedoe·
ling was, zullen ve len lange r blij ven, missc hi en we l heel la ng ... Maa r
anderen keren we l terug naar Brazilië, o m well ic ht ove r een groor aa nta l
ja ren - garimpeiro ben je immers voo r het leve n, her go ud bl ijft trek ken
- ter ug te ko men.
Voo ra lsnog bezi t het ove rgrote deel va n de garim peiros in het bos gee n
geldige doc um enten. Tot 2001 kond en de ga r il1lfJe iros voor US$ 200
per jaa r ee n werk- en verblijfsve rgunning kopen en daa rmee wa ren zij
ge lega lisee rd e a rbeiders in Surina me. Na de a fscha ffing va n deze regeling
zijn er maa r we in ige n di e nog geldige ve rblijfsdoc ulYlenten ve rkregen.
Het is niet moeilij k her la nd binnen te komen , wa nt Braz ilia nen hoeven
gee n visum aa n te vrage n voor ze naa r Suriname afreizen. Het admi ·
ni stra ri eve probleem om m et een verl open vis um het la nd weer uit re
ku nnen is ni et onove rk o melijk en wordr besc ho uwd a ls slec hts een extra
te ve rr ich te n ha ndel ing - di e helaas oo k nog wa t ge ld kost. Wi e mer een
verl o pen visum het la nd wil ve rl a ten, moet ee n ' uirzertingss tempel ' ha len
bi j Vreemde linge nza ken, waa rm ee een rerugkeer naa r Surin a me ee n jaar
la ng ve rbode n is (Via nen 2005a, 2005b) . Bove ndi en moe t de ve rtrekken de persoo n kunn en ro nen da r zijn vacc ina ri es geldig zij n. Voor dir
soo rt bu rea ucra ri sc he regelin gen is ec hrer a ltijd een oplossin g. Op ee n
re isburea u waar vee l Braz ilia nen hun tic kets aa nsc ha ffen, wo rd en zij
geïn fo rm ee rd waa r zij geanteda ree rd e inenrin gs bewij ze n kunn en ko pen
(va nwege de vereiste ti end aagse periode tu sse n inenting en reisdatum ).
Daa r wordr hUil oo k uitgelegd da t ze beter va n tevoren naa r de Vree mdelin ge ndi enst kUlln en ga an o m het stempel te ha len zoda t ze o p het
vliegveld ni er teru ggesruurd word en. Officieel moge n ze mer da t stempel
ee n jaa r la ng Suriname ni et in. En a ls ze eerder rer ug willen ? Ee n nieuw
M.qo de Thel,e ' D, Bnlilil nan , Ia ' an ., on l goulf r
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Goudopkoop (gold exchange. compra de auro, ook in het centrum van Paramaribo I:hier aan
de Waterkant)

paspoort aanvragen in Brazilië za l ook dat probleem oplossen.
Voor de Brazilianen die ondernemers zijn of worden, ligt dar vaak
anders. Wie gaat investeren in machines voor de goudwinning, wie een
handelsonderneming of bedrijfje in de stad wil opzetten, wie een bankrekening nodig heeft, belasting gaat betalen, personeel in dienst wil nemen,
kan nier meer zonder registratie en een verblijfsvergunning. Verschillende
ondernemers namen we l de moeite om alles uit te zoeken en volgens de
officiële weg te doen. Anderen beginnen daar nier aan en vinden een
oplossing in het aangaan van een samenwerking met een Surinaamse ondernemer, in de stad maar ook in de goudvelden. De Surinaamse partne r
zorgt dan voor papieren en neemt deel in de investeringen - en de winst
natuurlijk. Alle ondernemers in het bos hebben ook een Surinaamse
vertrouwenspersoon in de stad in dienst die het goud dat ze per vliegtui g
versturen voor hen verkoopt, proviand voor hen inkoopt en naar het
bos versc heept, onderdelen voor de machines aanschaft en opstu urt en
andere voorkomende zaken voor hen regelt.
Voor de meeste Brazilianen beholldt hun Surinaamse 'thuis' een grote
mate van tijdelijkheid. Deze migranten behouden over het algemeen hun
banden met Brazilië door (af en toe) geld te sturen en het ideaal van de
terugkeer levend te houden. De oriëntat ie op al les wat Braziliaans is in
Suriname versterkt de band met het land van herkomst. Tod, zijn er
ook Brazilianen die besloten hebben dat ze in Suriname willen blijven.
Want Suriname is een prettig land omdat het rustig is, er is geen geweld
zoa ls in Brazilië en de mensen zijn vriende lij k. Families met kinderen zijn
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tevreden over de scholen en de voorz ien ingen, en verkiezen een toekomst
in Suriname. 'Hier 1S een reeks van mogelijkheden, in veel opzichten
berer dan in Brazilië,' ze i Paulo, die in 1997 voor het eersr naar Suriname
kwam en met zijn vrouwen twee kinderen in Ma Retraite woonr.
SURINAMERS EN BRAZILIANEN
De grore vraag voor 'Paramaribo, the ciry' is natuurlijk hoe de Surinamers
en de Brazilianen samen leven. Kunnen wij spreken van integrarie in de
ontvangende samenleving? Worden de Brazilianen een beetje Suri naams
en/of worden de Surinamers een beetje Brazi liaans? Het is te vroeg om op
deze vragen duidelijke antwoorden te geven, maar een aantal opvallende
tendensen va llen wel al te ontdekke n. Allereerst is er het grote communicatieprobleem. Maar vervolgens blijken er ook verschi ll ende velden te
zijn waarop taal - en cultuurverschillen overkómen worden .
De Surinaamse raai vormt voor de Brazilianen een obstakel voor het opbouwen van relaties met de lokale bevolking. Zowel in de goudve lden als
in Paramaribo is het Srananrongo de lingua fran ca in de communicatie
tussen de bevolkingsgroepen, maar de kennis van deze raai is bij veel garimpeiros beperkt. De Marrons in het binnenland spreken vaak Portugees,
geleerd door jarenlang samen te werken met Brazilianen. In de stad zijn
er ook heel wat Surinamers die inmiddels Portugees spreken. 24 De eersten
die de taal leerden waren de Surinaamse taxichauffeurs die Brazilianen
in hun wagen kregen die heg noch steg wisten in de stad en voor wie zij
de gids en soms ook steun en toeverlaat werden. De Brazi lianen waren
maar kort in de stad en moesten veel zaken rege len, zoa ls inkopen doen,
medische cons ulten afleggen, goud verkopen en geld over maken naar
Brazilië. Soms ontwikkelden de relaties die zo ontstonde n tOt langdurige
sJmenwcrk ingsre laties, waarbij de taxichauffeurs de vertege nwoordigers
van individuele ondernemers in het binnenland geworden zijn.
Van het een komt het ander en inmiddels bestaan er veel liefdes- en hu welijksrelaties tussen Brazilianen en Surinamers. In het binnenland zijn
het de Marrons, in de stad vooral de Hindostanen en Javanen die zich
verbinden met Braziliaanse partners. Begin 2004 meldden zich weke lijks
gemiddeld rwee gemengde echtparen ter registratie bij het consulaat25 en
er zullen ongetwijfeld nog veel meer ni et-geregistreerde relaties bestaan.
De Brazilianen klagen nog steeds dat ze het moeilijk vinden dat ze de
raai niet goed spreken, maar ze zie n ook geen mogelijkheid die re leren,
omdar ze voora l omgaan met a ndere Brazilianen, én omdat ze gee n talent
24 Het Centro de Eswdos 8rasileiros in Paramaribo (CEB) - een instituut voor de verspreiding
van Braziliaanse cultuur biedt taalcursussen aan en meldt dat het aantal cursisten elk jaar
weer stijgt. Het profiel van de cursisten is over de jaren wel veranderd. Waar het eerst vooral
zakenmensen waren die Portugees wilden leren, zijn het nu ook 'huisvrouwen die met hun
Braziliaanse buurvrouw willen praten' {Interview directeur van het CEB, 10 maart 2005).
25 Interview met viceconsulll maart 2004.
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hebben om een taal te leren, wat ook te maken heeft met de weinige
scholing di e ze zelfs in hun eigen taal hebben genoten. Veel garimpeiros
zijn analfabeet of semi-analfabeet. Het gebrek aan aansluiting bij de
Surinaamse samenleving, versterkt hun oriëntatie op de Braziliaanse. Dus
ze kijken Braziliaanse televisie via hun schotelantennes, luisteren naar
het Braziliaanse programma dat op de lokale radio wordt uitgezonden,
gaan naar Braziliaanse bars om vrienden te OlHmoeten, kopen kleding in
de Brazi liaanse winkel en ga zo maar door. Wat er gebeurt in Suriname,
gaat op deze manier voor een groot deel aan hen voorbij.26 Niet alleen
de Surinaamse taal is lastig voor de migranten, ook de cultuurverschillen
zijn soms groot.
De pluriformiteit van de Surinaamse samen leving is een raadsel voor de
meesten. Marta Labo, een vrouw uit Belém die al drie jaar in Paramaribo
in restaurants werkt, zei me eens: 'Wij denken dat we in Brazilië veel
verschillende "rassen" hebben, maar dat is niets bij wat je hier aantreft:
Hindostanen, Javanen, Chinezen, Indianen, Marrons, Creolen, ... .' En
die lijken allemaa l gescheiden van elkaar te leven. 'Elk heeft zijn feest,
zijn tradities. Het is moeilijk om daartussen te komen, hoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn,' zei Paulo, die al negen jaar in Paramaribo
woom. C. Höfs, die onderzoek deed naar de idemiteit van Brazilianen in
Paramari bo, vond ook deze verwondering en verwarring in relatie tor de
Surinaamse bevolkingssamenstelling, en zegt dat de Brazilianen zich daar
buiten gesloten voelen. Zij citeert een vrouw die zegt ' hier heeft de Creool
zijn begraafplaats, de Javaan heeft zijn begraafplaats, de Hindoestaan
heeft zij n begraafplaats, wat wil zegge n dat ni emand met ni emand mengt
[... ] zelfs niet na de dood. Maar denk je nl! dat er ook een plaats is voor
Brazilianen ... er is hier nergens een begraafplaats voor Brazilianen' (Höfs

2005: 5).
De reacties van de Surinamers op de Brazilianen variëren van ' Brazilianen
plunderen ons goud weg'27 tOt ' het zijn arme mensen en harde werkers.'
Soms wordt gerefereerd aan drugshandel en het toegenomen geweld in
de samenleving. Maar ten tijde van grote voetbaltoernooien is Brazilië
de favoriet van de meeste Surinamers. In principe staan Surinamers wel
positief tegenover hun grote buur Brazilië, maar ze heb ben gemengde gevoelens bij de komst van de grote groep laagopgeleide garimpeiros en de
weliswaar veel kleinere maar blijkbaar be langrijke groep prostituees, 'die
niet eens onze taal leren. ' Veel Surinamers varen echter economisch wel
bij de productie van het goud, in het bos en in de stad, en verschillende
mensen onderstreepten het belang van de goudsector voor de welvaart
in het land. De meningen zijn verdeeld, maar het meeste commentaar
26 In 2005 had het dagblad TImes of Suriname wekelijks een pagina in het Portugees, maar
dat bleek geen commercieel succes te 2ijn.
27 Ingezonden reactie van b j g op het bericht 'Garimpeiros geweerd in Kalebaskreek' in De
Ware TIjd 27 juni 2006.
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wordt opgeroepen door het 'goud dat gestolen wordt.' De kritiek op de
gasten uit het zuiden, mengt zich in a lle discussies met kritiek op de politiek en overheid, die de secror niet reguleren en er waarschijnlijk goed
:.13n verdienen, Een ander punt is dat van het milieu dat aangetast wordt
door de goudwinning, de watervervuiling en het kappen van het bos. De
bezwaren zijn dan niet all een tegen Brazilianen gericht, maar ook regen
de Surinamers - meestal Marrons - die in de goudproductie werken. En
opnieuw tegen de overheid.
Toch zier her er naar uit dar Surinamers de Braziliaanse migranren zonder
grote problemen ontvangen. Of dat nu is omdat er nog wel een groep
bij kan in de plurale samenleving die Suriname is - ook a l snappen de
Brazilianen zelf niet goed hoe dat werkt - of omdat het voetbal zo mooi
is, weet ik nier.
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Bestaansverwerving, huisgebonden
economische activiteiten en sociale relaties
in Nieuwweergevondenweg, Paramaribo
Er zijn in de afgelopen decennia in voormalige rurale gebiede n aan de
zuide lijke randen va n Paramaribo steeds meer woongebieden omstaan.
Hier hebben zich huishoudens gevestigd van versc hillende etnische en
geografische achtergrond en, die veelal rot de lagere inkomensgroepen
behore n. Een van deze gebieden is N ieuwweergevondcnweg in Z uidwestParamaribo dar zk h sinds 1950 va n een ruraal, agrarisch gebied naar
een urbaan woongebied ontwikkelde. Tor op heden is niet naar voren
gebracht hoe bewoners van dit gebied erin slagen in hun bestaan te
voorzien . Wel bestaan over de socia le re laties in dit soort nieuwe buurten verschillende opvattinge n. Sommige visies benadrukken verschillen,
spanningen en fragmentatie terwijl andere zich concentreren op afhankelijkheid, nabijheid en sociaa l-economische ondersteuni ng (Meikie 2002;
Moser 1998). Dit artikel gaat in op de bestaansverwervingsstrategieën
en sociale relaties van huishoudens in N ieuwweergevondenweg. Hierbij
wordt met name aandac ht geschonken aan huishoudens die huisgebond en
economjsche activiteiten o ntplooien, zoa ls winkels, eethuisjes, autoworkshops of crèches. Voor de organisatie van deze activiteiten, maar vooral
voor hun afzetmarkt zijn deze huishoudens voor een dee l afha nkel ijk van
de eigen buurt. Centraa l in dit artikel staat wat het zoge naamde 'sociaa l
kapitaal' van de buurt hiervoo r in positieve en negatieve zin betekent en
hoe de ondernemers hiermee omgaa n. De data waarop deze bijdrage is
gebaseetd, zijn in 2003 en 2004 vergaard door middel va n een enquête
en van diepte-inrerviews.1

THEORETISCHE ACHTERGROND

Bes taa 115 vertlJervi llg
In de loop va n de jaren negentig zijn de traditionele opvattingen over
armoede in toenemende mate bekritiseerd. Traditioneel stelden wetenschappers armoede gelijk aan een geb rek aan geld en maten zij annoede
1 Ik dank Deryck Ferrier en prof. dr. Ad de Bruijne voor hun commentaar en drs. Els Veldhuizen voor haar ondersteuning bij het vervaardigen van de kaart.
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en welvaart aan de hand van macro-indicatoren zoals het inkomen per
hoofd van de bevolking of de consumptie-indexen (Verrest & Reddock
2004: 7; Rakodi & Lloyd-Jones 2002). De armen zelf werden veelal als
een homogene groep gezien en beschouwd als passieve slachroffers V"l11
belemmerende structuren (Moser 1998: 3).
Met de opkomst van het gedachtegoed van bijvoorbeeld Nobelprijswinnaar Amarrya Sen (1985, 1999) en Roberr Chambers ( 1995) veranderde
dir. Zij benadrukten de complexiteit en dynamiek van armoede. Zo heeft
armoede niet alleen te maken met een tekort aan geld maar ook met een
beperkte toegang rot onderwijs, gezondheidszorg en politieke besluitvorming. Bovendien is armoede lang niet altijd ee n constante facror in
het leven van betrokkenen. Velen va n hen kennen perioden van ernstige
tekorten en perioden waar in zij wel rond kunnen komen. Deze dynamiek
en complexiteit worden bete r uitgedrukt door termen a ls deprivatie
en kwetsbaarheid. De vermeende homogeniteit van 'de' armen is een
volgend punt dat voornoemde critici ter discussie stellen . Persoon lijke
kenmerken zoa ls etniciteit, gende r en leeftijd maar ook karakteristieken
van het huishouden zijn bepa lend voor de ernst en het aanzien van de
armoede waarmee individuen en huishoudens te maken hebben (Beal &
Kanji 1999). Spreken over 'de' armen is dan ook slechts gene raliserend
mogelijk. Tenslotte werd benadrukt dat arme mensen act ief vorm geven
aan hun leven - maar dan we l binnen de marges van hun externe en
interne mogelijkheden (De Bruijne 2001 :35).
Het alternatieve analyseconcept dat aan deze kritieken inhoud geeft,
is bekend geworden onder de term /ivelihoods approach, wat zich het
best laat verta len als bestaansverwerving. Bestaansverwerving omvat de
kapitalen en activ iteiten, en de roegang hiertoe (die beïnvloed wordt door
institutio nele en socia le re laties). Tezamen bepalen zij het bestaan van
individue n en huishoudens.2 De benadering is in eerste instantie voora l op
rura le gebieden toegepast en pas late r op u rbane en sem i-urbane geb ieden.
Het draait hierin 0111 kapitalen die mensen rot hun beschikking hebben en
die zij kunnen inzetten om in hun bestaan te voorzien. Voor bewo ners van
de stad zijn de bela ngr ijkste kapita len: het menselijke kapitaal (gezondheid, arbeidspotentieel, kennis en vaardigheden), het financ iële kap itaal
(spaartegoeden, kredietmogel ijkheden, buitenlandse overmakingen, juwelen ), het fys ieke of productieve kapitaal (huis, aura, gereedschappen) en
het sociale kapitaa l (socia le relaties gebaseerd op wederkerigheid). Deze
kapita len worden door me nsen ingezet in zogenaamde bestaansverwervingsstrategieën, opgebouwd uit een combinatie van arbeid, sparen,
gifte n waaronder die uit het bu itenland, lenen, investeringen in onderwijs
enzovoorts (Mase r 1998; Rakodi & Lloyd-Jones 2002). Uiteraa rd vindt
dit niet plaats in een vacuüm, maar wordt de mate waarin mensen toegang
2 Vertaald uit Ellis 2000: 10; vergelijk Beal & Kanji 1999, Bebbingtan 1999 en Maser 1998.
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hebben tot kapitalen en de wijzen waarop ze die kunnen inzetten, mede
bepaald door de institutionele context waarin zij opereren . Met betrekking
tot Suriname is op kleine schaal gepubliceerd over bestaansverwerving

(Kromhout 2000; Menke 1998; Verrest 1998). De nadruk heeft hierbij
vooral gelegen op buitenlandse overmakingen, familie en arbeid, waarbij

vooral het fenomeen van de bijbaan veel aandacht gekregen heeft.

Huisgebonden economische activiteiten
Caroline Moser constateerde in 1998 dat stedelingen voor hun bestaan
- afgezien van de inzet van menselijk kapitaal - het meest afhankelijk zijn

van de mogelijkheden die het benutten van hun huis hun biedt. Bedoeld
is dat huishoudens inkomen genereren of geld uitsparen door bedrijven
vanuit hun huis te laten opereren, een deel van hun huis of erf te verhuren,
of op hun erf planten te kweken dan wel kippen te houden. Deze ondernemingen staan bekend onder de term home-based enterprises (Ghafur
2000; Kellett & Tipple 2000) maar omdat velen van hen zich niet primair
als ondernemer zien en liever spreken in termen van activiteiten dan van
bedrijven, heb ik ervoor gekozen de term home-based economie aetivities
(HBEA's) te gebruiken, dat ik hier vertaal als huisgebonden economische
activiteiten. Het schaarse onderzoek dat is verricht naar huisgebonden
economische activiteiten, speelt zich af buiten het Caraïbisch gebied en
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richt zich veelal op Aziatische en Afrikaanse steden ) Deze studi es laten
zien dat tussen de 15 en 40 procenr van de huishoudens met een laag
inkomen in die werelddelen dit soort activiteiten verri cht. H et merendeel
va n deze activ iteiten speelt zich af in de urbane (se mi -) in formele sector.
Dat wil zeggen dat zij , hoewel zij geheel of gedeeltel ijk buiten de formele
regelgeving, instituties en overheid om werken, ee n legaa l ein dproduct
produceren (De Vries Robbé 2004: 14-15).
Het belang van de informele sector in de totale eco nom ie van Suriname
is onduidelijk en de sc hattingen lopen ver uiteen (De Vries Robbé 2004).
Surinaamse studi es naar informele economische activiteiten laten zien dat
die activiteiten relatief klein zj jn en dat de ink o mens vaak fungere n als
neveninko msten (Ge ld er 1985; Simons 1995). Deze studies besteden geen
exp liciete aandacht aan HBEA's.
De hui sgebonden economische activiteiten die worde n omwikke ld , zijn
ger icht op de verhuur van een deel van hun hui s of ee n erfwoning, op
diensten, wederverkoop en kleine productie. Met name wederverkoop en
voedselproductie zijn popu lair. En het zij n de vrouwen die de uitvoering
va n dit soort act iviteiten domineren. Als reden hiervoor word t aangegeve n dat HBEA's goede mogelijkheden bieden om a rbeid en zorg te co mbineren, maar ook dat de slechtere toegang va n vrouwen rot de reguliere
arbeidsmarkt de mogelijkheden tot inkomensverwerving voo r hen beperkt
tot HBEA's (Bose 2000; M ose r 1998). HBEA's zijn niet alleen ruimtelijk
maar ook financieel en qua arbeid sterk verbo nden met het huisho uden.
Hun financiële beheer is vaak vermengd met beheer va n andere financiële
strom en in het huishoud en. De activiteiten zi jn ambachte lij k en sterk
afhankelijk va n aa n het huishouden onttrokken arbeid (Afra ne 2000;
Kellett & Tipple 2000). Ten slotte is de markt voor de activiteitCll vaak
de directe leefomgeving: de buurt. Deze buurt bestaat dikwijls uit een
betrekkelijk kleine groep mensen di e weinig koopkracht bezitten en met
wie door de HB EA-explo itanren bovendien persoonlijke re laties worden
o nderhouden waarvoor verschillende gedragscodes bestaan.

Sociaal kapitaal
Over sociaa l kapitaal zijn bibliotheken vo l gesc hreven. Het begrip is op
zeer uiteenlopende wijzen gedefin ieerd , geconceptual iseerd en toegepast,
hetgeen de helderh eid van het begrip niet teil goede is gekomen. Ik
ge bruik hier de volgende definitie van soc iaal kapitaal: het zic h kunnen
verzekeren van voo rdelen middels participati e in netwerk e n en andere
soc iale structuren. 4
Vergelijk 81umberg 2001; EI-Sheikk 2000; Gh.fur 2000; Kellett & Jippie 2000; Sin.i 1998;
Strassmann & March 1987; lipple 2006.
Vertaald uit Partes 1998:8, maar ook te vinden in Ma ser 1998. Belangrijke bijdragen over
sociaal kapitaal zijn geleverd door onder andere Bourd ieu (1980), Coleman (1988), Parte s
!1998 en Partes en Sensenbrenner 1993) en Putnam (1993).
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Sociaal kapiraa l word r als esse ntieel beschouwd voor her verkrijgen van
toegang tot allerlei zake n zoals grond, werk en kred iet. Wat de rol is van
sociaal kapitaa l in de stad, is onduidelij k. Sommige aureurs stellen dat
fragmentatie en differentiatie leiden tor een afname van sociaal kapi taa l
en tot iets dat slec hts voor enkelen toegankel ij k is (Fa rrington, Ramasut
& Walker 2002; Meikie 2002). Anderen zeggen juisr dat sociaal kapitaal
in de stad een ander ka rakter krijgt dan op het platteland, omdat het niet
meer vri jwel uitsluitend op familie gericht is maar ook sterker op buurten
en werkomgevingen. Zij stellen dat sociaa l kap itaa l zeke r niet afneemt
(Bea l & Kanji 1999).
Vaak wordt sociaal kapitaa l als een goed gezien dat enkel positieve res ul taten oplevert. Door sociaa l kapitaa l worden norm en nageleefd, ondersteunt fami lie elkaar en kunnen mensen aa nspraak make n op bepaalde
privileges (Po rtes 1998 : 8). Er zijn ec hter ook negatieve aspecten te
noemen van sociaal kapitaal. Allereerst is sociale uitsluiting de keerzijde
van sociale samenhang (Portes 1998; Silvey & Elmhirst 2003; Woolcock
& Naraya n 2000) . N iet iedereen beschikt in dezelfde mate over sociaal
kapitaal of kan daar op dezelfde wijze gebru ik van make n: ge nder, etniciteit, leefti jd en klasse zijn belangrijke fac toren in de vorm ing va n sociaa l
kapitaal. Minstens ZQ belangrijk is dat nauwe socia le contacten oo k beperkingen kunnen opleveren voor de mensen die hierbij betrokken zijn.
Interessant jn dir verba nd is het onderzoek dat Portes en Sense nbrenne r
(J 993) hebbe n gedaa n naar het belang van sociaa l kapitaal voor etnische
onde rn emers in verschillende (westerse) steden. Daarin komen zij tot de
conclusie dat hechte sociale banden binnen de etnisc he ge meensc hap van
de o nd ern emers op het moment va n het starten van ee n onderneming van
groot belang zijn en zeer veel voordelen opleveren. Deze zelfde relati es
zorgen er echter ook voor dat de individuele vrijheid va n de ondern emers
beperkt is. Zo wordt er vanuit 'de' groe p een buitensporig beroep op hen
gedaan. Ook o ntSta an er zogenaamde downleveling norms (nivellerend e
norm en), waardoo r de migrantengemeensc hap waar de ondern emer deel
va n uitmaakt, hem of haa r laa t boeten voor de (vermeende) toename van
sociaal-economische afstand tussen diezelfde o nd ernemer en zijn of haar
gemeenschap.
Portes en Sense nbrenner (1993) onderscheiden vie r bronnen va n sociaal
kapitaal. De eerste twee, wederkerigheid en afdw ingbaa r ve rtrou wen
(enforceable trust - het aanpassen aan groepsverwachtingen ni et uit overtuiging maa r vanwege verwac hte sancties), zijn instrumen teel. De laatste
twee, situati o nele solidariteit (bounded solidarity - gebasee rd op een
iJet: va n een gemeenschappelijke underdogposirie} en de intern alisering
van waarden (value illtrojectioll), zijn sterker gerelateerd aa n socia lisatie.
Wilson (1973) maakt in zijn beschrij ving van socia le relaties in het Caraïbisch gebied gebrui k van de concepten van reputatie (reputatioll ) en
respectab iliteit (respectability). Daarnaast wi jst hij op de mentaliteit van
050 TIjdschnh voor SUflllamlslÎek 2001.1

de krabbenmand~ waarin krabben di e uit de mand naar boven klimmen,
door de andere krabben naar beneden worden gehaa ld . Hij geeft aan dat
sociale relaties in de lagere inkomensgroepe n in het Caraïbisch ge bied
geka rakte ri see rd worden door de dualiteit va n respectabiliteit en repu·
tatie_ Bij respectabiliteit gaa t het om de nor men en waa rd en afkomsti g
uit de oude koloniale ge meenscha p, die nu wo rden gepro pagee rd doo r
de elite en de christel ijke ker k (Jansse n 2004; Sal1lpath 1997: 24-25;
Wilson 1973) . Bij reputatie gaat het vo lgens Sampath ( 1997: 49) o m
een hedonisti sc h leef· bij-de·dag gevoel, ee n mentaliteit uitgedragen door
de volksklasse, di e echter wordt afgekeurd door de meer ge respecteerde
delen van de ma atschappij. Reputatie houdt verband met ma chismo,
carnaval en bacc ha naa l, verschijnse len die in de Surina a mse context
vooral naar voren komen in de streel parties en de avondvierdaagse_
Sociaal-economische verbetering va n indi viduen en huisho uden s wordt
a l snel geïnterpreteerd als 'jezelf beter voelen' en da ar moeten zij in de
ogen va n de gemeenschap vervo lgens we l voor boeren_ Deze krabben·
mandmenraliteit komt sterk overeen met de ni ve llerende norm en in het
ve rhaa l va n Po rtes en Sensenbrenner, terwijl de noti e van repuratie de
situa ti onele solida riteit waar zij van spreken, weerspiegelt. In de litera·
ruur zi jn deze co ncep ten ec hter niet vaak mer elkaar in verban d gebracht
en nauwelijks toegepast op de co ntext van Suriname of, algemener, o p die
van Caraïbi sc he ondernemers. De vraag di e hi er ligt, is hoe het precies zit
met het sociaa l kapitaal in Nieuwweergevondenweg en welke posi ti eve
en nega ti eve effecten dit heeft op de HBEA·ond ernemers in die buurt _

METHODEN VAN ONDERZOEK
In 2003 en 2004 is gedurende negen maanden ond erzoek gedaa n in de
buurt Nieuwweergevondenweg in Z uidwest-Parama ribo.5 Deze buurt
bestaat uir ee n la nge weg, de Nieuwweergevondenweg, en vele kl einere
wegen die vanaf de hoofdweg noord - en zuid waarts lopen_ De buurt laat
zich moeilijk definiëren_ Formele grenzen zij n nergens aa ngegeve n en de
definities va n bewoners onderling ve rschillen sterk. Mijn o nd erzoe k heeft
zich, vooral om praktische redenen, bepe rkt ror een deel va n de N ieuw·
weergevonde nweg en de zijstrate n die aan dar deel grenzen. De Coe·
sewijnest raa t en de Age nori aweg fungeren als oos t- en wes tm ar kering_
In dit geb ied sta a n ongeveer 800 woningen_ De door mij ge hanteerde
begrenzing is van geografische, bestuurlijke en pla no logisc he aard en
heeft geen socia le beteke nis_
Een korre enqu êre onder 99 huishoud ens in de buurt heeft inzichr gege ven
in de algemene karakteristieken van de huisho ud ens en de leden daarvan
Dit onderzoek maakt deel uit van een promotieonderzoe k naar stedelijke bestaansverwerving en huisgebonden economische activiteiten in Suriname en Trinidad en Tobago .
Hiertoe is ook onderzoek gedaan in Krepi/Anniestraat te Parama ribo en in twee buunen in
Pon-of-Spain.
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alsmede in hun woonsituatie, bestaa nsverwervingsstrategieën en het
voo rko men van economische activite iten in of ro nd het huis. Vervolgens
zij n er va n de huisho udens di e huisgebonden econo misc he acriviteiten
o ntpl ooien, twintig geselecteerd. De belangrijkste betrokkene(n) hiervan
zijn uitgebreid geïntervi ewd over, onder a ndere, de organisatie va n hun
act iviteit, de bestaa nsvecwerving van hun huishoude n en hun binding aa n
de buurt. In twee focusgcoepen is ingegaan op de buurtontwikkeLing en
het o nd ernemerschap in Nieuwweergevondenweg. Ten slotte zij n GISdata verza meld en daarmee zijn ruimtelijke a nalyses gemaakt.

NIEUWWEERGEVONDENWEG
Vo lgens kaa rten uit de negenti ende en de eerste heJft van de twintigste
ee uw waarop Paramaribo en omgeving voorkomen, had het ge bied rond
N ieuwweergevondenweg een agrar ische functie (Boumecster 1973).
Uit ver halen va n bewoners di e al lange tijd in N ieuwwee rgevondenweg
wonen, is op te ma ken dat in de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw
de residentiële functie een aanvang nam. Enkele boeren verka velden
hun land en gaven mensen uit hun eigen achterban (fam ilie, bekenden,
kerkgenoten ) de mogelijkheid een stuk grond te beheren. Het blijft echter
onduidel ijk in de ve rh alen van bewo ners wat er ge beurde met de grondrechten die hieraa n verbonden waren. Wel sc hetsen zij dat er lange tijd
geen water, licht of zelfs wegen beschikbaa r waren. Dat kwam pas later,
toen 'de overh eid alles overnam' .6 Sommige stra ten rond Nieuwweergevo nd enweg lijken door de overheid zelf verkaveld te zijn.1ln de period e
vanaf 1950 tot heden heeft Nieuwweergevondenweg zich geleidelijk aan
o ntwikkeld van een ruraal , agra risc h gebied tot ee n peri-urbaan gebied
met ee n voornamelijk residentiële functi e.
Zoa ls gezegd dankt Nieuwweergevondenweg haa r naam aan de gelijknam ige straat die dwars door de wijk loopt en Pad van Wanica met de
Sa nto Bomapolder verbi ndt. Deze recentelijk opnieuw geasfalteerde weg
is tegenwoordig een drukke verkee rsade r in Paramaribo. Bussen, auto's
en vrac htverkeer beheersen de weg, maar oo k fi etse rs en bromfietsers
eisen - soms met gevaa r voor eigen leven - hun deel op. Voetga ngers
ve rkiezen noodgedwongen de bermen la ngs de weg. Aan beide zijden van
de straat is veel bedrijvigheid. Er zijn veel superma rkten, maa r ook kapperszaken en bea utysa lons, a urorepa rariewer kpla a tsen en eethuisjes. Va n
de hoofdweg lopen zandwegen de buurt in. Hier is weinig meer va n de
hectiek va n de ve rkee rsader te merken en hi er heeft de residentiële functie
6 Dit gebeurde in 1981 toen de stedenbouwkundige verordening van Paramaribo uitgebreid
werd, waa rdoor o.a . Nieuwweergevondenweg er ook onder viel (gesprek met D. Ferrier
op 4 december 2006).
7 De ontwikkeling va n Ni euwwee rg evond enweg is beschreven aan de hand van orale
geschiedschrijving. Over de formele documenten di e deze ve rhalen onde rbouwen, had ik
geen beschikking.
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van Nieuwweergevondellweg zich voornamelijk omwikkeld. Overal in
de w ijk wordt gebouwd of verbouwd. De variatie aan woningen is groot.
Oude houren erfwoningen staan naast moderne ' flatwoningen' (gelijkvloerse woningen) met daartussendoor door huizen op hoge neuren.

WONEN EN WOONOMGEVING
Ook de woonomstandigheden in het onderzochte deel van Nieuwweergevondenweg zijn gevarieerd. Van iets meer dan de helft van de woningen
(52 procenr) is (tenminste een van de leden van) het huishouden zelf
eige naa r. 7 procent woont in ee n woning waarvan familieleden die
elders ve rblij ven eigenaa r zi jn, 21 procent hUlIrt de woning en de overige 20 procent woom in een zoge na amde boedel. Deze groep bewoont
ee n woning die en/of perceel dar geërfd is van een overleden fami liel id
maar waarvan meerdere personen, soms zelf meerdere familiegeneraries
eigenaar zijn. 9 procent van alle huishoudens heeft te maken met een onze kere woonsituatie (te1l1tre iflsecurity) . Zij huren hun wo ning en hebben
geen contraCt of zijn in conflict met de eigenaar van de woning. Woon zekerheid en woningbezit zijn belangrijk voor lage inkomensgroepen
omdat zij hiermee over een onderpand beschikken waarmee ze toegang
krijgen tor leningen en kredieten. Tegelijkertijd zijn zij hierdoor bereid te
investeren in hun woonomgeving en in hun ondernemingen (vg l. de Soro
200 I). Het onderstaande frag ment uit een interview met een crèchehoudster van 43 jaar geeft hiervan een voorbee ld:
[Vraag: Zou II de crèche willen uitbreiden?] Ik heb we l zo ecn idee maar
ik zeg altijd: 'her erf is ni et van mij du s als je dat gaat doen moet je twee
keer denken want als zij [h aar broer met wie ze de boedel deelt: ze stelt
dat zij eigenaa r is van het huis en haar broer van het erfJ willen dat ik
wegga, moet ik weg.' Ik zou het wel willen uitbreiden, want dan kan ik
ook geld sparen voo r mijn huis. Het is niet zo goed. Maar nu moet ik
eerst geld sparen om mijn erf te kunnen kopen en niet voor ec n uitbreiding van de crèche. Voorlopig niet dus, maar het is wel in mijn hoofd.
Echter, woonzeker heid is ni et gelijk aan het hebben van een onderpand. In
het geval van een boedel bijvoorbeeld is er meestal we l sp rake van WOOIlzekerheid, maar hebben bewoners niet zonder meer beschikking ovcr een
onderpa nd vanwege de zeer complexe eigendomsrechten. De kwaliteit
van de woningen in Nieuwweergevondenweg is gevarieerd. Een kleine
groep (5 procent) verkeert in zeer slechte staat en de rest is in gelijke mate
va n goede of matige kwa li teit. De aangetroffen kwalite it en eigendomssirllatie van woningen in N iellwweergevondenweg is vergelijkbaar met die
in KrepilAnniesrraat waarover deze lfde informatie beschikbaar was.
Dat geldt echter niet voor de infrastructurele voorzieningen in Nieuwweergevo ndcnweg. Deze laten zeer te wensen over. Zoals eerder genoemd
Hebe Venes! ' Ik G'O'1 m.. , b'lJIo,i Ri,f

zijn, met uitzondering van de Nieuwweergevondenweg zelf, de wegen
niet geasfalteerd. De afwatering functioneert niet naar behoren waardoor
in de rege ntijd veel van de binnenwegen langdurig onder water komen
en diepe kuilen ontstaan. Veel woningen zijn dan niet bereikbaar. Maar
ook in de droge tijd is dit bepaa ld auto-onvriendelijk. VoortS bestaat
daardoor een grotere kans op infecties, zoals de ziekte van Weil. Door de
wateroverlast en de onvruchtbare grond vindt meer dan de helft van de
bewoners hun erf ongeschikt voor het kweken van planten.
Ook de drinkw3rervoorzjening in Nieuwweergevondenweg is onvoldoende. Een deel van de buurt is aangesloten op waterleidingen van de SWM,
die een deel van het water betrekt uit de bron Helena Christina, die niet J
toereikend is voor het hele gebied. Van alle huishoudens geeft 35 procent"
aan geen water via de waterleiding te krijgen. Zij gebru iken regenwater
of snijden de waterleiding. Een groep van 28 proceor krijgt wel water via
de waterleiding maar op onregelmatige basis. Slechts 37 procent heeft een
regelmatige toevoer via de waterle iding. Deze condit ies zijn waarschijnlijk
vergelijkbaar met die van andere gebieden aan de rand van Paramaribo
maar beduidend slechter dan die in de binnenstad, zoals aangetroffen in
AnniestraatIKrepi.
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BEWONERS EN SOCIALE ORGANISATIE
Zoa ls Figuur 1 laat zien is de ernische diversiteit van bewo ners va n

Nieuwweergevondenweg grom en is Nicuwwee rgevondenwcg een we rkelijk gemengde bUlIrt. 8 De gemiddelde hui sho udgrootte is 5, I maar
Hind osraa nse en Creoolse hui shoudens zij n beduidend kleiner, terwijl
Marron -hui shoud ens veel groter zijn. Ook kom je bij de ee rste groepe n
veel vaker zogenaamde kerngezinnen regen - bestaande uit" een of twee
ouders en hun kind (e ren) - dan bij de a nd ere g roepen. Hind ostaanse en
C reoolse hui shoudens ken nen ee n veel meer stedeli jke stru ctuur (ve rge-

lijkbaar mer die in Krepi/Anniestraar) dan de andere etnische groepen.

o Creool
36%

o Hindostaan
• Javaan
• Marron

• Gemengd

o Anders
Figuur 1. Etnische samenstelling van Nieuwweergevondenweg in 2003, per huishouden

Op de etni sche diversiteit van Nieuwweergevondenweg valt wel een
en ander af te dingen wanneer we kijken naar de ruimtelijke sp reiding
hiervan . Zoa ls Figuur 2 laat zien, is een groot deel va n de straten van

Nieuwweergevondenweg etnisch homogeen. Dir is re verk laren va nuir de
o ntstaa nsgesc hiedeni s van de buurt, roen de oo rspronkelijke boeren hun
land verdeelden onder mensen uit hun eigen directe sociale omgeving,
vaak binnen de eige n etnisc he groep. Een voo rmali ge Hind ostaanse eigenaa r bijvoorbeeld ve rdeelde zijn land onder zijn kinderen di e a llemaal
eigenaar zi jn va n meerdere woningen langs de binnenweg. Z ij op hun
beun verhuren deze uitsluitend aan Hind ostanen. Sommige StraTen zijn
religieus homogee n. Een voorbeeld hiervan treffen we aa n in een van de
eerste zijstrate n va n de N ieuwweergevondenweg. De voo rm a lige eigenaar
va n het landbouwge bied was ee n vooraanstaand lid va n de zevelldedagsad ventisTen. Hij ve rgaf delen va n zijn la nd in ee rste instantie aan leden van
zijn geloofsgemeenschap, Tor op de dag van vandaag behoort de overgrote
De etnische dominantie van huishoudens is bepaald door de etnisch e groep van alle
huishoudleden te noteren. Wanneer alle huishoudleden tot dezelfde etnische groep behoren of minder dan 25 procent van de leden tot een andere groep dan de dominante, is
de dominante aangehouden. In andere gevallen is het huishouden ingedeeld bij de groep
gemengden,

Hebe Verles l 'Ik \I'O" mlll hmo,i ni, f

meerderheid va n de bewoners aldaar tOt deze kerk. Uiteraard zijn er ook
straten met een an dere geschiedenis waar de bewoners veel minder gemeenschap pelijk hebben.

,- ..

o

0.2

0.4

I

I

kilometers

• Creool
... Hindostaan
• Marron
.. Gemengd
_Anders

Figuur 2. Etnisch-ruimtelijke spreiding van huishoudens in Nieuwweergevondenweg

De etnisc h- of religieus-ruimtelijke sp reiding va n de bevolking die met
de o ntstaa nsgesc hiedeni s sa menhangt heeft oo k gevo lge n voor de socia le
organisatie van de wijk. Sociale oriëntatie en cohesie zijn hoofdzakelijk
straatgebonden: een buurtgevoel dat 'Nieuwweergevondenweg' heet, bestaat niet. Bewoners beschrijven hun buurt vaak a ls de eigen straat en de
woningen aan de Nieuwweergevondenweg di e daara a n grenzen en hun
buurtrelaties beperken zich daar ook toe. Zo zegt mevrouw Pinas (70
jaar): 'De buurt, dat is voor mij deze straat. Verderop op de hoofdweg en
in di e andere straten, daar ken ik niet hoor. Ik ben met hi er.' In so mmige
stra ten is de socia le sa menhang sterker dan in andere. Hier zijn de ondersteunings netwerken sterker. In deze straten heb ben mensen een gemeenschappelijke karakteristiek: ze hebben dezelfde etni sc he en/o f religieu ze
achtergrond of zijn uit hetzelfde gebied a fkom stig. Straten waar dit niet
het geval is of waar sterke wisseling van bewoners is, hange n mee r als los
za nd aan elkaa r: er is geen eenheid volgens de bewoners.
De meeste bewoners gaven aan te hechten aa n goede bUlIrtrelaties. Maar
waa ruit bestaan dat soort relaties? Allereerst bestaan goede bUllrtrelaties
uit ondersteuning in tijden van crises, zoa ls ziekte, dood of inbraak.
Straatgenoten zijn op dit soort mom enten net zo be langrijk als familie.
Ten tweede berekenen goede relaties d at buren vertrouwelijk omgaan
met informatie: er wordt ni et geroddeld. Tenslotte geve n mensen aan dat
in goede buurtrela ties goederen va n elkaar geleend worden en dat men
elkaars kinderen mag corri ge ren. De intervi ews la ten zien dat bewoners
050 Tildschrlft voor SUflnamlsliek 2001.1

van st raten met een sterke gemeensc happelijke identiteit positiever over
de socia le relaties in de buurt zi jn dan bewoners van straten met een
zwakkere bllllrtidentiteir. Echter, in a ll e gesprekken kwam naar voren
dat buurtrebties in het verleden vee l beter waren da n tegenwoordig, Nu
kunnen buren beperkt op elkaar rekenen ,9 In tijden van nood staa t men
meestal voor elkaar klaar maar daarbuiten vee l minder, Dit Îs duidelijk
zichtba ar bij onderhoud va n straten. Veel van de zijwegen lopen in de regentijd onder, verzakken sterk en zitten snel vol kuilen , Jaarlijks moeten
de straten daarom eigenlijk verbeterd worden. De overheid doet dit niet
of nauwelijks en bewoners nemen dan ook zelf het voortouw hiertoe.
Echter, in veel st raten, zeker in die met een zwakke identiteit blijkt het erg
lastig de buurt mee te krijgen: 'De een zegt: "De overheid moet het doen ,
ik ga het niet doen." En de ander zegt: " Ik heb geen auto dus ik hoef ni et
mee te betalen," maar dan denk ik: "Jij gebruikt die st raat toch ook? '"
(restaura nth ouder, 46 jaar, in Nieuwweergevondenweg),
In alle deelgebieden van Nieuwweergevondenweg ervaren mensen ee n verminderd gevoel va n saamhorigheid en toegenomen criminaliteit. 'Vroeger
was het hier ec ht fijn, Het was rustig. Maar nu? Er zijn verschrikkelijk veel
dieven en kwajongens die hi er rond komen hangen' (Gle nd a, 43 jaar). Ook
klaagt men over ge roddel. In straten met ee n sterke buurtidenriteit wordt
ge roddeld ove r mensen die van de hee rsende normen af (lijken te) wijken,
waardoor mensen hun persoonlijke zaken minder makkelijk met elkaar bespreken, Aan de ande re kant vertrouwt men elkaa r hi er wel. Inbrekers en
di even zijn er in overvloed, maar 'ze' komen van andere straten, of uit een
andere buurt. Dit is anders in straten met een minder ster ke buurtbinding,
Hier is veel meer wantrouwen over buren. Zo sprak ik een dame die haar
buurman betichtte van het frustreren van de kasmoni en de buurvrouw va n
de verkoop van bedorven waar. Op mijn vragen hoe bewoners contacten
onderhoude n met hun buren luidde vaak het a nrwoord: ' Ik groet, maar ik
bemoei niet en ik ga niet bij ze. Daar komen ruzie en problemen van.' Een
winkelierster voegde hi er aa n toe: 'Nou, her eerste jaar dat ik hier was, had
ik echt ni et veel conract met de mensen, ma a r nu wel meer. Ik bemoei nog
steeds nier echt mer mensen, Zo ben ik ook opgegroeid. Ik doe dat nier.
Maar het is vooral zakelijk. De meeste persoonlijke zaken ken ik van ze rde
buurt] maar ik bemoei ni et echt en ze weten niet van mij. '
De vraag hoe deze wijze van relaties onderhouden gerelateerd is aan
het he bben va n ee n HBEA aan de ene kant en normen en waarden in
Niellwweergevondenweg aa n de andere kant wordt hier verde r uitgewerkt. Formele en informele buurtorganisaties en instituten zijn ee n
andere manier om een bllurtidentiteit weer te geven of te vers terk en. In
het door mij bestudeerde deel va n Nieuwweergevondenweg zijn, anno
Het is uiteindelijk de vraag in hoeverre dat werkelijk zo is, omdat mensen vaak de neiging

hebben het verleden te romantiseren.
Hebe Verres! 'Ik groeI maer bemoei niet'

2003, gee n formele, actieve sociale buurtorganisaties. De bewoners gaan
hiervoor, zij het in beperkte mate, naar StibuJa in Latour. Ook scholen
en kerken zijn er nauwelijks. Alleen de gemeenschap van de zevendedagsadventisten runt een school, een kerk en een crèche. De school herbergt
veel kinderen uit de buurt ongeacht hun religieuze achtergrond en kan
daarom beschouwd worden a ls de meest actieve buurtinstitutie. Een
enkele bewoner praat over initiatieven uit verleden en heden om politieke
en jongerenorganisaties op te richten.

BESTAANSVERWERVING
In Figuur 3 wordt de hoofdbezigheid van bewoners in Nieuwweergevondenweg en Paramaribo als geheel wee rgegeven. 10 Zo'n 40 procent van de
bevolking in Nieuwweergevondenweg maakt deel uit van de beroepsbevolking.11 Dit is veel hoger onder mannen (49 procent) dan onder vrouwen
(32 procent). Tien procent van hen heeft aangegeven werkloos te zijn
(13 procent onder de vrouwen en 8 procent ond er de mannen ). Uir de
figuur hieronder wordt duidelijk dat de hoofdacti viteiten van bewoners
uit Nieuwweergevondenweg - in brede zin - nauwelijks verschjLJen van
die van Paramaribo als geheel. Opvallend is her hoge percentage inwoners
in de wijk dat als hoofdbezigheid studie opgeeft of meldt gezinsverzorgerl
huisvrouw te zijn en zich niet tot de beroepsbevolking rekent.
Een nadere analyse van het type arbeidsovereenkomst laat zien dat 23 procent van de werkenden voor de overheid werkzaam is, 16 procent in vaste
di enst is in de particuliere sector, 23 procent niet vast in de particuliere
sector werkt en maar liefsr 38 procent zelfstandige is. De beroepsgroepen
die in Nieuwweergevondenweg dominant zijn (zie Figuur 4) wijken af
van die in Paramaribo als geheel in die zin dat men met name actief is in
de laaggekwaljfjceerde beroepen en niet in werenschappelijke of managementsfuncties.
]n de interviews is de mensen gevraagd hoeveel bronnen van inkomsten zij
hadden. Gemiddeld was dat ruim drie (3,22) . Creolen en Marrons hadden
een groter aantal bronnen (3,8) en Hindostanen beduidend minder (2,3 ).
Het aantal verschillende bronnen was gemiddeld twee. Door u.it meerdere
bronnen inkomsten te vergaren verhogen huishoudens aan de ene kant hun
inkomen en vergroten ze tegelijkertijd de ze kerheid van hun inkomen:
[Vtaag: Zou u liever alleen de crèche hebben en uw baan voor de overheid laten?] Mang, je komr niet uit hoor! Hier kun je niet berekenen. Kijk
misschien heb ik vandaag 10 kinderen maar morgen 8, 6, en eind van
de maand heb je er 5 staan . Maar je hebt berekend je krijgt geld voor
10 De data voor Paramaribo als geheel zijn betrokken uit de censusdata van Suriname (ABS

20061.
11 Iedereen boven de 15 jaar die werkzaam is of actief op zoek is naar werk, behoort tot de
beroepsbevolking .
OIO Tijdschrilt voor Surinamisliek 2001.1
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Figuur 3. Hoofdbezigheid van de bewoners in Nieuwweergevondenweg en Paramaribo
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Figuur 4. Beroepsgroepen van de werkenden in Nieuvvweergevondenweg en Paramaribo
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10 kinderen. Hoe kom je uit dan? Je gaat licht, water, telefoon moeten
betalen. Hoe ga je doen? Bij de overheid ben je zeker dat je elke maand
je geld krijgt en met zo een bedrag kun je licht, water, je telefoon betalen
en je kunt een zak rijst kopen ermee. (Glenda, 43, crèchehoudster)
In Figuur 5 is aangegeven welk soort bronnen huishoudens met eell
verschillende etnisch dominante groep aanwenden om inkomen re vergaren. Deze figuur maakt duidelijk dat in driekwart van de huishoudens
tenminste één lid aan betaalde arbeid buiten het huishouden doet. Voorts
laat de figuur zien dat huisgebonden economische activiteiten (HBEA's)
de tweede meest frequente bron van inkomen vormen. Wanneer we dit
soo rt activiteiten meerekenen, die geen kasinkomen maar alleen goederen
produceren en die voornamelijk bestaan uit agrarische activiteiten, stijgt
het percentage zelfs tot ruim 67. Betaalde arbeid werd het vaakst als belangrijkste inkomen benoemd, gevolgd door huisgebonden economische
activiteiten en buitenlandse overmakingen .
Tussen de verschillende etnische groepen zitten behoorlijke verschillen
ten aanzien van bronnen van inkomsten. De betekenis hiervan zou in
ander onderzoek nader uitgediept moeten worden . In het kader van dit
artikel is het opvallend dat huishoudens met een dominant Creoolse ofJ
gemengde signatuur veel vaker overmakingen uit het buitenland krijgen
en Creoolse en Javaanse huishoudens vaker dan de andere groepen een
bepaalde huisgebonden economische activiteit ontplooien. Marrons verwerven hun bestaan vaak op meerdere locaties, zowel in de stad als in het
binnenland (goudwinning en landbouw). De enquête heeft weinig inzicht
gegeven in de precieze hoogtes van inkomens waarover huishoudens de
beschikking hebben.

HUISGEBONOEN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
Huisgebonden economische activiteiten in Nieuwweergevondenweg
laten een gevarieerd beeld zien. In iedere straat is ten minste één vrouw
bezig met de verkoop van ijsjes en zuurgoed, er zijn uitdeukbedrijven,
spuiterijen en werkplaatsen met automonteurs, een werkp laats waar verschillende soorten chips gemaakt worden, een dame die angisa's en koto's
maakt, 12 naaiateliers waar kleding versteld wordt maar ook dames- en
herengelegenheidskleding gemaakt wordt. Enkele mensen maken fiado
op bestelling of verkopen bami op straatfeesten . En er zijn babysitters en
haarvlechters. Het algemene beeld is dat het aantal bedrijven dat dezelfde
activiteiten ontplooit, groot is en dat ook de competitie behoorlijk groot
is. In totaal is 19 procent van de huishoudens in Nieuwweergevondenweg
actief in de {weder )verkoop, 13 procent in de dienstverlening, 26 procent
12 Deze vrouw was in 2003 net begonnen haar hobby tot een bedrijf uit te breiden. Helaas is
zij een paar maanden later overleden.
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figuur 5. Huishoudens (in procent) in Nieuwweergevondenweg die beschikking hebben over een
specifieke bron van inkomsten

in de pro ductie va n goederen, verhuurt 2 proce nt een dee l va n zijn hui s of
een erfwo nin g, kwee kt 33 proce nt van d e hui sho uden s pla nten en houdt
29,3 proce nt kippen. In a lle sectoren vormen vro uwen de mee rd erheid ,
beha lve in de di enstverl ening, waa r de m a nnen do minanr zijn (voo rn amelijk al s a uto monteur ).
M et twinri g hui sho udens zijn diepte-interview s ge ho ud en waa rin ges proken is o ve r 23 hui sgebonden economisc he activiteiten. Deze interviews
la ren zien dat voor 26 procent dit ink o men het eni ge in her hui sho ud en
is, voor 22 procent het belangrijkste en voo r 52 proce nt een secunda ir in ko men . In termen van a rbeidsin zet is 60 proce nt a fh a nkelijk va n fulltime
a rbeidsinzet (25 uur o f meer per wee k) en de overige 40 procent va n pa rttime in zet (minder da n 25 uur). In 9 2 procent va n de acti viteiten komt a lle
a rbeid va n binnen het hui shouden. Va n de 23 acti viteiten is in to ta a l 57
proce nt ge hee l info rmeel en 17 procent is gedeeltel ijk gefo rmali see rd. Z ij
hebben bijvoo rbeeld wel ee n keuring va n het Burea u Openba re Gezo ndheid (BOG), di e verpli cht is voo r voedselverk o pers, maa r gee n reg istra ti e
bij de belastingdienst.
De o veri ge 26 procent is gehee l geform a lisee rd volgens de ri chtlijn en di e
o p hun o ndern emin g van toepa ssing zijn . M et nam e de zichtba re bedrijven zijn gefo rmal iseerd (Verrest & Post 2005) . Fo rmali se ren heeft voor
de meeste H BEA-ondern cmers weini g voo rdelen. Het betekent in hun
oge n voo ral vee l rompslo mp. Ni er regi streren berekent over igens wel dar
recla me ma ken en her verkrijgen van bedrijfslenin ge ll moeilijk zijn. De
wersha ndh a vin g is beperkr, maar o p rips van bewoners wo rdt vo lgens
Hebe VenesI 'Ik grOl! mllr bemOlÎ nÎet'

ondernemers door de betreffende instellingen we l ingegaan. Dit betekent
dat straatbewoners in principe huisgebo nden eco no mische activiteiten
kunnen aangeven bij de aut oriteiten. De buurt is de enige markt voo r 57
procent van ondern emers, terwij l 22 procent een ma rkt binnen en buiten
de buurt heeft en ee nzelfde percentage alleen een markt buiten de buurt.
Dat betekent dat bijna 80 procent va n de o nderne mers in ieder geva l de
buurt als klam heeft en daarmee dus ook ve rbo nden is met de buurt.
Deze korte beschrijving laat zien dat huisge bonden economische activiteiten voor tenminste dri e aspecten va n hun opereren ster k geïntegreerd
zi jn in de buurt. Ten eerste concurreren zij l11et vergelijkbare bed rijven
van buurtgenoten, voorts zijn zij voor gedogen van informa liteit en
eve ntuele overlast afhankelijk van de buurt en tenslotte fungeert de buurt
als belangrijkste afzetmarkt. HBEA-o nd ern emers verkeren dus in de

twijfelac htige en soms spann ingsvolle situatie dat zij zowel persoonlijke
als zakelijke relaties met hun buren (hebben re) onderhouden.

HUISGEBONOEN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN EN SOCIALE RELATIES
Zoa ls in de vorige paragraaf naar vo ren is geko men, is de buurt, en zijn
daarmee de sociale relaties die HBEA-onderne mers hiermee onderhouden,
voor hen van groot belang. Daa rbij wo rden deze relaties mijns inziens
bepaald door drie domjnante no rm en die onder hen leven: ' Iedereen moet
geld verdiene n', 'goede buren zij n belangrijk', en 'iederee n is jaloers en
men gum elkaar niets' . De eerste overtui ging, ' iedereen moet geld kunn en
ve rdi enen', ligt ten grondslag aan opinies van HBEA-ondernemers over
de concurren tie waar zij mee te maken hebben. Voor voedselp roducenten,
zoals de zuurgoed- en ijsjesverkopers, di e sterk op de straat georiënteerd

zijn, komt deze concurrentie vaak van direcre buren. Vanwege de kleine
afze tmarkt betekent concurrentie dat de omzet afn eemt. Met name valt
op dat in een va n de zijwegen maar liefst zeven vrouwen verkopen aan
passerende schoolkinderen. Meerdere van hen claimen dat zi j de eerste
wa ren, maar zij spreken zeer mild en weinig afke urend over hun concurrenten. Een vrouw beschreef haar concurrentie als vo lgt:
Er zijn zoveel mensen die hier verkopen. Vroeger ve rkocht niemand, alleen
ik, maar de laats te tijd zij n er veel bijgekomen. Je weet, mensen zijn jaloers
toch?? En ze denken: Misschien gaa t het ook bij mij. Maar nu verkoopt
iedereen. Ik denk bij mezelf: Ik verdien mijn eigen brood, jij verdient jouw
eigen brood. Je kunt niet boos worden. Het is hun eige n erf en zo. Jij moet
weten goed te koken en dan verkoop je. (Marleen, verkoopt snacks aan
sc hoolkinderen, Nieuwweergevondenweg)
Ook ee n automonteur en supermarkth oud er spreken over de huns inziens
toe nemende concurrentie. De a utom onte ur kent de conc urrenten nauweli jks, maar benadrukt dat hij concurrentie heeft va n mensen die 'niet
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weren hoe ze auro's moeren maken' en ni er va n de officiële dea lers want
di e 'v rage n reveel ge ld voor war ze wel en nier doen' . De s uperm a rkre i ~
genaar echrer beschrijfr hoe 'de ene na de a nd ere ve rgunnin g uirgegeven
wo rdr doo r her ministeri e van Handel en Industrie', waardoor het aantal
superm arkten stijgt. M aa [ de eigenaren da arva n verhuren de ruimte soms
aan derden, onder wie Chinezen, di e vervolgens deze bedrijven in beheer
krijgen. Dit zijn du s meesta l gee n buurtgenoten.
Ook speelt de geda chte dat ' iede ree n iers moet kunn en verdienen' bij
de acceptatie va n vee l overlast di e door so mmige HBEA's wordt gepro~
duceerd en va n her feir dar deze ond ern emingen zic h o nttrekk en aa n de
werten en regels voor bedrij ve n. Dir wordt door vee l ondernemers wel er~
ke nd , maar zij geve n di rect aan da t ' jaloezie' en het gegeve n da t ' ni emand
elkaar iets gunt' bij a nd eren ervoor kunn en zo rge n dat je juist wel wordt
aangegeven aan de auro riteiten en da r ove rla st ni et la nge r gero lereerd
wordt. Dit wordt goed weergegeven doo r ee n aantal ondern emers rijdens
een doo r mij gehoud en bijee nkomst va n de foclisgroep: 'Ja, wij zijn wel
ge registree rd. Ik ben bang de belasting hier te krij gen. Die kans is op zich
ni et zo groot maar de kan s dat buren je aa ngeven is wel groot en dan heb
je wel ee n problee m! In deze buurt zijn mensen jaloers en gunn en elkaar
ni ets. Ze denken dat je vee l geld verdienr met wat je doer.'
Deze jaloezie is vergelijkbaar mer de krabbenma ndm enra litei t waar Wil~
SO Il (1973) over spreek t en met de idee va n negatieve waarden en norm en
Hebe Verrest
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waarop Portes en Sensenbrenner (1993) wijzen. Deze jaloezie houdt ook
in dat een aantal ondernemers zich niet fair bejegend voelt. Dit uit zich
vooral in veelvuldige verzoeken om krediet en slechw afbetaling 'omdat
men denkt dat je het hebt'. De supermarkten, crèchehoudster, naaisters
en automonteurs hebben hier veel l11ee te maken. De crèchehoudster
vertelt:
Je hebt niet elke maand een vast bedrag. Je berekent dar je van de maand
bijvoorbeeld Sf 300,000 hebt. Dan zijn al die kinderen de hele maand
gekomen maar toch heb je je 300,000 niet.
Een paar komen altijd en gaan je uitleggen: 'Ik was ziek, ik heb geen
geld, kun je me tijd geven.' Dan is die al uitgevallen. De andere zegt:
' Mijn man is naar boven gegaan [naar het binnenland] en heeft nog geen
geld gestuurd.' Weer een ander: 'Ik ga je straks geven.' Soms krijg je het
wel later. Je hebt sommige die wel echr eerlijk zijn, maar sommige ... ze
blijven gewoon weg na een tijdje. De eerste maand vragen ze je rekening
re houden, de tweede maand houd ik rekening en dan blijven ze gewoon
weg. Nu ben ik streng. De eerste maand kan ik nog door de vingers
kijken maar dan.
Uit het verhaal van deze vrouw blijkt ook dar er een derde onderliggende
norm bestaat: de norm dat je goede relaties met je buren hebt omdat je
elkaar nodig kunt hebben. Dit is de idee van reciprociteit, zoals beschreven door Portes en Sensenbrenner ~' 1993) . Door alle respondenten wordt
daar vee lvuldig naar verwezen. Je zorgt dat je werkbare relaties hebr met
je buurtgenoten, want je hebt elkaar nodig in tijden van nood . Bovendien
kan hulp van jou aan een buur in de toekomst weer iets opleveren . Het
idee van reciprociteit levert steun op voor startende ondernemers, maar
zorgt er ook voor dat HBEA-bedrijvers hun buren meer ondersteunen
dan zij zakelijk gezien zouden moeten doen. Dit speelt een rol in het geval
van kredierverstrekking, maar bijvoorbeeld ook bij het bepalen van prijzen. Het vragen van geld voor het maken van bami voor de verjaardag
van de buurvrouw wordt immers niet echt geaccepteerd.
De verschillende normen die sociaal kapitaal kunnen o nderbouwen, komen allemaal voor in Nieuwweergevondenweg, maar niet in de extreme
vormen zoals ze beschreven zijn door Portes (1998) en Wilson (1973).
De krabbenmandmenta liteit bijvoorbeeld is in N ieuwweergevondenweg
niet zo sterk naar voren gekomen als in het onderzoek in Trinidad. Ik
zou dit wi llen verklaren vanuit de gedachte dat Nieuwweergevonde nweg
dan wel een lage inkomenswijk is maar intern niet homogeen, noch wat
betreft etnische achtergrond, noch wat betreft de sociaal-economische
situatie of het gebied van herkomst. In de buurt heerst geen algemeen
gevoel dat men zich in een underdogpositie bevindt en dat zorgt ervoor
dat de positieve en negatieve gevolgen voortvloeiend uit de rol van het so050 Tijdschrift voor Surinamistiek 2001 .1

ciaal kap itaal, daar mind er ext reem zijn. Bovendi en lijken de straten !TIet
een zee r sterke socia le sa menhang de nega ti eve gevo lge n ni et in sterkere
mate te ervaren dan de stra ten met minder intense socia le rel a ties. Sterker
nog, de negati eve gevolgen lijken gecompenseerd te kunn en worden door
de positieve kanten va n sociaa l kap itaal en die zijn vee l ster ker in de
gebieden met intensieve sociale contacten.

'IK GROET MAAR BEMOEI NIET'
In de bestaansverwerving van veel hui sho ud ens zijn hun hui sge bond en
econo mi sc he ac tiviteiten belangrijk. Dit leidt tot relati es tussen o ndernemers van hui sge bond en eco nomisc he activiteiten en de buurt di e
gebasee rd zijn op verschil\ende conflicterende norm en die positieve en
negatieve gevo lgen kunn en hebben voor hun onderneming. Vaa k ge lden
er meerdere normen tegelijkertijd. Zo o ndersteunen buren iemands
hui sge bo nden activ iteiten ondank s de overlast die deze veroorzaken of
de co ncurrenti e di e ze vormen voor de eigen activiteiten. Niet zelden
speel t het beschikken over teveel kennis va n de situatie van de buren en
a nd erso m van de buren over de ondern emer hi erin ee n storend e ro l. Het
kan leiden to t claims op reciprociteit, maar het kan ook gevoe lens va n
jaloezie stimulere n. Voor de o nd ern emers van huisgebonden activiteiten
kan veel kennis over de situati e van buren hun mogelijke bereidheid om
kredieten te ve rstrekken vergroten. Jui st in zo'n situatie is het onderho uden van confli ctvrij e, o ppervlakkige contac ten va n belang. Om dit te
berei ken lijkt het hebben van goede relaties o p afstan d de beste optie: 'Ik
groet maar bemoei ni et.'
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Pam H. Zuurbier

Afstand zonder afscheid
Transnationale elementen in levensverhal en
van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen
IN HET KORT
In veel onderzoek naa r tra nsnationa lisme is gekozen 0111 dc ervaringen
van (re)migra n tcn als uitgangspunt te ncmcn. 1 Omdat in deze ervaringen
zowel elementen voorkomen van de ontvangende als de vertrekkende
samenleving worden ze in veel gevallen geassocieerd mer duale verbon-

denheid . Her doel van dit artikel is re laren zien hoe AfTo -Surinaamse
rcmigrantcnvrOllwen in levensverhalen deze zogeheten transnationale
elemcnrcil gebruiken om de culturele en sociale praktijken uit beide lan -

den tc herwaarderen en te integreren. Door gebruik tc maken van onder
meer een selectie van beelden uit hun eigen verleden en die re verv lechten
met dominante praktijken word t 'diaspora gere-creëerd'. Onder diaspora
wordt in dit artikel specifieke voorstellingen van identiteiten over het
verleden waarnaar niet noodzake lijkerwijs wordt terugverlangd verstaan.
De re-creaties moeten dan ook worden opgevat als 'tussenruimten'
waarin de cu ltuur van he t herkomstland en het voorma lige gas tl and opnieuw wordt gedefinieerd, in gepast en verbo nden met de eigen specifieke
positie. Gekozen is voor fragmenten van één Afro-Su rinaamse remigra ntenvrouw om de variatie en frequentie van het gebruik van transnatio nale
elementen voor re-creatie va n diaspora te be nadrukken.

TRANSNATIONALISME
Wie de Nederlandse en buiten landse literaruur over internationale migrat ie en remigrat ie leest maakt in toenemende mate kennis met noties
als 'transnationa lisme' en ·transmigranten'. Internationa le migratieonderzoekers laten zien dat de (re lmigratiesrromen als gevo lg van g lobalisering omvangrijker en gevarieerder zijn geworden; ook zou er sprake
zijn van nieuwe soorten (re)migratie waarbij het hebben van één vaste
vestigingsp laats afneemt. Hedendaagse 'transmig ranten' reizen nier meer
van de ene naar de andere samen leving, maar voelen zich in meerdere
samenlevinge n th uis, spreke n meerdere ra len en verkrijgen eenvo ud iger
dan voor heen hun inkomen ui t grensoversc h rijdende economische activiteite n, is het argument van Snel, Engberscll en lee rkes (2004). Voora l
Graag dank ik dr. Anouk de Koning en prof.dr. Ad de Bruijne voor hun waardevolle adviezen bij het schrijven van dit artikel.

de groei va n de wereldbevolking en de omwikkelingen in transpo rt en
co mmunicatietec hn ologie hebben de (re)migratiestromen doen toenemen
tot ee n voo rdi en o ngekende o mvang (o. m. Va n Amersfoort 2001; Snel,
Engbersen & Leerkes 2004).
Noti es a ls 'tra nsnationa lisme' en 'transmigranten' hebben ook in Nederla nd de afge lopen jaren rot nieuw ond erzoek geleid. Zo zi jn er studies
verschenen naar de betekenis van tra nsnatio nale socia le netwerke n voor
o nd er meer illega le migranten, migrante nondern emers en de frequentie
en omva ng van internationale geldstro men (G ho ras hi 2003; Van de
Meer 2004; Staring 2001). Veel van dit onderzoek is in zoverre eenzijdig
dat de meeste aandacht uitgaat naar de betek enis van transnationalisme
voor migra nten en migrantengemeenschappen. Daarbij staat ter di sc ussie
wie tot de groep 'transmigra nten' gerekend moe t worden. Wanneer het
alle mi granten betreft die zowel in de vertrekkende als de ontvangende
samenl eving sociale betrekkingen onderh ouden, is met de huidige ontwikkeli ngen in de communicatietechnologie deze groep zeer groot en zeer
gevarieerd. Po rtes, Guarnizo e n Landoit (1999) kiezen daarom voor een
nauwgezette o mschrijving die voora l gefocust is op regul iere professionele activiteiten tussen het he rkom stla nd en het gastland: 'acti vities rhar
require regul a r and sustained social contact over ri me across narional
borders for their implementation'. Andere o nderzoe kers men en dar her
mind er gaa t om professionele bindingen, maa r dat juist de familiale verbondenheid ee n kenmerk is va n transnati ona lisme (Sta ring 2001).

DUALE VERBONDENHEID
In de sociale we tenschappen wordt in veel onderzoek naar transnationalisme er voor gekozen om de ervaringen van mi granten als uitgangspunt
te nemen . In deze ervaringen komen zowel elementen voor van de ontvangende als de vertrekkende samenleving, en wordt in bijna alle gevallen
transnationalisme geassocieerd met vormen va n dual e verbondenheid (vgl.
Ghorashi 2004). In deze zogeheten 'duale levens' worden op meerdere
plaatsen ervaringen van verbondenheid voorgesteld (Portes 1997: 812)
en leiden in veel gevallen rot 'dua! authoriry and loyalry within diasporas'
(S heffe r 1996). Halleh Ghorashi (2004) brengt terecht in dat deze benadering veronderstelt dat migranten altijd gevoelens va n loya liteit zouden
koestere n ten opzichte van her 1and va n herkomst. Voorts implicee rt zij een
essentialistische benadering van nOties als ' identiteit' en 'verbonden heid'.
Wanneer co nstructies van identiteiten in levensverha len het verleden ophemelen in ee n poging het verlaten land of huis te hersc heppen, spreken we
van esse ntialisme. Onderzoek heeft echter laren zien dar deze benadering
va n noties als ' identiteit', 'thuis' of 'verbond enh eid' ni et langer afdoende
is, omdar ze complexer is dan simpele verwijzingen na a r territoriaal
ge bied (Appadurai 1988; Malkki 1992). Verder is er in toenemende mate
spra ke van de-territorialisarie, wat onder meer inhoudt dat betekenissen
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sa mengesteld worden zo nd er noodzaak van plaatsgebondenheid. Verder
wijst StLl~lf[ Ha ll (1992: 297) terec ht op de toenemende culturele hyb riditeir va n bijna a lle huidi ge West-Europese staten. Het heterogene karakter
van deze sta ten is de voornaamste aanleiding afstand te doen van de
opvatting dat identiteiten verbo nden zi jn met homogene nationale sta ten
(vgl. Glick Schill er] 999) . Kortom, er zijn nieuwe defi niti es nod ig o m
' iden titei r', ' thui s', 'cu ltuu r' en 'verbonde nheid' te omsc hrij ve n, waarbij
voo ra l stil gestaa n moet worden bij de processen van het co nstrueren,
voorste ll en en veranderen van die identiteit (G horas hi 2004 ). Er za l in
onderzoek aa ndac ht moeten zi jn voor de manieren waarop ve rschi llend e
c ulturen in leve nsver ha len worden vervlochten en de wijze waarop iden titeiten zich daarin uitdrukk en en onde rh a nd elen met ' ni euwe ruimten'
(Gowricharn 2004 ). Identiteiten zijn daarmee niet la nger sta ti sch noch
monolithisch, ma ar dyna misc h, complex en hybrid e (Ghoras hi 2004).
C ulturele hybriditeit is een vee l gebruikte term in de socia le wetenschappen
waarmee vaa k wordt aa nged uid hoe mensen uit meerdere culturel e bronnen putten of gebru ik maken va n verschillende cu lturele achtergronden
(Bhabha 1994; Hall 1992; Werbner & Madood 1997). Her geeft aa n hoe
mensen versc hillende posities binnen en tussen culturen innemen, en representeert daa rm ee ee n dynamische en plurale noti e van cultuur. In de essen ti a listi sche benadering zien we ee n statisc he en monolithische noti e van
cultuur, waardoor beide benaderingen wel a ls elkaars tege nhanger worden
voorgesteld. In navolging van G horaslü (2004) ben ik van menin g dat de
tegenstelling tussen essenti alisti sc he en hybride praktijken van cultuur niet
langer stand houdt, en ze lfs nosta lgische elementen levensverha len ni et
meer of minder esse ntia listisc h ma ken. Ook nostalgie is niet statisch o f
geïdea lisee rd , maar komt tot stand in de context va n de vertelling waarbij
ac ht moet worden geslagen op de specifieke positie van de vertell er.
Tijdens mijn gesprekken met oudere Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Para maribo viel me bijvoorbeeld op da t de vro uwen in één ade m
konden zegge n hoe ze Surinaams ge hoorzaa m in de klas Op de blanke
top der duinen zongen en na migrarie voor 'gastar beider' werden aangezien. Hoewel deze heri nn eringen meestal dynamisch worden uitge legd,
is de nostalgie erin ni et statisc h maar draagt op ee n specifieke wi jze bij
tot de betekeni s va n een reeks jeugdbeelden uit het persoonlijke ve rl eden
va n de verteller (vgl. Kerkhof 2000) . Met de pogingen va n deze vrouwe n
in hun leve nsverhalen het verlaten huis of land te hersc hep pen, trachten
ze naar mijn mening gee n sta ti sc he situa ti e te creëren. Noch proberen ze
statisc he o f mo no lithi sc he grenzen te trekken tu ssen de cu ltuu r va n het
gas tlanJ uf h e rkom~tla nd. Ze verte llen aan de hand van zogenaa md e
ijkpunten een uitga ngssi tuati e die leidt tot re-creatie va n diaspora en
waarbij afhanke lijk van de positie va n de vertel ler gep ut ka n worde n uit
de ko lonie Suriname, Nederland of de republiek Suriname. Ha lls (1 992)
co ncep tu a lise ring van de culturele identiteit is hierbij waardevol, waarin
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wordt gesteld dat vertel identiteiten refereren aan het verleden en bij reconstructie gebruik maken van het heden. Hierdoor is het beeld van het
verleden steeds aan verandering onderhevig.
In dit artikel - dat deel uitmaakt van een breder onderzoek 2 - zal aan
de hand van fragmenten uit een levensverhaal van een Afro-Surinaamse
remigranrenvrouw aandacht worden besteed aan de keuzes en posities
die gemaakt worden binnen en tussen culturen. Uitgaande van een
dynamische en plurale notie van cultuur zullen de voornamelijk hybride
praktijken worden geanalyseerd aan de hand van hun bijdragen aan de
re-creatie van diaspora. Verder zal aandacht worden besteed aan de rol
die levensverhalen vervullen bij het re-creëren van hybride, relationele en
imaginaire posities. Het diaspotadiscours in dit artikel wijst daarmee niet
langer op een geografisch begrip, maar verwijst naar specifieke voorstellingen van identiteiten over het verleden waarbij gebruik wordt gemaakt
van 'natuurlijke' ijkpunten aan de hand waarvan de specifieke situatie
van de verteller tot stand komt. Bovendien verwijst diaspora niet noodzakelijk naar een verleden waarnaar wordt terugverlangd, het kan ook
als achtergrond fungeren waartegen de nieuwe omstandigheden worden
afgewogen . Cliffords omschrijving van diaspora sluit hierbij goed aan:
Diaspo rist discourses reAeet the sense of being part of an ongoing transnational nerwork that inc\udes the homeland, nor as something simply
left behind, but as a place of attachment in a contrapuntal modernity
(Cliffo rd 1994: 311).
Transmigranten maken in belangrijke mate deel uit van transnationale
netwerken die zowel het herkomstland als het gastland omvatten . 10/
hun socia le werkelijkheid wordt de plaats van vestiging en de plaats
van herkomst het belangrijkste referentiekader voor hun levensverhalen.
Transmigranten zijn daarmee producenten van verschi llende met elkaa r
verbonden vertellingen, verhalen en cu lturen. Ze behoren daarmee op
herzelfde momenr ror verschillende 'rhuisplaatsen ' (vg!. Pones 1997).

SURINAAMSE (RE)MIGRATIE
Migratie uit het overzeese rijksdeel Suriname zoa ls dat vijftig jaar geleden
breed vorm kreeg, is aanvankelijk studiemigratie en aansluitend arbeidsmigratie met economische motieven. Daarbij hebben de bestaande historische
banden tussen Suriname en Nederland een positieve invloed op de migratie. Niet alleen taal en cultuur, ook het geïmporteerde Europese onderwijssysteem heeft daartoe bijgedragen. Bovendien heeft de rechtspositie van
2 Voor mijn onderzoek naar remigratiemotieven bij drie generaties Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen sprak ik in 2002 en de eerste maanden van 2003 met onder andere 24
Afre-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo.
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'niet-blanke' bevolkingsgroepen onder invloed van de versnelde dekoloni satieprocessen tu ssen 1950 en 1970 een belangrijke rol gespeeld. AI snel
vatte her besef post dat in het rijksdeel ongeacht de sociaa l-economische
klasse of culturele afkomst sp rake was van beperkte o nrp looiingskansen.
Daarenregen lag de grore rijke wereld met onbeperkre mogelijkheden aan
de a ndere kant van de Atlantische Oceaan (Corsten 1993:36).
Tot 1950 zijn het vooral de leden va n de gegoede middenklasse die
het avontuur naar Nederland wagen (Bove nkerk 19 75: 8) . Deze groep
migra nten is klein en bestaat voorname lijk uit personen die goed op de
hoogte zijn van wat hen in het moederland re wachren staat. Na 1950
komen er door de welvaartsstijging en een roename van het passagiersvervoer door de lucht ook andere groepen uir de Surinaamse bevolking.
Dit betekent echter niet dat alle sociaal-economische lagen migreren na a r
het moederland. Migratie blijft lange tijd een aangelegenheid van de
midd enklasse. Tot 1965 migreren voornamelijk Creoolse mannen uit de
hoofdstad omdat zij het meesr geürbaniseerd en ve rweste rd zijn (Lamur
1973). Voorts zijn Zielhuis en Girdhari (1973: 34) van mening dat onder
C reolen lange tijd ee n geïdealiseerde voorsrelling van Nederland heeft
bestaan di e de migratie heeft gestimuleerd (zie ook Oostindie 1998). In
de jaren zesti g wanneer de economische situatie van Suriname verslechtert en de voorz ieningen in Nederland verbeteren, komt de migrati e na ar
Nederland pas goed op gang. Het aanral in Nederland woonachtige
Surinamers is rond 1971 ongeveer 40 .000 personen (e hoen ni 1992;
La mur 1993: 6) . Volgens Bovenkerk (1981: 162 ) kee rt rond 1955 nog
ongeveer 25 procent van alle Surinaamse migranren terug. In de jaren
zestig daalt dit perccmage tot ongeveer 10 procent en in het begin van de
jaren zeventig tot ongeveer 5 procent.
De mi grati e van Surinamers naar Nederland vanaf de jaren zeventig
volrrekt zich in drie etappes. In de eerste helfr van dit dece nnium kOl1lt
de migratiestroom pas goed op gang. De voor Creolen economische en
voor Hindosta nell ook politieke onzekerheden doen veel Surillflmers vlak
voor de onafha nkelijkheid naar Nederland ve rtrekken (Karste n 198 4:
20). Zelfs politieke leiders sporen hun eigen aanhang aan re migreren uit
angst voo r fysieke, eco nomische of politieke dominantie va n ee n andere
dan de eige n etnische groep (Bovenk erk 1975: 52; Budike l 982: 63).
Burea u Lagendijk onderzoekt in 1975 de migra ri cmotieve n onder S uri ~
namers in Nederland en voo r bijna de helft van de respo ndenten vorm en
de srudi emogelijkheden het voornaamste motief. Andere moti even zijn:
werkgelegenheid (19%), gezinshereniging (13%), racia le spanningen
in Suriname ( 11%) en de komst van kinderen (9%) (Bureau Lage ndijk
1975 in Karsten 1984: 21). In deze migrariegolf is voor het eerst sprak e
van gezinsmigratie door de bijna gelijke aantallen mannen en vrOuwen
di e migreren in de leeftijd sca tegorieën van 24 rot 65 jaar. Her opva llend
grote 3a mal immigranten in de leeftijd ror 25 jaar wijst verder op de l11iPam H ZuurbIel AI.land londa' .lIcheid

gratie van veel éénoudergezinnen met kinderen. In de periode 1971-1975
migreren ongeveer 6 procent ouderen (vanaf 65 jaar) dat wijst op het

belang van volgmigratie (Abrahams 1993: 14). Voor deze groep gelden
voorts de slechte medische voorzieningen in Suriname en de verwachte
lichamelijke gebreken tijdens de laatste levensfase als migrariemorievt:n.
De grootste groep migranten arriveert in 1975 wanneer Suriname

staatkundig onafhankelijk wordt. Volgens gegevens van het CBS (1975)
migreren in dat jaar ongeveer 37.950 mannen, vrouwen en kinderen
naar Nederland en remigreren ongeveer 2600 mensen naar Suriname. In
1976 is er sprake van een enorme rerugva l van het totale migratiecijfer:
in dat jaar migreren naar Nederland ongeveer 5500 Surinamers terwijl
er ongeveer 4300 remigreren. In 1978 is het immigratieoverschor zelfs
4855 personen, wat kan worden verklaard door de ontwaarding van de
Surinaamse gu lden als gevolg van de enorme bedragen aan Nederlandse

ontwikkelingshulp (Abrahams 1993: 13-15).
In 1980 dient de tweede immigratiegoJf zich aan die waarschijnlijk
verband houdt mer het aflopen van de overeenkomst tot vrije vestiging

in beide landen. Ongetwijfeld heeft de militaire coup in dat jaar ook
vele mensen gestimuleerd te vertrekken. Deze machtsovername brengt
feitelijk een schrikreactie teweeg en leidt tot een immigratieoverschot
in Nederland. De meeste immigranten in dat jaar vluchten uit politieke
of economische overwegingen. In 1981 zien we een herstel van het immigratieoverschot dat terugvalt naar ongeveer 1300 personen. Het

uitblijven van een afstraffing door Nederland of de Verenigde Staten
van de militaire machtsovername leidt tot optimisme onder Nederlandse
Surinamers. ln 1982 ontstaat een evenwicht tussen het immigrat ie- en
remigratiecijfer naar Suriname. Vooral onder ouderen is remigratie met

behoud van AOW een zeer aantrekkelijke optie, door de gedevalueerde
Surinaamse gulden kunnen zij er van een respectabel inkomen genieten.
In 1983 ontstaat als reactie op de decembermoorden de derde immigratiegolf ondanks de Nederlandse visumplicht voor Surinamers. Bovendien
krijgt migratie uit Suriname dan een nieuwe dimensie omdat asielmigratie

zijn intrede doet. Het aantal asielzoekers blijft echter klein (Santokhi 1994:
161). In de jaren tot 1985 blijft de immigratiestroom naar Nederland en de
remigratiestroom naar Suriname respectievelijk gemiddeld 4500 en 1600
personen per jaar bedragen. Ook onder ouderen blijft in die jaren sprake

van een licht remigratieoverschot (Abrahams 1993:18).
Momenteel wonen in Nederland ruim 320.000 personen van Surinaamse
afkomst, meer dan de helft daarvan woont in de vier grore steden en in

Tilburg en Almere. Een meerderheid van 187.000 behoort tOt de eerste
generatie, 133.000 vormen de zogenaamde tweede generatie (mensen
waarvan tenminste één ouder in Suriname is geboren). Het 3allt3) Creolen
wordt geschat op 30 procent, het aantal Hindostanen op 40 procent, de
rest zijn Javanen, Marrons, lnheemsen en Chinezen (Bijnaar 2004: 40) .
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REMIGRATIEREGELING
In her midden va n de jaren tachtig van de twintigste eeuw wordt in Nederland de Remigratieregeling 1985 van kracht waarin vooral tegemoet
wordt gekomen aan de remigrarÎewensen van genaturaliseerde Nederlanders en niet-Nederlanders. Na vele veranderingen komt in april 2000 de
Remigratiewet tor stand. Vooral Nederlanders van Marokkaanse, Turkse
en Surinaamse afkomst maken gebruik van deze wet, hoewel het ook
erkende vluchtelingen en asielgerechrigden steunt bij hun plannen terug
te keren naar het land van herkomst.
Vanaf 1995 (re) migreren jaarlijks ongeveer vijfduizend Turken, Marokkanen en Surinamers met veela l de Nederlandse nationa liteit naar hun
land van herkomst (CBS 2002). Daarvan (re)migreren ongeveer 1500
Surinaamse Nederlanders naar Suriname, waarvan na ast Hindostaanse,
Javaanse en Chin ese Surinamers een relatief groot aanta l gerekend kan
worden rot de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep. Helaas ontbreken exacte
aantallen omdat in Nederland en Suriname om di ve rse redenen de etniciteit
van remigranten niet meer wordt geregistreerd (Gow richarn 2004; Wekker
1994 ). Voorts is bekend dat van de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep iets
meer vrouwen dan mannen remigreren (Wekker 1994; CBS 1995, 2002).
Gloria Wekker (1994) meent dat van de groep Afro-Surinaamse vrouWt:1I in Nnlerlaml ue bt:zwaren ten aanzien van remigratie reeds lang
bekend zijn . In Suriname bestaat al decennialang een omgekeerde rel a tie
russen armoede en het aantal inkomensverdieners per huishouden, en
van a lle bevolkingsgroepen voeren Afro-Surinaamse vrouwen het meest
a lleenstaand een huishouden. Hieru it kan word en opgemaakt dat het
aanta l huis houdens met een Afro-Sur inaamse vrouw aan het hoofd
di sproportionee l vertegenwoordigd is onder de armoedegrens (vgl. Bijnaar 2002) . Voorts wordt aangenomen dat de politieke eco nomie van
genderongelijkheid werkzaam is in Suriname. Afro-S urinaamse vrouwen
vormen en produceren een surplus arbeidsleger ten behoeve van degene
die de politieke economie beheersen (Wekker 1994: 70-76) .
Omdat in Nederland Surinaamse en Antilliaa nse vrouwen van alle allochtone vrouwen gemiddeld het hoogst zijn opgeleid en in de meeste
gevallen alleenstaand een huishouden voeren (Hooghiemstra & NiphuisNel! 1995), geven de economische motieven daarmee weinig aanleiding
te remigreren naar een samenleving die de inwoners slechte mogelijkheden biedt (MacCormack & Draper 1987). Dit vormt de belangrijkste
aanleiding stil te staan bij de remigratiemotieven van deze groep vrouwen
en met name de nier-economische motieven van terugkeer te ana lyseren.

CULTUUR VAN HYBRIDITEIT
De meeste Afro-Surinamers zijn van gemengd bloed. Enerzijds stammen
ze af van Afrikanen en anderzijds van allerlei verschillende etnische groepen die in Suriname leven of geleefd hebben. Dit vermengingsproces is al
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gestart in de zeventiende eeuw, onda nks de stri kte kle urgrenzen die golden tussen witte mannen en zwa rte vro uwen (Hondius 1999). Hierdoor
zijn c ulturele id entiteiten ontstaan die zich opnieuw zijn gaa n vermengen
en in beweging zijn. Deze identiteitsvorming ve rwijst tege lijkertijd naar
verschillende cu lturele tradities en zijn tevens het product va n 'complexe'
culturele mengvormen die steeds a lledaagse r wo rd en (Wester 2003: 13).
Voorts is de Surinaams-Creoolse cultuu r niet sim pelweg te herleiden tot
een combinatie va n elementen uit de Afrikaanse cu ltuur. De vorming van
deze cultuur is o nder meer in werking gesteld als reactie op slavernij toen
verschillende Afrikanen op één nationaa l grondgebied gedwon gen werden
samen te leven. 'The slaves co uld only become communities by processes
of cultural cha nge. What they unidentiabl y shared at the outset was their
en siave ment; a ll - or nea rly a ll - else had to be created by them ' (Ba ud
1988: 10). Er ontstonden andere culturele voorste llingen, en dit creoli seringsproces va n aa npass ing en vernieuw ing is nog steeds niet afgerond .
De Suri naams-Creoolse cu ltuur is met andere woorden een cu ltuur van
hybriditeit. Zowel feitelijke als ficti onele culturele zuiverheid is bij deze
etni sche groe p nihil of niet aa nwezig. De ve ro nderstelling dat een cultuur
van hybriditei t kenmerkend is voor het tijdperk van het postmodernisme
(vgl. Hall 1992) is met het oog op het histori sc h perspectief va n Creolen
onju ist. Het is ontstaan tijdens het proces va n global isering als gevolg
van ko loniali sme. Wel is er sprake van een nieuwe hybriditeit bij AfroSurinaamse (re) migra nten en {re )migrante nkinderen. Er word t namelijk
een cultuur gec reëerd die voorname lijk ge baseerd is op elementen van
zowel het herkomst· als het gastland, en waarbij onderh a ndeld moet
worden tussen verschi llende identi reiten (Stj ewa rd 2005) . Een belangrijk
deel va n Ha lls t heorie (1992 : 18 ) is hi er va n toepassing, na melijk dat de
verte lidentiteiten 'onherroepelijk het product zijn va n verschillende met
elk aar verbonden geschiedenissen en cu lturen'.

TRANSNATIONALISME IN LEVENSVERHALEN
Gedurende het jaa r 2003 en een belangrijk deel van 2004 woonde ik
voor het opnemen van levensverhal en van Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen in Paramaribo . Via de Natio nale Vrouwen Beweging (NVB)
kwam ik in contac t met informanten die me bijna wekelijks belden met
namen van 'nieuwe' remigrantenvro uwen. AI tijdens de eerste levensverhalen werd me duidelijk dat migreren en remigreren een doorl opende
en levenslange bezigheid is voor een deel van deze groe p vrouwen (vgl.
Sallsone 1993). Het gevolg is dat ze beide c ultu ren goed kennen en daar·
va n ge bruik maken tijdens het vertellen va n hUil levensverhalen.
In dit deel van het artikel wordt aa ndacht besteed aa n de invloed van
trans nationale elementen in levensverh alen va n Afro-Surin aa mse remigranre nvrouwen . Door gebruik te make n va n select ieve jeugd beelden en
levenservaringen te general iseren re-creëren deze vrouwen diaspora, wat
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'tussenruimten' zijn om onder meer de cultuur van het herkomsrland te
herwaarderen . Deze 'tussenruimten' (vgl. Gowricharn 2004) staan met
name tegenstellingen en tegenstrijdigheden toe: Afro-Surinaamse remigranrenvrollwen voelden zich in Suriname en in Nederland gelijktijdig
aangepast en buitengesloten. Welliclu is dit de voornaamste reden dat
Afro-Surinaamse remigranrenvrouwen in levensverhalen gebruik maken
van culturele elementen uit beide zijden van de Atlanrisc he Oceaan.

SPUGEN
Cornelly ( 1935) wordt geboren in Boven-Co mmewijne op plantage
Nieuw-Hoop als zesde kind en jongste dochter. Haar ouders zjjn hard werkende landbouwers. Op jonge leeftijd verhuist ze met haar zuster
mee naar Paramaribo en bezoekt er de lagere en midd e lbare school.
Daarna verhuist ze naar Moengo waar ze gaar werken in de kantine van
bauxietmaatschappij Suralco. In 1961 migreert ze op 26-jarige leeftijd
naar Nederland. Ze werkt onder meer in Den Haag en Leiden en volgt in
Rorterdam de opleiding tot verloskundige. In de jaren tachtig keert ze terug naar Suriname en werkt er enige maanden als hoofdverp leegkundige
in het Academisc h Ziekenhuis Patamaribo (AZ P). Dat bevalt alletminst.
Ze vertrekt weer naar Nederland en remigreert opnieuw in 1997, na haar
pensionering. Momemeel zingt Cornelly in het kerkkoor en is bestllurlid
bij meerdere charitatieve instellingen.
Gisteren spraken we nog over vroeger en zeiden hoe we de grond moesten
schrobben nadat de vaat was gedaan. Je moest de keukenv loer krabben
of schuren met een pannenspons, ook de jaloczies werden in de vloero lie
gezet. Ik heb geen spijt van onze opvoeding, de mensen waren streng
maar dat heeft ons geen kwaad gedaan. Als ze iets van je wilden, zeiden
ze: ' ik spuug' - mi spiti - 'en voor het droog is moet je terug zijn'. Nou,
je rent je benen uit je lijf. Onze opvoeding was anders, ik weet niet of het
nu nog zo 1110et zijn. Nu zeggen de kind eren gewoon, doe het zelf! Ik heb
geen kinderen , ik heb een pleegdochter. A. zei laatst tegen M. waat ik bij
was: 'Je mo et de vaat doen.' ' lk moet nier', ze i M. Tegenwoordig zeggen ze niet meer: je moet, wil je het doen? Het zit in een woordje. Toch
hebben de mense n vroeger hun best gedaan om je her beetje onderwijs
te laren genieten. Er werd niet veel gepraat en als je wilde leren was het
goed. Trollwens, als je niet wilde leren, zocht je het maar uit. Later zat
ik in Nederland op de docenrenopleiding waar een dokter lesgaf. Als je
niet wilde komen, hoefde je niet te komen. Die dokter zei ook wanneer
een aantal studenten de trap opliep: 'Oh, gaat u weg?' Wanneer de lessen
werd en afgesloten, werd door de groep beslist. Ook of je voldoende had
meegedaa n. Niemand zat je achterna.
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Dir fragment gaar ondermeer over Corne))y's eigen opvoeding. In her
voorbeeld is sprake van een grote machtsafstand (Hofstede 1991) tussen
ouders en kinderen. Wat je vroeger als kind in Suriname kreeg opgedragen, moest je uitvoeren. Verder hadden kinderen een vaste raak in het
huishouden - na de afwas moest de vloer worden geboend. De voordelen
van een minder grote machrsafsrand worden door de vertelster uitgelegd
met behulp van haar erva ringen in het onderwijs in Nederland . Ze geeft
ermee aan dar eigen verantwoordelijkheid niet noodzakelijkerwijs eell
nadelige invloed hoeft te hebben op de studiediscipline. Voorts neemt de
vertelster de oudere generatie in bescherming die haar best heeft gedaan
'je een beetje onderwijs te laten genieten'.
Dit fragment laat zien dat de vertelster transnationale elementen gebruikt
0111 haar culturele en hybride identiteit te tonen. Voorrs wordr duidelijk
hoe de vertelster in verschillende culturen een tussenpositie inneemt. Ze
waa rdeert de ouderen en keurt het gedrag van de jongeren niet af. De
voornaamste functie van deze bescherming en verdediging alsmede de keuze
voor een tussenpositie is het re-creëren van diaspora (vgl. Ghorashi 2004).
Uit het fragment wordt verder duidelijk dat deze praktijken weliswaar beStaan of bestaan hebben, ook is het een selectie van beelden uit het verleden.
Door selectie en veronderstelde samenhangen worden diaspora gere-creëerd
tussen de samenlevingen van migratie en remigratie. Deze diaspora zijn
daarmee relationeel, ze worden immers op een bijzondere manier verbonden. Verder zijn ze imaginair, het zijn voorste ll ingen van ontmoetingen en
sa menkomsten waaraan belangrijke betekenissen worden ontleend.
Daarmee bepalen meerdere betekenislagen de relatie tussen de vertelster
en haar omgeving. De eerste laag heeft betrekking op de culturele en genderidentireü van de verteller. Hoewel ze zelf geen kinderen heeft, gebruikt
de vertelster de relatie met haar pleegdochter en haar Surinaamse verleden om de meerwaarde te laten zien van een minder grote machtsafstand.
In de tweede betekenislaag komt de hybridjteit va n de identiteit van de
verteller aan de orde. Door moderne Surinaamse opvoedingspraktijken te.!
vergelijken met een Nederlandse onderwijssituatie waarin sprake is van
een eigen verantwoordelijkheid, toont de vertelster hoe het gebru ik van
meerdere referentiekaders nieuwe inzichten opleveren.
In dit geval is de reden voor het re-creëren van diaspora het kunnen onderbouwen van nieuwe gebruiken in de Surinaamse opvoedingspraktijk
en het kunnen verdedigen van de verschi llen tusse n beide culturen. Met
name de hybride elementen in de levensverhalen leiden tot heroverwegin gen van de cu ltuur van de geboortegro nd waardoor o ndermeer afsta nd
genomen kan worden van het negatieve imago van de traditionele Surinaamse opvoedingspraktijk .
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UIT ETEN
In dir citaat vertelt Cornelly over haar aanpassing aan de Nederlandse
cultuur.
Ik ben ill het Binnengasrhuis begonnen met mijn opleiding en op een gegeven momenr bezoek ik collega's in Zaandam. Ik vond het er leuk en vroeg
de directrice 0111 overplaatsing. Maar ze was bang me over te plaatsen,
ze dacht waarschijnlijk dat ze problemen met haar collega's zou krijgen
wanneer ze leerlingen overnam. Toen heeft ze bewerkstelligd dat ik naar
her Diaconessenhuis in Leiden ging. (... l Ik had l11et niemand problemen en
paste me gemakkelijk aan. Onder Surinamers ben je onder je eigen mensen
dan weer je precies hoe ze denken, maar bij Kederlanders wist ik het niet.
Zo heb ik geleerd a ls iemand je mee uit eren vraagt, dat her niet een portie
rijst is of patat. Ook kan het een kroket zijn of een loempia, maar dat je het
zelf moet betalen. Nederlanders vragen je, maar je moet wel je portemon nee meenemen. Dat bedoel ik met aanpassen. Als ik in Suriname zeg, ga je
vanavond mee uit eten dan betaal ik het voor jou.
Ondanks het feit dat Cornelly zich heeft aangepast, voelt ze zich toch
niet thuis: Nederlanders kent ze niet en ze weet ook niet precies wat ze
bedoelen. Ze illustreert dit met eell voorbeeld waaruit blijkt dat in beide
landen deze lfde vraag verschillend kan worden begrepen. Verder is er
sprake van aanpassing en uitsluiting. Cornelly meent van Surinamers
precies te weten wat ze denken, bij Nederlanders heeft ze geleerd hun
vragen in te schatten. Dit vermogen om in te sc hatten noemt de vertelster
aangepast zIJn.
Opnieuw bepalen meerdere betekenislagen de relatie tussen de vertelster
en haar omgeving. De eerste laag heeft betrekking op haar sociale identiteit en haar nationale identiteit. Hoewel de vertelster zich een ge lijke
voelt onder haar collega's, voelt ze zich geen Nederlander. [n de tweede
betekenis laag wordt opn ieuw de hybridite it van de identiteit benadrukt.
Met het aangeven van het verschil tussen Nederland en Suriname benadrukt ze haar aangepastheid evenals haar anders-zijn.
Het transnationa le element in dit fragment heeft vooral betrekking op
het kunnen inschatten van verwachtingen. Als Surinaamse worden uitgenod igd voor een etentje, betekent immers dat je niet hoeft te betalen.
Opnieuw neemt de vertelster een tussenpositie in. Ze bl ijft de verschillen
benoemen zonder daarover een oordeel te vel len. Een voorname fUllctie
van het vergelijken van verschillen is het creëren van 'nieuwe ruimten '
Ivgl. Ghorashi 2004; Gowricharn 2004) waardoor de vertelster zich in
beide culturen kan bewegen. Deze nieuwe ruimten zijn relationeel omdat
ze in relatie staan met de samenlev ingen waarin werd of wordt geleefd.
Ook is het imaginair; het voo rbeetd is immers generalistisch en een prakrijk van een specifieke groep in Nederland.
Pdm H lIlllrbier

AfSland zonder afscheid

Het re-creëren van diaspora heeft in dit geva l betrekking op het benadrukken van verschillen tussen de uitgaanspraktijken in beide cu lturen.
Het hybride element hierin - thuis zijn en niet-thuis zijn in beide culturen

- leidt inherent tot een tegenstrijdige uitleg: gelijktijdig aangepast zijn
en zich buitengesloten voelen. De afstand die de vertelster houdt tot de
Nederlandse uitgaanspraktijk heeft tot doel een tussenpositie in te nemen
en speelt een belangrijke rol bij het relatieve anders-zijn.

HOOFODOEK
Cornelly nogmaals aan het woord:
Aankomende donderdagmiddag hebben we kerstviering met de soos om
vij f ulIr en we dragen een witte jurk met een rode hoofddoek. Ik vertelde
B. dat ik geen rode hoofddoek had, ze bood me een rode aan met witte
bloemen. Ik zeg: 'Heb je geen witte met rode bloemen dat vi nd ik leuker?'
Ik heb ook een hoofddoekencursus gevolgd, maar ik heb lang niet geoefend. De mensen van de soos willen dat we meezingen met het kerstfeest
en iedere keer vra gen ze B. en mij, maar we zitten ook op een ander koor.
Laatst is de broer van die koorvoorzitster overleden. Wanneer die man
dondermiddag wordt begraven, vind ik het niet kies een kerstfeest bij de
soos te vieren. Die begrafenis vind ik belangrijker, maar het lijk moet uit
Amerika komen. Vanmorgen om negen uur moesten we er zijn om te
zingen. Ik ben laat van huis gegaan want de kamers moesten leeg voor
de schilder. Onderweg heb ik nog een zuster opgepikt.
Cornell y remigreert na haar pensioen voor de tweede keer, deze keer

heeft het een permanent karakter. Uit dit fragment blijkt hoe ze zich thuis
voelt, met vriendinnen omgaat en anderen ple2iert. Toch blijkt uit kleine
opmerkingen dat ze 'onzichtbaar' anders is. Ze vertelt hoe ze zich in de
samen leving beweegt, deelneemt aan verschillende sociale activiteiten en
zich bekommert om de broer van de koorvoorzitster. Een kenmerkende
uitspraak voor haar 'onzichtbare' plaats in deze samenlevin g is: 'Ik heb

ook een hoofddoekencursus gevolgd, maar ik heb lang niet geoefend'.
Hoewel de vertelster in dit fragment duidelijk wil maken hoe ze zich na
haar remigratie weer verbonden weet met de Surinaamse samenlevin g,
resteren nog altijd restanten van een ander leven .
Meerdere betekenislagen bepalen de relatie russen de vertelster en haar
omgeving. De eerste laag heeft voornamelijk betrekking op haar sociale,
culturele en genderidentiteit. Ze is een Afro-Surinaamse vrouw die zich
door middel van charitatieve activiteiten inzet voor ouderen en kinderen.

Ook deelname aan het kerkkoor hoort hierbij. Een belangrijk deel van
deze activiteiten is gericht op het verzorgen van hulpbehoevenden, wat
kenmerkend is voor veel Afro-Surinaamse clubs en verenigi ngen. Het
benadrukken van deelname vormt een voorname reden zich niet langer
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ee n russen positie te hoeven aanmeten. Hoewel de ve rtelster zich als
Afro-Surin;:lamse vrouw presenteert, komt ;n de Tweede betekenislaag de
hyb riditeit van d e idenriteit naa r voren. Met de mededeling ' lang geen
angisa mee r gevouwe n te hebbe n', benadrukt ze (Och haa r anders-zijn.
Her relati eve ande rs-zijn is in relatie rot het vo rige fragment minder
gep ro nonceerd , maar blijft eve nwel van kracht.

MEERDERE DIASPORA
De ge kozen benadering levert inzichten op in de keuzeprocessen van
remigranten vrouwen en hun posities binnen en tussen culturen. Veel remi granren vro uwen leven als gevolg van hun (re) mi grati e in ee n 'imagined
culture' (G ho rashi 2004) - in voorgestelde ruimten binnen en tussen cu lruren, nati es en generati es. Hoewel een belangrijk deel van deze vrouwen
zich uitgesproken Surinaams voelt, voelen ze zich ook bijna allemaal sterk
verwant met Nede rl an d. Deze duale verbondenheid is voor deze vrouwe n
bijna voorwaa rd e om in de fragmenten van hun levensverhalen meerde re
referenriekaders, tege nstellinge n en samenhangen te o nrd ekke n. Voorts
is aa n de orde geko men dat duale verbondenheid zowel berrekking heeft
op heden als ve rleden. Hoewel deze groe p remigrantenvrouwen vaa k pas
na dece nni a terugkeert naar Suriname, re-creëre n ze diaspora. De voornaamste bro nnen daarvoor zi jn indringende erva ringen en ee n grondige
kennis va n de cultuur van het gast- en herkomstl and, jeugd herinne ringe n
en gege nera liseerde levenserva ringe n.
Surinaamse remigrantenvrouwen re-creëren diaspo ra o mdat het mogelijkhede n bied t om in culturele overeenkomsten en versc hillen te denken.
Verder kunnen nieuwe posities worden gekozen en nieuwe grenzen
gema rkeerd. Afro-Surinaamse remi granrenvro uwen willen zich met andere woorde n o nd ersc heiden van zowel Afro-Surinaamse vrouwen als de
Surinaamse cultuur - vaak als gevolg van hun langd urige aan- en afwezigheid . Mer het re-creë ren va n diaspora definiëren ze nieuwe identiteiten
waa rin gelijktijdig culturele overeenk omsten en verschillen bestaan. Door
in de leve nsverh alen ondermee r ervaringen uit Nederl and te ge bruiken
voor de Surinaa mse co ntext word en sociaal-culturele banden aa ngehaal d
en tevens afsta nden geschapen . Hiervan is bijvoorbeeld sprake als Cornell y het ve rsc hil uitlegt tusse n het betalen va n een etentje in Nederl and
en Sur iname. Gelijk tijd ig o ntbreke n er ec hter zichtba re verschillen tussen
Afro-Surinaamse re mi grantenvro uwen en ni et-rem igrante n vrouwen, hetgee n juist ee n band sc hept.
De gere-creëe rde ruimten tussen overeenkomsten en verschillen zijn
imaginair: het zijn veilige plekken tussen bekende gebiede n die het
anders-zijn zowel in- als uitsluiten. Bove ndi en verbinden deze vaak
gede terriroria liseerde ruimten het heden mer het verleden. Ze ontstaa n
op de grenzen waar remigranten vrouwen her geconstruee rde verleden
integreren in her heden. Hiervan is bij voorbeeld spra ke wanneer Co r-

nell y een Nederlandse lessituatie uit de jaren zeventig gebruikt om de
voordelen van een kleine machtsafstand tusse n ouders en kinderen in
Suriname te bepleiten. Remigrantenvrouwen identificeren zich met deze
nieuwe verbindingen en voelen zich ondertussen Afro-$urinaamse. Deze
verbindingen schetsen met andere woorden de co ntouren va n een 'nieuw
thuis', waarin het denken in overeenkomsten en verschillen, plaatsen van
vestiging en herkomst, verleden en heden overstegen wordt.

AFSTAND ZONDER AFSCHEID
Afro-Surinaamse remigrantenvrouwen gebruiken in levensverhalen transnationa le elementen en re-creëren daarmee diaspora: het selecteren van
beelden uit het eigen verleden en die verweven met gangbare praktijken.
Het gebruik van deze elementen veronderstelt een grondige kennis van de
cultuur van het land van herkomst als die van het gastland. Na remigratie
plaatsen ze meestal kanttekeningen bij de cultuur van het herkomsrland
en kiezen ze voor tussenposities. Het gebruik van transnationale elementen wijst hierop en levert inzichten hoe complexe noties als 'identiteit' en
'thuis' opnieuw geconstrueerd worden .
In dit artikel is aandacht besteed aan de wijze waarop Afro-Surinaamse
remigrantenvrouwen in hun levensverha len met behulp van transnationale elementen Surinaamse opvoedingspraktijken en Nederlandse uÎrgaanspraktijken 'herwaarderen'. Door selectieve beelden uit heden en verleden
te verbinden aan praktijken in Nederland en Suriname worden diaspora
gere-creëerd tussen de samen levingen waarin is geleefd. Deze diaspora zijn
re lationeel omdat ze samen levingen verbinden, voorts zijn ze imaginair
omdat ze onder meer gebaseerd zijn op veronderstelde dominante praktijken. Diaspora leveren remigranten vrouwen 'tussenruimten ' om hun cultuur te heroverwegen zonder afstand te nemen. Bovendien laten ze tegenstrijdigheden toe: remigranrenvrouwen voe len lich in Suriname gelijktijdig
aangepast en buitengesloten. 'Afstand zonder afscheid' lijkt daarmee een
belangrijk motief voor deze groep vrouwen diaspora te re-creëren.
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Fabiola Jara & Zaïre van Arkel

Kosmologie in een kist (11)
Beeldverslag
In Oso van oktober 2006 (jrg. 25, nr. 2, pp. 6-26) publiceerden Fabiola
Jara en Zaïre van Arkel her arr ikel 'Kosmologie in een kist; Verslag va n
een etnog rafische ommoeting een eeuw na dato' over een in Leiden
gevonden verzameling etnografisch materiaa l van de gebroeders Frits en
Arr hur Penard. Door een tech nische fout werden de illust raties die daarb ij
hoo rden niet afgedrukt. Oso biedt de beide auteurs en de lezers daarvoor
zijn excuses aan. H Îeronder worden de ill ustraties alsnog afgedrukt.
De nummerÎng volgt die zoals aangebracht door de gebroeders Penard 111
het etnografisch materiaa l, dat in het GsD-artikel wordt besproke n. Na
de tite l in het Ka lina, volgt telkens de Engelstalige toel ichting die in de
originele aa ntekeningen door de gebroeders Penard wordt gegeven.

o5 Alawali·mere
'figure symbol of the heavenly color stream, denotes the water of life'

Fab iola Jara & Zaïro ~an Arkol

Kosmo logie in ee n kist

r---------------------------~/

D1 Silitio-ioimiomipio-mere & 0 2 Silitio-emali-mere
'figure symbol of a star changing its hide Ilke a boa' & 0 2: 'figure symbol of the road of
stars to the heavenly alawali stream'

o 15 Tamus;-aute-mere
'figure symbol of Gods house where he sits with his six companions
called Autewel.
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o ,4 Tukusipan-mere
1igure symbol of the round huf

o , 7 Awaluwape-wenapombo-mere
'figure symbol of the track on the road followed by the lord of Jaguars'
Fabiola Jara & Zaïre van Arkel

Ko smolog ie in een ki , t
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o6 Wato-jumu-mere & 0 7 Epuimiapa-mere
'lig ure symbol ol the great singing lish. Whom at the commencement ol the warld was
transformed into a mountain by the tree spirit' & D 7: 'figure symbol of the fish growing or
rather the water camps of fishes denoted as patonena'

o 16 Tamusi-emali-mere
lig ure symbol ol Gods raad'
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Aart G. Broek, Jan J. Wijenberg & Dick C.B. den Haas

Waartoe wij in het Koninkrijk zijn

Essay
Had Nederland maar half de gedrevenheid waarmee het moederland de
voormalige kolonie Suriname buiten het Koninkrijk wist te plaatsen! Wij
verlangen naar die bevlogenheid. Nu wensen wij die politieke bezieling

echter om de Antillen en Aruba hun gemankeerde autonomie uit handen
te knikkeren en om de ei landen een volwaardige plaats binnen Nederland
te geven.
Aanvankelijk in de loop van 2007, zo wi lden afspraken op het hoogste niveau, vallen de Nederlandse Antillen uiteen en houden op te bestaan. Op
hetzelfde niveau werd inmiddels besloten die streefdarum te verplaatsen
naar 2008. Noord-Holland toonde zich bereid om als provinciale overheid te fungeren voor de drie (qua inwonertal) kleinste eilanden Bonaire,
Saba en Sr. Eustatius. In de week voo r kerst van het afgelopen jaar legde
het college van Gedeputee rd e Staten van die provincie een voorstel met
die strekking voor aan de minister van Koninkrijksrelaties, Atzo Nicolaï.
Twee maanden eerder, op 11 oktober om precies te zijn, had Nicolaï een

akkoord met de 'kleine drie' bereikt. Deze eilanden - in de wandelgangen
K3 genoemd - zoude n binnen het Nederlands staatsbestel een positie a ls
openbaar lichaam verkrijgen, die sterk vergelijkbaa r is met die van ee n
Nederlandse gemeente.
In het akkoord wordt l11et geen woord gerept over ee n provinciale bestuurslaag. Daar tal van zaken nog detaillering behoeven, is een handreiking a ls die van de provincie Noord-Ho lland echter wel te verded igen.
ln het staatsbestel van Nederland va lt een gemeente tenslotte binnen ee n
provincie. Het college zelf voe rt verder aan:
Naar onze overtuiging hebben wij als Noord-Ho lland de drie ei landen
belangrijke zaken te bieden als samenwerk ing, expertise om problemen
op te lossen, investeringen op bepaalde beleidsterreinen en, uiteraard,
de degelijke bestuurlijke capaciteit van de provincie. [... } De financ iële
positie van onze provincie is goed en wij hebben een uitstekende reputatie
als het gaat om het uitoefenen van financieel toezicht op de financiën van
onze gemeenten.
Of deze argumenten de doorslag zouden moeren geven om de voorkeur
voor Noord-Ho lland uit te spreken boven de andere twaalf provincies óf
boven een nieuw te vormen provincie van de eila nden, va ir te bezien. Zo
lier een bewoner van Bonaire per ingezonden brief aan het Antilliaanse
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dagblad Amigoe (21 december 2006) weten, dat wat hem betrof, het de
provincie Friesland diende tt: worden. Die pruvincie kende al eilandelijkc
gemeentes (onder meer Ameland, Vlieland, Terschelling) en 'bovendien
heeft Friesland hetzelfde gezonde wantrouwen jegens Den Haag als de
K3 jegens Willemstad.' Hoe het ook zij, in ons staatsbestel valt een gemeente inderdaad binnen een provincie. Die provincies vormen tezamen
één van de drie Landen in het Koninkrijk der Nederlanden . De huidige
betrekkingen binnen het Koninkri jk worden geregeld in het ruim vijftig
jaar oude Statuut. Dit garandeert autonomie voor de Landen de Nederlandse Antillen (Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St. Eustatius) en
Aruba. Het derde land binnen het Koninkrijk is Nederland, dat provincies en gemeentes kent. Het is nog steeds hetzelfde Statuut waarbinnen
ooit ook Suriname functioneerde alvorens er zich aan te onttrekken door
onafhankelijk te worden .
De K3 treden uit de bestaande constellatie en schuiven richting Nederland. Curaçao en St. Maarten hebben eveneens verlangens buiten de
staatkundige structuur van het Land van de Nederlandse Antillen liggen.
Op donderdag 2 november 2006 klonk in Den Haag in de moedertaal
van de bewoners van het grootste eiland een luid (biba Kàrsou', lang leve
Curaçao! Het eiland zOu in 2007 als autonoom Land binnen het Ko ninkrijk der Nederlanden de toekomst instappen. De onderhandelingelI
die dit bewerkstelligden, leverden nóg een land op: St. Maarten. De
delegatieleden van dit eîland waren niet minder enthousiast. Trots werd
verko ndi gd dat de criticasters van autonomie gelogenstrafr waren. Op
het ei land werd opgeroepen 'to give the St. Maarten delegation a heroes'
welcome home (rom Holland.' W'ie dit nog niet had gedaan, werd gemaand om de vlag van St. Maarten te kopen , opdat uitbundig gev lagd
zou kunnen worden.
Bij terugkomst op het Bovenwindse eiland was de ontvangst geen eensgezinde loftuiting. De oppositie omving de delegatie op de luchthaven
tijdens een persconferentie met een onverwacht felle uithaal. Het gebruik
van de term 'Land' werd weggezet als 'a crude hoax' (onsmakelijke grap).
Het slotakkoord zou echrer toch worden goedgekeurd door her eilandelijke bestuur van Sr. Maarren.
Hoe anders verliep dit op Curaçao. Op dar eiland verwoordde de populaire zanger-musicus Oswin Chin Behelia bij aankomst al de kritische
sentimenten direct met een nieuw lied waarin de regels: Direkshon ku
nos ke bai,! No t'esun di Niko/ai' (De weg die wij willen inslaan,! is niet
die van Nikolaï). Hij bleek een goede barometer te zijn. Toen enkele
weken later het slQ[akkoord ter goedkeur ing werd voorgelegd aan de
Eilandsraad van Curaçao had een meerderheid er geen goed woord meer
voor over. De sociaal-democratische PAR en de christen-democratische
PNP werden door enkele coa li tiepa rtn ers demonstratief in de stee k gelaten. PAR en PNP vormden nog slechts een minderheid die mer verve
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het akkoord verdedigde. In de overruiging dat cr meer geld en veel meer
bestuurlijke vr ijheid te halen is bij Nederland, werden de veranrwoordelijke bestuurders van de Antillen - onder leiding van premier Emily de
Jongh-Elhage (PAR ) - teruggestuurd naar de onderhandelingstafel.
In een brief ~lan de Tweede Kamer, gedateerd op 5 december, liet minister
Nicolaï vervolgens weten abso luur niet van plan te zi jn om het akkoord
open te breken. 'Door de afwijzing van het akkoord,' zo sc hreef Nico laï
ferm, ' heeft Curaçao zich buiten het staatkundige proces geplaatst. De
overige vier eilanden van de Nederlandse Antillen mogen echter niet de
dupe worden va n de afw ijzing. Ik zal daarom zowel met de drie kleinste
eil anden a ls met Sinr Maarten doorgaan op de ingeslagen weg.' Op die
weg lag de Nederlandse intentie om de grote schuldenlast van de eilanden
(ca . 2,3 miljard euro) te saneren. ' Door de afw ij zing van het akkoord
door Curaçao,' zo liet Nicolaï gedecideerd weten, 'ka n geen sprake meer
zijn van schuldsanering van de schulden van Ide Nederlandse Anrillenl
(die grotendeels worden toegerekend aan Curaçao) en van Curaçao.'
De zich coöperatief opstellende ei landen zullen worden geholpen, terwijl
het eiland dat dit het hardst nodig heeft, Curaçao, nog meer lasten zal
krijgen roegeschoven door zich af te keren van het slotakkoord . De
overheidsfinanciën van Curaçao kunnen zodoende alleen nog maar verder verslechteren. Dit kan leiden rot het instellen van financi eel toezicht
door het Koninkrijk (fe itelijk Nederland), aangezien de 'waarborgtaak'
waarvan in het Statuur sprake is, dit vereist. Dit klinkt dreigender dan
het is, daar ook wanneer er wél wordt ingestemd met het akkoord er
óók financieel toezicht komt. Het akkoord behelst namelijk dat 'vrijwi llig financieel toezicht' za l worden ingesteld bij her Land de Nederla nd se
Antillen, St. Maarren, Bonaire, Sint Eustarius, Saba en, dat sp reekt,
Curaçao. Het was een van de consequenties van het slotakkoord waarop
het laatstgenoemde eiland niet zat te wachten: vrijw illig of niet, het eiland
wil helemaal geen toezicht maar wil uitsluitend autonomie.
De huidige vorm van autonomie zorgt overigens voor voortdurende
onduidelijkheid over de eigen verantwoordelijkheid van ieder van de
(ei)landen. Hulp door Nederland wordt, met recht, gezien als een 'g unst'.
Uiteenlopende vormen van ingrijpen door Nederland worden geassocieerd met of gekoppeld aan ' koloniaal handelen ' . Voor de eilanden is
dikwijls niet duid eli jk wat geëist mag worden. Zo is de huidige financië le
sreun - ca. 100 miljoen euro per jaar - een gunst, daar het Statuut niet
voorziet in concrete afspraken over hulpverlening. Het betreft echter wel
een gunst waar jaarlijks op wordt gerekend als op de passaatwind over
de Benedenwindse eilanden.
De afgelopen 25 jaar kwam bij de hulp die kwam aanwaaien gem iddeld
nog eens 100 miljoen euro aa n extra bijstand! Want laten we wel zijn,
onder het toeziend oog van Nederland is de afgelopen tweeënhalve decennia die enorme schold opgebouwd die Nederland nu grotendeels voor zijn
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rekening neemt. Met zo'n geschiedenis van schichtige inschikkelijkheid
en angsthazige conflictmijding aan Nederlandse zijde is enig Curaçaos
vertrouwen in een grotere buit dus wel op z'n plaats. Al polderend werd
steeds weer onderhandeld en kwam een tijdelijke oplossing tot stand, die
onder meer de toenemende schuldenlast met zich meebracht.
Met name sinds de onafhankelijkheid van Suriname heeft Nederland met
de Antillen en Aruba een geschiedenis van pappen en nathouden opgebouwd. Strikt genomen is het slotakkoord hiervan ook weer een prachtig
voorbeeld door voor de eilanden iets als 'bestuur op maat' te bedenken.
Bonaire, St. Eustatius en Saba worden bijzondere gemeentes. De K3
worden wel gemeentes, maar ze blijven in het veld van onder meer de
rechtshandhaving meedraaien met Curaçao en Sr. Maarten. Mocht, zoals
Noord-Holland aanbood, een Nederlandse provincie onderdak bieden aan
de K3, dan krijgt ze er toch wel in enkele opzichten bizarre gemeentes bij.
Curaçao en Sr. Maarten bedoelen autonoom te worden, maar toch net
even anders en vooral minder autonoom dan Aruba. Voor de nieuwe
Landen komen de rechtspleging en rechtshandhaving, het openbaar
bestuur in het algemeen en het financiële beheer in het bijzonder, onder
controle of onder meer of minder directe aansturing van Nederland te
liggen. Ook al hebben de eilanden de nodige eigen verantwoordelijkheid,
de betrokkenheid van Nederland is evident en is meer dan eens schrander
verpakt. Een Nederlandse gemeente is beter af, daar de betrokkenheid
van het Rijk met de gemeentelijke bestuurlijke entiteit nauwkeurig is
vastgelegd en een gemeente zodoende evenzo nauwkeurig weet wat naast
de plichten voora l ook de rechten zijn, waaronder rechten op financiële
en personele ondersteuning. Wil je binnen het Koninkrijk blijven en geen
koloniale gunstverhoudingen ma ar volwaardig meedraaien, dan moet
je als eiland een integraal onderdeel van Nederland worden - een echte
gemeente dus. Of je wordt onafhankelijk en treedt als Suriname de eigen
toekomst tegemoet. Alles tussen die twee opties zorgt voor drijfzand.
Het laatste kwartaal van 2006 zag een opeenhoping van carnavaleske
vertoningen voorbijtrekken, daar het zo veel mogelijk respecteren van
'autonomie' steeds weer centraal blijkt te staan . In 2007 en 2008 za l
daarin geen verandering blijken te komen zolang de hamvraag niet wordt
beantwoord: 'Waartoe zijn wij in het Koninkrijk?'
Een bestaande of een nieuwe staatkundige structuur zou geen doel op
zich moeten zijn. Die structuur zOu uitsluitend een middel moeten zijn
om specifieke doelen te realiseren. Tot die doelen behoort in ieder geval
het volgende tweespan, waarmee een antwoord op de vraag naar voren
komt. Het eerste: de ongedifferemieerde handhaving van het Nederlanderschap voor alle burgers van het Koninkrijk. Dit ongedeeld Nederlanderschap onderschrijft onze staatkundige eenheid en verbondenheid.
Het rweed e, onverbrekelijk samenhangend met het eerste: wees helder
in her accepteren in het gehele Koninkrijk van de norm voor het niveau
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va n maatsc happelijk welzijn en welvaren, waaronder uitee nl opend e
ve lden va llen a ls de rechtshandhaving, openba re financiën, o nderwij s en
gezo ndh eidszo rg. Dit zou de westerse norm dienen te zijn en niet die va n
de ona fhankelijke ei landen in het Ca raïbisch gebied.
Hoe bizar dit ook mag klinken , tor nu toe is het accepteren va n die westerse, norm binnen het Koninkrijk nooit uitgesp roken. In tegendeel, rot
nu (Oe dient de 'Ca raïbisc he context' a ls referentiepunt - en bij o nafhankelijk e landen als Haïti en Do minica steken de eilanden altijd gunsti g a f!

Tegeli jk staat het buiten kijf dat het op het micronivea u va n de eilanden
o ntbr eek t aan de ca paciteit om die westerse norm en VOOr voorzieningen
zelfstandig te rea li se ren en te onderhouden.
Er is gee n enkele reden om aan te nemen dat au{Onomie de twee doelen
za l weten te realise ren. Intege ndeel, de auronomiegeschiedenis van de
afgelopen decennia zet de realisatie erva n steeds verder weg. AI di egene n

die zich vanaf de eilanden in Nederland hebben gevestigd - en dat is
ongeveer de helft va n alle Antillianen - koze n reeds voo r integra ti e in
het grotere ge heel , Nede rl and , en voor het daarbij ho rende welzijns- en
welvaartsniveau. De K3 vo lgen schoorvoetend maa r doelge richt. De
andere eilanden hebbe n zich tijdelijk geparkeerd op een tussenstation,
maar - indien nier voor onafhankeli jkheid wordr ge kozen - het spoo r
kent slechts éé n eindbestemming: integratie.
Nederland is ec hrer bovenal de entiteit di e ei ndelijk ee ns zo u moere n
kiezen VOO r de optie va n integra ti e. Waar Nederland decennia terug nog
precies wist war er op de lange termijn di ende te gebe uren met de batste
res ten tropisch Nederland, is nu een zielloze leegte waarneembaar. Suri-

name heeft mede aan die toenmalige bezieling zijn onafhankelijkheid te
danken. Nu hebben de Antillen en Aruba mede aan di e zielloze betrokkenheid hun dronken gezwalk te dank en.
Nederland heeft vooralsnog geen langetermijnvisie en danst als ee n King
of Canlival mee in de optocht die een lange reeks potsierli jk versierde

bestullfswagens en niet minder potsierlijk dansende bestuurders met zich
meebrengt. Er dreigt va n alles en nog wat op ons af te komen aan go uve rneurs, premiers, ministerraden, parlemen ten, gevolmachtigde ministers,
quas i-b urgemeesters, quasi-gemeenteraden, kantoren en stave n va n de
ve rschillende geledingen van het Nederlandse ministerie van Justitie
die de 'o p ma at te snijden' wetgeving en de rechtshandhavin g moeten
ve rzorge n voor zes eilanden, voor Landen die gee n Landen zij n, voo r
ge mee ntes di e a f en toe gee n ge meentes zij n en zowel bij Cura çao a ls bij

Noord-Holland lof Friesland) horen, maar ook een beetje bij elkaar en
bij Nederland en het Koninkrijk en missc hien ook in Europa maar soms
ook in de Cari ben en Latijns Amerika liggen ...
Geen va n de betrokken actoren zal menen dat de beoogde bestllursco nstructies - zo überhaupt al in de praktijk te rea li se ren - zull en leiden tot
slagvaa rdiger beslu itvo rmin g en effi ciënter sam enwerke n ten behoeve
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van een levensvatbaarder sociaa l, financieel en bestuurlijk eilandelijk
samen leven. Laat er dan een eind komen aan de carnava lsoptocht. Maak
ruimte voor de schoonmaakploegen. En ... zullen we het dan maar op
Zeeland houden? Was het niet vanuit een havenstad in deze provincie dat
de schepen vertrokken, honderden jaar geleden, die de eilanden uiteindelijk bij elkaar bracht en bij Nederland?
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Recensies

Twan van den Brand, De Strafkolonie; Een Nederlands
concentratiekamp in Suriname 1942-1946. Amsterdam :
Uitgeverij Balans, 2006. 191 p., ISBN 90 50 18 8087, prijs
€ 18,50.

De Strafkolol1ie va n Twan va n den Brand, journalist bij het Brabants Dagblad, handelt over de
lotgeva llen van 146 politieke geïnterneerden uit
Nederlands- Indië die op verdenking va n NSB-sy l11 pathieën in augustus 1942 naar Suriname waren
overgebrac ht. Z ij we rden tot juli 1946 geïnte rneerd
op de voormalige plantage Jodensava nne. Deze
studie is gebaseerd op gespre kken met vier van de
Etn Ntdtrlands conuntTamka mp
In Sunnamt IQ.P-1946
laatste overlevende n aa ngevuld met getu igenissen
van een aanta l oud-bewa kers en versc hillende fa milieleden va n overleden geïnterneerden. Centraa l
in dit boek staa n hun herinneri ngen aa n hun arrestatie, de gevangensc hap
in Nede rland s-Indië, hun ve rscheping naar Surin ame, hun internering op
Jodensavan ne en hun terugkeer na ar bevrijd Nede rl a nd.
De NSB waS in Nederl ands- Indië, evenals in Nede rl a nd, ee n legale pa rtij.
Er gold voor militairen en ambtenare n geen verbod op het lidmaa tschap.
Die situatie vera nderde na de Duitse bezening van Nede rl and in mei
1940. In Nede rl ands-Indië werden NSB-ers, oud-leden of mensen van
wie verond ersteld werd dat ze de beweging ondersteunden, opgepakr en
geïnterneerd. De auteur verhaal t over de wi llekeur bij de arrestatie va n de
vermeende NSB-e rs. Menigeen maakte in de chaos van mei- juni "1 940 va n
de ge lege nh eid gebru ik om met een verve lende buurman, een concurrent
d'amollr of ee n politieke tegenstander af te rekenen.
In janua ri 1942 werden vanwege de groter wo rd ende dreiging van een Japanse aanva l uit de groep va n 500 geïnternee rd en 146 'onverzoenlijken '
per boot overgeb rac ht naar Suriname zonder dat zij op de hoogte waren
gebracht va n de bestem ming.
Mishandeli ng, ve rn edering en pesterijen door Nede rl a nd se mar iniers di e
hen besc houwden als land verra ders, waren aan de orde van de dag. Van
hun Surinaamse bewakers kregen de ge"interneerden daarentegen begrip
en med edoge n, zodat de hel wat draagl ijker werd.

St~afkolonie

Rece ns ies

Begin november 1942 ondernamen vier geïnterneerden (Raedt van 01denbarnevelt, Van Poelje, Kraak en Stulemeyer) een ontsnappi.ngspoging
nadat zij eerder enkele weken streng arrest hadden gekregen. Aanleiding
was hun weigering op last van de commandant oude Joodse graven open
re breken en te zoeken naar juwelen die met de Joodse overledenen aan
de aarde zouden zijn roevertrouwd. De ontsnapping van de vier liep
uit op een fiasco en zij werden na hun gevangenneming op 6 november
overgebracht naar de militaire gevangenis Fort Zeelandia in Paramaribo.
Hier 'maakten zij kennis' met de terriroriaal commandant van Suriname,
kolonel Meyer, vóór de oorlog KNlL-officier in Nederlands-Indië. Onder
de gevangenen in Jodensavanne waren enkele voormalige dienstmakkers
van de kolonel die wisten dat hij in Nederlands-Indië donateur van de
Indische NSB was geweest, zo ook Raedt van Oldenbarnevelt. Verbazing
viel hun ten deel toen ze hoorden dat hUil vroegere kameraad de nieuwe
territoriaal commandant van Suriname was geworden. De dag na hun
aankomst in het Fort werd bekend dat twee geïnterneerden, Raedt van
Oldenbarnevelt en Van Poelje, in de nacht van 6 op 7 november bij een
vluchtpoging waren neergeschoten. Eerstgenoemde overleed ter plekke en
Van Poelje overleed later nog dezelfde nacht in het ziekenhuis. Achteraf
bleek dat beiden nog geboeid waren toen ze werden neergeschoten. Kraak
en Stulemeyer ontsprongen de dans dankzij de interventie van de directeur
van de gevangenis die na het horen van de schoten kwam aangerend en
schreeuwde: 'Laat dat, dit is platte moord.' Of het vermeende NSB-verleden van kolonel Meyer een rol heeft gespeeld bij de brute moord blijft ook
na lezing van dit boek een open vraag. De vrijheid kwam voor deze groep
pas op 15 ju li 1946, ruim een jaar na de bevrijding van Nederland. Acht
van de 146 geïnterneerden hadden het kamp niet overleefd.
Ondertussen begon de waarnemend procureur-generaal in Suriname in
augustus] 949 met een onderzoek naar de moorden in Fort Zeelandia.
Hij meldde dat er sprake was geweest van een apert misdrijf tegen twee
weerloze geboeide gevangenen. Het rapport van de procureur-generaal
werd opgeborgen in de geheime archieven van het ministerie van Overzeese Gebiedsde len . Pas met de bemoeienis van de advocaat Besier met
'de zaak-Joden Savanne' si.nds het begin van de jaren vijftig raakten
verschillende ministeries bij deze affaire betrokken. Enkele geïnterneerden kregen een schadeloosstelling en de overige konden een verklaring
krijgen waarin stond dat zij gedurende de oorlog ten onrechte waren
opgepakt en dat er van staatsgevaarlijke activiteiten niets was gebleken .
Tot een onderzoek kwam het echter niet. Vervolging was vo lgens de
Nederlandse autoriteiten een onhaa lbare zaak omdat de verantwoordelijke kolonel zich in 1949 in de Veren igde Staten had gevestigd waar
hij inmiddels Amerikaans staatsburger was geworden. Wellicht dat de
achtergrond van de persoon van kolonel Meyer een rol heeft gespeeld
bij de opstelling van Nederland. Hij speelde namelijk een belangrijke
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rol tijd ens de ' politionele acties'. Voor zijn beweze n moed kreeg hij een
hoge militaire onderscheiding (Militaire Willemso rde ) en hij bracht het
ook nog tot generaal-majoor. Een milirair mer dar verleden voor het
gerecht dage n in die naoorlogse jaren was voor de Nederlandse regering
waarschijnlijk ee n brug te ver.
Eind 1994 zou Besier deze kwestie nogmaals onder de aandacht va n de
minister van Defensie brengen. Hierop kreeg hij va n de minister te horen
dat de Nederlandse rege ring de inrernering en de moord op twee geïnterneerden ten zeerste betreurde. Volgens Besier had hij met deze ve rklaring
het 'uiterst mogelijke' en 'genoegdoening' bereikt.
De auteur conStateert dat 37 van de 146 Indisc he NSB-e rs geen lid
van de partij zijn gewees t en dat bij de geïnterneerden van landverraad
geen sprake was. In de o ndertitel sp reekt de auteur weliswaar van een
concentratiekamp, maar aan het slot nuanceert hij deze kwa lificatie. Het
concentratiekamp o p Jodensavanne moet niet worden vergeleken met
een Duits vern ietigingskamp. Daarmee vergeleken was j odensavanne
voor de geïnrernecrd en 'een hemel'.
Vee l van wat Twan van den Brand În zijn boek schrijft, is al bekend vanwege een aantal ee rdere publica ties over de internering op jodcnsava nne.
Anrhon)' van Kampen sc hreef een biografie over het leven va n de geïnternee rde arts Schoonheyt (Ee n kwestie van macht, 1975), j.E. Stulemeye r
stelde zijn ervaringen te boek (Kamp/oestanden in Nederlands OostIndië en Suriname 1940-1946, 1978) en de bemoeienis van de advocaat
Besier met 'de zaa k-joden Savanne' leidde eveneens tot een publicatie (D e
Groene Hel, 1994) . Voor hen die echter niet bekend zij n met deze eerdere
publicaties is De Strafkolonie een overzichtelijke st udi e ove r het lor van
de geïnterneerden op j odensavan ne met daarbij heel veel aandacht vaar
de context en dar in een prettige en leesbare stijl.
HallS Ramsoedh

Helga de Valk, Pathways into adulthood; A eomparative studyon family liIe
transi/ions among migrant and Outeh youth. Amsterdam: Thela The sis, 2006.
181 p., ISBN 90 36100496.

Pathways imo adulthood is een dissertatie waarop Helga de Valk in
september 2006 aan de Universiteit Utrecht promoveerde. In deze kwan titatieve studi e staan opvattingen en gedrag van Turkse, Marokkaanse,
Surinaamse, Antilliaanse en autochtone jongeren ove r de transitie va n
jeugd naar vo lwassenh eid centraal. De auteur ri chr zich daarbij in het
bijzo nd er op vier demografische transities in het domein van relatie- en
gezinsvorming: voorkeuren voor ongehuwd samenwonen en trouwen,
voorkeuren voor taakverd eling, voo rkeuren wat betreft timing van tran Rllçllnsills

si ties en ten slotte patronen van uit~ hui s-gaan.
Tevens onderzoekt de auteur hoe en in welke
mate ouders van invloed zijn op de levens paden
van allochtone en autochtone jongeren. Voor de
kwantitatieve gegevens baseert Helga de Valk
zich op data uit het Nationaal Scholierenonderzoek (1992-1999), de allochtone steekproef van
de Netherlands Kinship Panel Study (2003) en
de survey Sociale Positie en Voorzi eningengebruik Allochtonen (2002).
In het eetste hoofdstuk gaat de aureur in op theorieën over socialisatie in de famili e en daarop
volgend op de drie verschillende manieren van
intergenerationele overdracht: de overdacht van.;
waarden, ouders als rolmodel voor hun kinderen
en de statusoverdracht van ouders naar hun
kinderen. Dit hoofdstuk wordt gevolgd door vier empirische hoofdstukken
die steeds één aspect van de transitie naar volwassenheid behandelen.
In het tweede hoofdstuk gaat het om voorkeuren van Turkse, Marokkaanse en autochtone jongeren voor huwen en samenwonen. De resulta ten wijzen uit dat Turkse en Marokkaanse jongeren meer voelen voor een
direct huwelijk dan autochtone jongeren. De laatste groep geeft de voorkeur aan een periode van ongehuwd samenwonen alvorens te trouwen .
Voor Turkse en Marokkaanse jongeren geldt dat wanneer zij zich sterk
identificeren met de eigen etnische groep dit samenvalt met een sterkere
gerichtheid op het huwelijk dan wanneer zij zich met de Nederlandse
groep identificeren. Surinaamse en Antilliaanse jongeren blijven in dit
hoofd stuk buiten beschouwing.
De verdeling van betaald werk en huishoudelijke tak en (taakverdelingspreferenties) bij autochtone, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren komt in hoofdstuk drie aan de orde. Bij Turkse jongere n
is sp rake van ee n traditionele oriëntatie in vergelijking met autochtone jongeren, terwijl M arok kaanse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren een meer
egalitaire taakverdelingspreferentie hebben dan autochtone jongeren.
In hoofd stuk vier bespreekt de aureur de geprefereerde leeftijden voor
uit-huis-gaan, huwelijk en het krijgen van een eerste kind. Vergeleken
met autochtone jongeren prefereren allochtone jongeren oudere leeftijden
voor een vrouw om uit huis te gaan en jongere leeftijden voor het huwelijk en het krijgen van een eerste kind. Ook onder ouders worden deze
vt:r~chillt:n aallgerroffen.
De patronen van uit~ huis-gaan worden in het laatste hoofdstuk behandeld. De auteur constateert nauwelijks verschillen tussen autochtone en
allochtone jo ngeren op dit punt. Jongeren met sterke familiebanden en
ouders di e een meer egalitaire houding hebben ten aanzien van intergene050 Tijdschrih voor Surinamistiek 2001 .1

rMionele- en sekserelaties hebben een gro tere kans langer thuis te blij ven
wonen. Dit geldt ook jongeren met ouders die laag zijn opgeleid.
Leidt deze studie tO( nieuwe inzichten ove r opvarrÎngen en gedrag va n
alloc htone en autochtone jonge ren met betrekking tOt de transitie va n
jeugd na ar volwassenheid ? Binnen het sociaal-we tensc hap peli jk o nderzoe k 1S de aa ndac ht sterk ge richt (geweest) op de sociaa l-econo misc he
positie en integratie va n allochtonen. H oewel deze studie in ee n belangrijk e o missie voo rziet zijn de co nclusies tamelijk voorspe lbaar en ge neraliserend. Dit vinden we terug in de dri e belangrijkste ei ndoordelen va n d e
auteur. Haar ee rste gevolgtrekking is dat het o ud erlijk huis een duid elijke
invloed heeft op de voorkeuren van jonge ren rond de vier demografisc he
tra nsities. Zowel allochto ne als a utochtone jo nge ren pro beren hun eigen
preferenties met die van hun oude rs te verenigen. Als voor beeld noemt d e
a meur dat jongeren met religieuze ouders ee n sterkere voorkeur hebben
voor traditionele patronen van relatie- en gezinsvo rmin g dan degenen
met een niet-religieuze herkomst, een nauwelijks verra sse nd e conclus ie
lijkt mij. Ee n tweede conclusie va n de auteur is dat zowel allochton e a ls
a utoc htone jo nge ren met sterke familiebande n traditioneler zijn op het
terrein van rel ati evormin g en het verl ate n va n het ouderlijk huis. Haa r
derde concl usie is dat het proces van intergeneratÎoneie overdracht in
alloc h tone en autochtone gezinnen in grote li jnen ve rge lijkbaar ver loopt.
Vo lge ns de a uteur is van ee n sterkere of zwa kkere inrergenerationele
overd ra cht in a ll oc htone fami lies geen sp rake en va lt er geen duid elijke
etnisc he sc heidslijn te trekk en tussen a lloc htone en autochtone jongeren
ten aanzien van hUil prefe renties en gedrag omtrent de vier de m og r a~
fische transities. De grootste verschillen manifes teren z.ich alleen o p
het terrein van relati evo rmingsvoo rk eur en de timing van huwelijk en
gezinsvorming. Een deel van deze verschillen moet volgens de a uteur
ee rd er gezocht wo rd en in de sociaa l-stru ctu rel e positie va n de fami lie da n
in de culturele herkom st, een conclusie waar nauwelijks iemand wakker
va n za l liggen.
De vier mi grantengroepen worden niet consequent in de vier empirisc he
hoofd stukken besp roken. Zo zi jn in het tweede hoofdstuk waarin zij d e
preferenties voo r hu wen en sa men wonen bes preek t, Surin aa mse en An ~
tilliaanse jongeren niet meege nom en. Hun abse ntie in dit deel van haar
o nd erzoe k wordt ook niet toegelicht.
Leze rs va n Oso die mogelijk voora l geïnteresseerd zullen zijn in de preferen ti es van Surinaamse jongeren in het dom ein va n relatie- en gezinsvo rming, zull en in deze studie weinig van hun gading vinden. De leze r mist
bij de in deze studie beschreven preferenties een nadere specificering naar
social e klasse en etnisc he verscheidenh eid binnen de Surinaamse groep.
Het is algemeen bekend dat juist binnen deze twee laa tste categorieën de
versch illen op het dom ein va n rela tie- en gezinsvorming heel duid elijk
merkbaar zijn.
R.censin

Een laatste opmerking nog over het gebruik van datasets bij dit soort
onderzoeken. In mijn optiek zeggen de door de auteur gebruikte datasets
hooguit iets over de opvattingen van jongeren op dar momenr en niets
over de vier demografische transities in de praktijk. Longitudinale data,
zoals door de auteur terecht ook geconstateerd, en kwalitatief onderzoek
(interviews, observaties enzovoort) zijn nodig om verder inzicht te geven
in de transitie van jeugd naar volwassenheid.

Hans Ramsoedh

Gert Oostindie, Oe parels en de kroon; Het koningshuis
en de koloniën. Leiden/Amsterdam: KITLV Uitgeverij/De
Bezige Bij, 2006.191 p., ISBN 9067182869, prijs € 19,90.
De parels en de kroon geeft een goed onderbouwde
historische ana lyse van de relatie van her Huis van
Oranje-Nassau met de koloniën en hare inwoners

ten tijde van de Republiek en van de rol van het
latere kon inghu is. Tevens verrast de auteur ons met
zijn visie op het belang en de plaats van Oranje in

de multiculturele samenleving van het Kon inkrijk
der Nederlanden van vandaag.

Het boek is vlot geschreven en rijk geïllustreerd
met zeldzame foro's, waarvan sommigen niet eerder
gepubliceerd zijn. Uit negen archieven werden 52
foto's - waarvan 10 in kleur - geselecteerd, voo r-

stellende belangrijke personages en feestelijkheden
die betrekking hebben op Oranje en het koninkrijk. Het omvangrijke
notenapparaat (31 pagina's) en de vele citaten uit originele documenten
verlevendigen het verhaal en zijn zeer illustratief. Indrukwekkend is de
uitgebreide literatuurlijst (ca. 150 titels, 11 pagina's) met bijzondere vermelding van het Koninklijk Huisarchief te Den Haag, dat echter niet voor

iedereen vrijelijk toegankelijk is.
Het voorwoord en de verantwoording aan het slot zijn de sleutel tot
dit boek . In het woord vooraf bespreekt de auteur de bijzondere relatie
tussen de rijksgenoten van 'overzee' met de Oranjes. De leden van het koningshuis zijn zeer bemind, ondanks het feit dat hun betrokkenheid met
de rijksgenoten-overzee pas iets is van de naoorlogse periode. Daarentegen verloopt de relatie tussen de politiek en politici van het moederland
en de inwoners van de koloniën vaak zeer moeizaam .
Als directe aanleid in g tot het schrijven van dir boek noemt Oostindie een
uitvoerig gesprek in het jaar 2000 met prinses Máxima ter voorbereiding
van haar eerste bezoek aan de Antillen, waarbij de rol van het koningsOSO Tijdschrift vo or Su rinamistiek 2007.1

huis en de koninkrijk srelaties aan de orde kwamen. Vervol gens kwam
- bij de viering van het zil veren jubileum van koningin Bea trix in 2005
- de plaats van de monarchie in Nederland en de overzeese gebiedsde\en
uitvoerig ter sprake. En tenslotte was OosrÎndie, hoewel medeve rantwoordelijk, niet tevreden over de wijze waarop de betekenis v~n de
monarchie voo r de koninkrijksrelatie was belicht in het r~pport van het
wetenschappelijk congres ter gelegenheid van dar regeringsjubileum.
Oosrindi e behandelt de voorgeschiedenis en de rol van de stadhouders
van het huis va n Oranje-Nassau in het koloniale beleid. Gedurende twee
eeuwe n hi elden de stadhouders, op een enk ele uitzondering na, zich niet
intensief bezig l11et de koloniën maar plukten er uiteraard wel de zoe te
vruc hten van. Het koloniale beleid was hoofdzakelijk het terrein van de
burgerlijke machrhebbers.
Na 1816 ec hter, l11et Nederland als koninkrijk, raakte de monarchie meer
berrokken bij her koloniale beleid. In her begin had de koning zelfs her exclusieve 'opperbestuur', waar hij niet of nauwelijks gebruik van gemaakt
heeft. Hoewel de macht van de koning flink werd teruggedraaid mer de
grondwetswijziging in 1848, bleef her huis van Oranje nauw berrokken bij
her ko lo niale beleid en werd de koning sreeds belangrijker bij her verbeelden van de verbondenheid tussen Nederland en OOSt- en \'Vest-Indië. Her
koningshuis won aan symbolische betekenis in de koninkrijksrelaties.
Zo wordr koning Willem 111 ror de dag van vandaag als bevrijder van de
slaven in de West vereerd en bezongen, terwijl hij feitelijk in 1863 slechrs
zijn handrek ening onder her emancipatiedocumenr plaatste. De O ran jeliefde werkt door bij de postkoloniale immigranten in de multiculturele
sa menleving in Nederland. Bij velen is nog steeds een grote verbonde nheid met Oranje te bespeuren .
Oostindie stelt dal 'de koninklijke symboliek' steeds zeer belangrijk is
geweesr voor wat hij noemt de 'verbeelde gemeenschap'. De parels en
de krOON is een verkenning van dit terrein, toegesneden op die koloni ën
waar Nede rland tot ver in de rwintigsre eeuw min of meer heer en meesrer was. Nederlands- Indië, de gorde l van smaragd a ls kroonjuweel uit de
Oost en de Caraïbische koloniën, Suriname en de Nederlandse Antillen,
als pareltjes in de kroon uit de West.
Hoewel de titel van het boek van Oosrindie sterk doet denken aan het
eerste deel van he t Raj Quarret van P. Scott: The Jewel ill the C r owlI
( 1966 ), ligt er een wereld van verschi l russe n beide boeken. Scott beschrijft slechts de laatste jaren van het koloniale bewind van Engeland
in India en het verlies van India, the Jewel in the C r Oll/ll van het Britse
Im perium . Oostindie analyseert het proces van kolonisatie Ilaar dekolonisatie en de huidi ge relatie tussen de ' parels' en de 'kroon'.
De ontsraansgeschiedenis van de koloniën in de Oost en de West, is mede
bepalend voor hun huidige relatie met Nederland en de monarchi e meent
Oostindie. In het eilandenrijk Indonesië, 'de OOSt" met de zeer diverse

bevolkingssamensteJling, de speciale positie van de inheemse ade l en de
belangrijke rol van het bestuur van de VOC is over het algemeen weinig
overgebleven van het Oranjegevoel. Slechts bij enkele bevolkingsgroepen
als de Molukkers, bestaat nog steeds een specifieke band met Oranje. Het
verlies van het meest begeerde koloniale bezit van Nederland, 'de Oost"
liet in Nederland een veel grotere erfenis na dan in Indonesië zelf.
De door Europa gecreëerde en herbevolkte koloniën in het Caraïbisch
gebied voelen echter nog steeds een stevige, warme band met het huis van
Oranje, hoewel Nederland die gebiedsdelen eigenlijk had willen afstoten.
Aanvankelijk waren koninklijke bezoeken aan de kolonie sc haars. Tijdens
een zo'n bezoek aan Suriname van prins Hendrik, zoon van koning Willem I, op 5 juli 1835, beledigde de jonge prins zijn gastheer, maar dit
voorva l werd ook toen al met de mantel der Oranjeliefde toegedekt.
Het koningshuis blijkt door de eeuwen heen een bruikbaar symbool voor
historische lotsverbondenheid te zijn. De koningin is een samenbindende
factor en vervult ook een beschermende rol naar het vo lk toe, tenminste
zoals het op de Antillen en Aruba nog steeds wordt ervaren .
Twee hoofdthema's in de naoorlogse geschiedenis van het koninkrijk zijn
de dekolonisatie en de hiermee samenhangende migratie naar Nederland.
Onderzoek in 2000 wees uit dat voora l Nede rl anders van overzeese
oorsprong het Oranjegevoel sterker ervaren dan hun autochtone landgenoten. Zo gaven postkolonia le migranten in Nede rl and een nieuw accent
aan de betekenis van Oranje in Nederland.
Het eerste exemplaar van De parels en de kroon werd aangeboden aan
prinses Máxima, niet alleen als beschermvrouwe van het KJTLV, maar
ook als gesprekspartner van Oostindie en niet te vergeten als migrante,
ja als koninklijke allochtoon ervaringsdeskundige. De openbare presentatie van her boek vond plaats in de bibliotheek van het KJTLV en
was zeer druk bezocht. Aanwezig wa ren vogels van diverse pluimage:
monarchisten, royalty watchers, allochtonen uit de West en uit de Oost
en geïnteresseerde autochtonen.
De parels en de kroon is een aanrader. De auteur levert een waardevolle
bijdrage aan de dicussie over de niet onbelangrijke symbolische rol van
het huis van Oranje in de multiculturaliteit van ons koninkrijk.
Een correctie op p. 40, een foto van de o nafhankelijkheidsviering op 25
november 1975 in Paramaribo. De tweede feestv ierder van links is Olton
van Genderen en niet Emile Wijntuin.
Een correctie op pagina's 109 en 134: Jenny Mathurin moet zijn Jetty
Mathurin.
Dorine E.G. va1l Hinte-Rustwijk
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MA Veira, De langstlevende echtgenoot; Een vergelijk van de positie van de langstlevende echtgenoot
in het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende in het Caraibisch en het Surinaams erfrecht.
Nijmegen: Wolf Legal Publisher IWLPI. 2006. 209 p.,
ISBN 90 5850 1779.
Op woensdag 6 september 2006 promoveerde mr.
Monique Veira, docent aan de Adek~Universiteit
van Suriname, aan de Universiteit van Arnsterdam,
op een proefschrift over de lan gstlevende ech tgenoot in het Surinaams erfrec ht in vergelijking met
het Marron en Inheems (Caraïbisc h) erfrech t. Het
is mij ove ri gens ni et duidelijk waarom de auteur
spreekt va n Caraïben en niet van Kalina, zoals
deze lnheemsen zichzelf noemen. Door de ritel
van het proefschrift was ik aanvankelijk op het
verkeerde been gezer omdat ik dacht dat het ging om het erfrechr in her
Caraïbisch geb ied.
Dir proefschrift verschijnt onder een gunstig gesternre. Niet eerder in de
geschiedenis zij n de Marrons en in mindere mate de Inheemsen zo intensief
betrokken bij een spectaculair emancipatieproces. Historici en sociologen
zu ll en voor de komende jaren hun handen vol hebben deze verschijnselen
te interpreteren en te voorzien van een theorerische inbedding. Hoe dan
ook : kennis van de traditionele cu lturele, juridische en maatschappelijke
geb ruik en van deze samen levin gen is onontbeerlijk om nier uit koers
en balans te gerake n. Dit proefschrift past goed in het juridische debat

over de rechten, in het bijzonder de gronden rechten van de Marrons en
lnheemsen, waarover ook recent, in een proefschrift, is gepubliceerd.
Immers, ook (te) snelle emancipatieprocessen kunnen leiden ror onr~
wrichtingen in de sa menl eving en vervreemding van individuen. Het
proefschrift bestaat uit tien hoofdstukken, op her eind hiervan voo rzien
van conclusies en aanbevelingen. Het pièce de resÎstal1ce wordr gevormd
door de hoofdstukken 6 tor en mer 10. De auteur is heel systematisch
tewerk gegaan. In het eerste hoofdstuk beschrijft ze haar problee mste llingen en methoden van ond erzoek. Haar probleemstellingen zijn: het
beschrijven van de hoofdli jnen van het Marron en Caraïbisch huwelijksve rm oge n- en erfrecht en het vergelij ken van deze twee systemen met
elkaar en met het Surinaamse erfrecht.
Omdat er (nog) geen gesch reve n hllwelijk sverl11ogens~ en erfrecht van
de Marrons en de Inheemsen bestaat, moest ee rst door middel van
empir,sch onderzoek inzicht worden verkregen in deze rechtsgebieden.
Door middel van interviews met ervaringsdeskundigen brengt zij deze
rechtsgebieden in beeld. Dit deel va n haar proefschrift kan vernieuwend
Recenliu

genoemd worden, omdat er nog geen expl iciete kennis bestaat van deze
rechtsgebieden. Ze doorbreekt hiermee ook de tunnel visie van juristen
om zich te beperken tot het geschreven rec ht en de jurisprudentie daarover. Hiermee zet zij her recht van deze bevolkingsgroepen expliciet op de
kaart, Illaar hiermee rakt:n we ook lersrond een aantal gevoelige snaren
in het juridische denken van Suriname. Hoe is de ver houding tussen het
gewoonrerec ht en het geschreven Surinaamse r:echt? Op welke wijze en
op welke plaatsen moeten de gewoomerechten van Marrons en Inheemsen worden geëerbiedigd?
Op het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, dat de gro ndslag vo rmt van
haar vergelijkingen, kan enige kritiek worden uitgeoefend. Hoe zijn de
erv aringsdes kundigen geselecteerd? Zijn er gee n tegengeluiden te horen?
De a uteur laat zich over tegengeluiden niet expliciet uit.
In de hoofdstukken 3 tot en met 5 beschrijft de auteur de positie van de
langstlevende echtgenoot bij respectievelijk de Marrons, de Caraïben en
in het Surinaamse rechtsstelsel. Bij de Marrons leidt een huwelijk er nier
toe dat er een gemeenschappelijk vermogen tussen ec htge noten ontstaar.
In het Marronerfrecht wordt het beginsel van de matrilineaire afstamming
gehanteerd, dat wi l zeggen dar de plaats van het individu in de afsrammingsliin wordt bepaald aan de hand van de positie van de moeder.
Opmerkelij k is dat de meeste culturen in Afrika ee n patrilineaire afstam-/
ming kennen, met uitzondering van de As hanti en de culturen in Ghana.
De auteur had mijns inziens ook een blik mogen werpe n op de rechtssystemen in Afrika, om zodoende na te gaan op welke wijze men daar omgaat
met het recht van de verschillende stammen in relatie tot het nationaal
(A ngelsaksisch ) recht, maar wellicht overvraag ik hiermee de a uteur.
In het Marronste lsel wordt de aurorjreirslijn via de man bepaald en de
plaats in de groep via de vrouw. Als de man met een vrouw trouwt, gaan
ze ni et tor elkaars afstammingsgroep behoren. Het gezag van de moedersbroer gaat boven dat van de vader. Het gezag over het kind berUST in een
matrilineair rechtstelsel in laatste instantie dus niet bij de vader.
Met betrekking tot nalatenschappe n is het opmerkelijk dat bij het overl ij den de ver plichtingen om een goed te leve ren of het recht om te vorderen
komen te verva llen. In het Surinaams (erf)rec ht is dat namelijk niet het
geva l. Rechten en plichten van de erflater gaan over op de erfgenamen.
Na latenschappen die betrekking hebbe n op de grond leveren problemen
op, omdat er gee n zakelijke titel op grond bestaat. Een persoon is medegerec hti gde op de grond, maar heeft zelf geen zakelijke titel. De afw ikkeling van de nala tenschap geschiedt in eers te instantie door de oudste
broer van de erflater. De auteur geeft met veel sprekende voorbeelden
weer hoe bet erfrec ht in het Marronrechtstelsel werkt.
De langstlevende Macronechtgenoot rreedt traditioneel niet op als erfgenaam in de nalatenschap van de eerst stervende. Omdat de Marronvrouw
en de Marronman vaak niet samenwonen is er zelden meningsverschil
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over de vraag wie eigenaar is va n de goederen. Als de man de vrouw na
het huwelijk had meegenomen naar zijn dorp, vervallen na de dood van
haar man, haar gebru iksrechten op de grond waar de hut staat en de
grond waarop landbouw werd uitgeoefend.
De vermogensrechtelijke positie van de Marronman neemt niet roe als gevolg va n het huwelijk of als gevolg van het overlijden van de echtgenore.
Door het huwelijk onrstaat er bij de Caraïben geen gemeenschap van
goede ren, ieder bestuurt de goede ren die onder zijn veranrwoordelijkheid
vallen . Het overlijden van de ech tgenoot heeft over het algemeen geen
noemenswaardige vermogensrec htel ijke gevolgen voor de langstlevende
echtgenoot. Het Ca raïbisch huwelijk doet ook geen gemeenschap van
goede ren omstaa n. De vermogensrechtelijke positie van de langstlevende
Caraïbische echtgenoot wordt noch door het huwelijk noch door overlijden beïnvloed.
Het Surinaamse erf- en huwelijksvermogensrecht zijn op grond van het
concordamiebeginsel (tOt 1975) voornamelijk van Nederlandse oorsprong. Het Surinaamse huwelijksvermogensrecht regelt de rechten en
plichten van de echtgenoten, de wettelijke gemeenschap van goederen en
de huwelijkse voorwaarden.
Door het arrest-De VisserfHarm van 1945 zijn Surinaamse juristen gaan
nadenken over het verzorgd achterlaten va n de langstlevende echtgenoot.
In Suriname is het vruchtgebruiktestament het meest gebruikte model om
voor deze verplichtingen zorg te dragen.
Welke zijn de versch illen tussen deze drie rechtstelsels? In de hoofdstukken 6 tot en met 9 gaat de auteur hierop in. Bij de Ca raïben worden de
kinderen van vadersbroer ook als broers en zuster gezien, hetgeen niet het
geval is bij de Marrons. Het erfrechtelijk stelsel van de Marrons verschilt
met dar van de Caraïben omdat bij de Marrons strikt matrilineair wordt
geërfd, tenvijl bij de Caraïben strikt gemeensc happelijk wordt gedacht. Bij
de Marrons zijn de afstam melingen in moederslijn de erfgenamen, terwijl
bij de Caraïben dar in principe de leden van het gezin van de erflater zijn.
De positie van de langstlevende Marronechtgenoot vertoont overeenkomst met de positie van de Caraïbische ec htgenoot. De versch illen
worden door de auteur verklaard door te wijzen op de uitgangsposities
in de twee rechtstelsels. De oorsprong van deze ve rsc hillen is niet zozeer
juridisch van aard, maar veeleer filosofisch en/of antropologisch.
Tenslotte geeft de auteur een aanta l aanbevelingen, dat ik u niet geheel
wil onthouden. Ik geef enkele van deze aanbevelingen weer:
• de politieke wi l moet aanwezig zijn om de rechten van de Marrons
een plaats te geven in het nationale rechtssysteem;
• de juridische gewoonren, taal en cultuur van de Marrons moeten in
de rednzaal gerespecteerd worden;
• er moet naar alternat ieve manieren worden gekeken om beide rechtssystemen roe re passen;
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•

de rechten van de Marrons moeten in de grondwet gewaarborgd
worden, mede op grond van ILO conventie no. 169;
• de rechten op de grond verdienen bijzondere aandacht;
• er moet duidelijkheid komen over de gebieden waarin Marron erfrecht geldt.
Naast veel waardering voor dit proefschrift, dat zeker verplichte literatuur zal moeten worden bij de rechtenstudie aan de Adek Universiteit van
Suriname, zijn er ook enkele kritische kanttekeningen of opmerkingen te
plaatsen.
De opmerking op p. 17 'Er zijn drie typen onderzoek' doet noga l naïef
aan . Er zijn verschillende typen onderzoek te onderscheiden in de sociale
wetenschappen. Een belangrijk onderscheid is een tweedeling in kwantitatief en kwalitatief onderzoek . Binnen deze categorieën zijn er ook weer
verschillende onderscheidingen te maken.
Ook de opmerking op p. 20 'De wetenschap spteekt niet, zoals ideaal
zou zijn, met één stem' lijkt gespeend te zijn van wetenschapstheoretisch
inzicht. Op de eerste plaats spreekt 'de wetenschap' niet, maar zijn het
wetenschappers die spreken. Ze hebben verschillende theorieën, opvattingen en methoden van onderzoek ter beschikking. Het ideaal van de
wetenschap kan nimmer zijn om met één stem te spreken. Vanuit het
ideaal van de kritisch-rationalistische stroming in de wetenschapsfilosofie is het ideaal van de wetenschap het toetsen van hypothesen, die uit
theorieën zijn afgeleid. In de socia le wetenschappen is dit een (redelijk)
dominante stroming.
Mijn laatste opmerking betrelt een juridische schoonheidslout. Op p. 152
geeft de auteur aan: 'Suriname heeft de Universele Verklaringen van de
Rechten van de Mens geratificeerd.' Dit is onjuist omdat deze Verklaring
niet geratificeerd kán worden. In het internationaal publiekrecht worden
immers verdragen geratificeerd en geen verklaringen.
Ondanks deze kritische minor points kan gesproken worden van een
baanbrekende dissertatie, die zeker follow-up en navolging verdient. Dit
proefschrift noem ik baanbrekend, omdat de auteur gewoonterecht op
twee rechtsgebieden in kaart heeft weten te brengen en daardoor zowel
op methodisch als op juridisch gebied de weg gebaand heelt voor verder
onderzoek. Bovendien heeft ze in haar aanbevelingen expliciet aandacht
gevraagd om het gewoonterecht van twee bevolkingsgroepen te incorporeren in het Surinaamse recht. Terecht merkt de auteur op dat hiervoor
ook, of correcter: vooral de politieke wil aanwezig moet zijn.
Edwin Marshall

050 Tijdsc hrift voo r Su ri namistiok 2007.1

Cynthia Mc Leod , ... Die revolutie niet begrepen! ...
Schoorl: Con serve, 2005. 290 p., ISBN 90 5429 201 6,
prijs ( 18,00.

Vorig jaar publi ceerd e de populaire en productieve Suri naamse a ureur Cynrhia Mc Leod de
roman met de titel ... Die revolutie uiet begrepen!
... Mc Leod heeft al ee n aa ntal histo ri sc he romans
op haar naa m staan die handelen over de gesc hi edenis van Suriname. Om histori sche rom a ns te
schrij ve n moet er in de regel een flink aanral jaren
ligge n tussen de beschreven ge beurtenissen en her
momenr van schrijven C.q . publiceren. Dir is niet
alleen nod ig om de nodige distanri e te bet rachten,
maar ook o m de brede context scherper te kunnen
beschouwen waa rbinn en de gebeu rtenissen zich
vo ltrok ken. Anderzijds is een nadeel van een re
grore tijdsi nterval dat betrokkenheid en inlevingsvermoge n deels verlo ren kunnen gaan. In dir ve rba nd is het posirief dat de
beschreven gebeurtenissen in deze roman van Mc Leod zich slec hts 20 jaar
geleden hebben voltro kken.
Mer deze histo ri sche roman legt Mc Leod de Surinaa mse geschi edenis va n
de peri ode 1980- 1987 vast, uiteraa rd va nuir haar perspectief. De ro man
beschrijft de mi litaire co up van 1980 en vooral de turbul ente ge beurtenisse n daa rna die in december 1982 culmin ee rden in de nlOord op vijfrien
vooraanstaande Surinam ers. De histo ri sc he roma n eindigt met de terugkee r va n de democratie, in dit geva l de sta rt van de ve rki ezi ngen in 1987.
Mc Leod heeft de gebe urtenissen va n di chtbij meegemaakt. De belevenisse n van de pe rsone n in deze roman zijn da n ook uir het leve n geg repen.
In de roma n worde n bovendien personen die in deze peri ode een belangrijke rol hebbe n gespeeld met na am en toe naam genoemd. Maar ook de
meeste fictieve personen doen au th entiek aan.
Veelzeggend in de titel van deze roman is dat het ni et begint mer de
revolutie maar met die revolutie. 'Die revolutie' was de benaming voo r
de turbulente o mwentel ing en het niet ee rd er vertoonde excessief gebrui k
van geweld en tegelijkertijd ook de ideologisc he manrra va n de militaire
mac hth ebbers in de periode] 980- 1987 in Suriname. In naa m va n 'die
revolutie' konden ni euwe mac hthe bbers hun ha nd elinge n als het ware
legiti meren. Tegelijkertijd verw ijst 'di e revolutie' ook naa r de a mbirie van
ve len di e hoopten bepaa lde ontwikkelingen en praktijken in Suriname
ten goede te keren.
Maar de uitdrukking 'die revolutie' werd in Surina me onder de bevolking
in de periode van de mi litaire hee rschappij ook gebezigd als totem pro
parle 0111 bepaa lde veranderi ngen te duiden en om deze af re keure n of
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goed te keuren. De uitdrukking onderging bovendien een inflatie en werd
vaak afgeko rt met 'die revo'. Me leod ve rh aa lt in haar roman dat wanneer jongeren destijds hun zi n niet kregen ze uitriepen: 'Je hebt die revo
niet begrepen .'
De roman leest heel gemakkelijk, ook omd at de dagboekaantekeningen
van de hoofdpersoon Rita va n Hofstade een indringend beeld geven over
hoe ee n Surinaamse moeder en lerares de gebe urten issen verwer kt. Haar
zoon Pete r is dienstplichtig militair in het Surin aa ms lege r en steun t lijdeli jk de militai.re hee rsc happij va n Bouterse cum suis. Haa r dochter Saskia
woont in Nederl and en haar ontrouwe Surin aa mse ec htgenoot - hoe kan
het ook anders - is vertrokk en naar Nederland waar hij met ene Asrrid
samenwoont. Rita blikt terug op haar verleden. Bekende thema 's als discri minatie van donkergekleurden en het nee rkijk en op kroes haa r, maar
ook de warmte en gezelligheid binnen donkergeleurde Creoolse famil ies
komen aa n bod. Haar lichtge kl eurd e vader kiest ervoor om - ondanks de
tegenstand van zijn fa milie - te trouwen met ee n donkerk leurige vrouw.
Deze vro uw, Rita's moeder, belandt in het leprozengesticht Bethesda.
De relatief ru stige periode in Suriname van voor 1980 wordt kort
besc hreven. Daarna ko mt ruimsc hoots de spa nnin g in de periode 19801987 aan bod. Dit deel van haar roma n lijkt op ee n kroniek va n deze
traumatisc he periode. De coup in 1980, het optreden va n de NMR, het
aftreden van President Ferrier, de opkomst en het vert rek van de politici
Chin A Sen en Haa km at, de vo lksmilities, de mislukte tege nco up, de
decembermoorden, de praktijk van (geld ) wisselen tot en met het junglecommand o en de moorden in Marrondor pen passeren de rev ue. H et lijkt
alsof de leze r teru gkijkt naar een film over deze periode doo r de ogen van
de vro uwelijke hoofdpersoo n.
De tweespa lt di e in de Surinaamse samenl eving ontstond tussen voorstanders en tegenstanders va n di e revolutie culmineert op de HAVO-school
waar Rita lerares is in een stri jd tussen twee manlijke leraren: Dunning en
Watson . In zij n enthousiasme voor 'die revolutie' wordt de leraar Dunning wel haast ee n spion van de militaire machthebbers. Het optreden
va n Dunning, de discussies en dialogen in de lerarenk ame r wee rspiegelen
treffend het gevoel van wa ntrouwen en onveiligheid uit die tijd .
Kortom in deze roma n van Mcleod komen versc hillende aspecten van de
militaire periode en de beleving ervan door burgers aan de o rd e. Dit boek
is weliswaa r geen literair hoogsta ndj e, maar het is zeer nuttig dat bepaalde gebeurtenisse n en voo ral de reactie va n burgers is geboekstaafd.
Ietwat dramatisch schrijft Cynrhia Mc l eod in het voorwoord dat zi j
weil kht met dit boek haar eigen sc hrijfcarrière afs lui t en het graag aan
jongeren overlaat om hiermee verder te gaa n. Laten we hope n dat dit boek
ni et haar laatste boek is, maar dat er nog meer romans zull en volgen.

Chall E.S. Choelln i
oso
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G.O . Beker, I iaar TRIS; Troepenmacht in Suriname
1962- 1963. Utrecht, 2005. 146 p., ISBN 9059740742.
IHet boek is te bestellen via www.mijneigenboek.nl
en via het telefoonnummer 0031 302905320.)
In het najaar van 2005 verschenen in rond de
datum dat Suriname 30 jaar onafhankelijk was
artikelen in de media waarin werd teruggeblikt en
voo ruitge keken: '\'Vat heeft de onafhankelijkheid
(o ns) opgeleverd?' Er kwam en ook een aa ntal
boeken uit over het Surin a me van voor of na de
onafhankelijkheid. Jolm Janse n va n Galen schreef
Laatste gouverneur, eerste president en Wim
Hoog bergen en Di rk Kruijt na men De oorlog van
de sergeanten voor hun rekening. Een buitenbeentl e in die publicaties wordt gevormd door 1 jaar
TRIS; Troepenmacht il1 Suriname, 1962-1963 van
G.O. Beker. Dit boek blikt a ll een maa r terug vanu it het pers pectief van ee n
Nederla nd 3e dienstplichtige soldaa t, een TRIS-ser.
In de Nederlandse Wikipedia staa t over de TRIS het vo lgende:
De Troepenmac ht in Suriname. Een koloniaal lege r, bestaande uit Surin amers en Nederlanders. Met de o nafhan kelijkheid kwam een einde aan het
bestaan. l... j Bij de soevereiniteitsoverdracht van Suriname op 25 november 1975 wordt de TRI S opgeheven. Gebouwe n en materieel gaan dan
ove r naar het nieuwe Surinaamse leger. Oo k ee n deel van het personeel,
waa ronder o.a. Des i Bo uterse en Surendre Rambocus, stapt ove r.
Voor de o uderen di e met deze troepe nma cht te maken hebben ge had, za l
de gedac hte aan de tijd van de TRIS inmiddels iets weg hebben va n jeugdsentim ent en, wellicht, iets van heimwee op roepen: tempo doelDe in Suri name. Wat zegt de TRJS de jonge Sllrina mer vandaag de dag? Telefonische
nav raag bij een drietal jongeren in Surin ame, geboren na de ona fll anke lijkheid, leverde éé n antwoord van herken nin g op, en dat va nwege het feit dat
ee n o udere 00111 indertijd bij de TRIS had ged ien d. Jo ngeren in Nederland
zegt het begrip natuurlijk ook helemaa l niets. De omslagtekst van het boek
lijkt da n ook voora l ee n avonturenroman aa n te prij zen:
G.O. Beker was achtti en, in Suri na me hadden ze militairen nodig, het
avont uur lokte en dar was het begi n van zijn TRIS-tijd. \ ... ] Op 5 novembe r
11962] zagen ze het eers te oerwoud en de ee rste Surinaa mse dorpe n en huize n . I ... ] De so ldaten kapren zich ee n weg door het oe rwoud, marcheerden
tot ze er bijna bij neervielen en leerden, dat infante ri sten nooit opgaven.
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Het boek, met foto's, beschrijft een jaar uit het dienstplichtige leven van
soldaat Beker, in Suriname. Het doet dat :.1 ::1 0 de hand va n een inderrijd
bijgehouden dagboe k, dar naderhand door Beker is bijgewerkt. War nu
precies de tekst va n her dagboek is, en wat de bijgewerkte tekst, wordt de
lezer niet duidelijk. Het kent een chron o logisc he indeJing, alnaargelang
de locaties waar Beker verbleef: Paramaribo, Albina, N ickerie, Brownsweg en te.nslotte weer Paramaribo.
Wat deden die soldaten in Suriname? Wachtlopen, marcheren, poetsen,
bivakkeren in het tropi sch regenwoud, sc hi eten, oefen en en niet te vergere n naar her KMT dan wel her PMT (a llee n voormalig di ensrplichrige
militai ren zegt deze begrippen iets ) enzovoort. 1 Dus, di enstplicht, zij het
niet in pak weg Harderwijk, maar in de tropen, in het beg in van de jaren
zesrig. Of her allemaal zo zinvol was' Je krijgt niet de indruk. De legerleiding was zo nu en dan bevreesd voor het uitbreken van national istisch
getinte opstandjes, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Volkomen ten onrechte,
bleek later.
Soms is de ondertoon van het boek seri euzer. Bijvoorbeeld wanneer er
een dodelijk o ngeluk heefr plaars gevo nden. Of in het volgende: 'Arm
was her in Suriname. In Paramaribo hadden we de bedelaars bij de haven en de markt al gezien. Eigenlijk schaamde je je daa rvoor. Een st uk
NeJerlanJ met beJdaars. In Albina was het niet beter. '
De auteur sugge reert bovendien dat in di e tijd Amerikaanse vliegtuigen
wapens exportee rd en naar Congo. De vliegtuigen, die een tusse nstop
maa kten in Suriname, waren in tegenstelling tot de a ndere vliegtuigen
hermerisch afgesloten voor de TRIS-sers. Ook wordt af en toe srilgestaan
bij her gedrag in de groep: 'De TRIS-soldaren hadden een eigen taa ltje Ontwikk eld. Dat taaltje ging je vanzelf spreken, anders hoorde je er niet bij.
Of ie werd aangezien voor een groentje. Ik ben het inmiddels vergeten.'
De schrijver heeft goede herinneringen aan de Surinamers, maar minder
goede aan de in Suriname gevestigde landgenoten . Kennelijk voelden die
zich toch een tikje verheven boven Jan Soldaat. Verder worden er woorden genoemd waarvan ik me afvraag of ze nog bestaan, zoa ls 'sa ngetje '
voo r een flesje limonade.
Nu en dan is de ondertoon moraliserend. En hier en daar treed t het boek in
herha ling, bijvoorbeeld wanneer het weer vertel t dat jn de huidige Memre
Boekoe-kaze rne het hoofdkwartier was gevestigd. De formu leringen doen
noga l eens wat onbeholpen aan, naast het feit dat er fouten in de tekst
voorkomen: 'Lk noemde het kapmes, of de " houwer" zo als die daar
heette.' Het boek is absoluut geen literatuur, maar het pretendeert dat
gelukkig uuk niet te zijn . Inoen...Iaad heeft hel wel wal weg van een braaf
Het KMT (Katholiek Militair Tehuis) en het PMT (Protestants Militair Tehuis) waren door de
grote kerken in Nederland opgezet om de soldaten in hun diensttijd enige opvang en een
thuis te bieden. Er werden gesprekskringen en gezellige avonden georganiseerd en vaak
werd ook pastorale zo rg aangeboden.
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avonrurenve rh an l, mer als belangrijkste thema: (H olln nds) so ldantje zij n
(spe len) in Suri nam e.
De vraag dringt zich op in hoeverre her geschersre representatief is en of
her de moeire va n her lezen waa rd is. Ik heb her idee van we l. Het toeval
wi l cbt een ncef va n mij , Joost V~lIl de r H eiden, bij de TR1S heeft gediend ,
van 1964 ror 1965. Hi j heeft het boek ge lezen cn zijn co mmentaar bevestigde nlijn beeld: allemaal ni er onaardig 0111 re lezen wanneer je op de
ee n of andere manier mer de TRlS te make n hebt gehad of geïnte rcsseerd
bent in Suriname. Hier en daa r gaar hij iers ve rd er da n Beker, o nd er
andere ro nd de vraag hoe de Nederlandse dienstplichtigen o mginge n
met de Surin aa mse. Beker is vol lof. Maar J oos t van der H eiden zegt:
'O nze co mpagnie was de ee rste wa a r oo k dien stpli chti ge Surin a me rs
di enst deden. H et ging eerst goed maar later bij w rijvin g goo iden zij het
meteen o p discriminatie.' Deze opmerking doet o nwill eke urig denke n
aa n wat zich ve le jaren later tijdens her Europees kampioenschap voerba l
in 1996 afspeelde binnen het Nederlands elftal tussen de voetba ll ers van
Suri naamse afkomst (kabel ) en de andere spele rs!
Wanneer je een kijkj e neemt o p de website va n diezelfde TR1S en bijvoorbeeld ook het blad Triskolltaktell inziet, krijg je hetzelfde beeld te zien en
een indruk van het Nachlebell va n de TRIS. Voor oud-TRIS-se rs worden
groeps reizen naar Surina me georganiseerd. Naast herken bare za ken als
het weerz ien en het o phale n va n herinneringen, komen in de reisverslage n
op die si te toc h ook heel duidelijk kriri sche noren naa r vore n. H et gaat
over armoede en verpaupering. Joost va n der Heiden sc hrijft: 'Er was veel
ve rnield, de ri o lerin g deed het niet goed; straten mer plasse n. Toch weer
fantastisch 0111 aan de Waterkanr ee n djogo te drink en. De ni euwe brug
ove r de Surin<1m eri vier, wat hen kapitalen kost.' H er moet eve nwel gezegd
worden dar de in zet voor goede doelen in Suriname oo k nadrukkelijk in
het vizier ko mt, zoa ls bleek ten tijd e van de wa tersnoodramp in J 953,
toen vele Surinamers o p ve rschillende manieren Nede rl an d probeerden te
helpen. Binnen die context, die van de TRIS, va lt het boek op ziln plaats.

Joost Mimraard

Mic hiel van Kempen, Vluchtwegen. Breda : De Geus, 2006. 314 p., ISBN 90 4450
8199, prijs € 19,90.
Vlu chtwegeN va n Mi chi el van Kempen relt maar li efs r 4 8, korte, hoofdsrukk en ove r de Amsterdam se (nieuwbollw)wijk de Bijlmer en zijn
bewoners, in de ja ren ta ch[i g en negentig van de vo ri ge ec uw. Het boek
beg int en eindig r met het inferno van de bekende vli egtui g ra mp. Dat
duidt er o p dat we gee n vrolijk beeld moeten verwac hten. Va n Kempen
geeft in ee n intervi ew aan: 'Het is in ve rh aa lvorm de gesc hi ede nis van de

multiculturele samenleving in Nederland. Het speelt
voornamelijk in de Bijlmer [... ] Het is een roman over
dromen en idealen en over de harde realiteie (De
Ware Tijd, 28 april 2006). Het wordt vooral dat laatste, zij het voorzien van de nodige ironie. De roman
heeft vetschillende lagen: verhaal, beschouwingen en
kroniek. Veelzijdigheid en aantrekkelijkh.eid troef!
Het neerstorten van een vrachtvliegtuig van El AI op 4
oktober 1992 op de flats Groeneveen en Klein Kruitberg laat de auteur samenvallen met het 'opblazen' van
de centrale verwarming van de flat Groeneveen door
een van de hoofdpersonen, de joodse verwarmingsmonteur Bram Swart. Na de dood van zijn vader is hij
in een crisis geraakt. Hij boort vrijwel op hetzelfde moment gaten in het verwarmingssysteem met als gevolg
dat het gloeiend hete water zich een weg baant door
het gebouw. 'Hij krimpt niet ineen en hij rekt zich niet uit, hij opent zich,
en voor een moment, dat evengoed een flits kan zijn als een eeuwigheid,
voelt hij zich totaal en wezenloos gelukkig in die barst in de Bijlmertijd.'
De schrijver weet deze loodzware inhoud (het geldt tevens voor de roman
in zijn geheel) enigszins te relativeren door vormen van understatement of
andersoortige ironie, zoals die naar voren komen in de titels van de hoofdstukken. Aan het begin: ' Waar rook is' en 'Waar stoom is'; de laatste twee
hoofdstukken dragen titels als 'Erets Jisraël' (het beloofde land waar het
vrachttoestel naar op weg was) en 'Djahannam ' (de hel).
De opbouwwerkster Helga woont met haar man, een leraar, in een andere
Aat; haar huwelijk heeft het karakter gekregen van een broer-zusrelatie.
Zij krijgt een verhouding met Bram, die op aanraden van H elga een flat
heeft gekocht in het gebouw Groeneveen. Ze zoekt iets, de verhouding
wordt dan ook ni et voor niets vergeleken met een zoeklicht. Bram zet zich
nogal sterk af tegen zijn vader en diens opvatting dar de overlevenden
van de Tweede Wereldoorlog een schuld moeten inlossen voor hen die in
de vernietigingskampen zijn omgekomen. Jn HelIa zien we de betrokken
opbouwwerkster die, nuchter als ze is, niet altijd tactisch optreedt. Het
hangt samen met de kanker die zij krijgt. De verhouding loopt spaa k, mede
door de onverenigbaarheid van beide karakters. Bram besluit na de dood
van zijn vader een einde aan zijn leven te maken: 15teeds vaker maakte de
concentratie op zijn arbeid ruimte voor ver afdwalende gedachten. Als hij
een stookinstallatie had gereinigd en weer in elkaar had gezet en hij drukte
op de startknop, dan loeide het vuur soms angstaanjagend in zijn oren.'
Suriname is vertegenwoordigd door de Creool ].L. Strijdhaftig, di e niet
lang na Surinames onafhankelijkheid in de Bijlmer is komen wonen. Een
tragikomisc h personage: ' Hare Majesteit heeft het goed voor met ons Surinamers. Zij weet dat Nederland groot is geworden dankzij de koloniën.
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Als wij o ns hi er komen vestigen, zorgt Z ij voor o ns.' Het trag isc he sc huilt

natuurlijk in het volstrekt zinloze en in zich zelf gekeerde, ontwortelde
bes taa n va n d eze ma n, ko rtom uitzichtl oos. Hij gaa t o p va kanti e naar
Surina me en in het vliegwi g doet hi j zich voo r als a rts. In Sur iname heeft
Srrij dhafti g eige nli jk ni ets te zoeken , hetgeen hem ono mwonden duid elijk
word t ge maak t tijdens zijn bezoek aa n het in verva l ge raa kte Moe ngo.
Terug in Nede rl a nd weet hij tern a uwern ood te omk omen aa n ee n strafexpediti e va n Hindos tallen. Hij moe t halsoverkop ove r het balko n vluchten

en schuilt zolang bij Bram Swart. En dat uitgerekend op de dag waarop hij
zich heeft uitgedos t als diplomaat en Hare Ma jesteir de hand heeft weten
te sc hudd en rijdens een receptie in het Koninklijk Pa leis op de Da m. Deze
sc ha vuit ve rtrekt uir her boek met de beke nde noord erzo n, war ongetwij feld sy mpto ma tisch mag heten voor meni g bewo ner va n de Bijlmer.
Om nog eve n bij Surinam e te blijven : de Hongaa rse mevrouw Ba rth a, een
bijfiguu r, heeft ee n aa mal ja ren in Suriname ge woo nd en ge werkt als a rts
bij 's La nds Psychiatr ische Inrichtin g. Z ij slijt nu de rest va n haa r leven
in de Bijlmer.
Has him voedt als alleenstaande vader zijn drie zoons op. Pro bleeml oos, zo
lijkt her, totdat na een va kantie in M a rokko, zijn kinderen voo r de radica le
ka nt va n de isla m kieze n en hun va der van a lles en nog wa t gaan ve rwijten,
ook dat hij wel eens met Helga heeft gev reeën. Het rituele slacluen op het
balkon doe t zijn intrede. Daa rove r omstaat met Bra m hevige ru zie. Has him
is de grip op zijn kind eren kwijt. Z ij bedr eige n en mishand ele n Helga o p

die 4de oktober. Met een bebloed gezicht stapt zij het café binnen op het
mo ment waarop de ramp zich voltrekt. Hashim ziet dan zijn kind eren
ve ro ngelukken. Hij ziet de metro waarop zijn kinderen staan, zich te pletter rijd en tegen het ve rwronge n vi aduct. Zo laa r de roman ve rschillende
'v luchrwegen' zien 0 111 aan het leven in de Bi jlmcr te omk omen.
De rom a n biedr, in mindere mate, ook besc ho uwinge n. Na in her begin
va n het boe k de ramp te hebben aangeduid, introducee n de a lwecc nd e

verteller de bewoners ('aquariumvolk') van de Bijlmer op de volgende
wij ze: ' \X'i e deze Bi jlmer betrad , kon maa r het beste zijn burge rl ogica
achter zich la rcn.' Als in ee n column ko men allerlei cijferma ti ge gegeve ns
ove r de woo neenheden o f de idealisrische a rc hitectuur naa r voren. Va n
Kempen, voo rma lig bewo ner, room zic h een sc herpzinnig o bse rva tor.
Hij weer de leze r te ovc nui ge n. Wa a ro m wo rdt de als maa r toe nemende
ve rl oedering ni ct aa nge pa kt ? De vuilnisza kk en vliege n je va n de balko ns
a f om de o ren. Waa r wa ren de stortkokers? En waa ro m werd er niet effec ti ever o pgetreden ? Waaro m werden dit SOO rt van din ge n steeds maar
weer 'geneutra lisee rd ' ? In het langste, 39src hoofd stuk laat de verteller
aan de ha nd va n Helga alle 480 na men van de fl a t GroeIlevee n de revu e
passe ren, afgewisseld met overdenkin gen. In di e lijst zijn de 43 na men
va n de dodeli jke slac hro ffers va n de vliegtui gra mp o pge nomen, bi j wij ze
va n ee rbetoo n, in co mbin a tie mer ironie: 'Wat een onzin , di e feilloze
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registratie. Ik bel bij één naam en er antwoordt een ander.'
Ten slotte doet de roman hier en daar denken aan een soort van eigentijdse kroniek. Zo geeft het boek nauwgezet de tijd aan, inclusief de
nodige details van radio- of tv-uitzendingen dan wel sportwedstrijden.
Vele talen, ve le perspecriefwisselingen, allemaa l uit het multiculturele
leven gegrepen, zo lijkt het.
Een veelk leurige, interessante roman. Een evenwichtige roman? Nee,
niet in zijn geheel. Er zijn wel erg veel hoofdstukken nodig om het leven
in die microkosmos uit de doeken re doen. De circulaire opbouw komt
wat gekunsteld tot stand, zeker wanneer ik let op de introductie van de
heer Strijd haftig op het balkon van Bram, in een beschouwend hoofdstuk
over het 'aquarium volk' . De aansluiting vindt plaats zowel in hoofdstuk
40 als in hoofdstuk 47. De hoofdfiguren vertonen nogal wat verschil in
diepgang. Staan, met andere woorden, de vele personages centraa l of is
de wijk zelf de 'hoofdpersoon'? Is dat laatste het geva l, leiden dan al die
personages dan nier een beetje af van her centrale rhema?
Ik slui t af met het persbericht van de uitgeve rij: 'Michiel van Kempen
doet wat alleen de echt goede schrijvers lukt: hij neemt de werkel ijkheid
en stijgt daar vervolgens glansrijk bovenuit.' Vlu chtwegen stijgt inderdaad boven de werkelijkheid uit, maar aan de glans van een evenwichtige
roman komt het nog niet toe.

joost Minnaard

Nicoline van der Sijs (red.1. Wereldnederlands:

Oude en jonge variëteiten van het Nederlands.
Den Haag : Sdu Uitgevers, 2005. 196 p., ISBN 90
12 10739 3, prijs € 25,00.

A ra bis (h· N ede rIa n d s
Turks · Nederlands

Afrikaani

In haar inleiding geeft Van der Sij s aan dat
in de verschi ll ende hoofdstukken een aantal
etn ische variëteiten of etnolecten van het Nederlands beschreven zullen worden, talen die
ontstaan of zijn ontstaan ' wanneer een groep
mensen met een andere moeder- of thuistaal
Nederlands spreekt.'
Behandeld worden Afrikaans, Curaçaos-Nederlands, Indisch-Nederlands, Jiddi sch-Nederlands, Surinaams-Nederlands en Turks- en
Marokkaans-Nederlands. De besprekingen
zijn van de hand van verschillende auteurs.
Daaruit en uit de aard, plaats en periode van
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de comacten vo lgt dat de besprekingen zeer uiteenlopend V"l11 karakter
zijn. Jndisc h- en J iddi sc h-Nederlands worden niet of lHllIWclijks meer
gesproken, maar hebben wel bijgedragen aan de woordenschat van het
Nederlands. Het Afrikaans (dat een bijzondere plaats innee mt doordat
het zich in isolement tor een zelfstandige taal heeft omwikkeld ), Indisch-,
C11f3çaOS- en Surinaams-Nederlands zijn ontstaan door kolonial e expa nsie, de andere etnolecten door immigratie.
in deze recensie za l hoofdzakelijk worden gesproken ovc r het Surinaamsen her Curaçaos- Nederlands, niet omdar de besc hrijvingen van de andere
etnolecren ni et de moeite waard zouden zijn, maar omdat die enigszins
buiten het bes tek van Oso vallen .
Het Surinaams-Nederlands neemt een dubbele positie in: het SurinaamsNederlands in Suriname en dat in Nederland . Terecht worden deze twee
varianten in afzonderlijke hoofdstukken behandeld . In het eerste hoofd stuk over het Surinaams-Nederlands geeft J . van Donselaar ee n historisch
overzicht van het Nederlands in Suriname waarin al in de zeventiende en
achttiende ee uw woorden opgenomen werden di e ontleend waren aan
het Engels en (mi sschien via de slaven) aan Indiaanse talen . Ook kregen
sommige Nederlandse woorden een andere betekenis en werden er nieuwe
sa menstellingen ge maakt. Aan de hand van een door Van Kempen opgetekelluc anekdole Over cell man die een koffcr wil kopen en van cel! groot
aantal begrippen uit de keuken laat Van Donselaar zien hoe sterk de Surinaams-Nederlandse woordenschat afwijkt van de Europees-Nederlandse.
Aan andere aspecten van het Surinaams-Nederland s zoals de uitspraak
en de grammaticale structuur wordt geen of slechts summier aandacht
besteed. Gedeeltelijk omdat hierover weinig is gepubliceerd, maar ook
omdat Van Danselaar nu eenmaal deskundige is op het gebied van de
woordenschat. Aan het eind van het hoofdstuk wordt bij de bespreking
va n de roekomst van her Surinaams-Nederlands mer instemming een aantal opvattingen van Renate de Bies weergegeven, di e onder meer pleit voor
cultivering en standaardisatie van het Surinaams-Nederlands.
Het hoofdstuk over het Surinaams-Nederlands in Nederland sc hreef Leoni e Co rnips. Z ij begint wel met de uitspraak, die zich overigens meer richt
op de uitspraak van het Srana11 da n op die van het Surinaams-Nederlands.
Daarna behandelt zij de taal van Surinaamse jongeren, aa n de hand van
een participerend onderzoek naar de taal van vier Rotterdamse jongens
van C reools-S urinaamse komaf, die zij zelf ryperen als 'Nederlands en
Surinaams (Srana n) door elkaar gemixt, zeg maar straattaal' waarmee
zij hun eigen identiteit bevestigen en sprekers uit andere etnische groepen
kunnen uitsluitelI. Opvallend is uat uok woordelI CII cIt:.uclllen Uil hel
Papiamenru en uit de Surinaamse wakama11taal (een soort geheimtaal) in
deze straattaal voorkomen en dat sommige Sranan-woorden een rui.mere
of and ere betekenis heb ben gekregen. Zo betekent pata in Suriname 'gy mnasri ekschoen" maar volgens dit artikel gewoon 'sc hoen '. In de syntaxis

komen veel constructies voor die uit het Sranan zijn overgenomen en die
we ook uit Suriname kennen. Bij tie Rulteroalllse jongeren valt op dat
dikwijls de lidwoorden die of de worden gebruikt bij het-woorden (wat
juist bij het Nederl ands in Suriname een blijk is van onontwikkeldheid
van de spreker, die bij o nzekerheid vaak zijn toevlucht neemt tor een
ve rkleinwoord, waa r het tenminste altijd correct is). Ook wordt na een
bij een het-woord dikwijls een bijvoeglijk naamwoord met de uitgang -e
gebruikt bijvoorbeeld 'een mooie meisje.' De sprekers sc hijnen zich ni et
bewust te zijn van deze afwijking van her Standaardnederlands. Daarom
voorziet Cornips een toekomst waarin deze jongeren de meeste specifieke
woorden en uitdrukkingen zullen inruilen voor Standaard~Nederiands,
maar de laatstgenoemde eigenaardigheden zullen behouden, waarmee hun
Nederlands misschien in de ric htin g gaat van het Afrikaans en het Engels,
talen waa rin het verschil tussen de woordgeslac hten is verdwenen.
Kennelijk bestaat er geen studie van de taal van Antilliaanse jongeren
in Nederland. Sidney M. Joubert heeft zich beperkt tot het Nederlands
op Curaçao. Niet alleen vanwege de status aparte van Aruba, maar ook
o md at er grore onderlinge verschillen tussen de ei landen bestaan durft hij
niet van AmilJiaans~Nederiands te spreken. Na lezing van zijn artike l berw ijfelen wij zelfs of er gesproken kan worden over Curaçaos-Nederlands.
De situatie op het eiland is toraal verschillend van die in Suriname. De
meeste Curaçaoënaa rs spreken onderlin g Papiamenru en beleven daarin
hun identiteit. Nederlands is voor hen een vreemde taal al is het de taal
van het bestuur en de rechtspraak en hoort het in de hogere klassen van
de basisschool en bij het voortgezet onderwij s gesproken te worden. Het
Nederlands dat gebruikt wordt bevat uiteraard vee l afwij kingen van het
Sta nd aard-Nederla nds, maar die zijn te instabiel om va n een CuraçaosNederlands te spreken. Om een indruk te geven van de uitspraak van het
Nederlands geeft de schrijver voorbeelde n van Nederl andse leenwoorden
in het Papiamentu, maar is dat Curaçaos-Nede rl ands? Curaçaose schrij·
vers die in het Nederlands publiceren bezigen we l een aanta l woorden en
uitdru kk ingen voor begrippen (spijzen, flora en fauna) die in Nederland
ni et bekend zijn of ten behoeve van de cou/eur locale. Joubert bepleit in
het belang van de eilandbewoners een goede beheersing van het Standaard-Nederlands, zonder dat het Papiamenru wordt verwaa rloosd.
In het interessante hoofdstuk over het Turks- en Marokkaans-Nederlands, dat door vijf versc hillende auteurs is geschreven, wordt het
merkwaardige verschijnsel verk laard dat jongens met een dikwijls totaal
verschillende taa lachtergrond, (Ma rokkaans-)Arabisch, Berbers, Turks
en Koerd isc h, er de voorkeur aan geven om met ee n soo rt Marokkaa ns.!
allochtoon accent hun eigen identiteit te bevestigen.
In het laatste hoofdstuk benadrukt Nicoline van der Sijs dat er nog veel
onderzoek moet worden gedaan, maar dat in dit boek voor het eerst
beschrijvingen van etnische variëteiten bijeengezet zijn . Zij stelt enige
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vrage n. Bes taa n er alge meen ern isc he ken merke n ? Zi jn er overeenk o mSTen tu ssen etn isc he va ri ëteiten en Nederl a ndse c reooltalen of tu ssen ernisc he en a uroc htone va ri ëteiten en misschien zelfs a lge mene kenmerk en ?
Zi j ko mr rot de voo rlo pige conclusie da r ee n aa ntal kenmer ken va n de
ern o lec ren ge ld r voo r de raa i va n sprekers va n ve rschillende moede rtalen: her wegva llen va n her versc hil tusse n de- en he/Alt/oorden en het
d aarbij be ho rend bijvoeglijk naa mwoo rd, her wegva llen va n vervoegde
werkwoo rdsvo rm en, het verdwijnen va n het voo rn aamw oo rd het en her
woo rdj e er, en het ge bruik va n de woo rd vo lgo rde va n de beves tigend e
hoofd zin (o nd erwe rp - werkwoord - lijdend voo rwerp ) in vraagz innen
en ond ergesc hikte zinnen. De eerste twee versc hijnselen kom en wij ook
tege n in versc hillend e Nederland se dial ecten en in 'a utochto ne' vo lkstaal.
\X!aa rsc hijnlijk kLllln en we spreken va n een wisselwe rkin g. Za l het komen
rot ee n vers melting tot ni euwe stadstal en ?
Z ij spreekt ook ove r Nederl a nd se pidgin (omsraa n in Noord-Am erik a
en inmiddels wee r verdwenen zonder d at er vee l va n is o pge tekend ) en
creooltalen, di e OIltSraa n zijn in Indonesië (perj oh en Javindo) en in Z uid Am erik a. Het best gedoc umentee rd is het inmidd els ve rd wenen Negerh o lla nd s va n de Deense Antillen en verder her Skepi (Essequibo) en Berbice
Nederl a nd s. Kenmerk en va n het Negerho lla nds, het Afri kaa ns en etnisc he
variëteite n wo rden doo r haa r ve rgele ken. Zij komt tor de co ncl usie dat
her Afrik aa ns een tusse npositie inneemt. Een beperkt aa ntal kenm erken
vinde n we zowel bij de creooltalen als bi j de etni sc he va riëteiten.
Wereldll ederlallds is een bij zo nder interessant boe k. Ho pelijk za l het
aa nze tten tor ve rder ond erzoek en in her bijzond er tot besruderin g va n de
taal va n de jonge re generati es immigranten, waa rbij ni er alleen aa nda cht
bes teed moet wo rd en aa n de straattaal, maa r oo k aa n de taal va n de
meisjes en jo nge vrouwen en va n de hoge r opgeleiden . Pas da n zull en er
voorzichti ge uitspraken geda a n kunnen wo rd en ove r de ri chrin g di e her
Nederl a nd s opgaa t.
Eva Essed

Annemiek van der Veen en Dolly Verhoeven, En toch verschillend; Zusters van
Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000. Hilversum: Verloren, 2005. 359 p., ISBN 9065508686.
In deze publica ti e over van de Z usters van Liefde va n O nze Lieve Vrouw,
Mueuer va n Barmhartigheid - kurt weg Ut: Z usrers van Tilburg - komr
Surinam e uirge breid aa n de o rde. Zij zijn in 1894 naa r Surin a me ge komen en nog steeds zijn daa r enk ele zusters woo nac hti g.
De ord e va n de Z usters va n Liefd e is in 18 32 gesti cht in Tilburg en
daa rom heten ze in Surinam e Z usrers va n Tilburg. In Surina me wa ren in
R.c.nsi es

1856 al Z usters Franciscanessen van Roosendaa l naar de Louiseschool en
Mariaschool in Paramaribo, de Claraschool in Nickerie, de Mariaschool
in Coronie en de sc hool en het internaat Albina gekomen voor onderwijs
en opvoeding. Liefdezusters kiezen voor liefdadigheid en solidariteit,
kortom - in Bijbelse terminologie - voor barmhartigheid.
In Suriname hebben de Zusters van Tilburg zich heel bijzonder ingezet
voor de melaatsen in het vroegere Majella, nu Henck Arronstraat 70.
Mgr. W. Wulfingh besteedde bijzondere aandacht aan melaatsen, zoals
toen gebruikelijk was in de katholieke gemeente. Wulfingh wilde, toen het
einde van Batavia in zicht was (gebouwen versleten, te ver van Paramaribo, te weinig mogelijkheden voor medische hulp), iets nieuws beginnen,
ni et ver van Paramaribo, en voor alle melaatsen. Wu lfingh had graag religieuze zusters voor de verpleging van de melaatsen. Hij heeft in Nederland
gezocht en hij slaagde: de eerste Liefdezuste rs kwamen september 1894
aa n en ze kregen de tijd te wennen aan een ni euw tropisch leve n. Op 16
oktober 1896 konden de eerste melaatsen in het nieuwe MajelJa opgenomen worden. Met elkaar hebben de zusters veel en goed werk verzet.
Later he bben de zusters zich ingezet voor het Sint Vincentius Ziekenhuis
(1916) en voor het, zoals het heette, jongenseducandaat Rajpur (1914) en
Ranipur voor de meisjes (1919). Twee zusters zijn zelf melaats geworden:
een (zr. Theres. Boomaars) heeft geïsoleerd op Majella gewoond.
Deze publicatie betreft de periode va naf 1960. Ongelofelijk is dat in 1961
tachtig zusters van Tilburg in Suriname woonden en werkten. De hele congregatie van de zusters van Tilburg telde toen 3738 leden (in 19603800).
In 1963 werd Majella gesloten: de melaatsheid was redelijk onder control e. De zusters begonnen daar vervo lgens een bejaardencentrum dat
later verplaatst werd naar een nieuw gebouw aan de Tweede Rijweg, dat
eveneens Majella werd genoemd. De zusters begonnen langzaam maar
zeke r ook ander werk te doen. Zo was een groep zusters werkzaam op
Lombé, waar ze na enkele jaren weg moesten omdat her water van her
nieuwe Stuwm eer hoger en hoger kwam te staan.
Ze begonnen ook een polikliniek op Santo Boma -K uwarasan, éé n zuster
werkte op Tamarin met de zusters van Roosendaal. Enkele zusters gingen
het onderwijs in . Enkele andere zusters trokken naar Washabo waar ze
vanwege de gevaren van de Binnenlandse Oorlog in ·1987 weg moesten.
Ze hadden daar voorheen eens meegedaan met de Actie Grondrechten,
tot behoud van land voor de Inheemse n. In Groningen zijn ze werkzaam
vanaf 1978.
Intusse n nam het aantal zusters in Suriname schrikbarend af. In 1975
waren er nog 44 (p. 339), in 1990 nog 21 en momenteel nog twee die
ha nd - en spandiensten in kerk en wereld ver ri chten.
We wijzen graag op deze publicatie. Er is ni et zoveel over de zusters
geschreven, maa r ze verdienen alle eer, di e ze natuurlijk geenszins zoeken.
Missie is lange tijd een zaak van paters en broede rs geweest. Er is in de
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wereld van de historici een tendens 0111 ook op gender te gaan letten. Het
is goed dat de inzet en leefwijze van een groot aantal vrouwen - kloosterlingen en religieuzen - uitgebreid voor het voetlicht komen. Deze
vrouwen van zieken en ziekenhuizen, van scholen en internaten, hadden
op een heel andere manier contact met de bevolking. En wellicht konden
de fraters en paters daar niet aan tippen.
In 2005 te lde de congregatie 94 1 leden en onderging zij het lot van alle
orden en congregaties in Nederland en Europa, namelijk vergrijzing en
dreiging van uitsterven. De planning is wijse lij k op afbouw geric ht. De
zusters hebben 599 leden in Nederland, 45 in België, 24 in Engeland en
Ierland, 15 in de Verenigde Staten van Amerika, 220 in Indonesië, 3 in
Suriname, 11 in Brazilië, 2 ·1 op de Filippijnen en 3 in Rome. De congregatie is internationaal en het hoofdbestuur is daar een afspiegeling van . De

groep in Indonesië is veelbelovend. Er is dus geen reden

0111

te wanhopen.

Het vraagt wel bezinning op het instituut van kloosterleven in de rooms katholieke kerk, die ziet dat het best goed gaat, voo ral in de landen van
het zuiden van de wereld. In Nederland wonen en werken al meer dan 200
kloosterlingen uit die landen, vaak zijn ze lid van besturen.
De historici Van der Ven en Verhoeven hebben archieven uitgeplozen,
veel inrerviews gehouden en ook teksten van brieven en ve rkl aringen van
zusters opgenomen. Het ve rh aa l is duidelijk en toegankelijk.
Wel vraagt de titel om een verklaring. Ordes en congregaties moeten het
hebben van uniformiteit (habijten, uniformen, kloosterkleed), maar er
dient tegelijkertijd ruimte te zijn voor verscheidenheid. Dat hebben de
zusters tussen 1960 en 2000 bevochten en gerea liseerd. De eenheid in
verscheidenheid binnen landen en op internationaal vlak is een feit, en
uitgangspunt geworden voor religieuze activiteit. Daarom is deze studie
een voorbeeld voor a ndere mannelijke en vrouwel ijke congregaties die
feite lijk, zeker wat ledental betreft, in een crisis verkeren.
Deze studie is een hommage aan alle zuste rs voor hun inzet, barmharrÎgheid, vitaliteit en vernieuwi ngsgezindheid. Dat betreft ook de zus ters van
Tilburg die in Suriname gewoo nd en gewerkt hebben.
JooP Verllooij

Jorge Castillo Guerra, Frans Wijsen en Moniek Steggerda, 'Een gebedshuis

voor alle volken'; Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006. 211 p., ISBN 90 239
1993 9, prijs € 15,00.

Van de ongeveer anderhalf miljoen nieuwkomers in Nede rl and zijn
ongeveer 800.000 christen en van hen is weer een 60 procent rooms-

katholiek. In de rooms-ka tholieke kerk is al heel lang aandacht voor
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nieuwe groepen katholieken, zoals de Italianen, de Spanjaarden, de
Polen, de Hongaren, de Indonesiërs, Surinamers, Arubanen, Antillianen
enzovoort. De migratie heeft een lange geschiedenis, van kolonialisme
en imperialisme, tot gastarbeid, globalisering en opening van grenzen
in Europees verband. Deze oude en nieuwe geloofsgemeenschappen kan
men onderscheiden naar etniciteit of naar taal.
In 1969 heeft de rooms-katholieke kerk een aparte sectie Cura Migratorwn (zorg voor migranten) opgericht om deze groepen een plaats te
geven binnen het verband van de rooms-katholieke kerkprovincie. Dat
lukte enigszins via de oprichting van aparte parochies, met name in de

Randstad en de wat grotere steden. Die keuze legde de nadruk op een
kader van eigen cultuurbeleving en eigen taalgebruik. Maar niet iedere/
katholieke nieuwkomer kon daar terecht vanwege de afstand. Ook was

het de vraag of deze keuze de integratie wel bevorderde. Gedurende
enkele decennia was het geen probleem priesters voor deze allochtonenparochies te vinden. Er waren ex-missionarissen die de specifieke en
ve reiste talen spraken en nog van dienst konden zijn. Dat tijdperk is aan
het aflopen en er moet dus omgezien worden naar andere strategieën.
Jorge CastiIlo en Frans Wijsen van de sectie missiewetenschappen van
de Radboud Universiteit Nijmegen en Moniek Steggerda, voorheen
algemeen secretaris van eura Migratorum en nu onderzoekster bij
KASKI (Bureau voor onderzoek en advies over religie en sa menleving
te Nijmegen) hebben onderzoek gedaan naar achtergronden, de huidige
situatie en de toekomst van ongeveer vijftig geloofsgemeenschappen van
katholieken huize. Dat onderzoek heeft in 2004 plaatsgevonden en stelde
vragen over mogelijkheden van eigen kadervorming, cohesie van de eigen
groep, mogelijkheden van gebruik van eigen taal en cultuur in de vie-

ringen en bijeenkomsten, de behoefte aan beleving van de eigen cultuur
binnen de eigen groep en relaties met de rest va n de katholieke kerk.
Het verslag van het onderzoek concentreert zich allereerst op de grote
steden (A msterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de omgeving
daar va n, en vervolgens op de rest van Nederland, waar ook specifieke
katholieke parochies van en voor Surinamers zijn.
De interviews met voorgangers en leden van de migrantenparochies
vormen de basis van deze publicatie. Het materiaal komt dus van de
basis, maar diverse vragen waren erg vreemd voor migranten en feitelijk
konden zij niet altijd een antwoord formuleren. Maar dat ligt dan aan de
onderzoekers die het vragenformulier opstelden .
Het blijkt dat er nog steeds behoefte is aan een eigen huis en aan cohesie,
ook aan kadervorm ing en eigen beheer, behoefte aan ruimte (letterlijk
en figuurlijk), aan coördinatie en vooral ook aan steun bij die kad ervorming en het naar voren schuiven van bekwame kerkelijke leiders/sters.
Het maakt natuurlijk veel verschil of je te maken hebt met de eerste, de
tweede of de derde generatie migranten. Er is bovendien een proces va n
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de-migrantisarie in de Nederlandse samenleving aan de gang, ook binnen
de zogeheten migrantengroepen. dus ccn proces rer verm ij ding van stigmatisatie door burgers maar steeds migrant te blijven noemen .
De boodschap voor de migrantenkerken en de Nederlandse katholieke
kerk is dar er snel voor theologische opleidingen onder deze nieuwkomers
gezorgd moer worden. Ook zou het dienstig zijn als de kerkprovincie zich
zou gaan bekommeren om deze nieuwkomers, mer de nieuwe uitdagingen, culturen, ta len en theologieën die daarbij horen. Deze publicatie
geeft een voorzet voor de omwikkeling van migranrentheologie en voor
een interculturele dialoog vanuit migranten.
De publicatie heeft de vragen lijst opgenomen, evenals tabellen van de
antwoorden en verder de adressen van de nieuwe migranten kerken.
Binnen deze geloofsgemeensc happen verandert er nog eens wat, zodat
ad ressen intussen veranderd kunnen zijn, terwijl er zich ook weer nieuwe
groepe n hebben aangediend, zoals de katholieke Irakezen . Om iets
vreemds te melden: in Den Haag is er (Ot heden een aparte groep voor de
witte en een voor de zwarte Frans-sprekenden . Kan je nagaan.
Deze publicatie met inbegrip van moeilijke noties a ls migrant, allochtoon
en met een wel wat al te brede titel (a lle vo lken!) is een welkome en
noodzakelijke aa nvu lling op publicaties van protestantse kant, zoa ls die
van J. Jongencel e.a. Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse
eu Midden- eu Zuid-Amerikaanse christenen in Nederland (1996) en
A. v.d . Broek met zijn leder hoorde iu zijn eigen taal; In ventaris van

kerken voor - en van - Nieuwkomers en Migranten in Nederland (2004,
negende druk) .
Dat de kwestie van de migramenkerken en het geloof van de migranten
steeds meer aandacht krijgt blijkt uit publicaties als Migranten in Moklim; De betekenis van migrantenkerkel1 voor de stad Amsterdam (Hans
Euser e.a. 2006) en Fruitful in this land; Pluralism, dialogIIe and healing
in migrant Pentecostalism (A. Droogers e.a., 2006).
Het Sociaa l en Cu ltureel Planbureau meldt in haar recente publicatie
Godsdienstige veranderingen in Nederlmld (2006), dat het snel bijzondere aandacht zal geven aan de migranrenkerken (p. 370 en geeft a lvast
een voorproefje in Bijlage B3, De migrantenkerken mer specia le aandacht
voo r de Scats International Ch urch Rotterdam (L. Arnts). De Raad van
Ke rken gaf in 2006 de brochure Wi; horen bi; elkaar; Kerkell, geloof en
integratie uit. Er is dus alom actie vanu it kerken en ander instituten.
Het is goed dat kathol ieke Surinamers en natuurlijk ook andere Surinamers deelnemen aan het debat over de nieuwe oriëntatie va n de
Nederlandse kerkprovincie nu in 2004 Cura Migratorltm opgeheven is
en de bisdommen de zorg voor de migrantengroepen hebben (en dan niet
a lleen op pastoraal vlak, maar ook op diaconaal, sociaal en internationaal
gebied). Wat dat betreft is het vermeldenswaard dat ongeveer 180 tot 200
katholieke kloosterlingen (z usters, fraters en paters) uit het buitenland ;n
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Nederland wonen en werken, met name uit de landen van het zuiden. Deze internationalisering van religieuze instituten in Nederland heeft zeker
invloed en weerslag op het kerkelijk en religieus gebeuren in Nederland.

JooP Vernooij

Kann Ane a

Karin Anema, Oe groeten aan de koningin; Reis door
Suriname. Amsterdam: Atlas, 2006. 286 p., kleurenfoto's.
ISBN 90 45012065, prijs € 19,90.
Dylan van Eijkeren, Witboi; Hoe de West werd verloren;
Een reis door Suriname en over de Antillen. Breda: De
Geus, 2006. 254 p., ISBN 904450781 8, prijs € 18,90.

Het reisverslag wordt geschreven in een complex
spanningsveld: inlevendheid vecht met kritische
distantie, nieuwsgierigheid mer terughoudendheid,
respect met vasthoudendheid. En altijd gaat het om
de confrontatie van levensopvattingen.
Op bijna elke bladzijde van het reisverslag - of exacter: de verzameling reisverslagen - De groeten aan de
koningin van Karin Anema komt dat spanningsveld
tot leven. Het boek start direct sterk: Paramaribo begint aan een nieuwe
dag, op zich niets bijzonders, maar het eerste wat de reizigster observeert
is twee gesmolten, nog net herkenbare condooms op een golfplatendak.
Ze loopt de Costerstraat in en een jongetje roept haar toe: (U zwemt!
Of u loopt hard! Lk zie het aan uw voeten! Hebt u meegedaan aan de
Olympische Spelen? ' De observator ontpopt zich direct als de reizigster uit
het goede hout: alert, scherp lettend op niet eerder door anderen geziene
details, gevoelig voor ander taalgebruik. Ze is ondernemend, trekt erop uit
om alsmaar méér te zien, ze is niet het type van de reiziger als Dylan van
Eijkeren die in zijn recent verschenen reisverslag Witboij Hoe de West werd
verloren zich van het ene luxehotel naar het andere sleept, nu en dan eens
een busrit je maakt om vast te stellen dat er niets in de West te beleven valt
en dat het er vooral heel erg warm is, en die na weken zweten helemaal
niets weet te melden dat we al niet wisten, volgende rum·cola alstublieft.
De eerste hoofdstukken van Anema's boek geven direct ook buitenge·
woon inlevend proza te lezen. Het gaat over het zoontje van de reizigster,
dat lijdt aan een ernstige borziekte waarvoor de westerse medici geen
remedie kunn en vinden. Ten einde raad bezoeken moeder en zoontje
het Surinaamse binnenland om bij de Saramakaanse natuurgenezer Pake
soelaas voor hun probleem te vinden. Met een zorgvuldige en geduldige
behandeling weet Pake het zoontje van een wrak om te roveren tot een
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vlot lopende jongen. Het woord 'roveren' geeft
Dylan van Eijkeren
hier ook weer iets aa n va n het span ningsveld : de
blanke westerse vro uw staat sceptisch tegenover
de Marronnaruurgeneeswijze, zij geeft zich ten
Hoe de West werd verloren
einde raad over aa n de man, maar de zorg en angst
om haar zoo ntje straalt soms van de bladzijden af.
In de wijze waarop Anema dit relaas neerzet, geeft
zij een sterk staaltje va n hoe ee n westerse en ni etweste rse cultuur kunn en divergeren. Dat dit relaas
authentiek ove rk omt is vooral te danken aan de
knappe wijze va n besc hrijven.
Knap zijn vaak ook de observaties in de h oofd~
stuk ken die vo lgen, maar daar is de inzet roch een
andere. Nieuwsgie righeid blijft Anema's belaI1g~
rijkste drijfveer, maar die nieuwsgierigheid wordt
niet altijd op prijs gesteld. En dan ontstaat een an~
der spanningsveld: de reizigste r stelt zich inlevend
op, wi l doordringen tot zake n die haar vreemd zijn en speelt natuurlijk de
kaart uit van de niet~toeri ste die uit oprec hte en diepgaande belangstel~
ling voor de 'a ndere cultuur' zich veel moeite getroost om door te dringen
rot wat haar onbekend is. Dat is haar goed recht, maar het is naruurlijk
evenzeer het goede recht va n de geobservee rd en 0111 zich af te sluiten en te
zegge n: we hebbe n al ge noeg pottenkijkers gehad, we hoeven ni et zo nodig nogmaals in een boek beschreven te worden. Daar legt Karin Anema
zich ni et bij neer. Zi j reist na ar Jaw-Jaw aan de Boven-Surina me voor een
begrafenisritueel, maar de verve ling slaat toe en zij wacht uiteind elijk het
ritu eel ni et af. Serieuzer wordt het in Ga li bi waar zij ee n pur'blaka (een
rouwrirueel) bij dc Karaïben meemaakt. Dat dit met grote hoeveelheden
kas;r; gepaa rd gaat en uitloopt op handtastelijkhede n en kotspartij en is
al uit de oudste reisvers lagen bekend, maar Anema geeft hi er dorpshoofd
Ricardo Pané ee n bedenkelijke hoofdrol. Het ve rslag wordt een relaas
over traditie en vooruitgang in een Karaïbs dorp, ove r ove rl even en opportunisme, over oo rspronkelijke waarden en aa nge lee rd voo ruitga ngsdenken en her zet op die manier de dilemma's van mondialisering sc herp
neer. De antropoloog Peter Kloos is nog altijd de grote boeman in Ga libi
(ik herinner me nog als de dag van gisteren hoe een ande re antropoloog,
Bonno Thoden va n Velzen, zich bij de verded iging va n een proefschrift
in 2002 verbe ten opwo nd die miskennin g va n zij n collega, maar beste
Bonno, het is nu ee nm aa l niet a nders) . Ka rin Anema doet Wat ee n goede
reporter moet doen: nagaa n wa t de gro nd slag vormt van die negatieve
beeldvorming, ze lf Klaas' boeken lezen en de mythe van de man di e
'ove r de rug van de Indianen opk lom tot hoogleraar' terugbrengen tot
ee n geschi edenis van wanbegrip, misverstand en frustratie. Maar dan

Witboi

komt de tegenwoordige tijd: als kapitein Pané de schrijfster werkelijk
R.c.nsies

agressief heeft benaderd en haar zowat het dorp heeft uitgejaagd, is het
dan rerorisch verstandig om zich te beroepen op het praatje dar hij zelf
misschien niet honderd procent Indiaans bloed heeft, of dat hij jaloers is
op de jongere mannen die de gezellige boezem van Anema tot ri chtpunt
van hun erotÎsche belangstelling kozen ? Hier wordt dorpsroddel omgezet În zoge naamd objectieve observatie (wa nt het is nu eenmaal door
iemand gezegd). In wezen is het natu urlijk ee n manier om die vervelende
Pa né een hak te zetten. Zelfs al zo u Pané niet ho nderd procent Indiaa ns
zijn - maa r wie interesseerr zich voor dat SOO rt argumentatie die bij de
hond en fokke rij misschien wel krac ht van argument heeft ? - dan nog kan
de reizigs ter ni et verhu llen dat zij ran cun eus sc hrijft. Da t nee mt de lezer
ni et voor haar in.
Ook bij de larere, lange hoofdstukken, die reizen naar de Bovenlandse
Indi anen - Wayana en Trio - beschrijven, wisselen voor de leze r uitroeptekens en vraagtekens zich af. Uit discrerie verm eldt Anema soms niet de
namen van bepaalde personen in de Inhee mse dorpen, maar wat is die
discretie waard als Nederl andse lezers ee n naam [Och ni et kennen, terw ijl
in een do rp onmiddellijk herkenbaa r is wie bedoeld is mer bijvoorbeeld
'de kap itein van Kawemhakan'? Anema geeft ontegenzeglijk indringende
observaties, zoals het relaas van een blinde Wa yana- ma n in Apetina, die
zijn leven te danken heeft aan de komst van ch ri stelijke zendelingen. Als
ge ha ndi capte baby zou hij vo lgens traditio nele o pvattinge n in het bosland
zi jn omge bracht. Ik kan me ook geen a nder reisverslag herinn eren waarin
de ee rste Amerikaanse zendelingen zel f aan het woord komen. Het optreden va n deze ingevlogen en zelfgenoegzame o uwe Texa nen wordt door
Anema kriti sch maar niet gechargeerd neergezet. Tegelij k sijpelt voo rtdu rend de irritatie door dat zij aan de Lirani en elders niet mer open armen
wordt ontvange n. Westerse vrouw met blocnote landt zomaa r uit de lucht
midd en in het oer bos va n Zuid-Suriname, de Inheemsen snellen ni et direct
toe met opengehak te kokosnoten, korjaal en peddelaars. Conclusie va n
Anema: die lui zijn wei nig gastvrij . Maa r wa t als een Wayana nu eens aan
ee n parachuurje in het tu intje van Anema landd e, haa r huis binnenstormde en meteen begon te vragen: wat verdi en je met je schrijverij, geloof je
wel in God, hoe pers jij je baby eruir bij de bevalling? En dan nog: als die
Wayana aan ee n vrouw in de Hollandse Randstad di e vragen zou kunnen
stellen, da n berekenr dar nog nier automarisch dar dar op 8500 kilomerer
afsta nd binnen een heel andere sa menleving we l zomaa r kan. Zou Karin
An ema er echt ni et va n op de hoogte zijn geweest dar de Inheemse n aan
de La wa een krutu hebben georganiseerd, waarbij zij besloten hebben dat
deze wi ldvreemde vro uw die weinig tot niets voor hen betekent, het zelf
maar moer uitzoe ken als ze zonodig doo r het Z uid -S urin aa mse bos wil
baggeren? Of zw ijgt ze daar maar liever over?
Ongetwijfeld niet op deze manier bedoeld, is De groeteN vaN de koningin
opnieuw een demonstratie geworden van de diepe kloof die twee werel OIO Ti ldschrl ft VOOI SUl inamlsti ek 2001.1

den scheidt. ' Ik kijk. Stel vragen . H oe zit dit en dat?' noteert Anema op
pagina 253. Tegelijk mak en die vragen je tot buitenstaander, roepen ze
irritatie op, markeren ze de scheidsm uur tussen jij en ik. Wie geen vragen
stelt en enkel observee rt, is eenvoudiger re accepteren . En schrijft missc hi en ook gee n boek, d at is waar. Die dilemma's zijn niet op te losselI.
Ten slotte: wat wel op te lossen is, is de kennelijke nonchahlllce waarmee
uitgeverijen voorbijgaan aan elementai re zorgvuld igheid in de redactie van
teksten. H elaas is dit boek geen gu nstige uitzondering op zovele recent
verschenen boeken - het genoemde Witboi incluis - en wemelt het ook
hier va n de feitel ijke o nnauwkeuri ghede n. Sedert wanneer zijn cr Duitse
paters geweest in het katholieke Ganzee, en wat moet ik me dan bij 'Duitse
paters' voorstell en (p. 29)? Zelfs Wikipedia weet toch dat Jagernath
lachman (en niet Lachmann) nooit president van Suriname is geweest (p.
25). Er is niet een grauman per district (p. 34), Atjoni heet niet Adjoni (p.
30), Jas Steeman niet Steen man (p. 45), A.C. Cirino niet Sirino (p. 28 1),
aan Grammoxan is nooit iemand gestorven, wel aan Gramaxon (p. 67) en
bij de wespe nproef verspreiden de insecten zich ni et ove r je lijf, maa r zitten
ze lekker in ee n matje te steken (p. 179). H ere n en dames uitgevers: mag
het nu eindel ijk eens afgelopen zijn?

Michiel van Kempen

Karin Amatmoekrim, Wanneer wij samen zijn. Amsterdam: Prometheus, 2006. 289 p., ISBN 90 4460 859
X, prijs € 17,95.
Al twee jaar na haar goed ontvangen debuutroman Het knipperleven komt Karin Amatmoekrim
met een lijvig tweede boek: Waw1eer wij samell
Zljn. Deze nieuwe roman is opgezet als een echte
familiesaga, die zich uitstrekt Over dri e-vier generaties Javanen. H et verhaa l begint wanneer Wagiman wegloopt met de jonge vro uw Soeminah als
deze tegen haar zin wordt uitgeh uwelijkt aan ee n
oude man. Z ij vesti gen zich in Tambaredjo in het
district Saramacca en al spoed ig wordt Toekinem
gebo ren, die nog het gevolg blijkt te zijn va n de
kortstondige relatie van Soerninah met de oude
man. De lezer volgt ni et alleen de geschiedenis
van de eersteling Toekinern, maar oo k van de negen kinderen die uit de
verbintenis va n Waginem en Soeminah gebore n worden, én van een hele
sl iert kleinkinderen (de stamboom van maar liefst 3 1 personen vóór in
het boek is geen lu xe om het verhaa l goed te volgen). Bij de een wordt
Reclnsies

het verhaal uitgebreider verteld dan bij de ander. Veel aandacht Îs er voor

ue op et:11 na jongste dochter Soerarijem, die eerst eell kind krijgt van de
knappe rokkenjager Erik Chin, en later van de zeeman Fokke Boersma.
Met Etik ehin heeft het verhaal zich al verplaatst van Tambaredjo naar
Paramaribo en met Fokke Boersma wordt het verhaal opnieuw verlegd,
nu naar Nederland, waar de lezer te zien krijgt hoe de relatie van Soeratijem met de drinkebroer Fokke fout loopt, en de Javaanse zich staande
moet zien te houden in een nogal droevig migranrenbestaan in een nog
droeviger flatgebouw in de verschrikkelij k droevige stad Ijmuiden.
Mer deze roman heeft de moderne geschiedenis van de Surinaamse Javanen zijn inrrede gedaan in de Surinaamse letteren. Javanen figureerden
wel eerder in proza van niet-Javanen zoa ls in Bea Vianens Strafhok of het
nogal larmoyanre Het meisje uit de sawah van ]orul1o, maar niet eerder
werd een Javaanse familie zo beschreven als nu bij Amatmoekrim . Tal
van scènes brengen het Javaanse districts- en stadsleven dichtbij: het leven
beheerst door de adat, verwachtingen en teleurstellingen, de rites de passage (zoals een (Ot in details beschreven lijk bewassing bij het overlijden
van Soeminah), de confrontatie van de districtsbewoners met 'de stad',
de veranderde familieverhoudingen wanneer de migratie naar Holland
eenmaa l achter de rug is (met een even ontroerend a ls komisch neergezet
telefoongesprek tussen Soerarijem in Ijmuiden en haar oude, in de telefoonhoorn schreeuwende vader in Suriname, die maar niet kan vatten dat
je in Holland op ijs kan lopen: ijs net als cu be iee, legt zijn zoon hem uit).
Mooi is ook om te zien hoe het westerse exotisme-begrip op verschi llende
plaatsen wordt omgekeerd: niet de tropen bewoners zij n de exotisc he ap ies
om naar te kijken, maar de westerlingen, expliciet bijvoorbeeld op p. 182:
'Hendrik Amatoeloes vond de Hollander met zijn stortvloed aan verha len
een exotische vreemdeling, terwijl hij hem tegelijkertijd met een aangeleerd respect voor zijn blanke huid en afkomst bezag.' Qua vernieuwende
verhaa lstof is Wanneer wij samen zijn dus een belangwekkend boek . De
vraag is vervolgens of het ook om een geslaagd literair werk gaat.
Het meest opvallende aan deze roman is dat er nauwelijks enige begeestering uitgaat van de eerste helft, en dat Amarmoekrim pas in de tweede
helft laat zien dat ze ook echt goed kan sc hrij ven. Alles staat er wel in de
eerste helft, maar het is weinig geïnspireerd neergeschreven, het kabbelt
maar door. Vaak geeft de tekst het idee dat die snel even uit de mouw is
geschud en dat alles wat recht en krom is, zonder enige correctie is blijven
staan: 'Naast elk huis stonden twee of meer grote bomen, waarvan de
schaduw we rd gebruikt om in te praten' (p. 22), 'De hoogste manja's
konden namelijk niet preventief geplukt worden' (p. 23) , 'Wagi man di e
eerst omzet, toen hulpeloos en vervo lge ns verbijs terd was geweest, keek
nu met een mengeling van al deze emoties naar Soemi.' (p. 33), 'Toen het
huilen niet ophield en de kleren van de oude man doorweekt begoTlnen te
raken van de hoeveelheid tranen die erop drupten' (p. 33). De personen
OIO Ti,dsc hrift voor Sunnamisliek 2007.1

.J

spreken so ms Surin aams-Nederla nd s (' Ik zet je klere n hier voor je' (p.
100 ), maar soms een ee n hoog- Hollands waar men ze lfs in Ijmuiden van
zou opk ij ken. Of het nu komt doordat de sc hrij fster ze lf al op vijfja ri ge
leeftijd uit Suriname vertrok, kan ik niet beoo rdelen, maar voo rzover het
verhaal zich in Sur ina me afspeelt komt het vaak weinig doorleefd ove r, en
Ama tm oekrÎm stapelt ook fou t op follt. Tambaredjo ligt in de ku stvlakte
en kan dus niet op de grens va n het regenwoud liggen (p. 89). Bij het dorp
staat een o lieraffinaderij (p. 92), maar er heeft nooit een o lieraffinaderij
in Saramacca gestaan en a l helemaa l ni et in de jaren vijftig of zest ig; die
kwam er pas tie ntall en jaren late r bij Livorno. Ee n go lfcl ub in Pa ramaribo
ergens in de jaren zeventi g (p p. 136 e.v.) kan ook a llee n maar aa n projecti e va nuit her Nederland van de eene ntwi nti gste eeuw o ntsproten zijn. In
de haast om weer snel met een jonge a uteur te sco ren heefr boeken poeperij
Prometheus blij kbaar een onbetaa lde stagia ire a ls redac teur aangewezen,
want ande rs had de a uteur toch voor vee l van het bovenstaa nde kunnen
worden behoed. Dan waren renm inste ook a lle nie r-Nederl andse woorden consequent cu rsief gezer en in de woordenlijst opgenomen en Was
her Srmlall gespeld zoa ls her officieel gespe ld moet worde n. En je kon er
vergif op innemen: het exmisc he popperje Amatmoekrim moest natuu rl ijk
door Prometheus aan de lezers ges leten wo rden met een boekomslag dar
werkeli jk kanr noch wal raakt als her om een J ava~1I1se hisrori e gaat: een
negerjongerj e in een korjaal ergens diep in her Surinaamse binnenland.
Hoe meer we bij onze rijd komen en hoe di epe r we in de migratieproblemen duiken, hoe beter Karin Amatmoekrim gaar schrij ve n. Ze geeft o m
te beginnen al ee n fraaie tekening van hoe Soera tij em de kennismaking
met Ho ll a nd ervaart. Bloemkool wordt de merafoor voor her bedo mpte
Ho ll a nd. Prach ti g gezegd is bij voorbeeld: 'Terwijl Deborah de worteltjes
va n de taugé brak, leerde ze hetze lfde a ls wat Soeratije m va n Soem ina h
had ge leerd. Hoe je van eten liefde maakt' (p. 236) . Ama tm oekrim geeft
een diep inlevende schets van her leven in een gezin met gescheide n
o ud ers, ze weet jonge pubers voortreffelijk re typeren, bij de kinde rmishandeling lopen je de rillingen over de rug en kij k nu toch eens war ee n
sc hitterende zin zij in a lle eenvoud weer neer te schri jven: 'Surin a me was
heel mooi, begreep Deborah. Zo mooi , dat je er verdr ietig van werd a ls
je er ver va nd aa n was' (p. 275).
\Vawleer wij samen zijn is een relaas over her lor van ge nera ti es Javane n
aa n rwee zi jden van de oceaa n. Her boek opent ook mer ee n bespiegel ing
over het menselijk lor en Kari n Am3tmoekrim laa t haa r roman groo ts
ei ndige n door te tonen hoe mensen hun lor krachtdadig in eige n hand
kunn en nemen, wa nn eer moeder en doehter radicaal kiezen voor een
ni euwe roekomst waarin het familieverhaal historisch ee n plaats krij gt.
'Kan her zijn,' sc hrijfr Amarmoekrim op de laatste bladzijde, 'dat de vastberadenheid waarmee een voornemen gen omen is, de persoon en zelfs
zijn bedoelingen overstijgt? Dat het zic h losmaakt van her individu en
RecensÎes

als een rusteloze geest aan deurknoppen morrelt, kopjes in keukenkastjes
laat klepperen, generaties later, totdat de boodschap wordt begrepen?'
Wat zonde dat deze roman niet helemaal met zo!n drive geschreven is.

Michiel van Kempen

J.G. de Kruijf, Guyana junction; G/oba/isation, /0ca/isation, and the production of East /ndianness.

Amsterdam: Dutch University Press, 2006. 400 p., ISBN
9036100585, prijs € 34,50.
Op 29 augustus 2006 promoveerde Hans de Kruijff
op een Engelstalig proefschrift dat hij in het Nederlands de titel Kruispunt GUYGl1aj Mondialisering,
lokalisering en de productie van <hindoestalliteit'
meegaf. De Kruijf droeg zijn boek op aan zijn
vrouw Naleane, maar zijn liefde voor haar is zo
groot dat ook verschillende passages in het boek
een ode aan zijn geliefde geworden zijn, zie alleen al
pp. 341-343 . Het is ee n dik boek geworden, want
de 400 bladzijden zijn klein bedrukr. Ik denk dat
de schrijver trots mag zijn op zijn dissertatie. Het is
een uitputtende ana lyse geworden van de cultuur van de Hindostanen in

Guyana. Het boek deed mij erg denken aan j.D. Speckmanns dissertatie
Marriage and kinship among the Indians in Surinam (1965), maar De
Kruijfs publicatie is breder en biedt ook meer.
Het boek bestaat uit een inleiding en twee delen en telt in totaal negen
hoofdstukken. In de inleiding geeft de auteur een omschrijving van etnicireit en religie en legt hij uit dat hij gebruik zal maken van het theoretisch
kader van Pierre Bourdieu aangevuld met wat naar voren is gebracht
door Naorn i Quinn en Claudia Strauss. Maar hij wil op deze theorieën
ook zelf ee n aanvulling geven . Aan het eind van zijn boek komt aan het
licht dat het hem gaat om de vrijheid van iedere persoon om zijn of haar
eigen weg te gaan op basis van motieven die niet alleen rationeel zijn,
maar ook een emotionele kant hebben. Met andere woorden, het zijn
niet alleen de verschillende constellaties van ideeën of 'conditionerende

verbanden' die bepalen hoe hij of zij leeft.
Daarvoor echter heeft De Kruijf een sterk exposé neergezet dar dir illu streert. In deel ], 'Interco nnecting conditions', vertelt hij de geschieden is
van de Guyanese Hindostanen. Hij laat zien hoe zij van een groep die
in India nog zeer heterogeen was, in Brits-Guyana samensmolten tot
één geheel, terwijl er vooral tegen de tijd dat de onafhankelijkheid van
Guyana naderde, tussen Hindostanen en Afro-Guyanezen een steeds
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grotere po larisa ti e op ga ng kwam . Deze po la risa ti e we rd bew ust versterkt
door vak bo ndslieden, politici en anderen d ie een zekere in vloed wilde n
uitoefenen, o md at zij zo het best În staa t zouden zijn de mac ht in het land
te ve rove ren. Vrij wel alle po litieke en sociale ve rba nden werden etnisc h
o pgezet. O nde rtu ssen ec hter kreeg oo k de mo ndia lise ring steeds mee r vat
op Guya na. Daa rd oo r o ntsto nden er ni euwe en frequentere contacte n
met Ind ia, de Arab isc he we reld en N oord-Amerika. Bewegingen uit India,
waa rvan de meeste hind oeïstisc h wa ren, islamitisc he beweginge n, waa rva n ee n deel Ara bisc h was maa r een ander dee l Indi aas o f Pakistaa ns,
krege n daa rd oo r in Guya na voet aan de grond. Tegelijkertijd ec hter
was er ook sprake va n secularisatie. Want door de ve rspreiding va n d e
elektri citeit en ee n toe nemend e besc hikbaarh eid va n communicati emiddelen , oo k op het pl attel and, kregen de Guya neze n steeds meer te maken
met in vloed va n de wes terse, Amerik aa nse cultuu r. En dan wa ren er nog
de oud e rel igieuze ve rbanden die zich in Guyana o p een nieuwe manier
georga niseerd hadd en. O mda t talloze hind oes na ve rl oop va n tijd slecllts
Engels kond en ve rstaa n, had in het hindoeïs me het christendom in vloed
gek rege n op hun ged achtewereld. Bove ndien namen de hind oes ook een
deel va n de strucruren va n het christend om ove r, zodat er kerk achti ge ve rbande n kwa men met ge mee nschappeli jke eredie nsten in ee n tempel waa r
men 's zo ndags bijeenkwam. In de islam was de invloed va n bewegingen
di e ee n zui ver ing en da arm ee ook een a ra bisering va n de islam voo rstaa n
toege nomen. Daard oo r kwam er ee n sterkere nadruk o p de verwa ntsc ha p
va n de Hindostaa nse moslims met de a nd ere moslims dan o p di e met de
andere Hinclos tanen. Er o ntstond echter ook een tegenbeweging die ee n
revita lisa ti e voorstond va n bepaalde vo rm en van de Indiase islam.
In deel 2, 'Conditi onin g interco nnectio ns" laa t de a uteur zien dat er dri e
gro te co nstellaties zijn di e invloed uitoefe nen o p de Guya nese Hindostanen, de erfenis uit India (het verl eden), de aa ntrekkingskracht van het
modern e Ameri ka (de toekomst) en d e ellend e van strijd en po larisa tie
in Gu ya na zelf (het heden). Hierin gaa t het o m perce pties, du s ni et o m
de we rkel ijkheid va n India, Amerika o f Guya na. India is voo ral een
sprookjesachtig ooste rs land met ee n hoogstaa nd e cultuur. Amerik a
laat d e d roo m zien die je in je leve n moet pro beren te verwerke lijken.
En Guya na is het land waa rin a rmoede heerst en een sterke onderl inge
vijand ig heid o m zich ee n deel te ver werven va n de bepe rk te rij kdo m
d ie daa r te vinde n is. Er is in Guya na immers altijd ri valiteit; ru sse n
Afro- en Indo-G uya neze n, tusse n moslims en hind oes, en tussen isla mitisc he en hind oeïstisc he groe pen onderlin g. Hierin zijn o ud e verband en,
zoa ls het ge bruiken va n het familiemodel voo r ve rbanden di e ni et des
famili es zijn , aan slijtage ond erhevig en winnen modern e verbanden a ls
de vri endsc hap va n de peer group aa n in vloed. Oo k op seksueel ge bied
wordt de liefde, en de aa nd ac ht voo r de se ksua liteit va n de vro uw steed s
belang rijker, hoewel onde r de oppervlakte de o ud e Ind iase patro nen uit
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het patriarchaat nog hun geldingskracht houden. Een ander tek en van
invloed uit Amerika is de grotere aandacht voor het lichaam die er onder
de Hindostan en gekomen is. Maar ondertussen voeden zij hun kinderen
nog vaa k op volgens het oude Indiase adagium van ze bang maken, zodat
ze voorz.ic htig zullen zijn.
In de kosmologische visies die men heeft wim het christendom aan kracht,
ni et alleen doordat er Hindostanen christen worden, ma ar ook doordat de
hindoes ondanks hun geloof in het karma steeds meer waarde zijn gaan
hechten aan de kracht van speciale rituelen, zogenaamde prayer pujas, om
de werkelijkheid van het leven in hun eigen voordeel te veranderen, bijvoorbeeld op het ogenblik dat iemand examen moet doen, of als er sprake
is van ernstige ziekte. Dat is in feite in strijd met de wet van het karma.
Bij sommige mos lims is het kiezen voor een zuiverder vorm van islam een
middel om dit bereiken . Het gebed van een goede moslim vermag meer
dan dat van een Indiase mosli m, omdat volgens de 'z uivere' moslims in de
Indiase islam veel is aangeslibd dat daarin niet thuis hoort.
Het vreemde is echter dat velen naar Amerika willen, ook moslims, terwijl Amerika in de ogen van de 'zuivere' moslims tegelijkertijd een plek
is waar je niet moet zijn. Deze contradicties lost men op door compartimentalisatie. Zo veroordeelde een islamitische voorganger in een gesprek
ee rst Amerika, om daarna als trotse vader op foro's te laten zien hoe mooi
zijn studerende dochters woonden in Canada.
De persoonlijke identiteit van de Hindostaan wordt sterk bepaald door
de ander tegenover wie hij staar. Zo is hij Guyanees bij het inchecken op
Kennedy Airport in Ncw York, moslim als hij in Guyana aankomt en
een gebed doet in de kapel van het vliegve ld, Hindostaa n a ls hij langs de
Afrikaanse dorpen in zijn land rijdt en een aanhanger van de Arya 5amaj
in zijn eigen homogeen Hindostaanse dorp.
Ondanks de onmiskenbare kwalite iten die dit boek bezit, is er ook kritiek
mogelijk. Met name ten aanzien van her hindoeïsme heeft De Kruijfte weinig aandacht geschonken aan het specifieke karakter van het bhakti-hindoeïsme en aan de verschillen russen de Sanatan Dharm en de Arya Samaj.
Het va lt me bovendien op dat hij bepaalde literatuur over het Guyanese
en Surinaamse hindoeïsme heeft gemist. Ik denk aan Odaipa l Singhs Hinduisl1l ill Guyana; A study in traditiolls of worship (1995) en eventueel ook
mijn eigen Hilldoes ill een creoolse wereld (1999). Verder heeft hij van de
literatuur die hij wel geraadpleegd heeft, zoals de boeken van pater C.j.M.
de Klerk en Klaus K. Klostermaier, geen goed gebruik gemaakt. Daarnaast
had hij er goed aangedaan meer boeken te raadp legen over de Arya Samaj .
The light of truth van Swami Dayananda Sarasvati, de inspirator van de
Arya 5amaj, is tegenwoordig zelfs online beschikbaar. 2
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http://www.aryasamajjamnagar.org/satyanh_prakash_eng.htm.
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Wanr nu gaat de sc hrijver er teveel van uit dat de opvattingen van de
Vedanra -vo rm van het hindoeïsme represenratief zijn voor het hele
hindoeïsme. Hij meldt dat de hindoes in Guyana niet langer streven
naar d e moksha, de bevrijding uit d e ellende van de reïncarnatie en
de eenwording met het Absolute, maar naar een SOOrt van hemel. Dat
schrijft hij vervolgens toe aan de invloed van het christendom. Maar in
Kloster mai crs A survey of Hindllis1'1'1 staat al:
For the m.1jority of Hindus, in ancient as weil as in cOl1tcmpoTary Indi a,
the path of works is what religion is undersrood to be: pilgrimages,
almsgiving, rcçÎrarioll of prayers, and ather good works a re supposed
ro crcate plfl1ya, which allows one to d weil fOT somc ti me in heavc n alld
attain a good rebirth.3
De meeste hindoes zijn name li jk geen aan hangers van de Vedanta, maar
voelen zic h thuis in de stroming van het bhak/i-hindoeïsme. En dat geldt
ze ker voor de hindoes die in de negentiende eeuw naar Guyana kwame n.
Het feit dat de hindoes prayer puias verric hten, is evenmin ee n vorm van
beïnvloeding door het christendom. De hindoetraditie is vo l van ver ha len
over goden die de wetten van het karma doorbreken om hun gelovigen
te helpen. De contradictie waarover De Kruijf spreekt, is al in het hin doeïsme zel f aanwezig.
Voor zijn uitleg van het begrip maya in het hindoeïsme luistert hij naar
een aa nh a nger va n de Arya Samaj om vervolgens te concluderen dat
maya geen illusie is, maar dat is maya ook ni et vo lgens de leer va n de
Arya Samaj, wel vo lgens de o pva ttingen va n het Vedanra-hindoeïsme.
De Kruijf vergeet bovendien dat het hin doeïs me in de negentiende eeuw

in India zelf al sterk on der invloed stond van het christendom en het was
met name Swami Dayananda die probeerde door bepaalde aa npassingen
aan islam en christendom de christeli jke zending de wind uit de ze ilen te
nemen.
Met andere woorden, vee l van wat De Kruijf noemt als voorbee lden van
loka li se ring in Guyana is dat nier. Desondanks blijft het waar dat het
Ca raïb isc he hindoeïsme door het christendom is beïnvloed, maar ni et
op deze punten, of op een andere manier. Dus helemaal o ngelijk heeft
de auteur niet.
Daarnaa st telt het boek een paar merkwaardige fouren . Een daarvan is
dat de sc hri jver het woo rd devotas gebruikt voo r de hindoegoden. In de
literatuur sc hri jft men op basis van transcriptie uit het Hindi delJanagarisch rift altijd dev/as, deo/as, of eventu eel van uit het Sa nskri et delJa/as .
Klaus K. Klostermaier A survey of Hinduism (Albany: State University of New Vork Pre ss,
tweede herziene druk 1994), p. 217. Zie ook p. 256, waar hij vertelt dat voor Vallabha verblijf bij God hoger is dan moksha. En zie verder C.J.M. de Klerk, Cultus en ritueel van het
orthodoxe hindoeïsme in Suriname. (Oen Haag: Amrit. tweede druk, deeill. p. 70.
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Tenslotte mag het een dissertatie als deze eigenlijk nooit ontbreken aan
een register.
De Kruijfs di ssertatie biedr veel meer dan in deze toch a l uitgebrei de
recensie genoemd kan worden. Her boek is daarom zeer aan re bevelen en
belangrijk voor iedereen die een dieper inzicht wil krijgen in de processen
waar de Guyanese Hindostanen en de Guyanese Hindostaanse cultuur

doorheen zijn gegaan. De Kruijf blijkt bovendien diep in de Hindostaanse
cultuur doorgedrongen. Maar soms verraadt zich in hem de Europees
georiënteerde Westerling, bijvoorbeeld in de opmerking 'To believe is

genera ll y harder than ro disbelieve' op p. 300. Zonder te beweren dat
er geen Hindostaanse agnosten of atheïsten zij n, vermoed ik dat weinig
Hindostanen hem dat na zullen zeggen.

Freek L. Bakker
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Carel Roessingh, Karin Bras, Myrte Berendse en Hanneke Duijnhoven Ired.), Entrepreneurs in tourism in the
Caribbean Basin; Case studies trom Belize, the Oominican Republic, Jamaica, and Suriname. Amsterdam:

Dutch University Press, 2005.188 p., ISBN 903610048
8, prijs € 24,50.
Sinds ik in december 2005 gebruik maakte van de
FPU-regeling - zeg maat gewoon dat ik de VUT

inging - organiseer ik met de antropoloog Thomas
Polimé en de bioloog Vijko Lukkien reizen naar
Frans Guyana en Suri name. Carel Roessingh,
de hoofdredacteur van de bunde l Entrepreneurs
in tour;sm die van mijn nieuwe roeping hoorde,
stuurde me prompt zijn fraaie bundel met opsrellen
over toerisme toe. Je moet je natuurlijk wel een
beetje wetenschappelijk oriënteren, als je mensen mees leurt langs natuurparken in Suriname en Frans Guyana en hen in een korjaal de Marowijne
en Tapanahoni opjaagt!
In het boek zijn bewerkte master-thesissen opgenomen van studenten

van zowel de Hogeschool In Holland als van de opleiding Cultuur, Organisatie en Management van de Vrije Universiteit. Het boek is opgedeeld
in vijf blokken: Belize, Dominicaanse Republi ek, Jamaica en Suriname
als 'Iandcnb lok', met als uitleiding ee n afs luitend theoretisch blok over
de methodologi e van onderzoek binnen het studieveld toerisme . Die
uitleiding bev iel mij we l. Het bevar gelukkig geen overzicht van de vaak
zinloze theoretische literaruur die over (a l of niet duurzaa m ) toerisme in
de loop der jaren is geproduceerd, maar een aantal waardevolle notities
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over hoe een antropoloog, die dus gee n roerist is, zich in het algemeen
beweegt in de we reld van de vaa k kl eine rouroperarors in deze landen .
Aan deze vij f blokken gaa t ee n korre inrroductie vooraf van de vier Iedac~
teuren. Zi j beperken zic h erroe uit te leggen waaro m een keuze ge ma ak t is
vuur Bd il.c, J t: DOlllinicaanse Rep ubli ek, Ja ma ica en Sur iname. Dar blijkt
toc h ee n vrij willekeurige geweest te zijn, samenhangend mer de expe rti se
van de begeleiders en de inreresse va n de parriciperende studenten.
Het boek bevat geen conclusie waarin de vier toeristische la nd en mer
elkaa r worden ve rge leke n. Die ve rgelijking moer de leze r zel f maken
doo r de inleidend e hoofdstukken op elk roe ri srenl a nd door te nemen.
Uir di e inleidingen blijkt da t de Dominicaa nse Republiek met nam e all
il1c1lfsive-roeristen trekt, di e zich voor betrekkelijk weinig geld goed laten
vo lsroppen in een fraai hotel vlak aan zee. De mees ren maken da n we l
een tOlfr o m de au th en tiek e Dominicaa n in zi jn pino reske omgev ing re
bewo nd eren. Hetze lfde ge ldt min o f meer voor Jam aica . Ook daa r ziften
de - vooral Enge lse - toeristen goed verzo rgd in ee n horel aa n het strand.
Daa r Ja maica ee n slechte naa m heeft va nwege zijn hoge criminaliteit en
de anrikoloni ale houding va n veel Ja maicanen, zien o p dit eila nd vee l
toeristen maar af va n het co ntact met de bewo ners.
Beli ze trek t ee n a nder soorr roeristen. De helft va n de Beliziaanse bevolkin g is M aya en sp ree kt Spaa ns. Bel ize heeft Maya-ruïnes en be roe mde
grotte n waar in helder water gezwommen kan wo rden. Een reis naar Beli ze wordt vaak gecombin ee rd met ee n toc ht na ar G ua temala, waar men
bijvoorbeeld het Maya-tempelcomplex Tika J bezoekt. Het toe ri sme is in
dit la nd kl einsc hal ige r. Er zijn weinig grote touroperators di e dui ze nd en
toe ri sten o p ee n bepa a lde plek afzetten, maa r er ko men mee r individuele
reizigers die ze lf hun route hebben uitgestippeld. Naas r een bezoe k aan
de Maya-tempels brengen zij ook en ee n paar dagen door aa n de mooie
stra nd en la ngs de kust of snorkel en op een va n de ve le, prachtige, kleine
Ca raïbisc he eilanden voor de kust.
En dan Surinam e. Zo'n vijftien jaar geleden gi ngen er nauwelijks toeristen naar Surin a me. Vo ri g jaar ve rstrekte het Surin aa mse consul aat in Nederland 90.000 visa voo r Suriname. Het overgrote deel va n deze visa was
bestemd voor familiebezoek voor Nederl a nders va n Sur inaa mse a fk o mst
die ve rwa nren en kennissen rond Pa ramaribo gi nge n bezoeken. Surina me
krijgt ec hter in toene mende mate ook ec hte (wel Nederl a ndse) toeristen.
Vaak zij n dit mense n die ee n band mer Suriname hebbe n, bijvoorbeeld
omd at zi j ooit bij de TRIS gezeten hebben, een doc hter of zoo n hebbe n
di e in Para maribo stage doet, en mensen di e in Nederland vee l contact
hebben met Surinamers . Er zijn geen grote touroperarors die Suriname
aandoen . Het land heeft enkel moeilijk bereikbare stranden, de zee is
blubberig, het regen t er veel, er zijn vee l muggen, in het binnenl a nd komt
malaria voo r, het wegennet is slecht en voor een buitenstaa nder is het
vo lstrek t onduidelijk hoe het openba a r ve rvoer in Surin ame fun cti oneert.
II lcl ns ies

Daarnaast is het land voor een toerist gewoon duur.
War het land wel heeft is een kleurrijke bevolking, aardige bewoners,
prachtige rivieren, een mooi centrum in de hoofdstad en een interessant
binnenland waar inheemsen en Marrons wonen. Maar het is wel erg duur
om in het binnenland te komen. De in Paramaribo opererende touroperators hebben mooie tochten, maar ze zijn eigenlijk onbetaalbaar. Twee
weken op vakantie in SurÎname en dan meer zien dan een erf in Paramaribo, is ongeveer net zo duur als zes weken Thailand. Dus het is maar goed
dat Nederland via voormalige rijksgenoten een band heeft met Suriname,
anders was het toerisme daar net zo zieltogend als in Frans Guyana.
Waar gaan de toeristen in Suriname naar toe buiten Paramaribo? De
recent gerestaureerde plantage Frederiksdorp aan de Commewijne is in
trek, verder Galibi aan de Marowijne, Inheemsen en zeeschildpadden
gecombineerd, het Surinamestrand van plantage Overbridge, Jodensavanne en Brownsberg, vaak gecombineerd met eell tour naar één van de
Saramakaanse dorpen aan de Boven-Suriname. De toerist met wat meer
geld gaat (ook) naar de Raleighvallen of poedelt wat rond in de vallen
van Blanche Marie. Djoser biedt een week verb lijf in het Wayanadorp
Palumeu aan de Tapanahoni . En jungletours organiseert reizen naar
Suriname én Frans Guyana .
Het blok Suriname in de bundel bevat drie artike len . De toeristenindustrie in Suriname blijkt een jungle. Ieder voor zich en God voor ons allen,
lijkt de leus. Als een Saramakaan een aardig ressort heeft opgezet met
wat huisjes en als daar dan toeristen komen, begint iedereen en overal,
in alle Saramakaanse dorpen, toeristenhuisjes neer te zetten, waardoor
de meeste huisjes al zijn ingestort voor de toch wel spaarzame toerist er
geslapen heeft. Als iemand een lodge verhuurd heeft en er komt op het
laatst een meer bevriende operator, of iemand die meer geld geeft, dan
wordt de eerdere boeking gewoon geannuleerd, vaak zonder daarvan
de eerste boeker in kennis te stellen. Heeft iemand een reis geboekt via
touroperator A, dan zal tOuroperator B pogen de reizigers tegen een iets
lager tarief af te troggelen .
Gwendolyn de Boer geeft een introductie op Suriname en de o ntwikkeling
van de toeristenindustrie. Margot van den Berg van Saparoea en Myrre
Berendse schrijven over de touroperators in Suriname. Het is met name
door dit artikel dat erg duidelijk wordt dat de toeristenmarkt beheerst
wordt door kleine micro-ondernemers, vaak met een overheidsbaan, die
via familiebanden en sociale netwerken de zaken regelen. De auteurs
gebruiken hiervoor de fraaie benaming 'hossel toerisme'. Omdat er in
ve rh oudi ng tot het aantal toeristen vee l te veel van deze hasse laars zijn,
wordt het product duur. Iedereen moet zijn winst halen op weinig vraag.
Het aardigste artikel over Suriname vind ik dat van Lizzy Beekman over
toeri sme in het Kaliii.adorp Galibi. Er zijn minsten zes touroperators dÎe
reizen llaar Galibi aanbieden. Het pakket houdt in : vervoer Paramaribo-A(050 Ti jdsc hrdt voor Sun namistiek 2007.1

bina vv., vervoer per boor Albina-Galibi vv., meestal twee overnachringen
in Ga libi, een schild padexcursie, een gegidsre tour door het dorp, maaItijden en alcoholvrije drankjes. Prijs in het algemeen iets boven de € ] 50. In
2003 kwamen er jaarlijks 4000 gasten in Ga libi , waarvan driekwarr slaapt
in de Mirisji ~ lodge. Lizzy Bcekman woonde drie maanden in Galibi. Ze
is natuurlijk bevriend geraakt met de bewoners van Christiaankondre en
Langamankondre. Dat wi l ze graag zo houden. Helaas krijgt haar artikel
daardoor een wat pastoraal tintje, waa rin alle Inheemsen gezamen lijk lijken te werken aan een mooi toeristisch project. Helaas is de werke lijkheid
anders. Ook in Ga li bi vechten ze elkaar de Inheemse tent uit.
Wim Hoogbergel1

Jimmy Floyd Ha sselbaink, Jimmy; The autabiagraphy af Jimmy Flayd Hasselba/17k. London: HarperSport, 2006. 288 p., ISBN 0 00 721388 3, prijs f.15.00.IJimmy
Floyd Ha sselbaink, Verguisd in Nederland, bejubeld in Engeland. Antwerpen:
Uitgeverij Houtekiet, 2006. 242 p., ISBN 98 7905 2409191, prijs € 19,95.)
Marcel Rö zer, Winstan Bagarde; Deze neger is vaar niemand bang. Antwerpen/Amsterdam: Houtekiet, 2005. 175 p., ISBN 90 5240 859 9, prijs € 6,98.
De we lhaast mythische kabel mag dan op het voetbalveld aan kracht verloren hebben, op papier staan een paar leden hun mannetje nog wel. In
de afgelopen drie jaar verschenen er vier boeken van of Over Surinaa mse
voerba llers: Clarence Seedorf 12003), Winsron Bogarde (2005), Parrick
Kluiven 12006) en Jimmy Hasselbaink (2005) . De laarsre was overigens
geen lid van de kabe l. Helaas waren de llitgevers van de (autO)biografieën
over Seedorf en Kluivert niet genegen een recensie-exemplaar naar Oso
te Sturen. Gelukk ig staan deze twee publicaties wel in de bibliotheek van
het KlTLV en diagonaal lezen leert dat uitgeverij House of Knowledge
misschien wel ge lij k had om het boek over Kluivert niet ter recensie aan
te bieden. Het is beroerd geschreven en plat openhartig ovcr Kluiverts
liefdesleven, maar schimmiger over de episodes die va n grote betekenis zijn geweest in zijn leven, zoa ls het autO-ongeluk dat de dood van
Marren Purman ror gevolg had. Waarschijn lijk onbedoeld is her boek
'interactieF': de lezer mag zelf zinnen af maken . 'Zoals hun eerder ook al
bij Edgar Davids was overkomen, die in Milaan stroef draaide, maar bij
Juvenrus de pannen van het dak' (p. 98). Einde van hoofdstuk -10. Daar
wegen de mooie kleurenfoto's niet tegen op.
De biografie van Clarence Seedorf verdiende denk ik wel een bespreking,
al was het maar omdat hij de interessantste persoon lijkheid van het
kwartet lijkt te zijn. Eén troost: deze biografie is te vroeg in Seedorfs
voetballoopbaan verschenen. Alleen al zjjn verhouding tot het Neder"ecensies

lands elftal en bondscoach Marco van Basten verdient
op zijn minst een nieuw hoofdstuk.
Jimmy Hasselbaink is in het buitenland een grotere
ster dan in Nederland, waar hij ondanks optredens in
het Nederlands elftal het toch nooit helemaal gemaakt
heeft. [n Engeland verscheen in 2005 een hardcover
autobiografie en een jaar later de hier besproken paperbackversie van Hasselbaink. Jimmy (of Jerrel) Hasselbaink en WiIlSton Bogarde hebben beiden een moeilijke
jeugd gehad, met een grotendeels afwezige vader, die in
het geval van Hasselbaink tot jeugddetentie leidde. Een
andere overeenkomst is dat beiden heel nadrukkelijk de /
liefde voor hun moeders verklaren . Hasselbaink zelfs tot
vervelens toe. En daarmee is ook de zwakte van deze
zogenaamde autobiografie genoemd : de slordigheden en
de herhalingen buitelen over elkaar heen. Verstandig dat
de uitgever de naam van de ghostwriter niet vermeld. Uiteindelijk heeft
Hasse\baink niet genoeg re melden om een autobiografie te rechtvaardigen.
Te veel uitslagen van wedstrijden moeten dit gebrek aan inhoud verhu llen.
Naast voetbal en zijn familie bestaat het leven van Haselbaink voornamelijk uit dubbing en gokken.
Jerrel Hasselbaink is in Suriname geboren en vertrok in 1978 met een
aantal familieleden naar Nederland. Sindsdien is hij driemaal teruggaan, de
laatste keer in 2004. Hij huurde een helikopter om over het land te vliegen,
want hoog in de lucht wordt je niet belaagd door spinnen, slangen en andere enge dieren (p. 24) . Hij vindt Suriname ook te gevaarlijk om met zijn
dochter op vakantie te gaan. Het is dus niet verwonderlijk dat Hasselbaink
zich ondanks zijn Surinaamse wortels een Nederlander voelt (p. 14).
Hasselbainks voetballoopbaan kwam pas echt van de grond door een
transfer naar Portugal; hij was [Oen 23 jaar oud en het was zijn laatste
kans. In Nederland was hij in feite opgegeven als een hopeloos geval. Na
Portugal vertrok hij naar Enge land (Leeds United), Spanje (Arlético Madrid) en tetug naar Engeland (C helsea en Middlesborough). Hij wil zijn
loopbaan ook daar afsluiten, want veel waardering voor het Nederlandse
ered ivisievoetbal heeft hij niet.
Het interessantste hoofdstuk in het boek gaat over Hasselbainks carrière als international. Voor het WK in 1998 werd hij tot zijn verrassing
opgeroepen voor Oranje. Hij kende geen enkele speler, behalve Patriek
Klui vert, die hij niet op het voetbalveld maar in het Amsterdamse uitgaanscircuit had ontmoet. Het WK in Frankrijk liep voor Hasselbaink ult
op een sportieve teleurstelling, omdat hij er niet in slaagde een doelpunt
te maken. De lange trainingskampen boden hem tijd enkele spelers en de
samenhang in de groep te observeren. Aron Winrer was, sigarenrokend
als een schoorsteen, het hart van de spelersgroep. Kluivert was een klein
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kind, dat zich telkens onverantwoord gedroeg,
maar op wie je ni et lang kwaad kon blijven . (Ter
vergelijking: Bogarde vindt dat Kluivert een makkelijke jongen voor zichzelf is, die veel begeleiding
nodig heeft, Rözer, p. 150). Hasselbaink karakterisee rt Seedorf als extreem eigenwi js en een enorme
kletskous, die nooit zi jn mond houdt. Ha sselbaink
ontkent dat er sprake was van raciale spanningen
in het Nederland elftal, maar had soms wel de indruk dat vee l journalisten tegen het meespelen van
gekleurde voetballers in Oranje waren .
De ondertitel, het omslag en de eerste zin van de
biografie over Winsron Bogarde sp reken boekdelen. De omslagforo van de torso van een nors
kijkende, naakte Bogarde, die een taroe toont van
de Surinaamse vlag maken overduidelijk dar deze
neger voor ni ema nd buigt. Het boek begint met de volge nde constatering:
'Op de bank zit een boze man ' (p. 7). Bogarde is vo lgens Marcel Rözer al
zijn hele leven lang boos: eigen lijk op iedereen, maar in het bijzonder op
zijn vader, die hij hij het liefst uit zijn leven zou willen gummen, de trainers
en collega's, supporters en zijn vrouwen ('fucking ingewikkelde wezens',
p. 96). Z ijn familie noemt hem 'Neanderthaler' (p. 97). Bogarde laar zich
door ni emand de les lezen en het conflict dat hij uitvocht met het Londense Chelsea is tekenend: hij werd de best betaalde reserve ter wereld. Een
ruzie met trainer Claudio Ranieri leidt tot een kenmerkende uitbarsting:
'Die man denkt dat hij alles met mij kan maken, o mdat hij hier trainer
is. Nou niet. Niemand is groter dan Winston Bogarde. Niemand is groter
dan Bogarde. Niemand!' (p. 17). Niet dat Ranieri de en ige trainer is die
in de ogen van Bogarde niet voldoet. Louis van Gaa l wordt open lijk door
hem een 'fuck ing kolerelijer' en een 'k lootzak' genoemd (p. 121 ). Ranieri
pikte het gedrag voor de onbuigzame Bogarde niet en dus zat Bogarde op
de Londense tribune sc hatheme ltjerijk te worden, maar aa n voetba llen
kwam hij niet meer toe. Bogarde vindt dat hij dat conflict heeft gewon nen,
zijn supporters zullen er waarschijnlijk anders over denken. Teamgenoot
Hasselbaink bijvoorbeeld vond Bogarde's handelwijze onverstandig (Hasselbaink p. 165). Voor Bogarde was a lleen het geld nog interessant, want
we leven tenslotte in een 'materi al istische kutwereld' (p. 18).
Geld is zijn antwoord op een armoedige en moeilijke jeugd, het Rotterdamse gezin Bogarde telde 13 kinderen. Gezag is duidelijk iets waaraan
hij een bloedhekel heeft. In 110 time wordt hij uit het Nederlandse leger
gegooid, later verlaat hij SVV, Ajax, AC Milan, Barcelona en Chelsea
met hooglopende ruzies. Volgens Bogarde zelf ligt rassendiscriminatie ten
gronds lag aa n vee l van de conflicten : ' Ik ben zwart, een neger. Eeuwenlang zijn we misbruikt door de blanken, achtergesteld. Dat was zo, dat is
Recensies

zo en dat zal altijd zo zijn' (p. 89). De Champions League-winnaar, wereldkampioen en international voelt zich miskend en steekt deze gevoelens
niet onder stoelen of banken. In Europa. In Suriname is alles anders.
Rözer stelt vast dat ' niemand in Nederland de Winston Bogarde [zou]
herkennen die in Suriname is. Weg is de achterdocht, het gevoel dat hij altijd over zijn schouder moet kijken' (p. 135). Zoals ook blijkt in de door
de auteur en Jeroen Berkvens gemaakte documentaire over Bogarde,
uitgezonden door de Humanistische Omroep in 2006, voelt Bogarde zich
een Surinamer in hart en nieren . In Suriname is hij eindelijk thuis. En een
ander mens. Een ingewikkeld mens, maar niet meer boos. Marcel Rözer
heeft een mooie biografie geschreven.

Rosemarijn Hoefte
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Signalementen

Ank Kuipers, A tari fu Parba biri; Bruisende brouwerijverhalen; 50 jaar Surinaamse Brouwerij n. v. Paramaribo:
Surinaamse Brouwerij, 2005. 207 p., ISBN 9991486852.

FU PARBO BIRI

Na jarenlang politiek gesteggel tot op het hoogste
niveau, opende prins Bernhard op 28 oktober 1955
einde lijk de Su rina amse Brouwerij. Dir boek met
een tamelijk oubolli ge titel, doet verslag van die
moeizame op ri chting van de fabriek, de anri-Parbostemming, voora l aangewak kerd door concurrcm
Hei neken en zijn importeur Van Romondt, maar
natuurlijk ook van de successen . Er zijn in Suriname
nog niet vee l bedrijfsgeschiedcllissen gepub liceerd,
dus her is toe re juichen dar de brouwerijdirecrie besloten heeft veel van de ins al1d outs van het bedrijf
openbaar te maken.
De auteur heeft zich gebaseerd op drie versch illende bronnen: bedrijfs- en
familiearchieven en mo nd elin ge geschiede nissen mer verhalen van directieleden en werknemers. Helaas heeft de auteur ni et optimaal gebruik
gemaakt van het rijke materiaal wat zij in ha nden had. Ze heeft te vaak
moeite om hoofd- en bijzaken te ondersc heiden en haar beroog kraakt
dan ook o nder onzinnige details, zoa ls bijvoorbeeld de mededel in g dar
de familie Struylaarts liever aardappelen dan rijst at. Ook hinkt Kuipers
op meerdere gedachte n. Haar poging 0111 de wederwaardigheden van de
brouwerij in een sociaa l-politieke en culturele con text te plaatsen mislukt, omda t ze wetenswaardigheden, zoa ls de uitslag van ve rki ezingen of
de opric hting van een radiostation, zeer los en één- of tweeregelig door
de tekst strooit. Na behandeling van de Bieromzetbelastingwet, vo lgt de
mededeling dat in 1957 radio RAPAR is opgericht, o m dan verder te
gaan met de IUI1ch- en schaftgewoonres van directie en personeel. H et
gevo lg is dat de auteur va n de hak op de tak sprin gt en de bedoelde co ntext niet uit de ve rf komt. Een economische context ove r de Surinaamse
eco no mi e en het bedrijfsleven ontbreekt vrijwe l volled ig. Handig is dat
onde raan de pagina's het jaartal staat van de beschreven pe riod e, jammer
Signalamenten

is het dat er een register ontbreekt. Kortom, dit boek bespreekt allerlei
wetenswaardigheden, maar echt lekker lezen doet het niet. Het bier \5
beter dan het boek.

Rosemarijn Hoefte

Christen Democratische Verkenningen, Antillen/Aruba
uit de gunst. Gastredacteur Aart Broek. Amsterdam:

Boom, winter 2005.187 p., ISSN 0167-9155.
De Antillen en Aruba hebben nooit hoog op de prioriteitenlijst van Den Haag gestaan en het gegeven
dat de Nederlandse politiek steeds meer in zichzelf
keert, maakt de belangstelling voor de koninkrijkspartners alleen maar minder. Het is daarom toe te
juiche n dar het tijdschrifr van het wetenschappelijk
instituut voor het CDA ee n themanummer aan de
Nederlandse Caraïbische eilanden heeft gewijd . De
titel is wat merkwaardig omdat die suggereert dat
de eilanden ooit wel in de Nederlandse gunst zijn
geweest. Het is een gevarieerd issue geworden met
politieke analyses, interviews, gedichten en boekrecensies. Gastredacteur
Aart Broek heett het nummer in vieren gedeeld met als thema's Zo kan
her niet langerl , zelfbeschikking?, koninkrijk? en integratie?
De geïnterviewden zijn CDA-veteraan Hans Hillen, CDA-woordvoerders Wim van Fessem en Wol ter Lemstra, de toenmalige minister van
Koninkrijksrelaties Alexander Pechtold en de voorzitters van het Comité
ter gelegenheid van het SO-jarig bestaan van het Statuut Jailne Saleh en
Pieter van Vollenhoven.
Ervaringsdeskundigen Ernst Hirsch Ballin, Lammert de Jong en Perer Verton zien nog wel mogelijkheden om met het bestaande Statuut de talrijke
problemen aan te pakken. Zij pleiten voor een verschuiving van autonomie
naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle koninkrijkspartners.
Ook de ondernemer Jacob Geit Dekker en Jan j. Wijenberg, voorma lig
adv iseur van premiers van de Nederlandse Antillen hopen op een grotere
rol van Nederland om internationale bedreigingen zoals de drugshandel of
de moeizame verhoudi ng met Venezuela het hoofd te bieden.
Twee juristen willen de zelfbeschikking van de Antillen juist vergroten.
Jan Willem Sap roept Nederland op tot soepelheid om Curaçao zelfbeschikking te geven. Gerhard Hoogers noemt het opheffen van de Nederlandse Antillen "ondoordacht' .
Kritische kanttekeningen bij integratie worden gezet door Gert Oosrindie die een historisch en vergelijkend Caraïbisch perspectief hanteert.
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Jurist Arjcn van Rijn waarschuwt dat de Nederlandse wetgeving die bij
integratie zal gaan gelden, de (buiten landse) speelruimte van de Anrillen
aanzienlijk za l beperken. De economen Jos Smeellllijzcn en Hans Ziekenoppasser stellen dat Nederland geen financieel-economi sc h belang heeft
bij het integrariemodel. VNG-stafmedewerker Peter van Enk slaat een
optimistischer toon aan en ziet mogelijkheden om de bestaande re laties
russen de eilanden en de VNG verder uit te bouwen.
De bijdragen in dit themanummer bieden in vogelv lucht een keur aan
standpunten, diepgravend zijn de a rtikel en echter niet. Bovendien st.lat
het Nederlandse perspectief centraal. Met andere woorden, uitermate
geschikt voo r Haagse politici .

Rosemarijll Hoefte

Lammert de Jong & Douwe Boersma (eds), Kingdam
of the Nether/ands in the Caribbean: 1954-2004; What
next? Amsterdam: Rozenberg, 1995. 139 p., ISBN 90
51701950, prijs €16,50.

THf klNCOOJd OF THB NETHIiJU.... ·'WS

'J,;

n-tE CAaIBBiAN- 1954-1004

lVHAT NEXTl

Deze bundel gaat ook over de toekomst van het
Koninkrijk der Nederlanden. Lammen de Jong,
oud-vertegenwoordiger va n Nede rl and op de Anrillen en Douwe Boersma, als jurist verbonde n aan de
Universiteit van de Nederl andse Antillen, hebbe n
een minder gest ru ctureerde, maar wel spannender

publicatie afgeleverd dan het CDV-themanu mmer.
Slechts twee auteurs overlappen met dat themanummer, De Jong en Hirsch Ballin, en dat komt
voora l omdat de redacteuren een meer Caraïbisch
perspectief hebben gekozen. Ook enkele onderwerpen zijn wat minder voo r de hand liggend. Bovendien reikt de blik verder
dan Curaçao en komen ook Sint Maarten en Aru ba aan bod.
Advocaat Denicio Brison is de dialoog voorbij: hij is bang dar oeverloos
ve rgade ren en het schrijven van ralrijke nora's Sim Maarten niet de
gewenste status aparte za l brengen . Hij roepf op tot 'creative v;o lcnce',
omdat alleen dat succes zal brenge n. Socioloog Francio Guadeloupe COI1srareerr dar een eventueel succes in de onderhandel ingen met Nederla nd
gebaseerd za l zij n op her begrijpen van de autochrone bew'eging op het
ei land. Beide auteurs gaan in de discussie in fel debar met elkaar.
Daarna is het woord aan drie juristen. Mito Croes, oud (gevolmachtigd)
minister van Aruba weegt de Nederlandse en eilandelijke belangen regen
elkaar af en spreekt de wens uit om van het koninkrijk een 'springlevende
straregische alliantie' te maken. Kortom, her koninkrijk moer opnieuw uitSilulemenlen

gevonden worden. Boersma bespreekt de hedendaagse statutaire ve rhoudingen, de juridische problematiek van het Statuur en vooral de toekomst
van deze overeenkomst. Hij ziet kansen voor een veelkleurig en solidair

koninkrijk. Steven Hillebrink, ambtenaar bij BZK, noemt het koninkrijk
een ambiguë constructie. Ook hij besc hrijft een aamal constitutionele opries voor de eilanden en de internationaal juridische speelruimte.
Het slotakkoord is pessimistischer van toon: Dirk Kruijt en Wim Hoogbergen laten de Surinaamse ervaringen de revue passeren. Dit artike l zal
voor Oso-Iezers waarschijn lijk weinig nieuws beva tten, aangezien het is
gebaseerd op andere publicaties van dit duo over de politieke en socio-

economische ontwikkelingen in de republiek Suriname.
Het feit dat er zowel Nederlands- als Engelstalige bijdragen zijn opgenomen, onderm ijnt de toch al losse structuur van de bundel, maar dat
mag geen reden zijn dit boek ongelezen te laten. The Kingdom of the
Ne/her/auds in the Caribbean en ' Antillen/Aruba uit de gunst' verdienen
het om naast elkaar geleze n te worden.

Rosemariin Hoefte

John Schoorl, Een sou/man in de Achterhoek; Triomf en
tragiek in Neder/and muziek/and. Amsterdam: Uitgeverij
521,2006. ISBN 9049970036, prijs (14,90.
John Schoorl, muziekjournalist van de Volkskrant,
heeft zijn stukken over populaire muziek in Nederland
gebundeld tot Ecu sou/man in de A chterhoek; Triomf
e1I

tragiek ill Nederland lIluziek/alld. Het is een bundel .J

opstellen geworden over mateloos succes en mateloze
miserie, maar toch voora l: ove r dromen, hele grote
dromen die maar niet uit willen komen. Schoor! schrijft
opstellen over de grote jazzmusicus Arthur Con ley die
zijn wereldcarrière beëindigde op de zolder van zijn
sc hoonmoeder in Ruurlo in de Achterhoek, over de
opmars van de Kaap-Verdisc he muziek, over de tragische Maastrichtse hardcore-drummer Richie Bruinen, over trompettist
Benny Bailey die in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt dagen na zijn

overli jden werd aangetroffen, over de Crazy Rockers (altijd afgeschi lderd
als een Indo-band, al speelden er ook twee Nederlanders, ee n Sabaan en
ee n Surinamer in ), over de pastorale hiph opscène:
J e zegt me dat ik raar ben, je zegt me dat ik wack ben
Opdat ik rap over God en daarom du s naar ben.
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Verder bevat EeN soulmalI iN de Achterhoek een hoofdstuk over ' Lieve
Hugo Supe rsta r! ', na tuurlijk over Hugo Iko Uite rl oo, de man die filosofisc h en tegendraads dur fde te zijn in zijn tek sten en die 'zelfs a ls hij over
kut zo ng er nog ee n dichterlijke ku t van maakte.'
De grootste verdie nste van het boekje van Jo l1l1 Schoor! is dat hij me( zovee l wa rmte a l di e mll zi ka nren met hun ve le dromen zo dic ht bij de tezer
weer re brengen. Hij sc hildert in woorden, al zouden mooi e foroponretren de kers op de taa rt gewees t zijn . Inm iddels is beke nd geworden dar
her bock de winnaar va n de Pop Pers Prij s 2006 is geworden.

MicJJie! va n Kempen

Endang Sri Hardiati en Pieterter Keurs (red.I, Jndonesia;
Oe ontdekking van het verleden. Amsterdam: KIT Pu blishers, 2005. 208 p., ISBN 90 6832 497 7, prijs € 27,95.
De ontdek king va n her ve rl eden) een rirel die voor
velerlei uirleg va tbaa r is. Heeft deze betrekking
op her gezamenlijke verzamel ve r!ed en van Nederl a ndse en Indonesisc he musea? Of op de rijke
archeologische vond ste n in de archipel gedaan?
De he rkomst va n ob jecten in musea le collec ti es die
so ms warcn buitgemaakt tijdens bloedige co nflicten I11 ct lo kal e vorsten? Of gold dit vooral voo r de
Nederlandse mini ster va n Buitenlandse Za ken Ben
Bot toen hij in a ugustu s 2005, mede namens her

Nederlandse kabinet, door zi jn bezoek aan Indonesië aangaf dat Nederland eindelijk onrdekte dat het ni et aan de vroegere
koloniale heerser is tc bepa len wanneer een land onafhankclijk wo rd t? Of
kan her we llicht toch geen ontdekking worden genoe md ? De rest va n de
wereld was natuurlijk al ta ng bekend met het feit dar op 17 a ugustu s 1945
ede rl a nds- Indië we rd begraven en d e onafhanke li jke repub liek In do nesië vanaf dat mOment zelfstandig door het leven ging, en nict pas val1<d 27
dece mber 1949 toen koningin Juli a na haar handtekening zette namens de
Nederla nd se regering en daarbij Indonesië haar soeve reiniteit 'verleende'.
Hoe her ook zij , minister Bot mochr same n met de Indonesisc he president
Susil o Bambang Yudhoyono de opening verrichten van de monumentale
tentoo nstelling Warisan Budaya Bersama, Het Geza menlijk Cu ltureel
Erfgoed, in het Narionale Muse um re Jakarta. O nd er de titel /l1dol1esia,
De ontdekkil1g tJa l1 het verleden, was deze tentoonstelling van december
2005 tot apri l 2006 te zien in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Onder
deze laatste titel is ook de Nederlandse versie va n het begeleidende boek
ve rsc henen (naas t ee n Engelse en een Indonesisc he ed irie).
Sio nllemenlen

Prachtig geïllustreerd met hoogwaardige foto's van de geëxposeerde
topstukken uit de collecties van het Nationale Museulll in Jakarta en
het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden is het boek eell lust voor
het oog. Verwacht de lezer echter dar hij over deze voorwerpen zelf veel
informatie za l vinden in de tekst van het boek dan komt hij bedrogen uit,
aangezien deze informatie tot een minimum is beperkt. Moer ~lÎj daarom
treuren? Voorzeker niet, want daarvoor in de plaats krijgt hij een boeiende reis door het fenomeen verzamelen voorgeschoteld.
De samenstellets van boek en de tentOonstellingen hebben etVOor gekozen de context van het verzamelen door de tijd centraal te stellen om
daarmee de geëxposeerde objecten uit hun collecties uit het isolement
va n hun vit rin es te halen. Het ver haa l begint met de oprichtin g van het
Bataviaasch Genootsc hap va n Kunsten en Wetenschappen in 1779. Dit
ee rbi edwaard ige instituut dat tot 1950 zou voortbestaan, kreeg in de
negentiende eeuw de taak om in de archipel verzamelde kunstobjecten
en etnografica te beoordelen en te verdelen tussen zijn eigen museum
- dat later het Nationale Museum van Indonesië zou worden - en
vo lkenku ndige musea in Nederl and, met name het museum in Leiden,
en het Genootsc hap sta at daarmee aan de basis van de twee grootste
IndonesiëcoJlecties in de we reld.
Na een overzicht van het ontstaan en de groei van de beide musea en een
beschrijving van de belangrjjkste arc heologische vondsten in Indonesië,
volgen fascinerende beschrijvingen - die meer dan de helft van het boek
beslaan - van verzamelaars en de contexten waarin zij hun , vaak unieke,
collecti es bij elkaar brachten. De beruchte luitenallt-kolo neJ Van Daalen
bijvoorbeeld, met zi jn, volgens regeringsadviscllr en islamoloog Christiaa n Snouck Hurgron je 'diep gewortelde minachting voor al wat inlander
is', die tijdens de bloedige cam pagnes in de Aceh -oorlog aan het begin
van de vorige ee uw ook kans zag een uitgebreide collectie voorwerpen
te verzamelen van onder andere sieraden, wapens en kledingstukken.
En, paradoxaal genoeg, moest ook Snouck Hurgronje vaststellen dat,
ondanks Van Daalens minachting voor de Acehnees, zijn kennis van dat
volk ongeëvenaard was.
Een ve rgel ijkbare paradox vinden we bij de Bijbelvertalers, missionarissen en zendelinge n die met hun kersteningdrang juist essentiële elementen
van de traditionele culturen wilden uitroeien, maar tegelijkertijd grote
aandacht hadden voor het preserveren va n voorwerpen uit die culturen .
En niet a lleen dat, zij schreve n vaak ook vuistdikke monografieën over
de volkeren waaronder zij werkten waarin uitgebreid juist die tradities
werden beschreven die door het brengen van het christendom uitei ndelijk
tot de ondergang waren gedoemd. Matthes, Adriani en Keuyt op Celebes
(het huidige Su\awesi), Middelkoop en Vroklage op Timor hebben allen
uitgebreid datgene gedocumenteerd wat door hun aanwezigheid zou
verdwijnen.
OSO Ti jdsch rifl voor SUrioamisliek 2001.1

Beroepsverzamelaars zoude n we de personen kunnen noemen die in het
kader van wetenschappelijke expedities de eilanden van de archipel tot
diep in de binnenlanden ex ploreerden. De ans en antropoloog A.W.
Nieuwcn huijs, om maar een voorbeeld te noemen, gaf leidi ng aa n drie
expcdities tussen 1893 en 1900 door de binnenlanden van Borneo en met
zijn publicaties heeft hij de Dayak, de bewoners van dat eiland, wereldwijd bekendheid gegeven. Zijn collecties bevatten honderden voorwerpe n
tijdens die exped ities verzameld en geven ee n beeld van de materiële cultuur van de Dayak rond de vorige eeuwwisseling.
Bestuursambtenaren bleken in een aantal geva llen gepassioneerde verzamelaars te zijn en hun functie waarin ze vaak langere tijd op ee n bepaalde
plaats gevestigd waren was natuurlijk een ideale positie die passie uit te
leve n. De zendeli ngszoon j .G.F. Riedel bijvoorbeeld bracht gedu rende
een dertigjarige ca rri ère een bijzondere collectie etnografica uit het oostelijk deel van Indonesië bijeen, terwijl de gouverne ur van Yogyakarta
j.E. j asper uitgebreid onderzoek deed naar de Javaanse kunstnijverheid,
daarover samen met de Ja vaanse kunstenaar Mas Pirngadie publiceerde
en uiteindelijk zijn in dat kader ve rzamelde voorwerpe n aa n her Leidse
Museum sc hon k.
Dat ve rza melen niet hoefde samen te gaan mer een ove rmaat aan respect
voor de vo lkeren uit wier cultuur de voorwerpen voortkwamen hebben
we gezien in her bovengenoemde voorbeeld van Van Daalen in Aceh. De
omstandigheden waarin hij verza melde waren bepaald gee n uitzondering
in de koloniale gesc hi edenis. De bloedige mi litaire ex pedities tegen lokale
vo rsten op Lombok, Bali en Z uid -Celebes bijvoorbeeld leve rd en grote
hoeveelhede n oorlogsb uit op, waarvan delen zi jn terug te vinden in de
collecties van de Illusea in Leiden en Jakarra, andere de len soms zij n gererourneerd aan de oorspronkelijke bezitters of hun nazaten. Inreressant
genoeg bevinden deze voorwerpen zich nu vaak zij aan zij met die welke
door dezelfde 'vijandelijke' vorsten eerder werden geschonken aan het
Bataviaasch Genootsc hap.
De on/dekking van hel verleden is een reis door een fascinerend landsc hap
van uitersten: diepe minachting en grote passie, innige sa menwerking en
bloedige oo rl og, arrogantie en respect. De sa menstellers van tentoonstellingen en boek zijn er in geslaagd deze uirersten succesvol bij elkaar te
brengen, eve nals delen van die o ude verzamelingen die in het verlede n
zij n opgedeeld om ze ve r van elkaar in twee musea onder te brengen.

Sirtio Koo/hof

Tessa en Eddy Posthuma de Boer, 222 Schrijvers.
Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 2005. 248 p, 222
foto's, ISBN 97890 59370 906, prijs € 22,90.
Vader en dochter Posthuma de Boer zijn in vakkringen bekend als niet onverdienstelijke forografen. Beiden hebben een aparte stijl en maken
boeiende foto's, die anderen weer inspireren
voor eigen werk. Beiden vroegen zich af, hoe de
schrijvers die de laatste vijftig jaar het aanzien

van de Nederlandse literatuur hebben bepaald,
eruit zien . Eddy en Tessa Posthuma de Boer
maken de mooiste schrijversportretten, waarvan

222 in het boek staan afgebeeld. Er verschijnen
in Nederland maar weinig fotoboeken met louter schrijversportretten, daardoor voorziet het
boek in het opvullen van een leemte.
Het boek bevat veel fascinerende portretten van bekende en minder
bekende auteurs. Van de Surinaamse schrijvers in Nederland zijn er
foto's opgenomen van Clark Accord, Rabin Gangadin, Albert Helman
en Hugo Pos. De aantrekkingskracht van het boek wordt vergroot, door
het opnemen van een kenmerkend citaat van de geportretteerde auteur
onder elke foto. De uitgave is een aanrader voor een ieder die houdt van
sfeervol le ponretfotografie.
Peter Sanches

Pa ui Faber, Sinterklaas overzee; Avonturen van een
reislustige heilige. Amsterdam: KIT Publishers, 2006.
128 p., ISBN 90 6832 490 X, prijs €14,95.
Het Sinterklaasfeest is het meest populaire en
nationale feest in Nederland. Merkwaardig ge-

noeg, geldt dit eigenlijk ook voor de Neder·
landers die in het buitenland wonen . Het feest
is voor hen een poging om het thuisgevoel te
behouden. Ook in de Nederlandse koloniën is
het feest geïmroduceerd door de toenmalige
overheerser. Zo wordt het feest nog steeds uitbundig gevierd in Suriname en de Nederlandse
AmiJlen. Pogingen van de zijde van nationalisten, om het Sinterklaasfeest na de onafhankelijkheid maar direct af te

schaffen, hebben schipbreuk geleden. Gudu Pa of Kinderdag bleken geen
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aantrekkelijke alternatieven. In de jaren van de militaire dictatuur leek
het er even op alsof het gedaan was met Sinterklaas, door de introductie
van 'het nieuwe Surinaamse bewustzijn'. Dit bleek echter maar van korte
duur te zijn, want na her herstel van de democrarie lijkt het feest populairder dan ooit bij bepaalde groepen.
Sinterklaas overzee wil zowel een verrassend als hilarisch beeld scheppen van de geëxporteerde traditie door middel van verhalen en faro's,
darerend van 1907 tot 2005, en afkomstig uit meer dan dertig landell.
Zo zie n wij in het boek foto's van Sinterklaas die per paard, pick-up
truck, riksja, kameel of olifant wo rdt vervoerd. Het boek wordt ingeleid
mer een beknopre beschrijving van het Sinterk laasfeest, en hierna volgen
pagina's met foro's en herinneringen geschreven door ex-pats. Suriname
komt aan bod met negen foto's en een herinnering die is geschreven door

Laddy van Putten.
Hoewel de auteur zich al in zijn inleiding indekt, door te ve rm elden dar
het boek een kleine impressie van her feest geeft, en verk laart nier representatief re zijn, was her beter geweest als men zich in het boek, meer rekenschap had gegeven van de srandpunten van de tegenstanders van het
feest, met name van de tegenstand tegen de aanwezigheid van zwartepiet.
Dit aspect komt maar marginaal aan bod op pagina 11. Zo hadden er
in het boek ook een paar bijdragen kunnen staan van mensen die andere
ervaringen of herinne rin gen koesteren aan her Sinterk laasfeest. Maar
daar is geen ruimte voor geweest. Mede daardoor is het boek niet voor
een ieder een feest va n herkenning.
Peter Sall ches
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Eva Essed-Fruin

Dictee Sranan op Winternachten
Toen het Ha agse literatuurfesrÎva l Winternachten in maart 2006 met
een delegatie schrijvers naar Suriname zou trek ken, werd al door Cynrhia
Me Lead het idee geopperd om een dictee Sranan te houden, maar aan de
realisati e heeft zi j niet meegewerkt. Door verschillende omstandigheden
vond her dkree wel plaats, maar van te voren was niet voldoende duidelijk
gemaakt welke spelling zou worden gebruikt. Het gevolg daarvan was,
dat het onduidelijk was wie de winnaars waren, zodat er ook geen prijzen
werden uitgereikt. Het Sranan kent een officiële spelling die in 1986 bij
resolutie is vastgeste ld. Die vastgestelde spelling berustte op her advies van
een breed sa mengestelde commissie. Jamm er genoeg heeft de overheid weinig gedaan om haar eigen spelling te verbreiden en zijn er groepen die een
enigszins afwijkende spell ing propageren, waardoor er bij de gebru ikers
nog steeds grote onzekerheid bestaat.
In overleg met Mc Lead organiseerde Winterna chten in 2007 opnieuw
een Sranan dictee, nu in Den Haag. Omdat ik het van groot belang acht
dar het schrijven in het Sranan wordt aangemoedigd en ik de verzekering
kreeg dat de officiële spelling de norm zo u zijn, nam ik het voorzitterschap van de jury mer plezier op mij. Jammer genoeg rrok een van de juryleden zic h terug omdat hij zich niet met de uitgeloofde prijs (het Prisma
Woordenboek Sranantongo van Blanker en Dubbeldam ) kon verenigen,
zelfs niet nad a t hem was toegezegd dat een kopie va n zijn kritiek op dit
woordenboek aan de prijs zou worden toegevoegd.
Cy nthia Mc Leod heeft het dictee in de vorm van een dialoog geschreven
en ernaar gestreefd om spreektaa l te gebru iken en ongewone en 'djepe'
woorden re vermijden. De spelling van het Sranan is vrij eenvoudig en gaar
uit van het fono logisch principe, dat wi l zeggen dat iedere bereken isonderscheidende klank een eigen teken moet hebben. Het probleem is ec hter dat
er veschi ll ende uitspraakvarianten bestaan en dar in de gewone sp reektaal
heel veel kl a nken worden samengetrokken. Een hoofdregel van de spelling
is dat de woorden worden geschreven zoa ls zij in hUil volle vorm worden
uitgesproken. En dar leverde ook bij het dictee nogal wa t problemen op.
OIO Ti jdschrift voor SU(lnamlstÎek 2001.1

Op de avond van het dictee op 13 januari vulden ongeveer vijftig deelnemers een zaaltje van het Filmhuis van het Theater aan 't Spui in Den Haag.
Na een welkomstwoord van Cynthia Mc Lead en een korte uirleg van de
jury, die bestond uit GC.1cia Blanker, René Hart en ondergetekende, over
de wijze waarop het dictee zou worden voorgelezen en beoordeeld lazen
Mc Lead en de Haagse wethouder Rabin Saldewsingh het dictee in dia loogvorm voor. De zaal app laudissee rde voor de levendige tekst. Daarna
begon het eigenlijke dicteren, waarbij de leestekens werden aangegeven,
maar de tekst op natuurlijke wijze werd gesproken. (Hieronder de min
of meer fonetische tekst zoals die werd gelezen.) Na afloop gaf ieder zijn
schrift door aan buurman of buurvrouw die mocht corrigeren aan de hand
van de schrijftekst (ook hieronder) die op een sc herm werd geprojecteerd.
De gecorrigeerde sc hriften werden opgehaald en de teksten met minder
dan tien fouten nog eens door de jury nagekeken in een afzonderlijke
ruimte. Soms was door de buurlieden te streng geoordeeld, soms waren
fouten blijven zitten. Her sch rij ven op schoor, weliswaar in een verhard
schrift, had de leesbaarheid van de handschriften niet bevorderd.
Uiteindelijk kwamen Denise Jal1Ilah met drie fouten en Celestine Raalte
met vier als besten uit de bus. Zij kregen beiden het Prisma Woordenboek
cadeau, dat ze nog niet bezaten . Her gemiddeld aanta l fouten (volge ns de
correctie door de deelnemers zelf) bedroeg 28. Jammer genoeg moest de
zaal voor een andere activiteir worden vrijgemaakt, waardoor er te weinig
rijd was voor een behoorlijke uirleg va n de meest gemaakte fouten en voor
discussie, die echter wel heftig plaatsvond in de periode dat de jury afwezig
was. Men was het er wel over eens dat er in Suriname op de scholen meer
aandacht besteed moest worden aan het schrijven van de moedertalen. De
deelnemers mochten hun eigen dictee mee naar huis nemen, waardoor het
niet mogelijk was een analyse van de fouten te maken.
Het dictee Sranan is zeker voor herhaling varbaa r, maar misschien moer
eerst her door BaJdewsingh aangekondigde dictee Sarnami plaatsvinden.
Maar voor welk dictee da n ook za l er van re voren iets meer tijd moeren
worden uitgetrokken voor overleg tussen de auteur van de tekst, de
voorlezers en de jury (nu kon dat alleen via e-mail en tijdens her diner op
dezelfde avond) en na de correctie voor eell duidelijke toelichring op de
normen die door de jury zijn gesteld.
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TEKST ZOALS HIJ VOORGELEZEN OIENT TE WORDEN
A

Ei mati ! Pay ran? Otei doeo kon dya?

B

Na traisde a opolangi saka ma Schiphol.
Fa'f i dan bigi brada?

A

Teki wan blakat'tei. Fa fa libi nain swir Sranan dan?

B

We, a no swit wwan a switi; sonleisi swa
wi libi tu .

A

Den dat da alape. Na wan afers tyari kon dya efu na koiri
kon koiri?

B

Me ga Winternachten . Tide wantu kOllman 0 luku ef wi
Srananman sab skrif wi eigi tongo. Kanga mi, no!

A

11050

bitei dangra

Suma! Mi? Luk wan tergi na mi rapu! Dan mo gersi tigri

gof go leri lanteri, na fasi na tarariki.

B

Ie naf frede ftron spotpopki. Mi srefo drape, mo day sei.

A

Kande. Ma mi na brabakoro, yu na sukrubari .

B

Da regel.

TEKST ZOALS DE DEELNEMERS DIE MOETEN SPELLEN

A:

Ei mati! Fa yu tan? Oten (0 ten) yu doro kon dya?

B:

Na rra-esde (tra-eserdeltra escle/tra eserde) a opolangi saka

mi na (a) Schiphol.
A

Teki wan blakat'tei (blakaretei/blakatitei) . Fa fu a Iibi na ini
switi Sranan dan?

B

We, a no swiri wawan (wanwa n) a swirij sonleisi

swa noso bita e dangra wi libi

(SOI1

leisi)

tlI.

A

Den dati de na alape. Na wan afersi tyari yu kon dya efu na
koiri yu kon koiri?

B

Mi e go na Winternachten. Tide wantu koniman (kon man )
luku efu wi Srananman sabi skrifi wi eigi tongo.
Kon nanga mi, no!

A

Sumal Mi? Luku wan tergi na mi tapu! Dan mi
go fu go leti lanteri, ne a fasi na taratiki.

B

Yu nafu (no afu) frede fu tron spotpopki (spotupopki). Mi sreli
drape (dape), mi 0 de na yu sei.

A

Kande, ma mi na brabakoto, yu na sukrubari.

B

Dan a regel.
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In Memoriam Jozef Siwpersad
11944-2007)

Het was een o nopva llend, kort bericht
in één van de lokal e

kranten in Suriname.
Jozef Siwpersad is op
maandag 22 januari
2007 overleden in zijn
woonplaats Den Haag,

Nederland. Onder wetenschappers is Jozef

Siwpe rsad bekend geworden l11et zijn werk
De Nederlandse regerillg ell de afschaffillg
VGII
de Surinaamse
slauemi; (1833- 1863)
dat in 1979 verscheen.
Hij is een va n de ve le
Surinamers die in Nederland studeerden en
daarna naar hUil vaderland terugkeerden.
In de jaren tachtig va n de vor ige eeuw is hij tor tweemaal toe naar

Nederla nd uitgeweken en hij is daar uiteindelijk geb leven, terwijl hi j de
band mer Suriname nimmer heeft losgelaten.
Jozef Prabhudass Siwpersad we rd geboren in Nickerie op 3 december
1944 en werd op jonge leefti jd naar Paramaribo gestuurd 0 111 er te
srud eren . Na her MULO te hebben doorlopen, behaa lde hij het diploma
van de kweekschoo l in 1963 en de coenmalige hoofdakte in 1966 . Vanaf
1963 werkte hij als onderwi jzer en later als hoofd van een lagere school
in Paramaribo.
Van 1966 tot 1969 vo lgde hij de toen net in het leven geroepen MO-Ao pleiding geschiedeni s op her Didac tisch Instituut, de voo rl oper va n het
Instituut voor de Opleiding van Leraren (lOL). De opleiding was opgezet
door Eugène Gessel, die tevens cursusleider en docent was. Siwpersad
behoorde tot de eerste lichting MO-A-geschiedenissrudenren. Na het be8trie hlen

halen va n zijn MO-A-diploma in 1969 ging hij naar Nederland, waar hij
aan de Universiteit van Groningen zijn geschiedenisopleiding voortzette
en waa r hij bevriend raakte met onder meer Maurits S. Hassankhan die
ook in dat jaar aan dezelfde universiteit mer zijn geschieden isstudie was
begonnen.

Na voltooiing van zijn doctorale opleiding in 1969 kreeg hij op voordracht van zijn hoogleraar E.H. Kossman een studieopdracht om over
het onderwerp van zijn scriptie een proefschrift te schrijven.
Na zijn promotie in 1979 keerde hij terug naar Suri name waar hij op ver-

schillende plaatsen zijn krachten heeft gegeven. Hij werd tewerkgesteld
op het ministerie van Onderwijs, waar onder leiding van minister R.R.
Venetiaan talrijke onderwijsvernieuwingen werden doorgevoerd. Een van
de grote veranderingen was de Surinamisering van her onderw ij s, waarbij
zowe l de structuur van het onderwijs als de curricula werden aangepakt.
In die periode werd het ULO, dat niet meer aan de eisen vo ldeed, opge-

heven en vervangen door het LBGO (Lager Beroepsgericht Onderwijs).
Ook werd het Trefossa-Instituut opgericht, een op leidingsinstituut waar

leerkrachten voor het VOl (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) werden
opgeleid met een opleidingsbevoegdheid in twee vakken.
Siwpersad kon toen nier op de Universiteit aangetrokken worden,
aangezien er geen studierichting geschieden is bestond, en voor het VOS
(Voortgeze t Onderwijs voor Senioren) was hij met zijn gepromoveerde
status waarschijnlijk een te zware docent.

Hij werd daarom op het MINOV tewerkgesteld als projectleider van
het PVCB (Project Vernieuwing Curriculum Basisonderwijs) . Binnen het
kader van dit project werden nieuwe curricula ontw ikk eld voor de vakken van het basisonderwijs. Siwpersad heeft meegeholpen de lesbrieven

voor het LBGO te ontwikkelen (1979-1981) en hij heeft op de afdel ing
Historische en Maatschappelijke Studies meegewerkt aan de herziening
van het geschiedenisonderwijs op het MULO (1984-1988).
Siwpersad hee& tot 1989 ook gewerkt aan het lOL, eerst als deeltijddocent en later als volti jddocent. Daar heeft hij meegeholpen her curricu lum te vernieuwen en doceerde hij verschi llende vakonderdelen, zoa ls
Theoretische Geschiedenis, Nieuwste Geschiedenis en Geschiedenis van
de Amerika's.

In 1980 heeft hij meegewerkt aan het zogenaamde dekolonisatieproject
van het ministerie va n Onderwijs, dat onder leiding stond van Jack
Menke. Er is toen een map geproduceerd met materiaal waaronder een

boekje onder de titel Dekolonisatie anno 1980. Siwpersad droeg er artikei over de dekolonisatie van Suriname aa n bij .
Een andere belangrijke bijdrage va n Siwpersad aan het geschiedenjsonderwijs in Surin ame was zijn deelname aan het eerste en tot nu toe
enige geschieden issymposium in 1985. Op dit symposium Geschiedenisonderwijs en geschiedbeoefening in Suriname werd door de deelnemers
OSO TIjdscIuirt voor Sur inam lstiek 2001.1
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gediscussieerd over de problemen l11et betrekking rot het geschiedenisonderwijs en de geschiedbeoefening in Suriname. Samen met Evelie n Bakker
preserueerde hij ee n paper over de hisroriografie va n Surin ame. Uit dit
symposium is toe n een document met aanbeve lingen voortgekomen,
waarvan het grootste deel helaas niet is uitgevoerd.
In de tweede helfr van de jaren tachtig was Siwpersad bestuurslid van d e
VHP. Door zijn politieke betrokkenheid bij enkele gevoe li ge zaken, kreeg
hij de indruk dat hij beter het land kon verlate n. Dat deed hij in 1989 . In
Nederland was hij helaas mind er actief als wetenschapper op het gebied
VJn de Surinaamse geschiedenis. Wel was hij zeer actief op maatschappelijk vlak. Het aamal organisaties en activiteiten is te groot 0111 ze alle
op te som men. Vermeld mag worden dat hij imensief heeft gewerkt aan
de inregratie en positiever betering van allochtonen in de regio Den Haag,
in het bijzonder voor de Surinamers aldaar. Ook was hij op cu ltureel
gebied ijverig en heefr hij meegewerkt aan de oprichting van media voor
de Hindostanen in die regio. Hij was in itiatiefnemer voor de zogenaamde
districtendagen die in Nederland werden georganiseerd . Hij was act ief in
de politiek en werd twee keren gekozen a ls raads lid voo r het CDA in de
gemeente Den Haag. Als N ickeriaan was hij zeer berrokken bij het we l
en wee van zijn geboortedisrrict, getuige het feit dat hij tor zijn heengaan
sec retaris was van de stichting Vrienden van Nickerie. In de jaren tachtig
was .I ozef Siwpersad ook betrokken bij het IBS: hij za t in de redactieraad
van Oso.
Z ijn proefschrift De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij kan a ls een sta nda ardwerk worden beschouwd. Het
wordt alom geciteerd in werken over de afschaffing van de slavern ij in
de Nederlandse koloniën. Met dit werk heeft hij zo' n indruk gemaakt dat
hij van '1987 tot 1989 werd opgeno men in de redactiecommissie van de
UNESCO's General History of the Caribbeall die toen geïnitieerd werd
en die inmiddels in verschi llende delen is verschenen.
Vermeldenswaard is tenslotte dat Siwpersad in 1983 onderzoek heeft
gedaa n ove r verzet van slaven in Suriname en dat hij toen ee n manuscript
heeft geproduceerd dat nog steeds niet is uitgegeven. Hij probeerde zijn
manuscript steeds te verfijnen, maar uiteindelijk is her er niet meer van
gekomen o m het aan een groot lezerspubliek prijs te geven. Hopelijk
wordt dir we rk postuum nog uirgegeven.
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Ow, Tijdschrift voor $urinsmistiek is een welenschappelij~ tijdschrift inde
Nederlandse taa l. In Oscwcrden snikelen geplaatst die betrekking hebben
op Surinaamse taal~unde.lettenunde, tukuur en geschiedenis. Oso is
een wgenaamd r~fereed icumaL Aangeboden .rtikelen worden anon iem

gejureerd door twee da artoe aa ngezDchle wetenschappe rs. Het artikel
mag niet eldm zjjn gepubliceerd of aangeboden.
Oe uiterste irrJevertermlïnvanartikelen en recensies is I novembe r voor het
aprilnummer en 1mei voor het oktob ernumm er.
Arti kelen
Arti!:e len worden ingediend bij de hoofo' redacreur Michiel van Kempen.
Dat kan dig ~aa l via het e-mail adres:
M,H.G.vanKempen@uva.nl
De lekst dient als volgt aangeleverd te wem en:
Ailngemaakt in Word. niet afb rekeo, niet opm aken Iplatte tekst).
Artikelen aa nleveren in goed Nede rl ands.
Vakja rgon diem bij voorkeu r vermeden te worden, of indien
onvermijdelijk tot een minimum te wo rden beperkt. en dan met heldere
uitleg van de va~te rminol ogie .
Oe omvang van een artii:el is maxima al6.1m WO!Irden linclusief noten
en literatuurlijst!.
Het artikel bevat I1t$$eMopjes in ve~ vooralge gaan door éim witregel.
GeDruil; bij voorkeur.1imes New Roman, 10 puntslette r,zowel voor de
tekst als de voetnoten.
Oe tekst is ingedee ld in alinea's. Een alinea eindigt met een harde
retu rn. Een nieuwe alinea begint voor aan de regellgeen tab, geen
spaties en/of witregels).
In de tekst dient verwezen te worden naarde afbeeldingen en naa r
evenruee laanwezige tabellen.
De tabe llen, kaartjes en afbeeldingen nummeren Idus in de tekst
biiv<JorDeeld: zie Tabe l 4).
Tabellen, kaartjes en afbee ldingen hebben een titelen een
bronvermelding.
Tabellen, ka artjes en afbeeld ingen dienen in aparte bestanden te
worden aange leverd,
aso werkt met voetnoten, maar de artikelen dienen met !!indnoten
ta worden ingeleverd. Oeze luMen automatisch in Word worden
aange maakt.
De I~eraruurlijst diem opgem aakt te zijn volgens de Oso-werkwijze (zie
hiervoor een receme aso; let op de juiste volgorde; let ook op de plaats
van uitgave + uitgever).
Lite ratuurverwijzingen in de tekst geschieden door te verwijzen naar
auteur ' jaarta l f pag ina in de tekst russen haakjes. Indien gec~eerd of
gepa rafraseerd wo rdt, dient altijd na ar een pagina te worden verwezen
Ibiiv<JorDae ld: Hartsinck 1770: 213), Dus geen literatuur in de noten!
Het artlel eind igt met enige pe rwonlijke informati e over de auteur van
het artikel; in ase worden de post· en e·mail adressen van de auteurs
vermeld. Wij verzoeken de auteurs deze onde r het artikel te ve rme lden,
Mocht een artikel niet voldoen aan bovenve rmelde richd ijnen, dan wordt
dit door de redactie teruggestuurd, met het verzoek een en ander in orde
te maken. Zijn dele zaken wel in orde, den zendt de eindreda cteur de kopij
aan twee terzake deskundige wetenschappers, die de kopij toetsen op de
V{ligende criteria:

Het artikel behandek een onderwerp dat re levant is voo r de
Su ri nam istiek,
Het artike l moet meerwaarde hebben ten opzichte van eerder
gepubliceerde boeken of artikelen,
Het arti kelis in goed Nederlands geschreven.
Het artike lis de weerslag van empirisch, wetenschappe lijk onderzoek.
Het moet du idelijk lijn hoe de auteur het emp irische materiaal heeft
verza meld.
In het artiKel wordt op wetenschappelijke wijze verwelen naM
geDru ikte lite ratuu r en eindigt met een opgave van de gebru i ~e
literatuur,
Afbeel dingen
Oe auteurs wordt met klem ve rzocht Dij hun artike l voor mimimaaltwee
afbeeldingen te zorgen. Wees creatief! Deze alDee ldingen bij voorkeu r
aanleveren mei een resoluti e van 300 dpi in bmp· of jpg·furmat Of! kan als
atta ched fi le naar M,H.G.vanKempen@lJva,nlolopeencd·romtoesturen
aan de hooflj redacteur (zie adres in deze aso voorin).
Over hel cOp"fI'i ght
Met hel insturen van kopij geeft de auteur automatisch toestemming tot
eventue le pla atsing: het copyri ght wo rdt overged ragen aan de Stichting
IBS,
Het artikel mag niet elders zijn gepubliceerd, tenzij de red actie uitdrukkelijk
meldt dat dit geen bezwaar is.
Het is de auteur toegestaan na publicatie een versie in een ande re laai
Ie publice ren (in een tijdschrift of boek), Toestemmin g is hiervoor niet
vere ist
Indien Osouit'i'erkocht is, zal IBS de artikelen op het Internet plaatsen.
Auteurs krijgen geen vergoeding voor geleve rde artike len; WE Ikrijgen
zij twee gratis exemplaren van het num mer toegestuu rd.
Recensies
Re censies worden toegestuurd aan de eindredacteur van de
recensierubriek, Freak Bakker (bakker.atsma@Wanadoonl). Hij toetstde
aangeboden kopij aan de hand van de volgende criteria:
MaximaallOOl woorden.
Inleve ring recensie u~enijk acht weken na ontvan~st van het boek
(tenzij de omvang van de publicatie een ruime re lijd voo r het schrijven
van de recensie nodig maal:l dit na overleg met de recenJie redactie),
Maxima al twee bueken per recensent ~er Oso-nummer, tenzij da
recensieredactie anders oordeelt.
Auteu rs krijgen geen ve rgoed ing voo r hun recens ies: zij mogen het
besproken boek behouden en krijgen een gratis exemplaar van het
Oso-nummer waann de recensie is opgenomen,
Voor de wijze van aanleveren van de tekst voo r retensie!, zie de
richtlijnen hie rboven.
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Hajo Gernaat & Borgesius Beekles

De dagvlinders van Suriname
Biologische en historische aspecten
INLEIDING
Vlinders zijn prominent aanwezig in Suriname.1 Kleine vlindertjes mer
staartjes en zilveren stippen zitten in de regentijd met honderden op

de mokomoko (Montricharia arborecens). Hele wolken witte en gele
vlinders fladderen in de droge tijd aan de rivi eroevers en grote blauwe
morphovlinders ze ilen statig voorbij in het bos. Eigen lijk zijn vlinders
overal en a ltijd in Suriname te zien.
Dit artikel handelt over de gesc hi edenis van de studie naar Surinaamse
dagvlinders (Lepidoptera: Hesperioidea en Papilionoidea ). Na een
beknopt overzicht van de naamgeving en eell biologische indeling van

deze vlinders, geïllustreerd met vele voorbeelden, volgt een historisch
gedeelte vanaf het einde van de zeventiende eeuw tot heden. Dat deel /

verre lt vooral de geschiedenis van particulier initiatief door amateurs(
wonderlijk weinjg biologen hebben zich tOt nu we met Surinaamse vlinders beziggehouden. En dat terwijl Suriname, sa men met zijn buurlanden
Guyana en Frans Guyana, van heel bijzondere biologische waarde is.
Het Guya naschi ld (het gebied tussen het dal van de Orinoco en het Ama-

zone bekken in het noordwesten van Zuid-Amerika) wordt beschouwd
als een aparte subregio van de neotropen (Centraal- en Zu id-Amerika
alsmede het Caraïbisch gebied) . Bijna 98 procent van dit gebied bestaat

uit gesteenten die gevormd zijn tijdens het Proterozoïcum (2400 tot 570
miljoen jaar geleden). Het is het grootste gebied ter were ld waar dergelij-

ke oude gesteenten aan de oppervlakte liggen; de rest van Zuid-Amerika
is geologisch beduidend jonger (Hammond 2005b: ] 5-34).

De bodem die zich op deze gesteenten gevormd heeft, is door miljoenen
jaren verwering buitengewoon onvruchrbaar: relatief zuur, arm aan
voedingsstoffen (vooral aan calcium en fosfor ), met vaak hoge gehalten

aan a luminium en ijzer (Hammond 2005b: 48-64). Ten noorden van deze
immens oude rotsformaties liggen respectievelijk de savannegordel (gekenmerkt door savannen op kwartsrijke, veelal witte zandafzettingen),
de zogenaamde oude kustvlakte (ritsen en zwampen met savanne of bos)
1 Oe auteurs danken Rienk de Jong van het Nationaal Natuurhistorisch Museum (Natura lis)
te leiden en Sandrine UIenberg van het Zoölogisch Museum Amsterdam voor de kritische
lezing van een eerdere versie van dit artikel, Frans Barten voor het ter beschikking steUen
van kleurenfoto 4, Dré Teunissen voor het ter beschikking stellen van het artikel over E.H.
Jonkers, en de bibliotheek van Naturalis en van de Nederlandse Entomologische Vereniging, met name Godert Tweehuizen, voor de grote hulp bij de literatuurstudie.
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en de jonge kustvlakte (za nd- en sc helpritsen, afgewisseld met zwa mpen
op zware zeek lei), alle in de laatste twee miljoen jaar gevormd (Hammond 2005b: 23; Wong et a l. 1998: 73- 100).
De planten hebben zic h aan deze versc hillen in bodemgesteldheid aangepast: de regio telt o ngevee r 20.000 vaa tpl anten, waarvan 7000 endemische (versp reiding is beperkt tot de Guyanese regio). Daarmee is het ee n
va n de drie ri jkste gebieden op aarde (Co nse rva ti o n Intern ati o nal 2003:
5). Deze rijkd om geld t ook voor de dieren: 975 soo rten vogels (150 end emisc h ), 282 soorten zoogdieren (27 endemisch ), 272 soo rten amfibieën
( 127 ende misc h), 280 soo rten reptielen (76 endemisc h) en 2200 soorten
zoetwate rvissen (700 endemisch ) (Conse rvati oll Intern ati onal 2003:
5) . Vanwege het grote aantal endemisc he soorten is er a lle reden het
Guya naschi ld als een aparte subregio va n de neotro pen te beschouwen.
Bovendien is deze regio ee n van de dun stbevolkte ter wereld, met het
grootste aanta l hec taren ongerept bos per inwoner (H am mond 2005a:
2; Republi c of Suriname and Conservation Intern ational 2000). Behoud
van het gebied heeft tegenwoordig een hoge prioriteit en heeft onde r
andere geleid tot de instelling va n het Centraal Surin ame Natu urreservaa t, dat meer dan 1,6 miljoen hec taren primair trop isch bos omva t in
het st roo mgebied van de Boven-Co ppename (Republic of Su rin ame and
Co nse rvarion Intern atio nal 2000).
De kennis over het aanta l soorten dagvlinders in Suriname en hun versp reiding is beperkt. Ee n systematische inventarisatie is tot nog toe ni et opgemaakt. Beschikbare gegevens betre ffen voora l het relati ef goed bereikbare
noorden en noo rdoosten; va n het uitgestrekte binnenland weren we zee r
weinig. Bijzo nd er veel onderzoek moet daarom nog worden verricht.

NAAMGEVING EN CLASSIFICATIE VAN VLINDERS
In de biologie wordt (veronderstelde) ond erlinge verwantsc hap tussen
soo rten weergegeven in een classificatiesysteem. De discipli ne die zich
hiermee bezighoudt, heet ta xonom ie. Was traditioneel de classificatie
voo ral gebaseerd o p vergelijkende morfologie, tegenwoo rdi g wordt
steeds mee r DNA·onderzoek toegepast (zie bijvoorbeeld Pe,ia et al. 2006;
Wahlberg et al. 2005).
Verschillende soorten (s pecies) zijn gegroepeerd in een geslac ht (genus) ;
versc hillende ge nera in ee n subfamilie, verschillende subfamilies in ee n
familie, versc hillende families in ee n superfamilie, verschillende superfanülies in ee n orde en verschillende ordes in ee n klasse . Na men zi jn
gewoo nlijk in het Lati jn en worden cursief weergegeven. Een soortnaam
bestaa t altijd uit een dubbele naa m; genus (o m verwa msc hap met and ere
soorten aan te duid en ) gevolgd door species (o m onderscheid met and ere
soorten aan te geve n). Indien wenselijk wordt voor het aa nduid en va n
kleinere, ond er an dere lokaal gebonden, variaties een derde naa m toegevoegd (ondersoort of subspecies).
HalO Geiflul & 8010eslUI Beekles
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figuur 1. Verschillende typen sprieten lantennae) van Lepidoptera.
a. Papilionoidea; b: Hesperoidea; c en d: overige (gewijzigd naar Pena 1199611
Er zijn zeer strikte, internationaal vastgestelde regels voor naamgeving
binnen de biologie. Centraal in de weergave van een soort of ondersoort
staat het exemp laar, in dit geva l de vlinder, aan de hand waarvan de

eerste beschrijving is gemaakt. (Dit exemplaar heet het holotype.) De
plaats waarvan dit exemplaar afkomstig is, is de typelocatie en de eerste
beschrijving is de rypebeschrijving. In de notatie wordt de naam van het

genus, de species en, eventueel, subspecies, gevolgd door de naam van de
0$0 TIjdschrift voor Surinamistiek 2001.2

auteur van de typebeschrijving en het jaartal daarvan. De naam van de
auteur en het jaartal staa n tu sse n haakjes indien de naam van het genus
later is veranderd (i n de achttiende eeuw plaatste men bijvoorbeeld alle
vlindersoorten in het genus Papilio).
Door deze strenge regels kan het voorkomen dat de naam die een auteur
gaf aan ee ll bepaalde soort bij nader onderzoek niet geldig blijkt te zi jn,
bijvoorbeeld omdat die al eens door iemand anders VOor ee n andere soort
werd gebruikt, of omdat dezelfde soort eerder onder een andere naam
werd beschreven (Dev,ies 198 7: 28-32; Nei ld ] 996: 15-16 ). Niet-biologen
verbazen zich nogal eens over de inspanning en de (so ms verhitte) discussies hierover en noemen het muggenzifterij. Naast fundam en teel wetenschappelijke en biologische argumenten is wellicht de beste weerlegging
van dergelijke scepsis gelegen in het oude Chinese spreekwoord 'Het begin
van de wijsheid is het noemen van de dingen bij hun juiste naam.'
Entomologie is de studie van insecten. Vlinders behoren Wt de kla sse van
de Insecta en Wt de orde van de Lepidoptera, ofwel sc hubvleugeligen.
Deze na a m refereert aan het feit dat de vleugel s aan weerszijden bedekt
zijn me t kleine, veelal kleurrijk ge pigmenreerde, sc hubvormige haren,
gegroe peerd als een soort miniatuurdakpannen. De dagvlinders behoren tot twee superfamilies: Hesperioidea en Papilionoidea. Het totaal
aa ntal soorten Hes perioidea en Pap ilionoidea ter wereld wordt op meer
dan 20.000 geschat, het totaal aantal soorten overige vlinders (voo ral
's nachts vliegend) op minstens tien keer zoveel (Heppner 1991 ). We
kunnen dagvlinders ee nvoudig herkenn en aan de vorm van hun sprieten
(a ntenna e): bij de Papilionoidea zijn deze aan het einde verdikt, terwijl
bij de Hesperioidea de antenna veelal in de verdikking gebogen is of aan
het uiteinde min of meer haakvormig (figuur 1).

DE DAGVLINDERS VAN SURINAME
Tabel I geeft een overzicht van de dagvlinders van Suriname, vergeleken
met die van Frans Guyana en het hele neotropische gebied. De taxonomische indeling en aantallen neorropische soo rten per (s ub )famili e zijn
ontleend aan het recent gepubliceerde, l110numemale werk van Lamas
(2004 ). Voor Frans Guyana is een soo rtenlij sr gepubliceerd van alle
Papilionoidea (Lacomme 2003) . Zoa ls gezegd, voor Suriname is een
volledige inventarisatie van de dagvlinders nooit verricht; alleen van de
Hes perioidea zijn betrouwbare gegevens bekend (De Jong 1983). Daarom zi jn voor de Papilionoidea van Suriname de aantallen soorten per
(s ub )fa milie geschat. Het totaal aantal soorten dagvlinders in Suriname
bedraagt naar schatting 1462 (tabel 1).
De dagvlinders van Suriname behoren tot twee superfamilies, zes families
en 23 subfamilies:
• Superfamilie Hesperioidea: dikkopjes
- familie Hesperiidae (dikkopj es) met drie subfamili es (I'yrrhopygiHajo Gernaal & Bor9Bsius Beekles
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Tabel 1 Geschatte diversiteit (aantal soorten) dagvlinders van Suriname vergeleken met
Frans Guvana en de gehele Neotropische1 regio

Alntli neotropiJChe
loort.nZ

Airtil soorten
Fmts Guyan.l

Hesp6riidae

2365

600

600

25.4

Papilionidae

141

37

30

21.3

(Sublfamili.

Aantalllaorten
Surin.me4

"-

%Suriname van
neatropllche
soonen

339

31

30

B.8

lycaenidae

1182

111

100

16.9

Riodinidae

1314

439

350

26.-4

Pieridae

15

Ubytaeinae

19.4

Danainae

17

Ithomiinae

355

41

35

9.9

Morphinae

134

35

14

17.9

Satyrinae

1607

67

50

3.1

Charaxinae

110

35

15

22.7

8iblidinae

165

70

40

ApafUrinae

19

15.1
10.5

Nymphalinae

195

18

15

12.8

Limenitidinaa

B4

19

15

17.9

Heliconiinae

Totaal

146

31

30

20.5

8287

1643

1462

17.6

Midden- en Zuid-Amerika, Caraïbisch gebied.
Aantal Neotropische soorten ontleend aan Lamas (20041.
Aantal soorten in Frans Guyana volgens Lacomme (2003) behalve Hesp eriidae (deze
geschat volgens de Jong (1983)),
Aantal soorten in Suriname geschat (Hesperiidae volgens de Jong (1983)).

nae, Pyrginae, Hesperiinae): kleine tot middelgrote, vaak sombergekleurde motachtige vlinders met een fors lichaam en antennae die in
de verdikking gebogen of aan het uiteinde min of meer haakvormig
zijn; gebruiken zes poten tijdens het lopen; 2365 neotropische
soorten; 426 soorten in Suriname (De Jong 1983: 235); voorbeeld:
Pyrrhopyge amyclas amyclas (Cramer 1779) (kleurenfoto 1).
• Superfamilie Papilionoidea: alle overige dagvlinders
- familie Papilionidae (koninginnepages of zwaluwstaarten) met één
subfamil ie (Papi/ioninae) : grote vlinders, vaak zwart met geel, rood
of groen; blijven met hun vleugels fladderen tijdens de opname van
nectar; gebruiken zes poten tijdens het lopen; 141 neotropische
soorten; ongeveer dertig soorten in Suriname; voorbeeld: Heraclides thoas thoas (Linnaeus 1771) (kleurenfoto 2);
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familie IJieridae (koolwitjes en citroentjes) met drie subfamilies
(Dysmorphiinae, Coliadinae, Pierinae): kleine tot middelgrote, veelal
witte of gele vlinders; gebruiken zes poten tijdens het lopen; 339 neotropische soorten; ongeveer dertig soorten in Suriname; voorbeeld:
Ascia monuste m01'luste (Linnaeus 1764) (kleurenfoto 3);
- familie Lycaenidae (blauwtjes en vuurvlinders) met drie subfamilies
(Theclinae. Lycaeninae, Polyommatinae): kleine vlinders, vaak met
iriserend blauwe bovenzijde en kleine staartjes aan de onderrand van
de achtervleugels; vrouwtjes gebruiken zes en mannetjes vier poten
tijdens het lopen; vele soorten zijn zelden waargenomen en verzame ld; 1182 neotropische soorten; ongeveer 200 soorten in Suriname;

voorbeeld: Arawaws aetolus (Sulzer 1776) (kleurenfoto 4);
familie Riodinidae (prachtvlinders) met twee subfamilies (Euselasiinae, Riodininae): kleine, tere vlinders met zeer verschillend
uiterlijk; vrouwtjes gebruiken zes en mannetjes vier poten tijdens
het lopen; 1324 neotropische soorten; ongeveer 350 soorten in

Suriname; voorbeeld: Calydna thersander (Stoll 17802, in Cramer
1780) (kleurenfoto 5);
- familie Nymphalidae (schoenlappers) : kleine rot grote vlinders die
vier poten gebruiken tijdens het lopen; binnen deze grote familie

(2433 neotropische soorten) worden verschillende subfamilies
onderscheiden:
- subfamilie Libytheinae (snuitvlinders): vier neorropische soorten, één soort in Suriname;
- subfamilie Danahzae (monarchvlinders) : oranjezwarte, giftige,
middelgrote vlinders; zeventien neotropische soorten; vijf soorten in Suriname; voorbeelden Danaus eresimus eresimus (Cra-

mer 1777) (kleurenfoto's 6 en 7) en Daltal/S plexipplls megalippe
(Hübner 1826) (kleurenfoto's 8 en 9);
- subfamilie lthomiinae (glasvleugelvlinders): middelgrote, gedeeltelijk doorzichtige, giftige vlinders; 355 neotropische soorten;
ongeveer 35 soorten in Suriname; voorbeeld: Mechanitis polym-

Ilia polymllia (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 10);
- subfami lie Morphinae (morphovlinders en uilvlinders)j hierbinnen worden twee stammen (tribus) onderscheiden. De tribus
Morphini (morphovlinders) bestaat uit grote, vaak spectaculair
iriserend blauwe vlinders; 41 neotropische soorten; tien soorten

in Suriname; voorbeeld: Morpho helellor helenor (Cramer 1777)
(kleurenfoto's 11 en 12). De tribus Brassolilli (uilvlinders) bestaat
uit {middel)grote, in de schemering actieve, sombergekleurde
vlinders met grote oogvlekken (als de ogen van een uil) op de on2 Vanwege Cramers vroegtijdige dood heeft Stoll diens manuscripten afgemaakt en, onbaatzuchtig, deze toch naar Cramer vernoemd. Bepaalde soorten in Cramer t780 worden
geacht door Stoll te zijn beschreven en worden derhalve aangeduid met Stoll1780.
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dervleugels; 93 neotropische soorten; ongeveer veertien soorten
in Suriname; voorbeelden: Caligo teucer teucer (Linnaeus 1758 )
(kleurenfoto 13) en Eryphanis automedon alltomedon (Cramer
] 775) (kleurenfoto 14);
- subfamilie Satyrinae (bruintjes): middelgrore bruingekleurde
vlinders mer oogvlekken (ocel/i) op de onderzijde; 1607 neorropische soorten; ongeveer vijftig soorten in Suriname; voorbeeld:
Parellptychia hesionides (Forster 1964) (kleurenfoto 15);
- subfamilie Charaxinae (charaxesvlindersl: (middel)grote, sterke,
snel vliegende vlinders, weinig gezien of verzameld; 110 neotropische soorten; ongeveer 25 soorten in Suriname; voorbeeld:
Archaeoprepona /icomedes (Cramer 1777) (kleurenfoto 16);
- subfamilie Bib/idinae (kleine pages) : heterogene groep van
middelgrore, vaak mooi gekleurde vlinders; 265 neorropische
soorten; ongeveer veertig soorten in Suriname; voorbeelden :
Hamadryas (eronia feronia (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 17) en
Nessaea abrinus abrinus (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 18);
- subfamilie Apaturinae (weerschijnvlinders) : negentien neotropisc he soorten, twee in Suriname;
- subfamilie Nymphalinae (vossen): heterogene groep van middelgrote vlinders; 195 neotropische soorten; ongeveer 25 soorten
in Suriname; voorbeelden: Anartia amathea amathea (Linnaeus
1758) (kleurenfoto 19), Anartia ;atrophae ;atrophae (Linnaeus
1763) (kleurenfoto 20), Janatella hera (Cramer 1779 ) (kleurenfoto 21) en Orti/ia /iriope (Cramer 1775) (kleurenfoto 22);
- subfamilie Limenitidinae (ijsvogelvlinders) : middelgrote, op
elkaar lijkende oranjebruine vlinders; 84 neotropische soorten;
ongeveer vijftien soorten in Suriname; voorbeeld: Adelpha cytherea cytherea (Linnaeus 1758) (kleurenfoto 23);
- subfamilie H eliconiinae (passiebloemvlinders): middelgrote vlinders met lange voorvleugels, grote ogen en lange anrennaej
146 neotropische soorten; ongeveer dertig soorten in Surinamy
(Stammeshaus 1982); voorbeelden: Agraulis vanillae vanillae
(Linnaeus 1758) (kleurenfoto 24), Dryadula phaetusa (Linnaeus
1758) (kleurenfoto 25), Heliconi"s erato erato (Linnaeus 1758)
(kleurenfoto 26) en Heliconius sara sara (Fabricius 1793 ) (kleurenfoto 27).
Zoals gezegd, bedraagt een schatting van her aantal Surinaamse dagvlindersoorren 1462, ofwel 17,6 procent van her totaal aantal neotropische
dagvlindersoorren (tabel 1). Relatief ondervertegenwootdigd lijken de
Pieridae (8,8 procent), de Jthomiinae (9,9 procent) en de Satyrinae (3,1
procent). Bij deze groepen zien we juist een zeer grote diversireit in de
Andes. De schatting van 1462 soorten is gebaseerd op de aanname dar de
vlinderfauna in Suriname minder diversÎteir vertoont dan die van Frans
OSO Tijdschrift voor Surinamistiek 2007.2

Guyana (zoa ls bijvoorbeeld zic htbaar is bij de Pap ilio nid ae en Morphinae, waarvan relatief vee l bekend is). Daar valt tegenin te brengen dat de
diversiteit aan bioropen binnen Suriname mogelijk groter is dan in Frans
Guyana: in her Surinaamse binnen land is her gebied met een hoogte va n
300 tot 1500 merer beduidend uitgestrekter dan in Frans Guyana (Hammond 2005b: 38). Daarom zou bij ve rd ere explo ra ti e de dagv linderdi versireir van Suriname wel eens groter kunnen zijn dan die van Frans
Guyana. De schatti ng is bewusr aan de voorzichrige kant gehoude n. De
toekomst zal het (hopelijk) leren.

MARIA SIBYLLA MERIAN
Vanaf her einde van de zestiende eeuw begon de gegoede burgerij in
roenemende mare verzamel ingen aan re leggen en bestond onder deze
bevolkingsgroep een grote natuurwetenschappelijke bela ngstelling en bewo ndering voor de wonderbaarlijkheid van Gods Schepping. De meeste
verzamelaars hadden geen universitaire scholing maar wa ren 'liefhebbe rs'
of 'curieux\ zoals zij in die tijd vaak genoemd werden. Een verzameling
kon natuurlijk ook statusverh ogend werken: een koopman, arts of apotheker kon via zijn collectie in contact komen met binnen- en buitenlandse
geleerden, regenten en vorsten, die deze ni et zelden aa nk ochten (Van Gelder 1998: 139-146). Ook de interesse in gepub liceerde afbeeld ingen (bi jvoorbeeld van vlinders) was bijzonder hoog: verzamelaars waren bereid
daarvoor dermate hoge prijzen te beralen "dat men evengoed diamamen
had kunnen kopen' (Landwehr 1976). H et was in deze context dat de
studie van de Surinaamse dagvlinders een aanvang nam .
De geschiedenis va n die studie begint mer het ve rblij f van een uirzonderlijke vrouw in Suriname van 1699 [Ot 1701, Maria Sibylla Meriall
(16 47-1717) . Zij we rd geboren in Frankfurt uit een Zwitserse vader en
een Nederla ndse moeder, groeide op in een zeer omwikkelde familie van
kunstenaars en uitgevers en hield zich va naf ha ar dertiende jaar bezig
met het onderzoeken en weergeven va n insecren. Merian we rd beroemd
door haar twee rupsenboeken (1679 en 1683), waarin zi j als een va n de
ee rsre n zeer gederailleerd de levenscycli (ei-r ups-pop-vlinder met voedselplant) van ve le Europese dag- en nac hrv linders afbee ldde.
In 1684 sloo t Merian zich met haa r rwee dochters aan bij de volgelinge n
van Jean de Labadie, een uit Frankrijk gevl uchte hugenoot die extreem
piëristische gemee nsc happen vormde, o nd er a ndere re Wiewerd in
Friesland en op Walrha State, het huis va n de familie Van Aerssen van
Sommelsdijck, waarvan Co rn elis gouverneur va n Suriname was tussen
1683 en 1688.
Vanaf] 691 verbleef Merian in Amsterdam, waar zij 'met verwonderi ng
[.. . ] quam I... J te zien, wat al schoone Ged ierte men uit Oost- en WestIndiën deed koome' (Merian 1982b). Zij besloot zelf naar Surin ame te
gaan, vooral om de levenscyclus van insecten te bestuderen. Zij verkoc ht
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haar uitgebreide verzameling tekeningen en geprepareerde insecten,
maakte een testament en ondernam in juni 1699, vergezeld door haar
jongste dochter Dororhea Maria, de bootreis naar Suriname. Daar aan-

gekomen, verbleef zij vooral in Paramaribo. Wel ging zij op verschillende
excursies, onder andere in april 1700 naar de planrage Providenria.
In enromologisch opzicht bleek de reis naar Suriname enigszins teleur-

stellend: ' ik vond in dat Land niet die bequame geleegentheid om de
ondervinding der [nsecten te doen, die ik my verbeeld hadde' (Merian
1982b). Waarschijnlijk kwam dat door gezondheidsproblemen. Merian
is in Suriname ernstig ziek geweest, zoals blijkt uit haar brief uit 1702

aan de Duitse dokter Johan Georg Volkammer:
auch ist im selben lande eine Seehr grosse hitze, so das man keine

arbeit dhun kan". und hatte ich das selbe beynahe mit dem dhot
bezahlen müssen, darumb ich auch nicht lenger aldar blei ben konte,
auch sich aldar alle menschen verwundenen das ich noch mit dem
leben davon bin kommen, da doch die meisten menschen alda von

der hitze sterben (WettengI1998: 264-265 ).
In juni 1701 begon Merian aan haar terugreis; op 23 september van dat
jaar kwam zij weer in HoJland aan . In bovengenoemde brief aan Vol-

kammer schreef zij ook dat zij alle getekende dieren in gedroogde vorm
had meegebracht en in doosjes bewaard, zodat iedereen ze kon bekijken.

Ook had zij glazen potten met een kaaiman en slangen, en twintig ronde
doosjes met allerlei vogels en kevers.
In 1705 publiceerde Merian in eigen beheer de Metamorphosis lnsectorum Surinamensium ofte Verandering der Surinaamsche fnsecten, zowel
in een Latijnse als in een Nederlandse uitgave. Op zestig platen stonden

22 soorten dagvlinders afgebeeld, naast talrijke nachtvlinders, andere
insecten , spinnen, planten en enkele reptielen en amfibieën (figuur 2 ). Een

Duitse uitgave kon wegens geldgebrek geen doorgang vinden . De oplage
moet niet hoger geweest zijn dan zestig exemplaren (Schriks 1982). Na
haar dood in 1717 verschenen nog vier edities (1719, 1726, 1730 en
1771) met twaalf extra platen, met de afbeeldingen van nog drie andere dagvlindersoorten uit Suriname. Hoewel Merian wel de namen van
pJanren vermeldt volgens de toenmalige stand der kennis, en tevens de
Surinaamse plantennamen, noemt zij slechts enkele namen van dieren.
Merians werken bevinden zich tegenwoordig verspreid over vele openbare
en particuliere co ll ecties in Europa en Noord-Amerika. Zo kocht de Frank-

furtse geleerde Van Uffenbach in 1711 ta lrijke ingekleurde werken. Kort
voor Merians overlijden op 13 januari 17] 7 werd zij vermoedelijk bezocht
door Robert Areskin, de lijfarts die tsaar Peter de Grote op zijn reis door

Europa (1716-1717) vergezelde; beiden kochten talrijke werken . [n 1736
verkocht Dorothea Maria meer dan derrig aquarellen van haar moeder aan
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Figuur 2. TItelblad Metamorphosis Inseclorum Surinamensium (overgenomen
met toestemming van De Walburg Pers. Zutphen)

de door Peter de Grote opgerichte Academie. De erfenis van haar oudste
dochter Johanna Helena kwam uiteindelijk terecht in het Brirish Museum
en in de Royal Library van Windsor CastIe (Van Gelder 1988: 148-149).
De hedendaagse beteke nis van het werk van Merian is vooral uit kunstzinnig oogpunt buitengewoon groot (Wettengl 1998). Met de kennis die
we anno 2007 hebben over de levenscycli van de Surinaamse dagvlinders
bevatten de platen ec hter veel fouten (bijvoorbeeld ni et bij elkaar passende plant, rups en vlinder, zie bijvoorbeeld Rücker & Stairn 1982 ).
Dir is des re op merkelijker omdat haar werken over Europese dag- en
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nachtvlinders zeer gedetailleerd en nagenoeg foutloos zijn, ook naar hedendaagse maatstaven. 3 Vermoedelijk is Merians ziekte in Suriname hieraa n debet geweest. Die maakte dat veel werk, waaronder het opkweken,
prepareren en ordenen van specimina, moest worden uitbesteed.

CARlllNNAEUS
Carl Linnaeus (1707-1778 ), Zweeds botanicus en arts, geldt algemeen als
de grondlegger van de huidige naamgeving in de biologie, de binominale
nomenclatuur, waarbij een levend organisme wordt aangeduid met een
dubbele Latijnse naam: die van het genus (geslacht; duidt verwanrschap
aan met andere soorten) gevolgd door de species (soort; duidt unieke
kenmerken aan) (Beenen 2007). De tiende editie van Linnaeus' Systema

Naturae, vol. I (1758), zijn Species Plantamm (1753) samen met zijn
Genera Plalltarum (vijfde editie) (1754), worden bij internationale
overeenstemming als het begin van de moderne naamgev ing beschouwd

(Stea rn 200]: 6).
Tijdens zijn leven beschreef en benoemde Linnaeus ongeveer 7700 planr-

en 4400 diersoorten, waaronder 3000 insecten. In juni 1735 bezocht hij
Nederland, onder andere om via een voor arme studenten ingestel de, extreem snelle procedure (één week!) bij de universiteit va n Harderwijk de
academische doctorstitel te verkrijgen (overigens werd deze universiteit

in 1818 door Napoleon gesloten). Hierna werkte en studeerde hij tot juli
1736 in Leiden en in Amsterdam (Blunt 1971: 92-108). In 1737 bood
de Leidse professor Herman Boerhaave Linnaeus de post aan van arts

van de West-Indische Compagnie (WIC) te Suriname. Hij zag echter op
tegen het klimaat en voe lde er weinig voor lang gescheiden te zijn van zijn
verloofde. Hij beval de Duitser Johann Bartsch aan, die na een verblijf
van zes maanden in Suriname overleed (Blunt 197"1: 11 7) .
Linnaeus werkte naar alle waarschijnlijkheid met de afbeeldingen van

Maria Sibylla Merian en wellicht zelfs mer de door haar geprepareerde
in secten. Dit is af te leiden uit namen die hij aan sommige dagvlinders
gaf en de associaties van die vlinders met planten afgebeeld op Merians
pJaten. Van die associatÎes is nu bekend dat ze niet consÎstent en veelal

toevallig zijn . Zo refereert de naam Anartia ;atrophae ;atrophae (plaat IV
van Merians Metamorphosis) (figuur 3, p. 236) aan de cassaveplant (toen
genaamd jatropha manihot), maar die is niet als voedsel plant van deze
vlindersaart bekend. Ook heeft de soort Agraulis vanilfae (figuur 4, p.
237, plaat XXV van Merians Metamorphosis ), subfamilie He liconiinae

(kleurenfoto 24), waarvan de rups voedt op passiebloemen (Passifloraceae), geen relatie met de vanilleplant (behorend tOt de plantenfamilie
van de orchideeën, Orchidaceae ).

3 Persoonlijke mededeling van Sandrine Uien berg van het Zoölogisch Museum Amsterdam .
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foto 1. Pyrrhopyge amvc/as amvc/as leramer 1779),
subfamilie PvrrhopvgliJae, familie Hespenïdae, 22 november 2005;
foto B.G. Beekles

Foto 2. Heraelides thoas thoas (linnaeus 1771 I,
subfamilie Papilioninae, familie Papilionidae, 7 april 2006;
foto B.G. Beekles

Foto 3. Ascia monuste monuste (linnaeus 1764),
subfamilie Pierinae, familie Pieridae, 22 mei 2005;
Foto B.G. Beekles

Foto 4. Arawacus aetolus (Sul,er 17761,
subfamilie Theclinae. familie Lycaenidae, Ralelgh va llen, ju li 2006;
Foto Frans aarten

Foto 5. Calydna thersander (Stoll 17801,
subfamilie Riodininae, familie Riodinidae, 17 september 2005;
Foto S.G . Seekies

Foto 6. Danaus eresimus eresimus (eramer 1777),
subfamilie Danainae, familie Nymphalidae, 4 september 2005;
Foto B.G. Beckles

Foto 7. Danaus eresimus eresimus (eramer 1777).
subfamilie Danal"ae. familie Nymphalidae. 31 juli 2005;
Foto B.G. Beckles

foto 8. Danaus plexippus megalippe (Hübner 18261.
subfamilie Danainae. familie Nymphalidae. 17 juli 2005;
foto 8.G. Beekles

foto 9. Danaus plexippus megalippe (Hübner 18261.
subfamilie Danm"ae. familie Nymphalldae. 30 oktober 2005;
foto 8.G. Beekles

Foto 10. Mechanitis polymnia polymnia (linnaeus 17581. eileggend op Solanum,
subfamilie Ithomiinae, familie Nymphalidae, 2 november 2003
De eieren worden in groepen van 10-40 op de bovenkant van de bladeren gelegd;
Foto B.G. Beekles

Foto 11 . Morpho helenor helenor(Cramer 17771.
subfamilie Morphinae, familie Nymphalidae, 29 juli 2005:
Foto B.G. Beckles

Foto 12. Morpho helenor helenor (Cramer 1777). subfamilie Morphinae,
familie Nymphalidae. 15 september 2005:
Foto B.G. Beckles

Foto 13. Caligo teucer teucer (Linnaeus 17581,
subfamilie Morphinae, familie Nymphalidae, 4 maart 2004;
Foto 8.G. Beckles

Foto 14. Eryphanis automedon automedon (Gramer 1775/,
subfamilie Morphlnae, familie Nymphalidae, 1 maart 2006;
Foto B.G. Beckles

/

foto 15. Pareuptychia hesionides {forster 19641.
subfamilie Satyrinae, familie Nymphalidae,
voedend van verwelkte bloeikolf van aronskelk.
Brownsberg, 490 m, 24 februari 2006:
foto B.G. Beekles

foto 16. Archaeoprepona licomedes (Cramer 1777),
subfamilie Charaxinae, familie Nymphalidae,
voedend van boom sap, Raleigh vallen, 15 september 2005;
foto B.G. Beckles

foto 17. Hamadryas leroma feronia (linnaeus 17581,
subfamilie 8iblidinae, famil ie Nymphalidae, 26 februari 2005;
foto B.G . Beckles

Foto 18. Nessaea obrinus obrinus (linnaeus 1758).
subfamilie Biblidinae, familie Nymphalidae, 3 maan 2007;
Foto B.G. Beckles

Foto 19. AnartJa amathea amathea [Linnaeus 17581.
subfamilie Nymphalinae. familie Nymphalidae. 13 januari 2004;
foto B.G. Beekles

foto 20. Anartia jatrophae jatrophae [Linnaeus 1763).
subfamilie Nymphalinae. familie Nymphalidae. 6 mei 2005;
Foto B.G. Beek les

Foto 21. Janatella hera (Cramer 17791.
subfamilie Nymphalinae. fami lie Nymphalidae. 14 augustus 2005.
endemisch voor de Guianese regio;
Foto B.G. Beckles

Foto 22. Orti"" liriope (Cramer 17751.
subfamilie Nymphalinae. familie Nymphalidae. 19 februari 2006.
Brownsberg, 490 m, endemisch voor de Guianese regio:
Foto B.G. Beckles

Foto 23. Adelpha cytherea cytherea {Linnaeu s 17581.
subfamilie Limenitidinae, familie Nymphalidae, 14 augustus 2005;
Foto S,G, Seckies

Foto 24. Agraulis vanillae vanillae {Linnaeus 17581.
subfami lie Heliconiinae, familie Nymphalidae, 5 februari 2005;
Foto S.G. Seckies

Foto 25. Dryadula phaerusa (Linnaeus 17581.
subfamilie Helicon//nae, familie Nymphalidae, 7 september 2004;
foto S.G . Beekles

foto 26. Helicon/us eraro erato (Linnaeus 1758/,
subfamilie Heliconiinae, familie NymplJalidae, 22 september 2005;
foto S.G. Beekles

Foto 27. Heliconius sara sara (Fabrieius 17931.
subfamilie Heliconiinae, lamilie Nymphalidae, 7 augustus 2005;
Foto B.G. Beekles

In toraal beschreef Linnaeus minstens zesrig soorten da gv linders uit Surinam e, echter slechts vijf met rypelocati e Suriname (tabel 2) (Lamas 2004).
Hij vermeldde vaak algemene rypelocaties, bijvoorbeeld Amerika, ZuidAmerika of West-Indië, maar ook duidelijk foutieve, zoa ls Azië, India of
China. Linnaeus had een enorme werk ijver, sch reef zeer veel en nam waarschijnlijk de soms onjujste informatie van anderen over (S lunr 1971).
Tabel 2 Aanta l typebeschrijvingen van {ond erlsoorten dagvl inders met typelocati e Suriname volgens
(sub ffamilie en auteur (volgens lamas 2004)

C. linn •• us
valide 1

ISub)familie

n.v.2

P. eramer
valide

C. Sloli

n.v.

valide

2
8

22

J.C. Flbrlciul
n.v.

valide

H.B. Möuchl.r

J .C. Sip,

n.v. valide

n.v. valide

n.v.

dagvlinders
Hesperiidae
• Pyrrhopyginae
• Pyrginae

23

• Hesperiinae

11

Papilionidae

7

10

5
3

12

6

8

14

5

3

Pieridae
• Oysmorphiinae
• Coliadinae

2

• Pierinae

3

3

2

l ycaenidae

19

• Theclinae

11

10

3

2

4

• Polyommatinae
Riodinidae

3

• Euselasiinae

31

• Riodininae

21

19

4

3

2

Nymphalidae
• Oanainae

1

• Ithomiinae

6

3

• Satyrinae

10

5
16

3

• Charaxinae

10

4

2

• Biblidinae

13

7

• Apaturinae

1

• Nymphalinae

3

• Morpninae

1

3

6

• limenitidinae

1
2

• Heliconiinae

__

~
&

5

______

18

2

~
IU
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1~
16~ n,
~~
~
~_13

1

3
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valide = volgens huidige stand van kennis valide en gebruikte naam.
n.v. = volgens huidige stand van kennis niet valide en niet gebruikte naam.

Figuur 3. Plaat IV van Merian's Metamorphosis Insectorum Surinamensium:
De vlinder Anartia jatrophae jatrophae (familie Nymphalidae, subfamilie
Nymphalinae) en hagedis op cassaveplant (bewerkt en overgenomen
met toestemming van De Walburg Pers, Zutphen)
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Figuur 4. Plaat XXV van Merian's Metamorphosis Insectorum Surinamensium:
De vlinder Agraulis vanillae vanillae Ifamilie Nymphalidae, subfamilie Heliconiinae) op
vandieplant Ibewerkt en overgenomen met toestemming van De Walburg Pers, Zutphen)
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PIETER CRAMER, CAS PAR STOLL
Pierer Cramer (1721-1776) was een ongetrouwde, gefortuneerde koopman en handelaar in onder andere Spaanse wol. Met zijn zakenparrner
en neef Amon Willemzoon van Rensselaar had hij een zakenpand op de
Prinsengracht in Amsterdam . Hij was lid van de Amsterdamse vereniging
Concordia et Libertate, waarvoor hij vele lezingen gaf, bijvoorbeeld over
mineralen en mijnbouw, en van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen in Vlissingen, waarvan hij in 1770 directeur werd. Cramers
grote collectie vlinders, schelpen en andere curiosa was al ruim bekend
voordat zijn publicaties verschenen. Fabricius noemt twee Nederlandse

collecties die hij, waarschijnlijk in 1765-1766, bestudeerde: de ene behoorde aan de Prins van Oranje-Nassau, de andere aan Cramer zelf

(Chainey 2005: 283) .
Het eerste deel van Cramers Uitlalldsche Kapel/eli ofwel Papil/olls
Exotiques, een compleet geïllustreerd werk over exotische vlinders en
motten, verscheen in 1775. Met ruim 400 intekenaars bestond er grote
belangstelling voor. In totaal verschenen vier banden in 34 delen, met

400 handgek leurde platen van de hand van Gerrit Wartenaar Lambertz
(nu in het bezit van het British Museum of Natura! Hiswry in Londen )

(Cramer 1775-1780). In totaal werden 1658 soorten dag- en nachtvlinders beschreven, vooral van Nederlands-Indië en Suriname, maar ook uit

Jamaica, Noord-Amerika, Afrika, Azië en enkele van Europa (Chainey
2005: 284-286).
Cramer stierf op SS-jarige leeftijd, terwijl slechts acht delen (band 1)
gepubliceerd waren. Hoewel hij de platen na liet aan Van Rensse laar, was

het aan Caspar Stoll om de publicatie te voltooien. Over Stoll (overleden
in 1795) weten we weinig. Hij was 'Commies ter Admiraliteit' te Amster-

dam en lid van de Société des COlltemplatellrs de la Natllre in Halle. De
volgende banden van de Uitlalldsche Kapel/eli verschenen tussen 1777 en
1782. In 1787-1790 publ iceerde Stoll nog een Aallhallgsel, met 42 platen
en 250 soorten vlinders, waar in ook rupsen en poppen van verschillende

SOOrten uit Suriname werden beschreven (Chainey 2005 : 284-285; StolI
1787-1790).
De betekenis van deze werken voor de studie van de vlinders is nog altijd
zeer groot, niet in de laatste plaats door de illustraties. Omdat voor
het identificeren van soorten de oorspronke lijke beschrijving (typebe-

schrijving) bepalend is, dient men dergelijke oude werken te raadplegen .
Van de Surinaamse dagv linders zijn ten minste 168 soorten voor het
eerst beschreven door Cramer en 76 door Sta ll ; van nog eens 154 door
hen beschreven vlinders uit Suriname is de naamgev ing later gewijzigd,
bijvoorbeeld omdat die naam al was gebruikt voor een andere vlinder

(tabel 2) .

oso
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JOHANN CHRISTIAN FABRICIUS
De Deense entomo loog Johann Chri" i. n Fabr icius (1745- 1808) stud eerde va n 1762 to t 1764 bij Linnae us. Een groot deel va n zijn leve n bracht
hij door als reizend professor teneind e in sec tenve rz3mel ill ge n in Europa

re bestuderen. Z ijn Philosophia "'Iom %giae (Fab ri ci us 1778 ) geldt a ls
een der belangrij kste algemene enromo logische werke n ooit. In fe ite legde

her de basis voor de huidige entomo logische systema tiek. Fa bricius beschreef ongeveer 10.000 insectensoorteIl (hij wordt wel de Linnaeus van
de insecten genoemd ), waa ro nder tu ssen t 775 en 1807 ten mi nste 23 in
Suriname voorkomende soorten dagvlindersj dertien daa rva n hebben de
rypeloc3 rie Surin a m e (tabel2 j Tuxen 1967; Lamas 2004).

JAN CHRISTIAN SEPP
Van 1829 ror 1852 publicee rde de Amsterda mse boekh andelaa r Ja n
Chrisrian Sepp in negen afl everingen de Surillaamsche vlinders; Naar het
level! getekend. Het betteft 152 gedetailleerde platen van rupsen, poppen
en vo lwassen vlinders met in de bijgevoegde tekst ve le gedragsobserva ties
over de levenscycl us en, volgens de huidige maa tstaven, negen nieuwe
soorr beschrijvingen, met name Hesperiidae (van nog eens vijfrien door
Sepp beschreven soorten werd de naa m later gewijzigd ) (tabe l 2). Het
voorwoord vermeldt da t de ve ldobserva ties dateren uit 1785- 179 1. In die
periode lie t de gouverneur van Suriname, Jan Gerhard \'Vichers, rupsen en
vlinders o pzoeken en tekenen door H.). Scheller, 'wel ke tevens het voornaa mste va n hunne hu is houding opsc hreef' (Sepp 1848, Voo rberigt: iv) .
Sepp beklaagt zich over de slechts zestien inrekellaa rs, goed voor een
afn ame van derrig exempl aren. De financiële onzekerheid bJijfr, maa r
hij zegt hoop te voe len door de persoonlijke onderstellI1 ing van koning
Willem 11 (Sep p 1848, Voo rberigr: iii -iv). In het tweede deel sc hrijft hi j
dat zi jn hoop niet in vervull ing is gegaan: 'Het getal der voorstanders en
begunstigers van Enromologische plaa twerken, schij nt hier te Lande in
de laa tste jaren aa nmerkel ijk ve rminde rd te zijn' (Sep p 1848, Voo rberigt
rweede deel: i).
De gouden jaren va n de Surinaa mse vlinderstudie wa ren duidelijk voorbij. Hoewe l verschillende factoren in Suriname hier debet aan zouden
kunnen zi jn (de terugga ng van de plantage-economie na de Amsterdamse
beurscrisis van 1773 en de dalende suike rprijs, de Engelse overheersing
in de periodes ·1799- 1803 en 1804-1816, de g rote brand in Paramar ibo
in t 82 t), li jkt vooral de situatie in Nederland hierbi j va n belang geweest
re zij n: door de in 1806 doo r Na po leo n ingestelde eco nomische blo kk ade
om Engeland o p de kni eën te krij gen, viel alle import va nuit Suriname,
toen Engels bezit, weg. De interesse van entomologische verza melaa rs
in Nederl and verplaa tste zich naa r Nederlands Oost-Indië (Verschuuren
199 1 ).
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HEINRICH BENNO MÖSCHLER
Heinrich Benno Möschler, geboren in Kronförstchen bei Bautzen, publi ceerde van 1877 tot 1883 in de Verhalld/lI1lgm der kaiserlich-köIlig/ichell
zo%gisch-botallischell Gesel/schaft ill Wiell een vijftal overzichtsartikelen over de Surinaamse dag- en nachtvlinders. De exempla ren waren hem
toegezonden door twee bevriende missionarissen die 'hun spaarzame vrijel
tijd deels doorbrachten met voor mij vlinders te verza melen ' (Möschler

1877: 293 ). Möschler zond ze door naar onder andere de collecties va n
Berlijn en Wenen. Hij beschreef, naar de huidige maatstaven, 32 nieuwe
soorten Surinaamse dagvlinders, vooral Hesperiidae (tabe l 2; Möschler
1877, 1883 ).

AUGUST KAPPLER. OE PENARDS EN ANDEREN
Na Möschler zou bijna honderd jaar vrijwel niets worden gepubliceerd
over de Surinaamse dagvlinders. Adalbert Seitz baseerde zich in zijn
beroemde encyclopedisch overzicht van de vlinders van de wereld (Die
Gross-Schmetterlillge der Erde, 1907-1924) wat Suriname betreft op
bestaande publicaties, vooral op Möschler (1877, 1883).4 Wel bereikten,
veelal door particulier initiatief, verzamelingen Surinaamse dagvlinders
de Nederlandse universiteÎrscollecties, o nd er and ere van M. Koning

(1895- 1900), de apotheker Balten (1902-19 10), W.c. van Heurn (1911 )
en Jurriaanse (1920) (De Jong 1983).5
De Duitser August KappIer (1815-1887) verbleef van 1836-1842 in Suriname als militair (Kappier 1983 ) en van 1842-18 79 als ondernemer aan de
M arow ijnerivi er, waar hij een hout-, landbouw- en veetee ltonderneming
opzette. Hij stichtte het plaatsje Albina (genoemd naar zijn vrouw), dat
een aanta l jaren zijn persoon lijk eigendom was. Toen het gouvernement
in 18 79 een deel terugkocht en er een districtscommissaris benoemde,
voeld e hij zich in zijn vrijheid bek not en vertrok naar Europa, waar hij

zi jn ervaringen te boek stelde. Jarenlang verzamelde KappIer dieren en
planten in Suriname en zond ze naar Europa ter verkoop (Bruijning &
Voorhoeve 1977: 325). Het Zoölogisch Museum Amsterdam heeft in zijn
collectie een groot aantal dagvlind ers van Kappier, gedoneerd in 18 79,
waarond er de in Surinaamse collecties ze ldza me Morpho hecuba hecuba

en Dismorphia /a;a /a;a.
Tevens dienen hier vermeld te worden de gebroeders Freder ik Paul

(1876-1909) en Arthur Phili p Penard (1880-1932), Surinaamse natuurhi storici en schrijvers over myth en en gebruiken van de Surinaamse

Inheemserl en Creolen (Sruijning & Voorhoeve 1977: 472-473). Zij zijn
de auteurs van bekende vogelwerken (Penard & Penard 1908-1910) en
4 Seitz publiceerde het Amerikaanse deel van de Gross-Schmetterlinge der Erde in een
aantal afleveringen van 1907 tot 1924; in 1925 verscheen een totale gebonden uitgave.
S Persoonlijke mededeling van Rienk de Jong van Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch
Mu se um te l eiden.

OI O Tijdschrift voor Surinamistiek 2007.2

schreven talrijke Jrtikelen over allerle i aspecten van de Surinaamse natuur (Penard & Penard 1905- '1906). Oe door dr7.e gehroeders verkregen
vlinders (1905- 1908 ) zijn terug te vinden in de collectie van Naturalis,
Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden. Hoewe l bekend Îs dat de
gebroeders Penard materiaal kregen van Inheemsen uit het binnenland,
zijn de vlinders vooral afkomstig uit gebieden met secundaire vegetatie,
en daarom waarschijnlijk uit de nabijheid van Paramaribo.

DE GRDTE EXPEDITIES (1901-19381
fn her begin van de rwintigste eeuw was het uitgestrekte binnen land van
Suri name nog vrijwe l volledig een wine plek op de kaart. [n 1897 namen
de Vereniging van Suriname, de Maatschappij rot Bevordering van het
Natuurkundig Onderzoek in de Nederlandsehe Koloniën en het Koninklijk
Nederlandseh Aardrijkskundig Genootschap het initiatief tot de op richting
van een commissie om wetenschappelijk onderzoek in Suriname te ondernemen. Voorzitter werd de oud-gouverneur-generaal van Nederlands
Oost-Indië, C. H.A. van der Wijck . De commissie vatte het plan op om
door middel van een zeven- tot achrtal expedities het binnenland van Suriname op systematische wijze in kaart te brengen (Bakhuis 1902: 1- 13).
Tabel 3 Overzichl van de grote Suriname·expedities 119f11·1938)

""... ......
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N.,m

Lai....

V.n.....r1.)

'0"

Coppenlm'-IKP.ditie

L.A Bakhuis

HA Boon

SIr,mlccl-exp.diti.

A. J. van Stockum

P.J. dt Koek. A. Puilt

,.

Gonlni.lKp'drtie

A. Franssen H.rdersehee

G.M. Verl"lli

j.

RMNH

T. panahony-expeditie

A. Franssen HarderIche.

G.M. Vlrstllg

j.

RMNH

".

n.V.1

1902·

".,

1903 - 1904

",.

.

,"'"

T~m.k.HoBmak.l~plditia

C. H. dl Goajl

lI"n

Sutinama·lll~,diti,

J. G. W. J. Eîltrts d. Hun

J.H.A.T. Tr'lling

1910 - 1911

COf.ntijne~peditil

J. G, W. J. EiI.ru de H"n

IC.M. Hulk

"

W~h.Jmjnl . uplditie

G. Stahel

D.S. F.rn.ndts

1935 - 1938

3 Qr,nllllp,ditill

C.C. UySflr

H.E. Rombouts

.

O"f~

j.

.
,.
j.

,

j.

RMNH =Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie Natural1s (AMNHJ, leiden.
2 Wel vermeld in verslag expeditie (van Stockum 1905), niet aangetroffen in AMNH of ZMA.
3 ZMA =Zoöogisch Museum Amsterdam.

Het primaire doel van de expedities was het vergaren van topografische
kennis en het completeren van de kaart van het uitgestrekte Surinaamse
binnenland. Men deed dit door bergtoppen te beklimmen en deze kaal
te kappen, teneinde rondom een goed uitzicht te verkrijgen en metingen
(bergtriangu laties) te verrichten naar andere goed herkenbare toppen
(Van StoekulTI (905) . De hoofddoelstelling van de Coppename-expeditie
(1901) geeft het niveau aan van de toenmal ige topografi sche kenni s: 'te
ontdekken 1.. . 1 of zich, zij 't ook op tamelijk grooten afstand van de
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RMNHI

..

"'
nv.l.

'"A
n ....l

kust, niet een scheidingsgebergte verheft, dat zich in het oostelijk deel van
Suriname van het Tumac Humac-gebergte in noordwestelijke richting

afscheidt en waarop de middenrivieren de Suriname, de Saramacca, de
Coppename en de Nickerîe wellicht haren oorsprong nemen' (Bakhuis

1902: 8) .
Het verzamelen van zoölogische (alsmede geologische en botanische)
objecten en het verrichten van etnografische en linguïstische stud ies was

duidelijk ondergeschikt aan het geografische doel. Dagvlinders werden
weliswaar verzameld en belandden in de universitaire collecties in Leiden
en Amsterdam, maar het betrof een relatief beperkt aantal soorten in

geringe aanralle n. Zo wordt bij de Coppename-expeditie vermeld dat de
arts H.A . Boon erin slaagde onder andere zes zoogdieren, zestien vogels,
negentien vissen, één kaaimanhuid, negen slangen, acht hagedissen, 201
vlinders en 576 insecten te verzamelen (Bakhuis 1902: 145), nu aanwez ig
in Natural is, Leiden (figuur S).

Figuur 5. Protesi!aus protesi!aus protesi!aus (familie Papi!ionidae. subfamilie Papi/ioninae), verzameld
door HA Boon op de Raleighvallen tijdens de Coppename-expeditie in 1901; Aanwezig in RMNH
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De logistieke problemen bij deze expedities waren form idabe l. Voedselvoorraden voor tientallen mannen voo r een expeditie van vaak ruim
ee n halfjaar moes ten worden meegevoerd. De ap pa ratuur en overige
uitrusting we rd en in dichtgesoldeerde blikken stroomopwaarts getransporteerd door st roo mve rsnel lingen, wa terva llen enzovoort. Malariaprofylaxe, vaccinaties en antib iotica waren nog ni et besc hikbaar. Bovendien
moest het verzamelde biologisch materiaal beschermd worden tegen het
klimaat. Het gi ng dan ook wel eens mis. Het verslag van de Corantij n-expeditie (ju li 1910-apriI1 9 11 ) vermeldt dat het aa nl egge n va n zoö logisc he
en bota ni sc he verza melingen niet erg lukte, enerzijds omdat er relatief
we inig tijd voor was, anderzijds omdat veel materiaa l verloren ging doo r
bootongevallen en door de vochtigheid (Käyser 19 12: 26-27, 70). Ook
moesten kil ometers lange tracés door het prima ire woud met de ha nd
wo rd en ope ngekapt, waarbij
niet alleen alle boompjes, pa lmen en de ve le lastige lianen word en
opgeruimd, maar behooren teve ns ook alle bladeren en takjes op
den grond met een krabber te worden weggeveegd. Dit is noodig
o md a t tlIssc hen de doode bladeren die dikwijls 5 en 10 cm. hoog den
grond bedekken, overal doode bladstelen van Boegroe-makka palm
met honde rd en la nge doorns schuilen, die in de voeten der arbeide rs
dringen (Sta hel 1926: 121)_
Bio logisc h gezien was de belangr ijkste expedi ri e die naa r her Wilhelminagebe rgre (5 ja nu ar i-24 nove mber 1926) onder leid ing van de bota ni c us
G. Sta hel en ve rgezeld door de geoloog R. IJ ze rman en de arts H. C . van
Oml11cren. Na her opvaren van de Surinamerivier en de Gran Rio werd
een tracé van twaalf kilometer ge kapt naar de Lllcierivier, waarna deze
af- en opgevare n werd. Vanuit een kamp aan deze rivier werde n via een
49 kilometers lang (!) opengekapr tracé de roppen van het Wilhelminagebe rgre in kaart gebrach r en werd ve rvolgens de Tafelberg geëxp loreerd.
Srahel ve rzamelde bota nisch, IJ zerm an geo logisc h mate ri aa l. Via de
Coranri jn voegde zich een rweede tea m bij hen, bestaande uit de kolonel
K. Kremer, de to pograaf J. Kuiperbak, de arts A. Faverey en de bio loog
0.5. Fernandes. Deze laatste ve rzamelde, ve rm oedeli jk vooral in een 43,1
kilometers gekapt rracé vanuit de Lucie rivier nabij het huidi ge Amoropo,
richrin g Bakhuisgebergre, 556 dierexemplaren, waaronder 130 vlinders,
nu aanwezig in Amsterdam (figu ur 6) . Her rweede deel van de exped irie
had rot doel srroo mmetingen te verrichren in de Bovell-Corantijll (New
Rive r) en de Coeroeni e. Ten slotte bezochten pater W. G. Ahlbrink, Stahel en IJ ze rman de langs de Koeta ri en Aramatau wonende Inhee mse n.
Ernsrig ve rzwa kt door malar ia en beriberi keerden Sta hel en IJ ze rman
uiteindelijk terug (Sta hel 1926 ).
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figuur 6. !tabal/ia demophile demophile, mannelijke vlinder (familie Pieridae, subfamilie Pierinae), exemplaar no. 451 verzameld tijdens de Wilhelmina-expeditie in de omgeving van de Lucierivier, juli-augustus
1926; Aanwezig in het ZMA
De drie expedities waarin de zuidgrens tussen Suriname en Brazi lië werd

vastgelegd (1935-1938) (Van Lynden 1939) kunnen als de afsluiting van
deze periode worden gezien. Overigens werden bij deze laatste expedities
geen dagvlinders verzameld.

DIRK CORNEUS GEIJSKES
Waarschijn lijk heeft geen enkel ander individu zoveel betekend voor de
studie van de fauna van Suriname als Or Dirk Cornelis Geijskes. Hij
verbleef van 1938 tot 1965 in Suriname, aanvankelijk bij het Landbouwproefstation, vanaf 1954 als directeur van Wosuna (stichting voor wetenschappelijk onderzoek van de tropen) en gouvernementsbioloog met als
standplaats het Sur inaams Museum, waarvan hij tevens directeur werd.
Na terugkeer in Nederland werd hij verbonden aan Naruralis te Leiden,
waar hij in 1967 curator werd (Btuijning & Voorhoeve 1977: 246 ).
Hoewel primair geïnteresseerd in de taxonomie van libellen, bedreef
Geijskes natuurlijke historie in de breedste zin des woords . Samen met
P. Wagenaar Hummelinck richtte hij het tijdschrift Studies on the Fauna
of Suriname and other Guyanas op (Geijskes 1957) en hij schreef meer
dan 120 publicaties over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals
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zoe twaterslakk en, w ilde rubberbomen, de stru ctuur va n de za ndrirsen,
landbouwprakrijken, schade lijke insecten, Inheemse gifpijlen en a rcheologische, etn ogra fi sc he en linguïsrische bevindingen (Wagenaa r Hummelinck 1972). Geijskes maakte vele reizen naa r her binnenland, want, zoals
hij ve rzuchtte: 'Waa r het gehele zoö logisc he o nderzoe k va n Su riname nog

in de kinderschoenen staar, is va n dit achte rla nd pracrisch ni ers bekend'
(Geijskes 1942 : 6) .
Tabel 4 geef, een overzicht van Ge ij skes' belangrijkste ex pedities. Dagvlinders werde n tijdens deze reizen veelal als 'bijprod uct' verzameld, zij
het met gro te roewijding (toen de ee rste auteur van dit artikel de veelal
nog ongep repareerde vlinders in Naturalis vond, waren diverse 'verpakr'
in bladeren of stukjes toiletpapier, doch zo nd er uitzo ndering nauwk eurig
gelabe ld ). Bove ndi en verzamelde Geijskes ni er alleen mer een gewoo n
va ngnet, maar ook mer een malaiseva l: een aan drie kanten gesloten, min
of meer renrvo rmig ner van circa twee meter hoog, dat semiperm ane nr
kon worde n opgesreld en waa rmee vliegende insecten verza meld konden
wo rden. Dat leidde soms tot bijzondere vangsten. Zo beschreef De Jong
in 1983 de nieuwe SOOrt Cobalopsis tamla (fa milie Hes pe riidae) aan de
ha nd va n een in december 1963 re Do mbu rg door Ge ijskes ve rzameld
exemplaa r met een malaiseval (De J ong 1983: 26 1).
Tabel 4 Overzicht van de belangrijkste expedities van O.C. Geijskes in Suriname

U•• r

Bost_ng _ _ _ _ _ _ _- 'H!"o'!'.of!"d"'.'do.1

1939

Utanierivier

onderzoek pijlgif Djana -Indianen

1939

binnenland ten Zuiden van Zanderij I

verkenning met vliegtuig geografie

1941

Paroesavanne

bezoek Trio-I ndianen

1941·1942 Sipeliwini· en Sitarérivier

bezoek Trio-Indianen

1948-1949 Kustgebied achter Wis wiabank,
Coroniekust. Tibiti- en Zanderij 11-

geologisch-, bodem-, botanisch· en zoölogisch

onderzoek

savanne, Nassaugebergte
verkenning plateau, geologisch, zoölog isch en

1958

Tafelberg

1959
1971

Coeroenierivier

aanleg airstrip

West-S uriname-expeditie

zoölogisch onderzoek in verband met de te bouwen

etnografisch onderzoek

Kabalebodam

Specia le vermeldin g bij zijn vroege reizen verdi enr de va n Ganzee afko msrige Surin a mer Lodewijk Schmidt, vo lge ns Gei jskes algemee n 'S mitje'
genoemd (Geijskes 1942: 7). Schmidt was ma gazijnmeeste r en voorman
geweest bij de d rie grensexpediti es en vergezelde Ge ij skes op tal van
reizen (o nd er a nd ere in 1942 en 1943). Hij verzamelde dan o nder andere
dagvlinders (n u aanwezig in de collecrie van Na ruralis). Ook hi er zitten
bijzondere exemplaren bij, zoals de in J939 aan de bovenloop van de
HalO Gernaal & BOlgesius Beekles D. dagvlindIrI .. n SUli •• m.

Figuur 7. Enantia aloikea, mannelijke vlinder. boven- en onderkant (familie Pieridae, subfamilie
Dismorphiinae); boven litanie, 19 juli 1939, rivieroever; Oe vorm van donkere vlek aan de onderkant van
de voorvleugel is kenmerkend voor deze soon; Aanwezig in RMNH
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Figuur B. Grondboring op de Tibitisavanne; Links, met vlindernet, dr. O.C. Geijskes; natuurwetenschappelijke expeditie 1948-1949 (gewijzigd naar Bakker en Lanjouw 1949)

Hajo Garnaat & BorgeslUS Beckles
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Lirani verzamelde, zeer zeldzame Enantia aloikea (figuur 7), die pas in
1993 al s een aparte soort vanuit Frans Guyana werd beschreven (B révig-

non 1993).
De belangrijksle expeditie voor de dagvlinders was die uil] 948-]949
door Geijskes, de zoöloog P. Creutzberg, de botanicus J. Lanjouw, de fysisch geograaf J.P. Bakker en de geoloog A. Brouwer. Daarbij werden vijf
landschapstypen zeer nauwkeurig onderzocht: de kuslstrook achter de
Wiawiabank, de Coroniekust, de Tibitisavanne, de Zanderij Ir-savanne

en het Nassaugebergte (Bakker & Lanjouw 1949) (figuur 8). Ongeveer
10.000 zoölogische specimin a werden verzameld, waaronder ongeveer

1500 dagvlinders. Verdere uitwerking van de gegevens zal het onder
andere mogelijk maken dagvlindersoorten aan specifieke vegetatietypen

(Lindeman 1953) te correleren.

D. PIET, J. BELLE EN G.F. MEES
In de periode na 1950 bereikten dagvlinders uit Suriname de collecties
van her Zoölogisch Museum Amsterdam en Naturalis vooral in be-

trekkelijk kleine aantallen. D. Piet, als entomoloog verbonden aan de
Amsterdamse dierentuin Artis, verzamelde in Paramar ibo en omgeving

(1950-1951; colleclie in het Zoölogisch Museum ). J. Belle was docent in
Surin ame en voora l geïnteresseerd in libellen, waarop hij op latere leeftijd

promoveerde; hij verzamelde ook dagvlinderS (1964-1965; exemplaren
in Naturalis) . De aan hel Naturalis verbonden ornitholoog G.E Mees
verzameld e dagv linders op de Brownsberg, in het Nassau- en Lelyge-

bergre (1971-1979).

HEINRICH HEYDE EN HERMANN STAMMESHAUS
In 1982 verscheen van de hand van Hermann J.T. Stammeshaus het
handgeschreven, in het Nederlands gestelde manuscript Een voorlo-

pige Ii;st van de Surinaamse vlinders van het geslacht He/iconitts K/uk
(Lepidoptera: Nymphalidae), aangevuld meI illustraties (Srammeshaus
1982). Stammesha us onderscheidde 24 soorren Heliconius (inclusief de
tegenwoordig erkende genera Euiedes, Laparus en Neruda) die zeker
in Suriname voorkomen, en vier soorten die er mogelijk rondvliegen.

Hoewel niet algemeen verspreid en beschikbaar, was dit de eersle publicatie sinds bijna honderd jaar over een groep Surinaamse dagvlinders.
Stammeshaus was eigen lijk een tot de vriendengroep rond Karel Appel
behorend beeldend kunstenaar en heeft zelf nooit in Suriname verzameld.
Hij ontving vooral exemp laren uit diverse locaties in het binnenland van
de Surinamer Heinrich I leyde, die door Stammeshaus (1982: 4) 'the great
expert on Surinam fauna' word t genoemd. Ook van diens ex-echtgenote
werden exemplaren, vooral uit Bigiston, ontvangen.

Heinrich Heyde (1921 -1993), kleinzoon van de ze ndeling-drukker H.B.
Heyde, is vermoedel ij k een van de meest ondergewaardeerde natuuronOSO Tijdschrift voor Surinamistiek 2007.2

derzoekers van Suriname. Hij schreef, veelal in her Sranan, ralrijke stukjes over her Surinaamse naruurleven. Vermoedelijk zijn daarin veel onbekende observaries betreffende de levenscyclus van dagvlinders re vinden.
Ook schreef hij boeken, onder andere Brokstukken uit de Surinaamse
dierenwereld ( 1978a ), Surinaams dieren A.B.C. (met illustraties van Hermanl1 Stammeshaus) ( 1978b) en diverse verhandelingen over traditionele
plantengeneeskunde, zoals Surinaamse planten als volk smedicijn (1974 ).
Hij stierf ' in het harnas': tijdens het fotograferen van een vlinder in gebukte houding werd hij in de borst gebeten door een labaria (Bothrops
asper, een addersoort, ook wel fer-de-Iallce genoemd) (Kricher 1997:
3 15-316) . Hoewel een groot deel van Stammeshaus' vlinderverzameling
is vergaan,6 zijn vele exemplaren van Heyde, zowel van Heliconiinae a ls
van andere groepen, onder andere Papilionidae en Morphinae, aanwezig
in het Zoölogisch Museum Amsterdam.

E.H. JONKERS EN R. OE JONG
E.H. Jonkers was verbonden aan her Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en woonde van 1956 tOt 1975 in Suriname. Een anonieme
auteur beschrijft zijn fascinatie voor de Surinaamse dierenwereld: 'Zijn
interesse gaat zichtbaar en hoorbaar uit naar alles wat leeft en beweegt.
Zijn huis is een complere dierentuin. Talloze oerwoud bewone rs in allerlei
afmetingen slingeren, kruipen en fladderen er rond , al of niet in hokken.
De geluiden variëren van krijsen rot ratelen en sissen; dat laatste van
de slangen.' Dagvlinders, waaronder speciaal de Heliconiinae, hadden
Jonkers' bijzondere voorliefde} Na zijn overlijden werd zijn collectie
geschonken aan Naturalis. Die bestond, naast voorwerpen als schelpen
en apenschedeJs, uit circa 4500 dagvlinderexemplaren, die een grote
diversiteit aan soorten vertegenwoordigden. Hoewel Jonkers vooral in
het noorden van Suriname verzamelde, maakte hij vele tochten naar het
binnenland. Het is waarschijnlijk wereldwijd de meest o mvattende collectie van Surinaamse dagvlinders.
Gebaseerd op deze collectie bracht R. de Jong, werkzaam in Naturalis,
in 198 3 een publicatie uit over de Hesperi idae van Suriname. Daarin
onderscheidde hij 426 soorten en sprak hij her vermoeden uit dat het
torale aantal soo rten bij verdere exploratie wel eens meer dan 600 zou
kunnen bedragen (De Jong 1983 ). In feite was dit de eerste wetenschappelijke overzichtspublicatie sinds het werk van Mösc hler uit .1883,
precies hond erd jaar later. Nog steeds is dit de enige groep Surinaamse
dagvlinders waarvan op een moderne, wetenschappelijke wijze een overzicht beschikbaar is.
Persoonlijke mededeling van W. Ellis, Zoölogisch Museum Amsterdam en R. de Jong,
Naturalis.
Persoonlijke mededeling van Dré Teunissen.
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UNIVERSITEIT VAN PARAMARIBO
De Nationa le Zoölogische Collect ie van Suriname is gehuisvest in de
Anton de Kom Universiteit van Paramaribo. De dagvlindersectie bestaat
momenteel uit zo'n veert ig insectendozen met grotendeels geïdentificeerde exemplaren. Een deel ervan is opgenomen in BioLink, een database
die ook op het internet is te vinden. 8 In de afgelopen vi jftien jaar is deze
collectie ge leidelijk in omva ng toegenomen. Het streven is een representatieve nationale collectie op te bouwen. 9

CONCLUSIES
Hoewel Suriname a ls onderdeel van de Guyanese subregio van ZuidAmerika biologisch van bijzondere waarde is en besc herming van de
biodiversiteit momenteel internationale prioriteit gen iet, is een volledige
inventarisatie van de Surinaamse dagvlinders (Ot op hede n ni et verricht.
Volgens een conservatieve sc hatting telt Suriname 1462 soorten, ofwel
17,6 procent van het totale aanta l soorten in Centraal- en Zuid-Amerika.
De studie va n de Surinaa mse dagvlinders kende een bloeiperiode van
ongeveer 1700 tot 1848, met au teurs a ls Maria Sibylla Merian, Pieter
C ramer, Caspar Stoll en Ja n Christian Sepp. In de periode daarna werden
dagvlinders voora l a ls nevenproduct van andere acti viteite n verzameld,
bij voorbeeld tijdens geografische exped iti es en de a lgemeen-bio logisc he
expedities van O.C. Geijskes. Op die manier belandden ze in de Nederlandse univers iteitscollectÎes. Sinds 1975 is sprake va n ee n voorzichtige
opleving, met de activiteite n van H . Heyde, H.J .T. Stammeshaus, E. H.
Jonkers en R. de Jong, alsmede de uitbreiding van de Nationale Zoölogische Collectie in Para maribo. Door de jaren heen is er verzame ld
in Surina me en is het materiaal bewaard, soms dee ls beschreven in Nederl a nd. Er zijn nog maar enkele landen ter were ld waar net zo weinig
va n de dagv linders bekend is a ls in Suriname. Ee n va n de oorzaken is
vermoedelijk dat tot op heden geen enkel institu ut bij o ns weten een onderzoeksprogramma heeft (gehad), waarin de studie van de Surinaamse
dagvlinders structureel is opgenomen. De auteurs van dit artikel werken
momenteel aan een gids waarin ongeveer 150 soorten Surinaamse dagvlinders worden behandeld.
8 Zie hUp//:nzvs.uvs.edu/db/index.
9 Basset et al. 2005: 297; Persoonlijke mededeling van H. Hiwat & K.O. Oijkstra.
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Ruth Bran don, Sjaak Kroon & Jeanne Kurvers

Nederlands in Suriname
Opvattingen van Surinamers over de
toetreding van Suriname tot de Nederlandse
Taalunie
Op 12 december 2003 tekenden de Nederlandse Taalunie en de Repub liek
Suriname in Brussel een associa rieovereenkomsr. 1 Suriname trad daarmee
officieel roe tor de Nederlandse Taalunie, een in tergouvernementele
beleidsorganisarie waarin Nederland, België (V laa nderen) en Suriname
samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal, her taalonderwijs
en de Nederl andse letteren. Alle activiteiten die de Taalunie onderneemt,
wo rden ui tgevoe rd in samenwerking met de regeringen van de betrokken landen. In deze activiteiten staan de belangen va n de taalgebruiker
voorop. De Taalunie beijver[ zich ervoor dar alle NederlandSSprekenden
hun raa i op een doehreffende en creatieve manier kunnen gebruiken
(Nederlandse Taalunie 2005) .
Si nds 1991 zijn , met enkele onderbrekingen, pogingen o ndernomen om te
komen to t een toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Dit
is niet verwonderlijk. In het meerta lige Suriname is het Nederlands sinds
1667 de officiële taal. Het Nederlands in Suriname heeft zich - naast
het Nederlands-Nederla nds en het Belgisc h-Nederlands - o ntwikkeld
tot een eigen variëteit van de Nederla ndse sta ndaa rdtaal : het SurinaamsNederl ands. Deze on twikkeling begon al in 1876, bij de instelling van de
leerplicht (Charr y, Koefoed & MuyskenI 983).
In Suriname worden ongeveer rwintig verschillende talen gesproken.
De meest gesproken moederta len zijn het Nederlands, het Sranan, het
Sarn ami en het Javaa ns, met respectievelijk 200.000, 120.000, 150.000
en 60.000 moedertaalsprekers (Ca rlin & Arends 2002). Na de onafhankelijkheid van Suriname in november 1975 is het Nederlands - min of
meer sti lzw ijgend - de officiële ta at gebleven. Naast het Surinaa ms-Nederlands neemt het Sranan, als contac ttaal, een belangrijke plaats in de
Surinaamse taalgemeenschap in (Gobard han-Rambocus 2006) .
De implementatie va n de associatieovereenkomst tussen Suriname en
de Nederlandse Taa lunie is gestart op 12 januari 2005. De Taalunie
organiseerde ter gelegenheid daarvan in Paramaribo het driedaagse congres 'Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname'. Mensen uit het
Surinaamse onderwijsveld konden met een aanta l co llega's uit Nederland
1 Zie hnpJ!ta aluniellersum.org/taalunie/associatieovereenkomst.
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en Vlaanderen nadenken over en bouwstenen aanleveren voor een Taalunieprogramma voor Suriname. Een eerste tastbaar resultaat van deze
samenwerking is de opname van vijfhonderd Surinaams-Nederlandse
woorden in de \Voordenliist Nederlandse taal (2005). 2

REACTIES OP OE TOETREDING
De (voorbereiding van de) toetreding van Suriname tot de Nederlandse
Taalunie maakte zowel in Suriname als in Nederland kritische reacties
los. Dit bleek onder andere tijdens de op 24 apr il 2004 in Den Haag gehouden conferentie 'Suriname als zelfstandige Nederlandsta lige gemeenschap' . Deze conferentie - georganiseerd naar aan leiding van de ondertekening van de associatieovereenkomst - richtte zich op de uitwisseling
van ideeën over de consequenties van de associatieovereenkomst voor het
taalbeleid van en in Suriname. Aan de orde kwamen het Surinaams-Nederlands als eigen variëteit van het Nederlands, taalpolitiek en taalbeleid,
onderwijs en cultuurparticipatie, en de economÎsche aspecten van taalkeuze en taalbeleid . Een belangrijke conclusie van de conferentie was dat
'Suriname [ ... ] een zelfstandig opererende Nederlandsta lige gemeenschap
[is] ,' die zich bij de ontwikkeling van een taalbeleid 'uitsluitend behoeft te
laten leiden door criteria [ .. .] die zij ze lf heeft vastgesteld .' Deze criteria
heb ben betrekking op ' taal als bindmiddeiJinteretnische solidariteit, taal
als instrument voor onderwijs/cultuur en taal als instrument voor informatieverspreiding' (Campbell 2004: 27).
In Suriname werd vooral kritiek geuit naar aanleiding van het in januari
2005 in Paramaribo gehouden congres. Blijkens berichren in De \Vare
Tijd vroegen deelnemers zich af of de toetreding wel juist was, of het wel
noodzakelijk was de positie van het Nederlands in Surin ame te versterken en of het niet beter zou zijn om een andere officiële raai te kiezen .
Tijdens een debat in de Nationale Assemblee bleken politici van verschillende partijen een voorkeur te hebben voor het Engels als toekomstige
officiële taal van Suriname. Volgens Jenny Geerlings-Simons (N OP) zou
handhaving of versterking van de positie van het Nederlands, Suriname
remmen in zijn ontwikkeling. Otmar Rodgers (N FfNPS) waarschuwde
voor taal imperialisme vanuit Nederland, terwijl Yvonne Raveles-Resida
(DNP-2000) pleitte voor een parlementair debat over de taalkwestie in
relatie tot Surinames lidmaatschap van de Caribbean Community aod
Common Marker (Ca ricom).3
Ook de Surinaamse taalkundige Hein Eersel gaf bij verschillende gelegenheden zijn mening over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse
Taa lunie. Hij stelde dat dit blijk gaf van een Surinaa mse raalpolitiek
gericht op Europa, waarschijnlijk in de hoop materiële hulp te verkr ijgen,
2 Zie verder http://taalunieversum.org/taallJnie/Verslagconferentiesuriname.doc.
3 De Ware Tijd, 20 januari 2005.
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bijvoorbeeld in de vorm van boeken of trainingen voor onderwijzers.
Hij was van mening dat er, vanuit de Surinaamse taalsituatie bekeken ,
behoefte was aan een nationaal gerichte taalpolitiek . Eersel verklaarde
ervan lIit te gaan dat in de toekomst het Nederlands a ls officiële taal uit
Suriname zou verdwijnen. Hij zei te ve rwachten dat het Sra na n deze positie zou overnemen, met het Engels als sterke tweede taal of. omgekee rd ,
dat het Engels de officiële taal zou worden, met het Sranan als sterke
tweede taal. 4
Op 4 februari 2005 (enke le weken na het Taaluniecongres in Paramaribo)
organiseerde de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Anron
de Kom Universiteit van Suriname een taalbeleidsconferentie onder de titel
'Taa lunie: wat nu? Visies op taalbeleid en maatschappelijke ontwikkeling
van de Republiek Suriname'. Als belangrijkste reden voo r de conferentie
werd aangevoe rd dat Surinamers te weinig betrokken waren geweest bij
het Taaluniecongres. De directe aanleiding was de (aa nge haalde ) discussie in het parlement en in de media over de taalkeuze. De conferentie
beoogde antwoord te geven op vragen ove r een re omwikkelen taalbeleid
ter ondersteuning van de sociale, economische en cu lturele ontwikkeling
van Suriname. Winston Ramautarsing liet weten her handhaven van her
Nederlands a ls voer- en schooltaa l te beschouwen als een bestendiging
van her isolement en de achterstand van Suriname. Volgens hem was ee n
omwikkeling ren faveure van het Engels onontkoombaar. C la yton Wallerlei verk laarde dat het Engels naast het Nederlands als officiële taa l een
belangrijke rol diende te krijgen. Hij herinnerde eraan dar reeds ;n 1974
was bepaald dat Suriname zich dient re richren op een raai die óf ee n
Surinaams srempel draagr óf internationaal een vooraanstaande positie
inneemt (Wo lf 2005) .
Op basis van deze, vooral kritische, reacties kan de vraag worden gesteld
of de Surinaamse bevolking de toetreding tot de Nederlandse Taalunie
wel steunr. Vinden Surinamers dir ee n juisre beslissing of zijn ze van
mening dat her lidmaarschap van de Taalunie nier belangrijk is of zelfs
schadelijk voor het land? Deze vraag vormde de aanleiding tot een onderzoek naar de mening van Surinamers in Suriname en in Nederland
over de toet redi ng van Suriname tot de Nederlandse Taalunie en over de
positie van het Nederlands in de republiek (Brandon 2006) .5 Dit artikel
behandelt enkele resu lraten van dit onde rzoek.

SURVEY-ONDERZOEK ONDER SURINAMERS
Om een anrwoord re vinden op de vra ag hoe Surinamers in Suriname en
În Nederland denken over de toetredÎng van Surin::'IIne tot de Nederlandse

4

De Ware Tijd, 2, 3 en 4 februari 2005.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Ruth Brandon in het kader van haar studie interculturele communicatie aan de Universiteit van Tilburg.

Ruth Brandon. Slaak Kr oon & Jeanne Kurvers

N.dul.nd . in SI/rin.me

Taalunie en over de positie van het Nederlands in Suriname werd een survey-onderzoek uitgevoerd. Daartoe werd een vragenlijst ontwikkeld die
aan 3] 5 respondenten in Suriname en in Nederland werd voorgelegd.

Vragenli;st
In het eerste deel van de vragenlijst ging het om het inventariseren van
een aantal achtergrondgegevens van de informanten. Er werd gevraagd
naar sekse, leeftijd, geboorteland, nationaliteit, opleidingsniveau, woonplaats (in de Surinaamse versie), verblijfsduur (in de Nederlandse versie),
etnische achtergrond en politieke voorkeur. Om een beeld te krijgen van
de taalachtergrond van de respondenten werd bovendien gevraagd naar
de moedertaal, de taalpreferentie (Welke raai spreekt II het liefst?), de
taaldominantie (Welke taal spreekt II het besr?) en de taal of talen die
men in de werksituatie gebruikt. Deze zaken kwamen merendeels aan de
orde in de vorm van meerkeuzevragen.
Het tweede deel van de vragenlijst betrof de opvattingen van de respondenten. Om deze te achterhalen, werd ze gevraagd aan de hand van een
vijfpuntsschaal, lopend van (1) 'helemaal mee oneens' tot (5) 'helemaal
mee eens', hun mening te geven over een aantal stellingen, geclusterd in
vijf domeinen:
1 Taalunie: stellingen over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taa lunie. Een stelling in deze categorie is bijvoorbeeld:
De toetreding tot de Nederlandse Taalunie is een goede beslissing
geweest; alle betrokkenen moeten hierin investeren.
2 Onderwijs: stellingen over de instructieraa i in het Surinaamse onderwijs. Een stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: Op de lagere
school moet het onderwijs in het Nederlands gegeven worden.
3 Ontwikkeling: stellingen over de relatie tussen taal en de sociaaleco110mische ontwikkeling van Suriname. Een stelling in deze categorie
is bijvoorbeeld: Suriname is lid van de Caricom en moet daarom het
gebruik van het Engels door zijn inwoners stimuleren.
4 Taal: stellingen over de positie en ontwikkeling van de talen in Suriname. Een stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: Het SurinaamsNederlands moet verder ontwikkeld worden en op den duur het
Nederlands-Nederlands vervangen.
5 Identiteit: stellingen over de relatie tussen taal en idenrjteit in Suriname. Een stelling in deze categorie is bijvoorbeeld: Surinaamse talen
zijn bepalend voor de Surinaamse identiteit.

Respondenten
Bij de selectie van de respondenten is gebruikgemaakt van de sneeuwbalmethode voor steekproeftrekking ('t Hart et al. 1998: 238). De onderzoeker vroeg Surinaamse kennissen en collega's die bereid waren mee re
werken aan her onderzoek of ze ook aan anderen, zowel in Nederland als
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in Suriname, wilden vragen de vragenlijst in te vullen . Deze methode leverde in totaal een steekproef op van 315 respondenten: 188 in Suriname
en 12 7 in Nede rl and. In dit onderzoek zijn Surinamers de respondenten
die in Suriname zijn geboren, hetzij met de Nederlandse of de Suri naan1se
nationaliteit, en respondenten die elders geboren zijn, maar wel de Surinaamse nationaliteit bezitten. De respondenten konden in Suriname of
in Nederland woonachtig zijn . De vragenl ijsten werden ingevuld in de
periode juni-augustus 2005 in Nederland en in Suriname.

Data-analyse
De antwoorden op de vragenlijst werden ingevoerd in het programma
SPSS, versie 11.0. Deze bespreking van de resultaten vo lgt de hierbo ven
onderscheiden domeinen, met dien ve rstande dat de stell inge n over het
Nederlands en het Surinaams-Nederlands in het domein Taal apart aandacht krijgen. De tabellen presenteren steeds per groep (Surinamers in
Suriname en Surinamers in Nederland) de gemiddelde sc ha alwaarde n en
standaarddeviaties. Steeds is daarbij getoetst (r-roets) of de twee groepen
van elkaar versch illen. Het significantieniveau wordt aangeduid met * '"
bij p<.O I en • bij p<.05. 6 De bespreking van de resultaten word t voorafgegaan door een typering va n de respondenten aan de hand van enkele
ae hrergrond k en merken.

RESULTATEN

Achtergrondkenmerkel/ val/ de respol/dentell
Zoals opgemerkt, hebben in totaal 315 respondenten (104 mannen en
211 vrouwen) aan het onderzoek deelgenomen: 188 in Suriname en
127 in Nederland. Van de 188 respondenten in Suriname zij n er 184
in het land gebore n en hebben er 181 de Surinaamse nationaliteit. De
meerderheid (139) van deze groep woont in Paramaribo. De respondenten variëren in leeftijd van achttien rot tachtig jaar. Her merendeel van
hen is russen de twintig en vijftig jaar oud. De gem iddelde leeftijd van
6 SPSS (Statistica I Package for Social Sciences) is een computerprogramma voor het
uitvoeren van statistische berekeningen. Oe antwoorden van alle informanten (dat wil
zeggen: de waarden die zij hebben ingevuld op de schalen van 1 'helemaal mee oneens·
tot 5 'helemaal mee eens') zijn in dit programma ingevoerd. Om te berekenen of de
groepen onderling verschillen, is een Hoets toegepast. Daarvoor wordt het gemiddelde
antwoord van elke groep gebruikt en de standaarddeviatie (Sd), een maat om te bepalen
hoe groot de verschillen binnen de groep zijn . Wanneer bijvoorbeeld veel Surinamers in
Nederland de schaalwaarden 2, 3 of 4 kiezen, en veel Surinamers in Suriname 1 of 5, dan
kan de gemiddelde schaalwaarde voor beide groepen 3 zijn, maar de standaarddeviatie bij
Surinamers in Suriname is dan veel groter. Op basis van deze twee gegevens wordt de twaarde berekend. Als de t een bepaalde waarde overstijgt, is het verschil tussen de twee
groepen significant. dat wil zeggen: het berust niet op toeval. Om een uitkomst significant
te noemen, moet de p-waarde kleiner zijn dan 0,05; er is dan minder dan 0,05 procent kans
dat de uitkomst berust op toeval.
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de Surinaamse onderzoeksgroep is 37,43 jaar (Sd 13,4) en die van de
Nederlandse 42,45 jaar (Sd 12,0). Dit verschi l is significant (t = -3,39, p
= 0,001) . Het opleidingsniveau van de onderzoeksgroep is vrij hoog. In
Suriname heeft 61,2 procent en in Nederland 54,5 procent tussen de vijftien en achttien jaar onderwijs genoten . Dit verschi l is niet significant (X2

= 2,77, p =0,25) . Tabel

1 bevat een overzicht van de etnische herkomst

van de respondenten.
Uit tabel 1 blijkt dat de grootste etnische groepen in Suriname ook her
best vertegenwoordigd zijn in de onderzoeksgroep. De groep Marrons in
Suriname omvat drie Saramaccaners en één Aucanerj in Nederland gaat
het om drie Saramaccaners, twee AUC3ners en twee Maruariërs. Omdat
veel Surinamers uit gemengde relaties zijn geboren, is het niet altijd mogelijk precies aan te geven tot welke groep men behoort of zich rekent.

Dat verk laart de omvang van de groep 'anders/gemengd'.
J
De tabellen 2 en 3 bevatten een overzicht van de taalsituatie van de res/
pondenten in achtereenvolgens Suriname en Nederland .
Tabel 1 Respondenten naar etnische groep

u

.me

Neder and

N

%

N

%

84
45

44,7

50

39,4

23,9
8,5
2,1
1,1
1,1

33
15
7
5
2

26,0
10,2
5,5
3,9

Chinees

16
4
2
2

Anders/gemengd

35

18,6

17

1,6
13,4

188

100

127

100

Hindostaans
Javaans
Marron
Indiaans

Totaal

Uit deze tabellen blijkt dat verreweg de meeste respondenten Neder lands
of Surinaams-Nederlands hun moedertaal, hun liefst gesproken, meest
gesproken en best beheerste taal noemen. Naasr deze talen worden Sarnami en Sranan genoemd als moedertaal, liefst gesproken, meest gespro-

ken en best beheerste taal. Opvallend is dat het Surinaams Javaans niet
als meest gesproken taal voorkomt en dar het Sranan van slechts twaalf
respondenten de moedertaal is.
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Tabel 2 Respondenten in Suriname naar moedertaal, liefst gesproken, meest gesproken en best beheerste

taal (N=188)
Moedertaal
Nederlands
Surinaams-Nederlands

N
74

Sarnami

68
24

Surinaams Javaans

10

Sranan

3

Saramaccaans

3
2
2

Chinees
Engels
Aucaans
Indiaanse taal

%
39,4
36,2
12,8
5,3
1,6
1,6
1,1
1,1
0,5
0,5

liefst gesproken

Meest gesproken

%
46,3

Best beheerst

N
83
87

87
88

6

%
39,4
38,8
3,2

3

1,6

6
1

26

13,8

10

5,3

5

0,5
2,7

2

1,1

4

0,5
0,5
2,1

N
74

73

Spaans

N

46,8

%
44,1
46,3
3,2

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

Tabel 3 Respondenten in Nederland naar moedertaal, liefst gesproken, meest gesproken en best beheerste

taal (N=127)

Nederlands
Su rina am s-N ede ria nds
Sarnami

Mo.dert.. ,

liefst .es~rlJ •

N

N

60
23
24

Sranan

9

Surinaams Javaans

8

Saramaccaans

3
2

Aucaans
Indiaanse taal
Chinees
Kwinti

%
47,2
18,1
12,7
7,1
6,3
2,4
1,6
0,8
0,8
0,8

66
26
5
18
1
2

Engels

•

M ..)g~r ktn

N

106
14
2
3

%
83,5
11 ,0
1,6
2,4

N

0,8
4,0
0,8

0,8

Opvatthzgen over de toetreding van SuriName tot de Nederlandse Taalume
De eerste vraag van dit onderzoek betrof de opvattin gen van Surinamers
over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. Tabel 4
bevat de gemiddelde schaalwaarden van negen stellingen over deze toetreding en de gevo lgen daarvan uitgesplitst naar groep.
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4
7
2

1,6
0,8

0,8
5
1

boheo ...
%
70,9
18,1
3,1
5,5

90
23

0,8

Spaans
Portugees

%
52,4
20,6
4,0
14,3
0,8
1,6

Nederlands in Suriname

Tabel 4 Gemiddelde oordelen over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie van
Surinamers in Suriname en in Nederland

JHtRdinllYIA Suri.I.., tal d, Nadert...... TIII.ni. INTUI
Oe toetreding tot de NTU is een goede beslissing geweest:

Su,

G.m
4,01

1,23

alle betrokkenen moeten hierin investeren

Ned

3,91

1,08

Oe toetreding tot de NTU is geen goede beslissing geweest:

Sur

2,11

Suriname moet zo gauw mogelijk uit de NTU stappen

0,78

Ned
Su,

2,00
2,05
2,48

1,41
1,1 2
1.34
1,37

-2,73

••

1.45
1,17

-2,23

•

Surinamers moeten zich in een referendum kunnen
uitspreken over de toetreding van Suriname tot de NTU
Door de toetreding van Suriname tot da NTU is het land
niat langer autonoom in de formulering van zjjn taal beleid
Door de toetreding van Suriname tot de NTU zal de positie
van de Surinaamse talen verzwakt worden
Door de toetreding van Suriname tot de NTU zal de positie
van het Nederlands in Suriname verster1c:t worden
Door de toetreding tot de NTU blijft Suriname w.b. spelling,

SIN

Ned
Su,
Ned
Su,
Ned
Su,
Ned
Su,

woordenschat en grammatica van het Nederlands afhankelijk Ned

2,98

Sd

3.32
3,87
4,09
3,72
3,65
2,88
2,87

1.34
0,94
1,26
1,08
1,41
1,28

T
0,75

-1.76
0,53

0,08

van Nederland
Oe geografische afstand tussen Suriname en de andere

Su,

lidlanden van de NTU is te groot om goed samen te kunnen

Ned

3,48
3,63

1,45
1,25

-0,94

Door de toetreding van Suriname tot de NTU moet het land

Su,

4,42

ook inspraak krijgen in veranderingen die het Nederlands

Ned

4,18

1.00
1,07

2,03

werken

aangaan

Tabel 4 laa t zien dat de Surinamers in Suriname én in Nede rl and positief
oordelen over de toetreding van Suriname tot de Nederl an dse Taalunie en
dat beide groepen een referendum over de toetreding niet nodig achten .
Wel is men va n mening dat de geografische afsta nd tussen Suriname en
de andere leden va n de Taalunie nadelig kan zijn voor de sa menwerking.
Wat betreft de mogelijke consequenties van de toetreding zijn beide groepen van mening dat de positie van de Surinaamse talen za l verzwakken
en dat die van het Nederlands zal worden versterkt. Beide groepen staa n
neutra al tegenover de stelling dat door de toetreding de ta alpo litieke
au to nomie van Suriname in het gedrang komt en dat Suriname in talig
opzicht afhankelijk zal blijven van Nederland. De Stelling dat Suriname
inspraak moet krijgen in verander ingen die het Nederlands aa ngaan,
wo rdt daarentegen onderschreven.
H oewel de respond en ten uit Surin ame en Nede rl and du s nauwelijks
va n elkaar verschillen in hun positieve oo rd eel over de toetreding va n
Suriname tot de Nederlandse Taalunie lij ken de Surinamers in Ne d er~
land toch iets kritischer hiertege nover te staan dan die in Suriname.
OIO Tildschrlft VOOI Sllrin8mistlek 2007.2

P

Significante verschillen treden echter alleen op bij het oordeel over een
mogelijk referendum over de toetreding en over de geringere autonomie
van Suriname În zijn taalbeleid.
Opvattingen over hel Nederlands ell Surinaams -Nederlands
In Suriname is het Nederlands de officiële taal. Naast dit Nederlands-Nederlands - want daa r gaat het in feite om - wordt er ook een Surinaamse
variëteit van de Nederlandse standaardtaal gesproke n: het SurinaamsNederlands. Over beide variëteiten bevatte de vragenlijst een aantal
stellingen. We behandelen eerst de opvattingen van de respo ndenten over
de positie van het Nederlands. Daarna komen de Il"lcningen over het Surinaams-Nederlands aan bod. Tabel 5 bevar de gemiddelde schaalwaarden
van zeven stellinge n ovcr de positie van het Nederlands a ls officiële taal
in Suriname.
labelS Gemiddelde oordelen over de posilie van het Nederlands als officiële laai in Suriname van
Surinamers in Suriname en in Nederland

POIit'

••

SI

Het Nederlands rTloet in Suriname als officiële taal

Sur

worden gehandhaafd

Ned

Het Nederlands moet als officiële taal blijven, maar

Sur

daarnaast moet er een tweede officiële taal gekozen worden

Ned

Suriname moet drie officiële talen krijgen

Sur
Ned

Suriname heeft politieke en economische banden met

Sur

Nederland. Daarom moet het Nederlands de officiële

Ned

Gem
3,76
3,83
3,77
3,80
2,40
2,54

p

Sd
1,31
1,17
1.40
1,18
1,62

-0,46
-0,18
-0,77

1,46

2,43
3,17

1,32
1,36

-4,74

••

1,33
1,34

-4,95

••

taal blijven
Suriname heeft historische en culturele banden met

Sur

2,47

Nederland. Daarom moet het Nederlands de officiële

Ned

3,23

Het Nederlands moet in Suriname binnen tien jaar als

Sur

officiële taal worden afgeschaft

Ned

Dat het Nederlands de officiële taal is, belemmen

Sur
Ned

2,17
2,22
3,24
2,61

taal blijven

Suriname in zijn optreden in de regio

1,29
1.33
1,40
1,34

Uit tabel 5 blijkt dat beide groepen respond enten het erover eens zijn da t
het Nederlands als officiële taal in Suriname moet worden gehandhaafd.
Over de vraag waarom dit zo moet blij ven, lopen de meningen uiteen.
Voor de res pondenten in Nede rl and spelen de banden russe n Suriname
en Nederland een belangrijke rol. Voor de Surinamers in Suriname is
dat niet het geval. Dat men voorstander is van het handhaven van het
Nederlands a ls officiële taal betekent overigens niet dat men geen oog
zo u hebben voor de problematische kanten va n een dergelijke keuze.
Ruth arandon. Sjnt Kroon & Jeanne Kurven
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-0,35
3,95

..

Beide groepen zijn dan ook voo rstande r va n ee n tweede officiële taa l,
naast het Nederl ands. De betrekkingen di e Sur ina me onderh oudt met
voo rn amelij k Engelstalige landen in het Ca raïbisch ge bied spelen da arbij
in het bijzonder voor de Surin amers in Suriname een grore rol. Drie offi ciële ta len vindt men echter wel wa t veel va n het goede.
De res pondenten die vinden dat het Nederlands niet de officiële taal va n
Surin ame moet blijve n, kregen de vraag voo rgelegd welke taa l dat dan
moet wo rd en. Van de Sur inaamse o nderzoeksgroe p kiest 20,3 procent
voo r het Surin aams-Nederlands als o fficiële taa l en 27,8 procent voor het
Engels; het Srana n wo rdt slechts door ·1,6 procent va n de res ponde nten
als andere offi ciële taal gekozen. Van de Nederl andse onderzoe ksgroep
kiest] 0,2 procent voor het Surin aa ms-Nederl ands als offi ciële taal en
20,5 procent voo r het Engels; 4,7 procent va n de respondenten noemt
het Sranan a ls andere officiële taa l. O p de vraag wa t de tweede officiële
taa l zo u moeten worden, noemt 8,5 procent va n de Surin aa mse groe p het
Surin aa ms-Nederl ands, 67 procent het Engels en 6,9 procent het Sran an.
Van de Nederl andse groep kiest 11 ,1 procent VOO t het Surin aa ms-Nederlands, 63,5 procent voor het Engels en 8,7 procent voo r het Sranan.
Opvallend is dat het percentage va n de Nederl andse o nderzoeksgroep
dat voo r het Sran an als (tweede) officiële taal ki est, hoger is dan het
pe rcentage va n de Surinaa mse o nderzoeksgroep.
Tabel 6 beva t de ge middelde schaa lwaa rden van zes stellinge n d ie betreklabel 6 Gemiddelde oordelen over de positie van het Surinaams-Nederlands van Surinamers in Suriname
en in Nederland

SiN

Go ..

Sd

Het Surinaams-Nederlands moet als gelijkwaardige variêteit

Sur

4,11

1,25

van het Nederlands worden erkend door de NlU

N,d

3,74
4.09
3,52
4,01
3,60
3,92
3,47
3,79
3,46

1,25
1,22
1,30
1,36

••1110.1. hol Suri"ol1lO·Nodlrlo.iII

Oe spelling van alle Surinaams-Nederlandse woorden moet

Sur

in het Groene Boekje worden vermeld

Ned

De woordenschat van het Surinaams-Nederlands moet in

Sur

Van Oale worden opgenomen

Ned

De grammatica van het Surinaams-Nederlands moet worden
beschreven in de Algemene Nederlandse Spraakkunst

Sur
N,d

Surinaams-Nederlandse woorden moeten worden opgenomen

Sur

in vertaalwoordenboeken Nederlands-Frans, Nederlands-

N,d

1.20
1,30
1.29
1.36
1.27

2.54

-

3,87

••

2.77

••

3,01

•

2,14

•

3.30

••

Engels enz.
Het Surinaams-Nederlands moet verder ontwikkeld worden

Sur

en op den duur het Nederlands-Nederlands vervangen

N,d
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3,31
2,79

1,46
1,32

king hebben op de positie van het Surinaams-Nederl ands in Suriname.
H et positieve oo rd eel va n de respondenten over de toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie blijkt ni et alleen samen te gaan met
positieve oordelen ove r de positie va n het Nederla nd s als officiële taal,
maar ook mer positieve opvattingen over dc positie van her SurinaamsNederlands in Suriname. Beide groepen zijn van mening dar her Surina ams-Nede rlands als een gelijkwaardige variëteit van het Neder lands
moet worden beschouwd en dat er aandachr moer komen voor de verdere
o mwikkelin g van deze taal en de opname ervan in taalbeschrijvingen
van her Nederlands. Het gaat dan om activiteiten op het gebied va n
corpusplanning of raalvormbeleid (Coope r 1989). Het minst positief is
men als het gaat om de vraag of her Surinaams-Nederlands uireindelijk
her Nederlands-Nederlands in Suriname moet vervangen.
Dir positieve oordeel van de respondenten neemr nier weg dar er tussen
de groepen ook verschillen besraan. De Surinamers in Suriname zijn bij
a lle stellingen significant positiever over het Surinaams-Nederlands dan
de Surinamers in Nederl and.

Opvattingen over de instructie/aal in hel onderwijs
Een van de meesr bediscussieerde en best gedocumenteerde taaIbeleidsonderwerpen in meertalige landen is de keuze van ee n instructietaa l in her
onderwijs. De ce ntrale vraag is dan meestal of er geb ruik moer worden
gemaakt van de moedertaal van de leerlingen of van de officiële landstaal
(vg l. Baker 2001). Tabel 7 laat zien hoe Surinamers in Nederland en
in Suriname over deze kwestÎe denken. De tabel bevar de gemiddelde
sc haa lwaarden van elf stellingen over de in her Surinaamse onderwijs
gewenste instructÎetaal .
Uit tabel 7 blijkt op de eerste plaats dat beide groepe n respondenten
van mening zijn dat het Nederlands als vak en a ls instructÎeraa l in het
Surinaamse onderwijs verbetering behoefr en dar het wenselijk is dat de
Taalunie hierbij hulp biedt. Zij gaan ervan uir dat door een dergelijke
verbete ring her schoolsucces van Surinaamse kinderen za l toenemen. Bij
beide stellingen geldt dit in significant hogere mate voor de Surinamers
in Suriname dan voor de Surinamers in Nederland. Verder kan worden
vastgeste ld dat beide groepen respondemcn in alle vormen van onderwijs
ee nsgezind en o nverkort kiezen voor het Nederlands als inst ructi etaa l en
negatief oordelen over de moedertaal als instructietaal in het onderwijs.
De keuze voor het Nederlands is sterker in de hogere onderwi jsvormen
(mer name bij de Surinamers in Suriname) . De keuze voor de moedertaa l
wordt in de lagere onderwijsvormen mind er negatief beoo rd eeld dan in
de hoge re (met name door de Surinamers in Nederland).

RUlh Brandon. Slaak Kroon & Jeanne Kurvers
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Tabel 7 Gemiddelde oordelen over de instructietaal in het onderwijs van respondenten in Suriname en in
Nederland
In,Jtrflctiataal in hat onderwiis

'SIN

Verbetering van het Nederlands als vak en als

Sur

onderwijstaal in Suriname is noodzakelijk

Ned

Door verbetering van het Nederlands als vak. en als

Sur
Ned

onderwijstaal zal het schoolsucces van Surinamers

Gem
4,24
3,76
3,59
3,21

Sd
1,15
1,17
1,25
1.35

T-

P

3,57

••

2,55

toenemen
Bij de verbetering van het Nederlands als vak en als
onderwijstaal heeft Suriname hulp nodig van de NTU
Op de kleuterschool moet het onderwijs in het

Sur
Ned
Sur

Nederlands gegeven worden

Ned
Sur
Ned

In het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJI moet

Sur

het onderwijs in het Nederlands gegeven worden

Ned

In het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS) en

Sur
Ned

Nederlands gegeven worden
Op de lagere school moet het onderwijs in het

hoger onderwijs (Instituut voor de Opleiding van leraren

3,65
3,57
3,95
4,14
4,36
4,31
4,55
4,29
4,50
4,35

1,26
1,23
1,29
1.06
1.02
,91
,99
,97
1,00
,93

0,48
-1,48
0,38
2,31

•

1,32

lOL) en universiteit) moet het onderwijs jn het
Nederlands gegeven worden
Op de kleuterschool moet het onderwijs in de
moedertaal gegeven worden

Sur
Ned

Op de lagere school moel hel onderwijs in de

Sur

moedertaal gegeven worden

In het VOS en hoger onderwijs (lOL en universiteit)

Ned
Sur
Ned
Sur

moet het onderwijs in de moedertaal gegeven worden

Ned

In het VOJ moet het onderwijs in de moedertaal
gegeven worden

2,56
2,29
2,09
1,92
1,87
1,91
1,75
1,75

1,53
1,35

1,63

1,34
1,14

1,20

1.41
1,21

-0,26

1.35
1,15

0,05

..J

Opvattingen over de relatie tussen taal en sociaaleconomische
ontwikkeling
Wijdverbreid is de opvatt.ing dat meertaligheid een negatieve invloed
zou hebben op de sociaa leconomische ontwikkeling va n een land. Vaak
wordt daarbij gewezen op de kosten die meertaligheid in een land met
zich meebrengt. Oplossingen worden vaak gezocht in de keuze voor een
overkoepelende nationale of zelfs ee n internatio nale taal (Grin 2001 I·
Voor Suriname, dat met zi jn twintig verschi llende talen en het Nederlands als officiële taal lid is van de Engelstalige Caricom, heeft deze discussie een grote relevantie. Tabel 8 bevat de gemiddelde schaalwaa rden
van vier stellin gen over de relatie tussen taal en de sociaa leconomische
omw ikk elin g van Suriname.
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Tabel 8 Gemiddelde oordelen over de relatie tussen taal en soci8aleconomische ontwikkeling van
respondenten in Suriname en in Nederland

Goede beheersing van het Nederlands door de inwoners is

SIN
Sur

noodzakelijk voor de socia aleconomisc he vooruitgang van

Ned

Ja.len loci •• leconomilche ontwikkeling

P

3,77
3,76

Sd
1,26
1,22

0,05

3,78
3,89

1,23
1,04

-0,84

4,35
4,03
2,85
2,92

1,02
1,05
1,47
1,26

Gem

Suriname
Goede beheersing van het Engels door de inwoners is

Sur

noodzakelij k voor de soc iaaleconomische vooruitgang van

Ned

Suriname
Suriname is lid van de Caricom en moet daarom het

Sur

gebruik van het Engels door zijn inwoners bevorderen

N,d

Suriname is lid van de Caricom. Daarom moeten overheid.

Sur

onderwijs en bed ri jfsleven het Engels als voertaal gebruiken

N,d

Uir tabel 8 blijkt dat de respondenten in Suriname en in Nederl and het
bela ngrijk vinden dat in ve rband mer d e sociaaJecollo mische voo ruitga ng
va n Sur iname de inwoners her Nederl ands en het Engels goed behee rsen.
De ci jfe rs late n verder zie n dat waa r beide groepen zee r positi ef oordelen

over de bevordering va n het gebruik van de Engelse taal doo r de bevolki ng, di t voor de Surinamers in Suriname in signi fica nt hogere mate geldt
dan voo r de Surin amers in Nede rl and. Het in voeren va n het Engels a ls
voertaa l in het ope nbare leve n gaa t ec hter beide groepe n te ver.

Opvattingell over taal en identiteit
Taa l en identiteit word en vaa k gezien als twee kanten va n dezelfde m e~
dai Jl e. De toetreding va n Surin ame to t de Nede rl andse Taa lunie en de
impuls die het Nederlands daardoor kri jgt, kan gevolgen hebben voor de
Surinaa mse identiteit. Tabel 9 bevat de gemidde lde sc haal waa rd en va n
zes stellingen ove r het onderwerp raa i en identiteit.
Tabel 9 laa t zien dat beide groepen respo nd enten va n mening zi jn da r
de Surin aa mse ra len deel uitmaken va n her re beho uden immaterieel
cultureel erfgoed en dar zij bepalend zijn voor de Sur inaa mse ide ntiteit.
Het meest positief reageren de responde nten op de stelling dat oo k het
Nederl ands deel uitmaa kt va n de Surinaa mse ide ntiteit. O p stell inge n die
dat betwisten of betwij felen, reageren beide groepen negatief. De sterkste
afw ijzi ng, met name bi j de Surin amers in Nederl and, o ntmoet de stelling
da r her Nede rl ands voo r Surinamers in Surin ame een vreemde taa l is.

Ruth 8nndon. Sjaak Kroon & Junne Kurver$
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2,64
-0,42

Tabel 9 Gemiddelde oordelen over taal en identiteit van respondenten in Suriname en in Nederland

Taal en identiteit

SIN

Gem

Surinaamse talen zijn deel van het immaterieel cultureel

Sur

erfgoed dat behouden moet worden

Ned

4.41
4,25

Voor de ontwikkeling van de staat Suriname is behoud

Sur

van de Surinaamse talen belangrijker dan het Nederlands

Ned

Surinaamse talen zijn bepalend voor de Surinaamse
identiteit

Sur

Sd
0,89

T

P

1,52

1,02

Ned

2,81
2,56
4,03
3,87

1,28

Doordat het Nederlands in Suriname de officiële taal is,

Sur

2,61

is het moeilijk om aan te geven wat precies de

Ned

2,37

1,09
1,46
1,22

Voor Surinamers in Suriname is het Nederlands een

Sur

vreemde taal

Ned

1,36
1,09
1,06
0,90

1,67

1.30

1,18

1,21

1,59

Surinaamse identiteit is

Het Nederlands maakt net als de andere talen die in

Sur

2,19
1,90
4,12

Suriname gesproken worden, deel uit van de

N,d

4,14

2,11

•

-,21

Surinaamse identiteit

CONCLUSIES EN DISCUSSIE
Uit de gep rese nteerde resultaten blijkt dat de meeS le Suri namers in Suri·
name en in Nede rland het eens zijn met de toetreding van Suriname tot
de Nederl andse Taalunie en dit niet beschouwen als een open deur voo r
' taa limperialisme', Ze zijn vóór het beho ud van het Nederlands als officiële taal van Suriname en als belangrijkste instructietaal in alle vormen
va n o nderwi js. Ze achten verder de behee rsing van het Nederlands en
van het Engels van belang voor de sociaa lecono misc he ontwikkeling van
het land .
De meeste res pondenten zijn van mening dat het Surinaams-Nederlands
ge lijk waardig is aan de Nederland s-Nede rl andse variëteit van de Nederlandse standaardtaa l en als taal verder omwikkeld moet worden. De respondenten geven overigens wel aan dat zij de invoering van een tweede
officiële taal wenselijk ac hten. Z ij kiezen daarbij voor het Engels en ni et
voor het Sranan. Dit neemt niet weg dat zij het Nederla nds, samen met
de andere talen die in Suriname gesproke n worden en die huns inziens
als immaterieel cultureel erfgoed behouden moeten blijven, beschouwen
als medebepalend voor de Surinaamse identiteit. Deze opvatting onder·
streept de door De Ware Tijd uit de mond van Caricom·jeugdambas·
sadeu r Ha ri sc h Monorath opgetekende o pmerking: ' Het [Nederlands] is
onze taa l, onze cultuur en onze idemÎCeil.'7
Voor zover er in de stellin gname van de respondenten verschil besraat
tusse n Surinamers in Suriname en Surinamers in Nederland, gaat het in
1

De Ware Tijd, 29 januari 2005.
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de meeste gevallen niet om tegengestelde opvattingen maar om ee n meer
extreme positiekeuze binnen dezelfde opvatting. Over het algemeen kan
worden vastgesteld dat Surinamers În Nederland iers kriti sc her staa n
tegenover de roetreding van Suriname rot de Nederlandse Taalunie en
dat zij een referend um over deze toetreding wenselijk achten. Vooral de
hisrorisc he banden met Nederland zien zij als een reden voor handhaving
van het Nederlands als officiële taal van Suriname. Surinamers in Suriname daarenregen hebben een meer uitgesproken posirieve mening over
her belang van de verbetering van her onderwijs in het Nederlands en de
rol van het Nederlands als instructietaal, over het belang en de ontwikkeling van het Surinaarns-Nederlands en over het belang van her Engels
in relatie tot de Caricol11.
Ons onderzoek laat zien dat de positie van het (S urinaams ) Nederlands
in Suriname sterk is. Dat komt overeen met de uitkomste n van eerder
onderzoek naar het gebruik van het Nederlands in Suriname. In 199 7
werd onder J 359 bezoekers van de Jaarbeurs in Paramaribo een enq uête
gehouden, waarin onder andere werd gevraagd wat in de toekomst de
officiële taal van Su riname zou moeten zijn. Van de respondenten koos
drie procent Spaans, 2'1 procent Sranan, 31 procent Engels en 46 procent
Nederlands (S ibibusi 1997). Uit ons onderzoek blijkt ook dat naast het
(S urina ams) Nederlands vooral het Engels als tweede officiële taal wordt
gekozen. Vergelijkbare gegevens worden gerapporteerd in een nationaal
onderzoek naar cultuurbeleid in Suriname door Mitrasingh & Badal
(2002). Van de volwassenen die aan dat onderzoek deelnamen, gaf 57
procent aan het Nederlands het best te spreken en verklaarde 64,3 procent het Engels als tweede taal te kiezen.
Opvallend is dat het Sranan in de hier aangehaalde onderzoeken nauwe~
tijk s als tweede taal wordt gekozen of wordt genoemd als best beheerste
taal. Dit is in tegenspraak met de genoemde voorspelling van Eersel dat
in de toekomst her Nederlands als officiële taal uit Suriname zal verdw ijnen en dat daarvoor in de plaats het Sranan zich za l aandienen met het
Engels als ste rke tweede taal, of dat het Engels zich za l aandienen met het
Sranan als sterke tweede taal.
De respondenten in ons onderzoek spreken hun voorkeur uit voor het
(S urinaams) Nederlands als officiële taal van Suriname en als belangrijkste instruc tietaal in het onderwijs. Ze zijn echter ook van mening dat
het Surinaamse onderwijs in het Nederlands als vak en als instructietaal
met het oog op het schoolSlIcces van de leerlingen de nodige verbetering
behoeft. Bij die verbetering zal În ieder geval moeten worden aangesloten
bij de meertalige realiteit en identiteit van Suriname en zijn inwoners.
Daarvoor is de ontwikkeling van een adequaat schooltaalbeleid noodzakelijk. Behalve onderzoeksgegevens als de hier gerapporteerde zijn voor
de ontwikkeling van een dergelijk beleid ook empirische gegevens nodig
over de taalgebruikgewoonten van leerlingen en over de ervaringen en
Ruth Blandon. Slaak Kroon & Jeanne KUlvef5
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opvattingen va n leraren inzake onderwijs in meertalige klassen in Suriname. a
De uitvoering van een dergelijk onderzoek wordt voorbereid door de Nederlandse Taalunie
in samenwerking met Babylon en het Departement Taal- en Cultuurstudies van de Universiteit van Tilburg.
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Clemens Ramkisoen Biswamitre
Politicus met een cross-overpersoonlijkheid
Er zij n we inig politici die in het politieke krachtenveld van Suriname van
vóór de onafhankelijkh eid in 1975 in staat waren een cross-overpositie in
te nemen, door over de grenzen van de etn isch geprofileerde politieke cu ltuur heen politiek te bedrijven en het nationale belang boven de belangen
van de eigen (etnische) groep te stellen . Clemens Ramkisoen Biswamirre
(1897-1980) verwierf deze reputatie.' Vriend en vijand zagen hem als
een politicus die consequent de integratie van de verschillende bevolkingsgroepen hoog in het vaandel voerde. Biswamitre had ni et alleen een
'cross-overpersoonlijkheid' , maar was tevens zeer gezaghebbend, integer
en intellectueel. Ondanks deze kwaliteiten en reputatie is hij niet uitgegroeid tot een onder het gewone vo lk populaire politicus of leider van
een politieke partij of stroming. Hij bekleedde evenmin een belangrijke
politiek-bestuurlijke functie . Wel was hij in 1969 voor een korte periode
voorzitter van de Staten van Suriname.
In dit artikel 2 staan de volgende vragen centraal: hoe ontwikkelde
Biswamitre zich tot een politicus met een cross-overpersoonlijkheid en
waarom verwierf hij desalniettemin niet de positie van leider van een
partij of politieke stroming? De opbouw van deze bijdrage is als volgt.
Allereerst bespreek ik Biswamitres jeugd en opleiding, die bepalend zijn
geweest voor zijn persoonlijkheid. Daarna komen een karaktersc hets en
zijn politieke loopbaan aan de orde. Vetvolgens worden zijn opvattingen
beschouwd. Ook Biswamitres verdiensten voor de Surinaamse samenleving worden gememoreerd . Ten slotte wordt gepoogd een verklaring te
geven voor het feit dat hij geen leider van een politieke partij of stroming
is geworden.

JEUGD
Clemens Ramkisoen Biswamitre werd geboren op 25 december 1897 in
het district Nickerie. Zi jn ouders waren comractarbeiders uit Brits-Indië
met een hind oeac htergrond. Hij was het vierde kind. Om goed onderwijs
te kunnen volgen, werd Biswamitre op ti en jarige leeftijd rooms-katholiek. Bij de missie in Nickerie was hij opgevallen door zijn intelligentie en
1 Een tijdgenoot van Biswamitre die eveneens dit predicaat verdient, is de Hindostaanse
hoofdonderwijzer w.E. Juglall, in de oorlogsjaren prominent lid van de Unie Suriname en
in de naoorlogse jaren lid van het eerste hoofdbestuur van de Creoolse NPS, voor welkV
partij hij begin jaren vijftig minister van Onderwijs was.
2 Ik dank Hans Ramsoedh, Michiel van Kempen en Peter Meel van de redactie van Osovoor
hun redactionele ondersteuning en drs. August Biswamitre - zoon van C.R. Biswamitre
- voor zijn adviezen en commentaar.
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ijver. De priesters stuurden hem voor verdere scholing naar Paramaribo.
Zijn overgang van het hindoeïsme naar het chrisrendom is binnen de
famiJie nier zonder discussie verlopen. Ma~r met naJl1C zijn moeder
vond dar haar zoon gezien zijn ontluikende inrelligentie liever chrisren
kon worden om een berere toekomst te verwerven . Aan her begin van
de rwintigste eeuw was het belijden van het christendom in Suriname
welhaast de enige kans op goed onderwijs. Ramkisoen Biswamitre kreeg
de christelijke naam Clemens. Toen aan het begin van die eeuw familienamen in Suriname officieel werden ingevoerd voor contractarbeiders en
hun nakome lingen koos hij Biswamirre a ls zijn officiële familienaam .3
Zijn roetreding rot het christendom impliceerde voo r Biswamitre overigens geen breuk met zijn hindoeïsr ische achtergrond. In zijn ouderlijk
huis werden hindoediensten gehouden en zong men mantra's en liederen.
Biswamitre kon de teksten gemakkelijk onthouden. Zo raakte hij goed
ingevoerd in het hindoeïsme. Zijn hindoeleermeester, pandit Ramharak,
brachr hem interesse bij voor de hindoclevcnswijze, die idealiter is
gestoeld op soberheid en dienstbaarheid. Pandir Ramharak was onder
meer begeleider van de conrracrarbeiders op de naar India rerugkerende
schepen (Mitrasingh 1978: 4 ).4 Hij heeft de leergie rige jongeman Biswamitre ook kennis over het Hindi bijgebracht. Hij had graag gewild dat
Biswamirre pandit zou zijn geworden.

CROSS-OVERPERSOONLIJKHEIO
De dubbele religieuze oriëntarie van Biswamirre en zi jn vo lwassen wording in Paramaribo in het begin van de rwintigste eeuw zijn van grore
invloed geweest op zijn ontwikkeling rot een persoon mer een cross-overpersoonlijkheid in de multi-etnisc he Surinaamse samenleving. Ook zijn
huwelijk is in dir verband van groot belang. In 1925 rrouwde Biswamitre
mer de uir een voorname, lichrgeklellrde Creoolse familie afkomsrige
Josephille Caprino. Her huwelijk van een zoon uit een Hindostaans
conrracrarbeidersgezjn met iemand die behoorde ror de gegoede Creoolse
kring was in die tijd uitzonderlijk.
Biswamirre groeide op in een periode waarin veel Hindosranen nog
conrractarbeiders waren. Vanwege hun werk op de plantages werden
zij door de rest van de samenleving vaak als minderwaardig beschouwd
en niet gerekend tot de eigenlijke bevolking van Suriname. Biswamitre
De familienaam van zijn vader was Mohabeer. Eenmaal onder de vleugels van de missie in
Paramaribo koos hij de achternaam Biswamitre, omdat hij in zijn jeugd deze bijnaam had
gekregen van pandit Ramharak vanwege zijn leergierigheid, studiezin en kennis (mededeling van August Biswamitre). Biswamitre was een wijze geleerde die vaak wordt geciteerd
in de Veda's, de heilige boeken der Hindoes.
4 Pandit Ramharak was een zeer assertieve en trotse Hindostaan. Zo is hij op zijn verwek
door koning George in Engeland in audjëntie ontvangen, omdat hij meende door zijn blanke
superieuren niet goed te zijn behandeld als ambtenaar in dienst van de Britse Kroon.
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richtte zich van meet af aan niet alleen op de verheffing van de Hindostanen, hun acceptatie als Surinaams staatsburger en hun integratie
in de brede Surinaamse samenleving, maar ook op de integratie van de
verschillende bevolkingsgroepen. Hij pleitte voor harmonie tussen en
geliikwaardigheid van de verschillende groepen en wilde de burgers van
Suriname smeden rot één volk. In die zin was hij voorstander van de
assimilatie van Hindostanen in de Surinaamse samenleving. Assimilatie
hield toenrenijd in dat van bestuurswege al het mogelijke werd gedaan
om het gehele Surinaamse volk samen te smelten tot één ongedeelde
taal- en cultuurgemeenschap, met één rechtsbedeling, tot in zaken van
het huwelijks- en erfrecht toe.

OPLEIDING
Hoewel aanvankelijk opgeleid tot kleermaker, sprak het beroep van onderwijzer meer rot de verbeelding. In 1916 behaalde Biswamitre als eerste
Hindostaa n de vierde rang van de onderwijzersakte (hulponderwijzer) en
in 1922 de hoofdakte (ee rste rang onderwijzersakte). Tot 1927 was hij,
net als alle Hindostaanse contractarbeiders en hun nakomelingen, geen
Nederlands onderdaan. Pas in 1927 werd hij tot Nederlander genaturaliseerd (Marshall 2003: 56) .
In 1929 vertrok Biswamitre voor studie naar Nederland, waar hij in
1930 het diploma MO-Staatsinrichting behaalde. Hij studeerde ook op
eigen houtje om praktizijnS te worden. Hoewel de examinator A.C.].M.
Alberga hem in eerste instantie had afgeraden aan deze studie te beginnen
- er zouden al genoeg praktizijns in Suriname zijn - gaf hij niet op.6 In
1933 slaagde hij glansrijk voor zijn praktizijnsexal11en . Biswamitre werd
niet alleen de eerste Hindostaanse intellectueel, maar ook de eerste Hindostaanse politicus die al in de jaren dertig van de twintigste eeuw een
cross-overpositie zou innemen in de Surinaamse politieke arena.

KARAKTERSCHETS EN REPUTATIE
Biswamitre was in tegenstelling rot veel Surinaamse voormannen geen
flamboyante verschijning. Hij was een ernsrig persoon, erudjet, ijverig,
afstandelijk, bescheiden en ierwat gesloten. Door zijn wetenschappelijke
en filosofische instelling was hij nogal introvert en hij had weinig vrien5 Het beroep van praktizijn is te vergelijken met dat van een advocaat. Oe praktizijn was
echter niet academisch geschoold. Hij ging bij een gevestigd praktizijn of advocaat in de
leer om vervolgens examen te doen bij de praktizijnsexamencommissie, bestaande uit
twee leden van het Hof van Justitie en de procureur-generaal.
6 Mitrasingh (1978) stelt dat deze ontmoediging door examinator en praktizijn Alberga te
maken had met de toenmalige etnische verhoudingen. Volgens Mitrasingh zou Alberga
Hindostanen niet willen stimuleren om intellectuele beroepen uit te oefenen, maar werkzaam te blijven in de landbouwsector. Alberga was van april 1951 tot december 1952 leider
van de Surinaamse regering . Na zjjn overlijden volgde A. Currie hem op, later de eerste
gouverneur van Surinaamse afkomst (Bruijning & Voorhoeve 1977: 500).
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den. Hij was een statig man die meer sc hreed dan liep. In de jaren dertig
was Biswamitre een voorbeeldfiguur voor jongemannen) Hij had zijn
kantoor als praktizijn naast het toenmalige Palacehotel, vlakbij het Hof
van Justitie in het centrum van Paramaribo. Hoewel hij te boek stond als
ijverig en productief, zat hij regelmatig, vooral tijdens de hete uren van de
Dit beeld komt naar voren uit gesprekken met Surinamers die in hun jeugd Biswamitre
hebben gekend. Zo vertelt de nu 8l-jarige Max Sordam, wiens vader wiskundeleraar was
en goed bevriend met Biswamitre, dat hij sterk door hem beïnvloed is. Safdam: 'Ik wilde
net als hem zijn. Hij was mijn voorbeeld. Ik ben een beetje ook. zo geworden. Het woord
"integriteif' bestond toen niet, maar dat waart! past bij Biswamitre. Hij stond ook altijd
boven de partijen en in hoog aanzien.'
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dag, gedompeld in halfslaap achter zijn bureau. Hij verdedigde dat met
de stelling dat een mens ook goed moet rusten na gedan e arbeid.B
Biswa mitre was po pulairder bij de hoger opgeleiden dan bij het gewone

vo lk. Hij werd alom gerespecteerd om zijn onafhankelijke opstelling en oprechrheid. Vo lgens de voormaljge voorzitter van de Sta ten va n Suriname,..!
Emile Wijntuin, bezat Biswamitre een bijzondere uitstraling. Als hij ergens

kwam, had het aanwezige publiek het gevoel ' het gezag komt binnen'.9
Biswamitre comb ineerde een gematigde opste lling mer een groot gevoel
voor rec ht en rechtvaardigheid. [n zaken van schending van individuele
rechten of, breder gesteld, mensenrechten, nam hij een zeer principieel
standpunt in. In verschillende artikelen, publicaties en interviews komen

deze kenmerken terug. Zo had Biswamitre al op jonge leeftijd in het dagblad De West onder pseudoniem een schrijven gericht tegen het barbaarse
optreden van districtscommissa ris J. Boonacker van het district Saramacca,

di e zijn ondergeschikten zelfs fysiek zou aftuigen. Ook tegen de toenmalige
geduchte examinatoren in het vak rekenen, zoals J.H.J. Polanen en A.M.F.
Oostburg, bij wie meer leerlingen zakren dan slaagden voor hun examens,
kwam hij in het geweer. In het blad De Vrije Stem van 7 juli 1962 werd
Biswamitre gekarakteriseerd als 'eerlijk, rustig en altijd rationeel pogend
langs de weg va n een beargumenteerde redenering te komen tot de verdediging van zijn standpunten en de oplossing van problemen'.
Op grond van zi jn handel en wandel meent de voormalige Surinaamse
premier Jules Sedney dat Bis wamitre weliswaar van landaa rd Hindostaan

was, maar in sociocultureel opzicht Creool (Sedn ey 1997: 17). Hoewel
hij destijds in Suriname als Hindostaan niet op be langr ijke posities terechtkwam, zoals op basis van zijn achtergrond wel verwacht had mogen
worden, blijft het opvallend dat hij in zijn stukken nooit heeft gerept over

achterstelling. Waarschijnlijk hangt dit samen met zijn gematigde houdin g. De Hindostaanse vereniging Bharat Oeday klaagde immers in 1939
dat 'voor Hindostanen onze rasgenoten als Biswamitre, Sukul, Hajari ,

Sovan en Hirasing betere posities kunnen zijn weggelegd in verband met
hun intellect' (geciteerd in Gobardhan-Rambocus 2001: 353) .

POLITIEKE LOOPBAAN
In 1930 werd Biswamitre gekandideerd en gekozen tot lid van de Koloniale Staten van Suriname. Dat hij a ls Hindostaan werd gekozen op
basis van het censuskiesrecht door een overwegend Creool s kiezerskorps
ill ustreert dat hij bekwaam werd geacht en gezien werd als een politicus
Mededeling van Eugène Chateau , voormalig directeur van de Stichtjng Welsuria in
Amsterdam, die verhaalt dat Biswamitre een bekende verschijning was in het toenmalige
centrum van Paramaribo. Hij wandelde dagelijks van zijn woning aan de Costerstraat tOD
naar zijn kantoor.
Mededeling van Em il e Wijntuin (politiek leider van de katholieke PSV en parlementsvoorzitte r tussen 1973 en 19801 in Paramaribo tijdens een interview in 2005 met de auteur.
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die boven de etni sc he belangen sto nd, dus een cross-ove rpositie inna m
(M itrasing h 1998: 23). Hij ontpopte zic h als ee n kundi g Statenlid. Zij n
collega J. Kraan noemde hem de 'ster' in de Koloniale Staten. Biswamitre
had zi ttin g in ve le ambtelijke com mÎssÎes en raden. In 1936 werd hij herkozen. Z ijn tweede termijn in de Koloniale Sraren diende hij ror 1942.
Omdar hij zich nogal nauwkeurig uitdrukte in woord en geschrift vonden sommige n hem la ngdrad ig. Districtscommissaris Hagens had zelfs
de term 'steriel geb iswam itre' ve rzonnen voor lange vertoge n tijdens
zittinge n van de Koloniale Staten. Niettemin werd Bisw3mitre vaak
gecitee rd, zowel in de Staten als in kra nten en arrike len. Na zijn aftreden
als Staten li d werd hij lid van de Raad van Advies, een adviescollege van
de Surinaamse ove rh eid. Tussen 1937 en 1947 was hij chef de bureau op
het ministerie va n Landbouw en Economische Zake n. In 1947 werd hij
direcreur va n het doo r hemzelf opgerichte Bureau voor de Statistiek.
Net als vele vooraanstaande Surinamers kon zelfs de aimabele Biswamitre niet goed overweg met de au toritai re gouverneur J. C. Kielstra
( 1933-1944), die vanwege zijn bijzondere betrokkenheid bij de Aziatisc he bevolkingsgroepen in conflict kwam met de neokoloniale Creoolse
stedel ijke elite in de Koloniale Staten. Kielstra's opvolger, gouverneur J.C.
Brons, had echter veel waardering voor de kwaliteiten van BiswamÎtre.
Brons bood hem in 1948 de mogelijkheid zic h verder te bekwamen in
het staats recht, waarop Biswamitre naar Nederland verrrok. Van t 94 8
tot 1951 werkte hij daar voor de Radio Nederl and Wereldomroep. Hij
verzorgde programma's voo r en over India.
Na zijn terugkeer in Suriname, in 1951, werd Biswamitre advocaa t en
actief in de Surinaamse politiek. Als katholiek sloot hij zich aan bij de
in 1946 opgeric hte katho lieke politieke partij de PSv. In J 955 vo rmd e
de PSV samen met onder mee r de sociaaldemocratische parrij SDP onde r
leiding van dagbladuitgever David Findlay het zogeheten Een heidsfro nt.
Deze politieke combinatie was de tegenpool van de Creoolse volkspa rtij
de NPS, die gaandeweg onde r leiding kwam van de populaire politicus
Jopie Pengel. Het Eenheidsfronr, dat grotendeels de Surina amse mid ·
denklasse vertegenwoordigde, won in 1955 in Paramaribo nipt de
verkiezingen van de N PS vo lgens het principe the winner takes it all. Het
Eenheidsfronr vormde een kabinet en Biswamitre we rd tijdens deze regeerperiode van 1955 tot 1958 fractievoo rzitter. In die tijd leidde hij oo k
een parlementaire delegatie naa r Nederland (Sedney 1977: 26). Met de
nodige tact gaf hij leiding aan de partij, die te lijden had aan onderlinge
ruzies en daamit voo rtkomend e splitsi ngen. Bovendien was de oppositie
va n de zi jde van de Creoolse NPS en de Hindostaa nse VHP noga l fel
(Dew I978 : 114-IJS) .
In 1958 verloor het Ee nheidsfront de verkiezingen van de NPS en de
VHP, die een verbo nd aangingen. Biswa mitre kwam niet terug in de
Sta ten. Typerend voo r zijn rationele en bestuurlijke opstelling was dat hij
Chan E.S Ch oennl
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het niet zozeer jammer vond dat zijn parrij de ve rkiezingen had verloren,
maar dar het inhoudelijke programma en de door het Eenheidsfronr
opgestelde richtlijnen voor de ontwikkeling van Suriname niet werden

gecontinueerd door de nieuwe regering (Oew 1978: 121 -122).
Vanaf 1958 tot 1967 domineerden de NPS en de VHP de Surinaamse
politiek. Cliëntelisme en politieke patronage bepaalden sindsdien de politieke cultuur. Biswamitre keurde de benoeming van vaak incompetente
lieden in het uitdiîende overheidsapparaat sterk af. Hij verdween van

het politieke toneel omdat zijn partij weinig zetels behaalde tijdens de
verkiezingen van 1958 en 1963. In deze periode bleef hij wel invloedrijk
als politiek commentator van het dagblad De West.
Als democraat ontpopte hij zich vooral als tegenstander van de autoritaire regeerstijl van NPS-leider Pengel, die in 1963 minister-president werd
en tevens minister van Financiën en van Algem ene Zaken. Biswamitre
verzette zich regen holle retoriek en pleitte voor een inhoudelijke politiek.

Zo merkte hij in 1965, bij de oprichting van de overheidsradiozender
SRS, fijntjes op:
Premier Pengel vond dat de stem van Suriname buiten de grenzen van
Suriname moest worden gehoord, maar de bedoeling is dat de stem
van Suriname niet alleen tor over de watervallen wordt gehoord, maar

ook in het Caribisch gebied en Zuid Amerika, zelfs in West Europa,
inzonderheid in Nederland. Wat die stem aan de wereld te vertellen
heeft, werd niet vermeld (geciteerd in Breeveld 2000: 246).
rn ] 967 maakte Biswamitre een overstap naar de SOP. Wellicht hing
dit samen met zijn relatie met Findlay, de po liti eke leider van die partij
en tevens uitgever van De West . In 1967 werd Biswamirre voor de SOP

gekozen tot Statenlid. In 1968 was hij lid van de delegatie van de Eerste
[nternarionale Conferentie voor de Rechten van de Mens in Teheran. Hij
heeft in die hoedanigheid onder meer ook India bezocht.
Biswamitres lidmaatschap van de SOP was echter van korte duur. In de
politiek turbulente periode van 1969, toen massale stakingen van het

lerarenkorps tegen de toenmalige regering van Pengel uitbraken, liep Biswamit re als Statenlid van de regerende SOP over naar de oppositie. Hij
veroorzaakte hierdoor mede de val van de regering. Behalve onvrede over

het dictatoriale optreden van Pengel zou vo lgens Sedney (1997: 74-75)
zijn overstap naar de oppositie zijn geschied op aandrang van zijn zoon
(August), destijds voorz itter van een vakbond voor hogere ambtenare n
en grote tegenspeler van Pengel.
Na de val van het kabinet-Pengel trad een zakenkab in et aan. In deze regeerperiode fungeerde Biswamitre van 1 augustllS tot 11 november 1969
als voorzitter van de Staten van Suriname.
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OPVATIINGEN
Ove r de opvattinge n en het functioneren van Biswamirre in de politieke

arena van Suriname bestaat geen duidelijk beeld. Dit heeft ook te maken

l11et zijn genuancee rde en gematigd e opstelling en zi jn publicaties, die
de conse nsus in de sa menl evi ng verwoo rdd en (Ma rshall 2003, 55-57).
Bisw31l1irre was een democraat, voorstander va n evenred ige vertegen woordiging bij ver kiezin ge n en voo ral sterk gekant regen ol iga rchi eën.
M er name in de jaren dertig en veertig heeft Bisw3mirre een invloedrijke

ro l gespeeld, niet alleen als lid va n d e Ko loniale Staten, maa r oo k als
pleitbezo rger va n de werklozen. Zo was hij in oktober 193 1 tijd ens een
g ro te mass3meet in g tege n werkloosheid sa men m er de link se volkshelden Lo ui s Doed el en Anton d e Kom een van d e voormannen van d e
protestbeweging tegen het Koloni aa l Bestuur. Het pro test mondd e uit
in onge regeldheden, waarbij één dode en twee gew o nd en vielen. D e
toenmalige gou ve rneur A.A.L. Rutgers meende dat er sp rake was van

co mmunistische infiltratie in Surina me (Ra msoedhI 990 , 32). Opmerkeli jk is d at de toenm a lige procureur-generaal Biswami tre bestempelde a ls

'een d emagoog va n hetzelfde ka li ber als Theo de Sanders, Wolff, Doedel'
(Sc ho ltens 1986 , 154). Biswa mitre lOonde ec hter begrip voo r de in nood
verkerende bevolking en haat streven o m doot middel va n organ isatie
en prOfeS t iets te d oen aan de grote we rkl oos heid en a rm oede die heerste
in Surin a me. Hij wilde oo k bewe rks te lligen dat H indostane n en Java ne n
zich voel d en en werden bescho uwd als echte Surin a mers.
Ook in kwesties over Hindostan en en hun religieuze belev in g steld e
Biswamitre zic h ge ma ti gd en onpartijdig op. Hij fungee rde a ls advise ur
va n h et Ko lo ni aa l Bestuur en de Nede rland se regering. In d e jaren dertig
leidd e bij voorbee ld het slac hten van rund eren d oor mos lims en varkens
door hind oes rot o nge regeldh eden en polarisatie. Op instigatie van Biswamitre voerde d e ove rh eid d e rege ling in dat voor het slachten van ee n
rund of ee n va rk en in geb ied en waar hind oes én m osli m s woonach tig
waren een vergunning va n d e di strictscommi ssa ri s vereist was.
Biswamitre was een c riticus van het Ko lo ni aa l Bestuur m et betrekking

tot de ko lo nia le politiek in de jaren dertig. Hi j hekeld e de bevoordeling
en benoeming van Ned erla ndse ambtenaren met Ind isc he bestuurservaring in het Surin aamse bestuursapparaat: d e d oo r gou verneur Ki elstra
gepropageerde pol itiek va n 'veri ndi sc hing' in Surin a me, die een breuk

beteke nde met de tot dan toe gevoe rde assi milatiepo litiek. Kielstra's
beleid o msc hreef hij a ls een 'vivisecti e o p d e Surinaamse gem ee nsc hap'

(Ra msoed h 1990: 122 ).
Een belang rijk e controverse waarbij Biswa mitre ni et d e m eerderh eid
va n de Hindos tanen en Javan en achter zich kreeg, en evenmin het Kolo ni aa l Bestuur, betrof de wettelijke erkenning va n ges lo ten hindoe- en
mosl imhuwelijken vo lge ns de eigen adat, de zoge heten Aziatische huw elijkswergev in g. Biswa mirre was sa men m et de C reoo ls-sted elijke elite van
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oordeel dat voor de handhaving van het concordantie beginsel in het recht
geen bijzondere rechtsregels voor groepen nodig waren. Hij was dan ook
tegenstander van de wettelijke erkenning van het religieus huwelijk van
hindoes en moslims, zoa ls voorgesteld door Kielstra. Zijn mening was
dat er zo 'apa rtstelling' zou plaatsvinden van hindoes en moslims, tenvijl
zij juist burgers van Suriname moesten worden. Volgens Biswamitre zou
het resultaat daarvan zijn dat zij min of meer als vreemde lingen, en niet
als Surinamers, zouden worden beschouwd en dat men dit als legirimatie
zou gebruiken om hen van het politieke en sociale leven uit te sluiten.
Volgens gouverne ur Kielstra kwam het achterwege blijven van een wettelijke erke nning ec hrer neer op discriminatie van Aziaten die volgens hun
traditie trouwden. De meerderheid van hindoes en moslims vond de gelijkstelling, in casu erkenning van hun huwelijk, een gelijkberechtiging. In
een publicatie uit 1935 getiteld Hoeveel rechtsstelsels? schreef Biswamitre:
'[In] Suriname met een bevolking van verschillend ras moet het beginsel
van unificarie van het recht worden gehuldigd.' Op polemische wijze stelde hij: ' Hoeveel rechtsstelsels? Het antwoord: Slechts één! rn het belang
der Surinaamsche gemeenschap en in dat der Hindostan i's en lndonesiërs
alsook ter vermijding van enorme energieverspi\ling, dient de heerschende
rechtseenheid gehandhaafd te blijven' (Biswamitre 1935: 16).
Kielstra , die tegen de tot dan toe gevoerde Nederlandse assimilatiepolitiek
was, voerde ondanks de tegenstand van de Surinaamse politieke elite gedurende de oorlogsjaren de wettelijke erkenn ing van het Aziatische huwelijk
in (z ie Ramsoedh 1990: 122-133). Biswamitre betoogde - waarschijnlijk
ten onrechre - dat de Aziatische huwelijkswetgeving weinig steun had van
de meerderheid va n de Hindostanen, maar alleen van voormannen die
subsidies wilden voor hun religieuze organisaties (Dew 1978: 46).
Deze kwestie rond de Aziatische huwelijkswetgeving is een van de weinige onderwerpen waarbij Biswamitres standpunt afweek van dar van de
meerderheid van de Hindostanen. Desa ln iettemin is hij vanwege zijn gezag
en verdiensten binnen de Hind ostaanse gemeenschap een gerespecteerd
persoon gebleven. Ook op het punt van lijkverbra nding had hij een eigen
mening. In tegenstelling tot veel (christe lijke) Creoolse politici in de jaren
vijftig en zestig was hij voorstander van een wettelijke regeling voor lijkverbranding. Dit werd echter pas in 1968, door de regering van Pengel,
toegestaan. Tot dan konden hindoes hun doden alleen maar begraven.
Biswamitres politieke betrokkenheid bij de staatkundige positie van
Suriname verdient specia le aandacht. In 1946 dreigden de Hindostaanse
en de javaanse groep - samen bijna de helft vall de Surinaamse bevolking
- buitenspel gezet te worden tijdens besprekingen ill Nederland over de
staatkundige toekomst van Suriname. Biswa mitre kwam in het geweer
regen het negeren van de Aziatische groepen bij de besluitvorming. In
mei 1946 richtte hij de Hindostaans-javaallse Celltrale Raad (HjCR)
op, waarvan hijzelf voorzitter werd en Jagernath Lachmon secretaris.
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Laatstgenoemde werd daarna binnen enkele jaren de dominerende leider
van de H indostaanse bevolkingsgroep. Onder druk van de HJCR10 we rd
Biswamitre a lsnog opgenomen in de delegatie naar de Ronde Tafel Conferentie (InC) in Nederland.
Biswamitre stelde zich altijd kritisch op tegenover degenen die naar macht
streefden en een snelle onafhankelijkheid van Suriname wilden bewerkstelli gen. Hij roonde zich ee n voorstande r van ee n ge leidelijke ve randering
va n de staatsrechtelijke verhou dingen. De bevolking moest eerst worden
opgevoed tot zelfwe rk zaamheid en zelfstand igheid. Hij was dan ook tegen
het 3utol1omiestreve n va n de verwesterde stedel ijke elite, die geen rekening
hield mer de Aziatische bevolkingsgroepen (Ra msoed h 1990: 186).
Bij de aanloop naar de eerste algemene verkiezingen in Surin ame, in 1949,
nal11 Biswam itre vo lop deel aan de discussie over de staatsrechtelijke toekomst van het land. Hij kritiseerde sommige woordvoerders, die wel voor
autonomie wa ren maar tegen a lgen1cen kiesrecht. Hij stelde onder meer:
De politieke strijd is o ntbra nd! Gij voelt lIwe burgerrechten bedreigd
jn eigen huis te wo rden. \'Vij willen ook baas in eigen huis zijn. Maar \Vij vragen hier toch. Wat wilt gij
eigenlijk? Een paleis voor u zelf en een gevangenis voor de bevolking.
Autonomie zonder behoorlijke volksinvloed op her landsbestuur kan
ontaarden in oliga rchie. In een tyrannie dat to t knechting van het
vo lk leidt. Het huis waari n wij baas willen zijn , zal door alle burgers
samen worden gebouwd en gestoffeerd. Gezamen lijk zu llen zij daarin
de baas zijn. 11

I.. .J sommigen sc hreeuwen o m baas

Stond Biswa mitre in culrureel opzicht dichter bij de Creoolse groep, in politiek opzicht ve rsch ilde hij op een aa nta l belangrijke punten van mening
met het in de protestantse NPS verenigde Creoolse establishment. Reeds
eind jaren veertig pleine hij voor een evenredige vertegenwoo rdi ging in
plaats van het principe van the winner takes it all en her districtenstelsel,
dat bepaalde bevolkingsgroepen (Hindostanen en Javanen) en gebieden
(districten met een overwege nd Hindoscaanse enJof Javaanse bevolking)
benadeelde. In t 949 werd een twees lac htig stelsel van evenredigheid en
een nieuw districtenstelsel ingevoe rd. Al in de jaren dertig kwam Biswamitre op voor de gelijkbe rec htiging van vrouwen (Biswarnitre 1935: 7) en in
1948 pleitte hij voor het algemeen kiesrecht voo r mannen én vrouwen.
Hoewel Biswarnitre geen tegenstander was va n onafha nkel ijkheid, was
hij wel, zoa ls gezegd, tegen een snelle onafhankelijkheid van Suriname,
een opvatting die per sa ldo ni et verschi lde van di e van VHP- Ieider
10

De HJCA vond ook dat het woord 'koefie' niet meer moest worden gebezigd (Azimuflah
1986: 33; Bruijning & Voorhoeve 1977: 275,488; Oew 1978: 59, 75) .
11 Omhoog, maart 1948.
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Lachmon. De RTC van 1961 noemde Biswamitre een 'kostbare tragicomedie' (geciteerd in Meel 1999: 37). Volgens hem diende 'de politieke
beschaving in Suriname op een hoger pei l te worden gebracht, pas daarna
zou naar uitbreiding van de autonomie van Suriname kunnen worden ge-

streefd' (Meel 1999: 169-170). Een publicatie van Biswamitres hand uit
1969 droeg als ondertitel 'Nationale onafhankelijkheid is een natuurlijk
verlangen van elke gezonde menselijke samenleving' (Vijay, november
1969). Hij waarschuwde dat de fundam entele rechten en vrijheden niet in
gevaar mochten komen. De Universele verklaring van de rechten van de
mens vormde voor hem een belangrijk uitgangspunt. Volgens Marshall

(2003: 57) kan Biswamirre dan ook met recht de fakkeldrager van mensenrechten in Suriname worden genoemd .
Biswamitre voelde zich als cross-overpolitÎcus steeds minder thuis in
het etnisch gepolariseerde politieke klin1aat aan her einde van de jaren

zestig. Na 1967, en vooral na 1969, werd de latente politieke polarisatie
tussen Hindostanen en Creolen manifester en de [Ot dusverre gevoerde , /

verbroederingspolitiek ineffectief (Meel 1994: 641, 656-658) . Door deze
verscherping van de etnische tegenstellingen, die uitmondde in een verkiezingsstrijd tussen de VHF en de NPS en de aan hen gelieerde partijen, wer-

den de SOP en PSV electoraal weggevaagd . In dat klimaat zag Biswamitre
geen politieke rol meer voor zichzelf weggelegd. Mede vanwege zijn hoge
leefrijd vestigde hij zich in 1973 - hij was toen 76 jaar - in Nederland.

INVLOEDRIJK MAAR GEEN PARTIJLEIDER
Dat Biswamitre geen partij leider is geworden, heeft te maken met een

aantal factoren. Hij had geen duide lijke politieke achterban, ook omdat
hij zich in het etnisch gesegmenteerde Suriname nimmer heeft laten verleiden tot het voeren van een etnische politiek. Tot 1946 was hij een informele intellectuele en politieke leider van de Hindostaanse groep, maar
met de opkomst van Lachmon was het gedaan met zijn leiderschap.

De relatie met Lachman was niet hartelijk en volgens ingewijden zelfs
enigszins gebrouilleerd. Biswamirre zou enige aarzeling hebben gehad over
de juridische kwaliteiten van Lachmon [Oen deze bij hem langskwam om
advies voor zijn opleiding tot praktizijn . Vermeldenswaard is een kwestie
uit de jaren zestig over grondbezit, die in de pers breed werd uitgemeten.
Biswamitre en Lachmon stonden als advocaten tegenover elkaar. Lachmon

verdedigde de grootgrondbezitter Paragh, terwij l Biswamitre het opnam
voor de landbouwers van het Pad van Wanica. Biswamitre won deze zaak .
Dat leverde hem veel aanzien op, maar nauwelijks een politieke achterban,
wars als hij was van popu lisme en electoraa l gewin.
Biswamitre had daarentegen wel een grote aanhang onder hoogopgeleide
Creolen, met name van rooms-ka tholi eke hui ze. Deze groep beschouwde
hem echter meer als een opinieleider en intell ectuee l dan als een politicus.
Zijn persoonlijkheid bracht mer zich mee dar hij zich niet als volksleider
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profileerde. In de Surinaamse samenleving, in het bijzonder in de politiek,
zijn extraversie, flexibiliteit en het hebben van netwerken be langrijk om
populair en geliefd te zijn bij het volk. Personen met het karakter van
Biswa mÎtre zijn niet in staat zich in een dergelijke sa menleving sterk te
profi leren.
Hij is bovendien moeilijk te plaatsen bij een bepaalde po litieke stroming

(Marshall 2003: 55-57) . Dat Biswamitre aan het einde van de jaren vijftig en in de jaren zestig in politiek opzicht geen rol van betekenis meer
speelde, hing tevens samen met het feit dat hij vooral werd gez ien als een
man van het establishment, voor wie na 1958 - met de opkomst van de
populisten Pengel en lachmon - geen plaats meer was . Zij n overstap
naar de SDP in 1967 zal zeer zeke r ook ee n negatieve rol hebben gespeeld
bij het ontwikkelen van een herkenbaar politiek profiel. Bovenvermelde
factoren verklaren mijns in ziens waarom Biswamitre weliswaar alom
gerespecteerd werd vanwege zijn kennis, kunde en wijsheid, maar tegelij-

kertijd niet de populaire politicus werd van het Surinaamse volk. Mede
daardoor had hij niet veel politieke tegenstanders. In het parlement, waar
ruzies en soms handgemeen voorkwamen, heeft Biswamitre zich altijd

respectvol gedragen.12
Vanuit politiek-ideologisch oogpunt waren de VHP en de NPS zijn
tegenstanders. Anders dan de VHP benadrukte Biswamitre de culturele
assimilatie van Hindostanen in Suriname. Hij was geen aanhanger van
de door Lachmon gepropageerde verbroederingspo liti ek, omdat volgens

hem Hindosranen, Creolen en Javanen hun eigen zuilen bleven vormen.
Biswamitre hekelde de NPS, omdar deze partij in zijn optiek minder
gekwa lifi ceerde volkscreolen benoemde in her overheidsapparaat. Als
gewezen ropambrenaar die kwaliteit en competentie hoog in het vaandel
had staan, was hij een groor tegenstander van cliëntelisme en patronage.
Dat hij geen minister we rd - voor zover hij dat geambieerd zou hebben
- heeft waarschijnlijk ook te maken mer zijn principiële stellingname.
Biswamirre liet zich niet paaien en ging niet snel een samenwerking
aan met politieke tegenstanders, zoals gebruikelijk is in de Surinaamse
politiek. Zo ging de SDP in 1967, rot ongenoegen van Biswamitre, een

sa menwerking aan met Pengel. Hij weigerde dan ook om naast zijn politiek e leider Findlay te zitten in de Staten van Suriname (Oew 1978: 152).
Biswamitre bleef kritisch tegenover de regering-Pengel en veroorzaakte,

zoals eerder gesteld, mede de val van het kabinet in 1969. Volgens H.
van Amersfoort was Biswamitre in ] 963 waarschijnlijk benoemd tot
eersre gouverneur van Surinaamse afkomst, ware het niet dat hij op dat

moment al de leeftijd van 65 jaar had bereikt.13

12 Er is slechts één incident bekend waarbij hij VHP·politicus Mungra een duwtje gaf omdat
deze hem de doorgang in het parlementsgebouw belene.
13 Mededeling van prof. H. van Amersfoort.
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VERDIENSTEN
Biswamirre heeft veel verdiensten gehad voor de Surinaamse samenleving. In deze bijdrage volsta ik met een kort resumé. In 1924 won hij de
prijsvraag uitgeschreven door gouverneur A.j. Baron van Heemstra over
de aanpassing van het onderwij s in Suriname aan de loka le omstandigheden. Hi j ontving hiervoor zelfs felicitaties van de Nederlandse minister H.
Col ijn. Onder het pseudoniem Adja [nni (gesterkt door het vertrouwen)
betoogde hij in het winnende artikel dat de volksopvoeding zodanig
georga niseerd moest worden dat het grootste deel van de jongeren zijn
bestaan in de landbouw zou kunnen vinden (Gobardh an-Rambocus
2001: 240).
Biswamitte bewoog zich ook op het vlak van culturele en politieke
bewustwording. Naast zijn activiteiten in katholieke kring en voor het
onderwijs was hij inspirator en voorzitter va n twee belangrijke Hindostaanse organ isaties. De organisatie Nau Yuga Oeday (De Nieuwe
Eeuw), waarvan hij voorzitter was, werd in 1924 opgericht. Het was ee n
progressieve culturele veren iging die vooral ijverde voor de acceptatie en
integrati e van de Hindostaa nse groep (Ram soedh 1990: 30). Biswamitte
was ook voorzitter van de in 1943 opgerichte organisatie Djagaran
(Ontwaakt), waarvan Lachmon de secretaris was. Djagaran streefde de
verheffing en erkenning na van het culturele erfgoed va n Hindosta nen.
De statu ur va n Biswamitre is ook af te leiden uit het feit dat hij in 1948
in Paramaribo de opening verrichtte van het warenhuis Kirpalani.
Biswarnitre verw ierf grote bekendheid via interv iews op de radio en bij
de schr ijvende pers als opinieleider. In de jaren vijftig en zes tig schreef hij
regelmatig artikelen in De West. H oewel hij geen academisc he opleiding
had, publiceerde hij veel wetenschappelijke artike len over met name
juridische onderwerpen. Door zijn veelzijdigheid maakte hij echtet geen
sc hool op een specifiek terrein. Hij was meer een jurist en publicist dan
een politicus. Als onderwijzer maakte hij zic h zeer geliefd bij zijn l eer1in ~
gen . Velen consulteerden Biswamitre vaak pro deo vanwege zijn kennis
en kunde. Hij heeft zich als raadgever en adviseur verdi enstelijk gemaakt.
Hij vervulde een ombudsmanfunctie in Suriname, met name wanneer het
problemen met de overheid betrof. Bij zij n huis en kantoor was het een
komen en gaan van personen uit alle lagen van de verschillende etnische
groepen. 14
Op het terrein van het onderwij s heeft Biswamitre verschi llende voorzienin gen gerealiseerd. Z ijn voorstel werd aa ngenomen om hulpleerkrac hten - bekend als ongegradueerdenlblotevoeters - aa n te stellen en zo re
14 Toen de eerste Hindostaan de marathon van Paramaribo won, ontstond binnen de

Hindostaanse gemeenschap een groot gevoel van trots. Er waren toentertijd nauwelijks
Hind ostanen die deelnamen aan sportactiviteiten op nationaal niveau. De winnaar werd
in het huis van Bi swamitre ontvangen, gehuldigd en onder grote belangstelling door hem
toegesproken (mededeling van August Biswamitre) .
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voorzien in het tekort aan leerkrachten. Hij vond dat de districtskinderen
niet slechts opgeleid moesten worden voor de landbouw. Die eenzijdige
opleiding zou in zijn op tiek hun achterstelling alleen maar vergroten.
Biswamitre steunde ook het voornemen van de verenig ingen Arya Dewaker e n Bharat Oeday om te komen rot de oprichting van eigen scholen.
Hij meende dat het onbillijk was dat Hindostanen bij de uitvoering van
hun plannen gedupeerd zouden worden 'omdat de beschikbare middelen
het niet gedogen aan die scholen subsidie te verlenen' (geci ree rd in Gobardhan-Ramboclis 200 I: 240) .

CONCLUSIES
De politieke loopbaan van Biswami tre heefr ups en downs gekend. Was
hij in de jaren twintig, dertig en veertig invloedrijk, eind jaren vijftig en
vooral in de jaren zestig kwam hij door de emancipatie van Hindostanen
en volkscreolen, en de daarmee gepaard gaande etnische polarisatie,
langzamerhand op een zijspoor terecht . Aan het einde van de jaren
vijftig en in de jaren zestig werd hij beschouwd als representant va n
de lichtgek leurd e Creool se elite. Hierdoor kon hij als politicus met een
cross-overpe rsoo nlijkheid geen rol van betekenis meer spelen. 15
Een politieke cultuur waarbij populisme en anti-intellectualisme dominant zijn, bevorderen bepaald niet de selectie van onbaatz uchtige, daadkrachtige en compete nte poli(Îci als Biswamitre. Een in de jaren zestig
versc hen en ca rtoon in De Ware Tijd,16 waarin hij in een spagaat verkeert
tussen het hindoeïsme en het rooms-ka tholicisme en tu sse n Ramkisoen
en C leme ns, met het nationale belang in her vizier, geeft goed aan in
welke positie deze politicus terechtkwam. De worsteling met natievorming in het plurale Suriname tegenover etnische profilering en etn isc he
belangenbehartiging is een politieke spagaat waarin Suriname zich nog
steeds bevindt. Biswamitre had zowel persoonlijk als in de politieke
15 Zijn cross-overpersoonlijkheid en ruimdenkendheid worden ge'mustreerd door het volgende voorval. In 1977 ontmoette ik Biswamitre tijdens een discussiebijeenkomst in
Amsterdam. De stijds was een afrokapsel onder Creoolse jongemannen in de mode. Ook
enkele Hindostaanse jongemannen, onder wie ik, deden daaraan mee. Oe meeste oudere
Hindostaanse mannen keurden deze haardracht sterk af en spraken de jongemannen
vermanend toe . Maar de bejaarde Biswamitre keek met ingehouden glimlach naar mij
en mijn afrokapsel en sprak mij aan met 'revolutionair'. Hoe anders was de opstelling
van de Hindostaanse leider lachmon in dit verband. In 1972 toog ik met een langharige
schoolvriend naar het kantoor van lachmon. Er was met veel moeite een gesprek met hem
gearrangeerd om mijn vriend wellicht in aanmerking te laten komen voor een studiebeurs.
lachmon zag een Hindostaanse jongeman met lang haar verschijnen. Hij gaf op dirigistische toon en met uitgestrekte hand een terechtwijzing: 'Ga eerst je haren laten knippen.'
Dat was het einde van het gesprek. Blswam'ltre daarentegen liet op mij de indruk achter
van een e/der staCesman. Dat hij bereid was om op hoge leeftijd Surinaamse jongerenorganisaties in Amsterdam te adviseren, typeert zijn toegankelijkheid en onbaatzuchtige
opstelling.
16 Het jaar en de datum van verschijning in De Ware Tijd waren voor de auteur niet meer te
traceren.
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praktijk deze worsteling meegemaakt.
Zijn bijdragen aan de Hindostaanse emancipatie, het onderwijs, en de
juridische en staatkundige ontwikkeling van Suriname zijn evident. Hij
heeft niet de waardering gekregen die hij verdiem. Vanwege zi jn ve le
publicaties op juridisch gebied stelde De Ware Tijd in 2001 de vraag
waarom er bijvoorbeeld geen rechtsinstituut is vernoemd naar Clemens
Biswamitre.
Zijn verdiensten bleven in Nederland niet onopgemerkt. Hij ontving in
1970 in Suriname een konink lijke onderscheiding (Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau) uit handen van de toenma lige gouverneur Johan Ferrier. Na vestiging in Nederland hield Biswamirre zich verder grotendeels
afzijdig van commentaren op de situatie in Suriname. In 1980 overleed
hij op de leeftijd van 82 jaar. Conform zijn katholieke achtergrond en
zijn hindoewortels werd hij na een requiemmis gecremeerd, een passend
afscheid van een groot Surinamer met een cross-overpersoonlijkheid.
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Helen Wjjngaarde

De kracht van een klederdracht
Kotomisi.
Moro m'e luk yu, moro y'e

tn0l1

Op Prinsjesdag 2006 ging oud-Kamerlid Varina Tjon A Ten gekleed als
kotomisi naar het Binnenhof in Den Haag. Z ij droeg een traditione le
bigi koto 2 met op haar hoofd een van dezelfde stof gemaakte angisa (afbeelding 11 _ Haar statement luidde: 'Ik heb mijn Surinaamse achtergrond
meegenomen in mijn doen en laten, zakelijk, Nederlands parlementariër,
niet te prominent Surinaams, maar we l met de Surinaamse warmte.' Het
was niet de eerste keer dat deze kleurrijke Surinaamse dracht brak met

de gebruikelijke dress code bij dergelijke officiële gelegenheden. In 1998
droeg Parricia Remak tijdens haar in stallati e als Kamerlid een traditio-

nele kato. De feeste lijke Surinaamse klederdracht baarde veel opzien.
In het Sranantongo betekent kotomisi letterl ijk 'dame die een rok draagt'.
Met 'kotomisi' wordt zowel de vrouw aangeduid die ee n kotO (rok )

draagt of in het algemeen de Creoolse klederdracht, als die klederdracht
zelf (Van Donselaar 1989: 214; Bru ijning & Voor hoeve 1977: 338).
De letterlijk en figuurlijk van sy mbolische betekenissen bolstaande
kotomisidracht heeft zich waarschijnlijk in de stad ontwikkeld na de
periode van het Staatstoezicht in 1873 (Van Lelyveld 1919 : 259; HenarHewi tt 1987: 10; Van Putten & Zanringe 1993: 381. De uitspraak dar
de koromisi in de slaven tijd ontstaan is uit de lenden- of heupdoek 3
van de slavinnen, als een creatie van de jaloerse echtgenotes van blanke . /
plantage-eigena ren , is gebaseerd op verhalen di e generaties lang binnen
1 Een regel uit het ged icht Kotomisivan J. Pont in het blad Soa/a. 1962. De volledige tekst
staat in Van Putten & Zantinge (1993: 48).
2 Oe patronen op de stoffen die gebruikt worden voor de kota (rok), de yaki (jakjel en de
angisa (hoofddoek), va rieren van oude. opnieuw uitgebrachte dessins tot nieuwe patronen
die te maken hebben met actuele gebeurtenissen. Een goed voorbeeld van dat laatste was
de bigi kota van Varioa Tjon A Ten. Oe stof kwam Uit Suriname en was speciaal voor deze
gelegenheid ontworpen . Oe basiskleur was rood-wil-blauwen bedrukt met het motief van
de Nederlandse leeuw, om aan te geven dat het hier ook een voetbalnatie betreft waarin
Surinaamse voetballers een belangrijke rol spelen. Oe traditionele armbanden die zij
droeg, worden nog steeds 'boeien' genoemd: een verwijzing naar het slavernijverleden.
3 Deze doek, die in Suriname bekendstond onder de naam pantje, paantje, pagne of pagni,
reikte tot de knie of enkels. Het bovenlijf bleef gewoonlijk onbedekt. Philip Fermin (1770:
119J beschrijft de pa gne als 'een stuk lijnwaat van twee en een halve el lang en van eene
el breed , waarmeede zich de vrouwen het lighaam, behalven de axels, omwinden; dit
gaat gemeenlijk tweemaal om het lighaam; en de einden die kruisselings over malkander
gaan, worden steeds va n binnen toegevouwen, om het vast te houden. Deze pagoe gaat
gewoonlijk tot de helft van de beenen, om te bedekken het geene de schaamte ve rbiedt te
laaten zien.'
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Prinsjesdag 2006, de kotomisi in het huis van de democratie; collectie Varina Tjon A Ten
families circuleren en geacce ptee rd wo rden. De ve ro nd erste llin g dat de
koro eige nlijk slavenkledin g is en ontstaa n o m de slav inn en te vern edere n
en hun vormen re verdoeze len, leefr nog steeds bij ve len en kan een reden
zijn o m de d rac ht af te wij ze n.

Helen W ijngaarde

Oe kracht van

len kl e derdracht

Toen de koto kwam had dat twee functies. De vrouwen va n de
slavenmeesters wilden dat de slaven die aantrokken zodat hun mannen de goed gevormde figuren van de slav innen niet zouden kunnen
bewonderen . Maa r ook de slaven hadden hun reden om de koto, met
vele kledingstukken, de big; koto, aa n te trekken. Bij zweepslagen
kwamen die minder hard aan (Weekkrant De Ware Ti;d, 7 tlm 13
juli 2006, B4).
Albert Helman geeft de volgende visie op de mogel ijke herk omst va n de
'koto misi-k leding' :
werden door die meesteressen juist misbruikt en aangezet om buitenshui s door prostitutie hun kost- en kl eedgeld op te brengen. Om de
bekoorlijkheden van zulke jonge sla vinnen zoveel mogelijk voor de
ogen der 'heren ' verborgen te houden, werden zij door hun meesteressen bij wijze van gu nst in grote hoeveelheden wijd-uitstaand
textiel gehuld en bemutst - iets wat de pronkzieke negerinnetjes zich,
o nbewust va n de potsierlijkheid va n hun uiterlijk, maar al te graag
lieten aanleunen. Een mode die zich van lieve rlee ontwikkeld heeft tot
de ' feestelijke', ook door oudere vrouwen gedragen, maar niet bijster
flatteuze 'volksdracht', die de (om folkloristische rede nen nog voortbestaande) 'koromisi-kleding' is. Een dwaze herinnering aa n penibele
tijden en situaties! (Helman 1982: 120).
De traditionele kata is waarschijnlijk een samensmelting van kleding uit
West- en Centraal-Afrika met kleedgewoonten 4 en elementen uit de heersende Europese mode uit de achttiende en negentiende ee uw (Van Putten
& Za ntinge 1993: 22-23; Brommer 1991: 79-83; Heal y 1986: 26-27) .
Wat maakt de kotomisi zo speciaal en waar komt deze klederdracht met
haa r complexe achtergrond va ndaan ? Om wat meer inzicht te krijgen
in de rol die deze traditionele kl eding in de hedendaagse Surinaamse
samenleving speelt, heb ik een aantal Creoolse vrouwen benaderd van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden, die een culturele
verbondenheid met deze dracht hebben. Ik legde ze een aantal standaardvragen en één open vraag voor. 5 De bereidheid om te antwoorden en het
4 De kleding van de slavinnen op de plantages en in de stad, én die van de vrije, gekleurde
vrouwen, toonde grote verwantschap met de in West- en Centraal-Afrika gedragen
kleding . Veel van deze gewoonten zijn overgenomen en aangepast, zoals het doorgeven
van boodschappen via de kleding . De symbolische geweven of gedrukte patronen in de
stof en de kleur van de stof verwijzen vaak naar leeftijd, status en gemoedstoestand van
de draa gster, een gebruik dat nog steeds in West-Afrika bestaat en dattot op de dag van
va ndaag terug te vinden is in de kleding van de kotomisi.
5 De standaardvragen hadden betrekking op algemene kennis over de klederdracht zelf.
zoals de namen van de verschillende vormen van de kotodracht en de bindwijzen van de
angisa. De antwoorden op de open vraag Wat betekent de koto voor jou?', heb ik letterlijk
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enthousiasme om mij de nodige informatie te verschaffe n was zeer groot.
Bovendien hrachten deze vrouwen mij weer in contact met :1ndere informanren, waardoor ik mijn 'werkterrein' steeds verde r kon uitbreiden.

VERANDERENDE KlEEDGEWDDNTEN
De tekeningen en prenten gemaakt door Europese bezoekers die in de
achttiende en negentiende eeuw naar Suriname kwamen, geven o ns een
beeld van het dagelijks leven en de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen (Ko lfin 1997; Hoefte & Medendorp 2003) . De afbeeldingen van
onder anderen Theodore Bray, P.]. Benoit, Willem Winkels en Arnold
Borret geven de kleedgewoonren weer van de rijke slaveneigenaren, de
vrije kleurlingen en de slaven. De kleurrijke doeken, vaak in verschi llende
lagen over elkaar om de heupen geknoopt, de felgekleurde rokken en
sjaa ls, de kunstig gevouwen hoofddoeken en het geb ruik van sieraden,
geven het versc hil in status aan tussen de slavinnen, de concubines en de
vrije, gekleurde vrouwen. Behalve status gaf de kleding van de slavinnen
in ve le gevallen aan tot welke ge loofsovertuiging hun eigenaars (in een
enkel geval ook de slavin zelf) behoorden.
De kleding van de koromisi vormt rot op heden een dankbaar en exotisch
onderwerp voor schi lders en fotografen. Helaas wordt daarbij vaak
voorbijgegaan aan de naamgeving van de kleding en de symbolische
bcrekenis van stofpatroon en -kle ur. 6 De illustraties van Benoit tonen de
sobere werkkleding van de veldsla vinnen, die in schri l conr ra st staat met
de deftige Europese kleding van de blanke elite en de door stadsslavinnen en gekleurde concubines gedragen kleding. In zij n werk laat Benoit
duidelijk het grote verschil zien dat rond 1830 al bestond tussen de da gelijkse en de feestelijke kleding van de versc hill ende bevolkingsgroepen
en de overdadige weelde waarmee de blanke elite en de deftige misi's,
de 'huis houdsters', zich omringden. Hoewel het bij de vrije mulattinnen
en slavinnen algemeen gebruikelijk was her bovenlichaam onbedekt te
laten, toont Benoit de overgang van het dragen van her paantje naar de
langere, ruimvallende rokken en het gebruik van éé n of meerdere sjaals
om het bovenlichaam te bedekken (Be noit 1967: pI. V, Vlll-XX ). Al zijn
de afbeeldingen het product van persoonlijke waarnemingen, zij geven
toch over het algemeen een redelijke indruk van de veranderende kleedovergenomen en in mijn artikel geciteerd. Oe reacties - ook uit Suriname - op deze vraag
waren zeer verrassend en liepen uiteen van 'een pijnlijke herinnering aan de koloniale tijd'
tot zeer positieve waarderingen voor zowel de traditionele big i koto als de moderne korte
variant. Belangrijk voor mijn onderzoek waren ook de open gesprekken die ik voerde met
bestuursleden van de Surinaamse Vereniging Bromki Dyari (Amsterdam Zuid-Dostl en
leden van de Stichtmg Mi Bosie (Nijmegen). Met dank aan Thea Doelwijt en Christine van
Russel-Henar voor hun hulp en waardevolle adviezen.
6 In BijlmerAir 2004, een samenwerkingsproject van Centrum Beeldende Kunst Zuidoost
en Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, worden in een fotoreportage de bekendste
angisa's als kunstwerk getoond.

gewoonten, die tevens het verschil in status, zowel op de plantages als În
de stad) benadrukten.
Het onbedekte bovenlichaam gold als een normaal verschijnsel en werd
nÎet als onzedelijk ervaren totdat de 'herziene strafverordening van 1873'
een einde maakte aan deze gewoonte. Van overheidswege werd voorgeschreven wat men moest dragen om als gekleed te worden aangemerkt:
Niemand mag buiten zijne woning geheel ongekleed verschijnen. Om
als gekleed te worden aangemerkt, moeten mannen minstens met
broek en hemd of boezeroen, en vrouwen minstens met rok of paantje
of japon gekleed zijn. Kinderen beneden den twaalf jarigen leeftijd
moeten zijn gekleed met een broek of lang hemd. Overtredingen van
dit artikel door personen boven den 15 jarigen leeftijd worden gestraft
met een geldboete van twee gulden en 50 centen tot vijfentwintig gu lden . Bij overtreding door personen beneden dien leeftijd begaan, kan
die boere worden opgelegd aan ouders, voogden of hen, die zich met
de zorg of her toezigt op die kinderen hebben belasr (Gouvernements
Advertentieblad 1873, nr. 15).

De lange, ruime rok die a ls gevolg van de verordening nu boven de
borsten werd vastgebonden, werd al in 1830 door Benoit afgebeeld, en
is waarschijnlijk de voorloper van de kata met katobere (Van Putten &
Zantinge 1993: 34, 37).

DE KDTOMISI
De kata is de typische dracht van de Creoolse vrouw (Van Putten &
Zantinge 1993: 38) . Tot aan het begin van de twintigste ee uw is de
koromisi een vertrouwde verschijning in het dagelijks straatbeeld. De
basiselementen van de klederdracht zijn de lange, wijde rok (kata), het
jakje (yaki) en de hoofddoek (angisa) . De rok van de kotomisi wordt
vo lgens vaste regels gemaakt. Voor het bepa len van de juiste lengte wordt
de rokband tussen de tanden genomen en in plaats van een zoom is er
een tegenzoom (stootkant) van ongeveer dertig centimeter. De korobere,
vast onderdeel van de kata, ontstaat door boven de borsten een band of
doek te binden . Het overtoJlige, bovenste gedeelte van de rok va lt nu als
een grore plooi over de band heen, een ruimte die als tas kan fungeren
(He nar-Hewitt 1987: 31) .
In de loop der tijd zijn verschillende onderdelen aan de klederdracht
toegevoegd, zoals het hemd (empi), de onderrok (ondrokoto) en de onderbroek tot de knieën (ondrobruku). Onder de ondrokoto wordt vaak
een lendendoek (pangi) gebonden. Om de taille extra te verbreden, wordt
onder de yaki een worstvormig kussentje gebonden, de famiri of koi. De
koi, waarschijnlijk afgeleid van het Franse woord queue, werd volgens
een respondent ook als geheime bergplaats gebruikt. Ten slotte wordt
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over de koro ee n tap'kot'allgisa (een soort omslagdoek) gedragen en
drapeert men ove r één schouder een tapuskill -pal1gi (letterlijk: een doek
die de huid bedek t) (Va n Putten & Zantinge 1993: 49).
Dé kotonlisi en dé koro bestaan niet. De koro kenr verschi llende stij len
en vo rmen. Zo onderscheidt men het her; stel, waarbij koro, yak i en
angisa van dezelfde srof zijn gemaakt, en de a(oeskill, waarbij yaki en
a ngisa dezelfde kleur en hetzelfde stofpatroon hebben . Het heri stel en de
afoeskin worden vandaag de dag nog gedragen.
In de loop der tijden heeft de koto zich ontwikkeld tot verschillende
klederdrachten. Aan de specifieke vorm, het stofpatrooll en de kleur kon
men zien of de draagster naar het werk of naar een feest ging, naar de
kerk of naar ee n begrafenis. Zo herk ent men de 'we rkvrouw' aan ha ar
wroko koto, een eenvoudige koto met een kortere rok dan die van de
traditionele koromisi, terwijl de jarige ((ri;ari mis;) die een kroonjaar
(bigi iari) bereikt heeft, aan haar deftige koto met proisi allgisa herkend
kan worden (Henar-Hewitt 1987: 40).1 De witte of zwarte domru amt
en de w itte rowkoto zijn traditionele rouwkoro's die rot op de dag van
vandaag in gebruik zijn (Van Putten & Zantinge 1993: 52).
De koromisi kan met haar hele verschijning bepaalde mededelingen doen,
die echter slec hts door ins iders worden begrepen. Zo geven de twee linten aan de rugzijde van de yaki, de yakilillti, de burgerlijke staat van de
draagster aan . Zijn de linten gevouwen, dan geeft de kotomisi aan dat
zij a l 'bezet' is. 'Gladde' linren betekenen dat de draagster nog 'schoon'
is, dus 'maagd' . De stand van de tapuskin-pangi sp reekt ook ge heimtaa l.
Over de rechterschouder gedragen betekent het dat de dame in kwestie
nog 'v rij ' is, hangr de tapusk in-pangi echte r over de linkerschouder, dan
is zij niet meer beschikbaar (Va n Putten & Zantinge 1993: 65).
Een koromisi is niet compleet zonde r angisa, want - zo wordt er gezegd
- een koromisi zonder angisa is als Sinterkl aas zonder mijter (HenarHewitt 1987: I I). De plankhard gesteven angisa, die goedkoper is dan
een koto, wordt nog steeds ged ragen, met name door oudere Creoolse
vrouwen . Het stofpatroon, de verschillende bindwijzen en zelfs de stand
op het hoofd geven een geheime boodschap door, die door insiders
geïnterpretee rd en begrepen wordt. De gewoonte om non-verbale boodschappen via een hoofddoek door te geve n, is waarschijn lijk met de
tot slaaf gemaakte Afrikanen uit West-Afrika meegenomen (Teenstra
1835: 154). Bekende bindwijzen die een speciale boodschap uitdragen,

In 1978 heeft IIse Henar-Hewin in haar boek Surinaamse kOlO's en angisa's als eerste
over deze klederdracht voor de Creoolse vrouw geschreven. Een fotoreportage in Surafco
Mag8zine 11, 2003) geeft een overzicht van de koto's die in de afgelopen honderd jaar
door Creoolse vrouwen gedragen werden. Het aangeven van beroep, status, welstand
en gemoedstoestand via de kotomisidracht komt nauwelijks of niet meer voor. Deze
kledingcodes worden wel nog op speciale feesten, bijeenkomsten en kotomisishows gepresenteerd.

zijn bijvoorbeeld Feida, waarvan
de bekendste modellen wel Let
them talk en en Wacht mij op
de hoek zijn. Deze bindwijze,
met de punten omhoog gestoken,
drukt boosheid of verzet uit. Een
andere populaire angisa is de oto
bak a (letterlijk: autoachterkant,
de naam slaat op de bumper van
de auto). Hierbij zijn de naam en
de vorm aan elkaar gerelateerd.
Van bekende oude hoofddoeken
met traditionele motieven en teksten wordt nog regelmatig een replica gemaakt. Zo'n replica, vaak
te koop aangeboden bij onder
andere Jeruzalem Bazaar in Paramaribo, garandeert een vorm van
continuïteit in de kledingtraditie.
Na de onafhankelijkheid in 1975
verdwenen de patronen, teksten
en symbolen van het koninklijk
huis, om plaats te maken voor
ontwerpen die meer te maken
hebben met actuele (politieke)
Ang isa bij Keti Koti (de 1 juli-vieringl
gebeurtenissen in Suriname. Van
Putten en Zantinge onderscheiden vier categorieën doeken: doeken waarvan de namen aan elkaar gerelateerd zijn; doeken met een volkswijsheid
als naam; doeken met namen naar aanleiding van voorvallen van alledag;
en gelegenheidsdoeken (1993: 82-89).8 In Suriname, op de Nederlandse
Antillen en Aruba, en ook in Nederland, dragen nog steeds veel Creoolse
vrouwen de angisa, ook zonder koto. Bovendien neemt de gewoonte toe
om op 1 juli, de Dag der Vrijheden, een angisa te dragen .

DE STATUS VAN DE KDTDMISI
Tegen het einde van de negentiende eeuw ontstond binnen de Creoolse
middenklasse een vorm van onderlinge sociale rangorde. Kleding en ook
huidskleur speelden daarbij een belangrijke rol. Kleding werd gezien als
een statussymbool en als bevestiging van de plaats in de samen leving. Hoe
De herkomst van de namen van de doeken en de vele verschillende bindwijzen worden
door Van Putten & Zantinge per categorie voor zover mogelijk uitvoerig beschreven . . /
Tijdens kotomisishows legt de draagster met name de angisa's met een volkswijsheid
lodo) als boodschap uit. Bepaalde tradities die verloren dreigden te gaan, worden op deze
shows weer nieuw leven ingeblazen.
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lichter de huidskleur, hoe Europeser de kleding. Vanuit de optiek van de
beter gesitueerde Creoolse middenklasse werd het dragen van een koto nier
erg ' beschaafd ' gevonden. Die kleding herinnerde te veel aan de slavernijperiode en werd dan ook geassocieerd mer de lagere vo lksklasse. Er kwam
ook steeds meer kritiek op de 'vrouwen met de wijd uirsr:1:1nde rokken'.

Hoewel hij slechts korte tijd in Paramaribo verbleef, gaf A.H . Pareau in
1898 een gederailleerde beschrijving van zijn visie op de kotomisi:
Meer bezwaar heb ik regen de wijze waarop de negerinnen de rokken
dragen, n.1. zooa ls de echte cotto~misies dit doen. Wam men moet
we ten dat men de misies verdeelt in corro-misies, die zich houden aan
de nationale klederdracht, partomisies, d ie jacquetten dragen als Eliropeesc he dames maar toch een hoofddoek, en kreitimisies, die noch
in hoofdtooisel, noch in de keuze van de japonnen voor de blanke
dames onderdoen. r.. .1de rokken worden onder de oksels bevestigd,
daarbij zijn de rokken zodanig gesteven, dar zij wijder uitstaan dan
het geval is bij hare Scheveningse zusters. Over de breede schouders
dragen zij een soort mantelrje of paantje, en gelijken zij op plompe
pyramidale wezens, die nauwelijks als vertegenwoordigster van het
zwakke geslacht kunnen gelden (pareau 1898: 38-40).
Een paar jaar later schreef H.P.N. Muller na een bezoek aan Suriname
het volgende over de dracht van de koromisi :
De Mularren gaan Europeesch gekleed. Hun vrouwen kleeden zich
naar de mate van haa r blank bloed, hoe meer zij dit bezitten, hoe
meer Europeesch is de kleeding. Onder de handwerkende klasse hebben zij een dracht aangenomen, die ik op de gehele wereld nog niet
heb aanschouwd en die haar een allerwonderlijkst uiterlijk geeft. Zij
binden zich nl. een dikke heuprol van srro om de heupen onder de
uiterst bome katoenen kleeding, waardoor zelfs de mageren onder
haar her uiterlijk krijgen van wandelende tonn en. Altijd dragen zij
een bomen katoenen doek om het hoofd gewonden. Voornameren
onder haar, zg. palero-misis, onderscheiden zich in haar kleeding van
blanken alleen door dien hoofddoek (M uller 1905: 463).
In de eerste helfr van de twintigste eeuw verdwijnr de kotomisi min of
meer uit het srraarbeeld. En daarmee ook grotendeels de gewoonte van
de koromi si om met haar kleding te communiceren.

DE GElEGENHEIDSKOTOMISI
De kotomisi van vandaag is een 'gelegenheidskoromisi'. Zij wordt slechts
gedragen bij bijzondere gelegenheden, zoals feestelijke bijeenkomsten,
optochten en begrafenissen. De vraag 'Wat betekent de koro voor jou?',
Helen Wilnglllrde
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riep vooral bij Creoolse vrouwen in de leeftijdsgroep van zestig jaar en
ouder veel herinneringen op aan hun jeugd in Suriname en aan de oma in
haar koto. De koto staat voor de geborgenheid en warmte van vroeger.
Een uitspraak van een van de respondenten :

De koto betekent heel veel voor mij. Het is een stukje eigen geschiedenis dat ik vooral associeer met mijn groormoeder, die heel veel voor
mij heeft betekend. Ik heb er helemaal geen negarieve gevoelens bij,
integendeel, ik voel mij lekker als ik het aan heb. Voor het gemak trek
ik soms de moderne versie aan, maar voor mij blijft alleen de bigi
koto met koi en korobere de enige echte.
Voor Carlien bestaat alleen de bigi koto: 'Ik ben grootgebracht met de
bigi koto. Denken aan de koto voert mij terug naar mijn kinderjaren. Er
komen meteen twee oma's in beeld. Eén als gebruikster en de ander als
producent van de koto.' Een andere respondent drukt zich kort maar
krachtig uit: 'Een kotomisi associeer ik met kracht en respect'.
Liesbeth zit in het bestuur van de Surinaamse vereniging Bromki Dyjari,
die zich net als vele andere Surinaamse verenigingen ten doel heeft gesteld
het verzamelen, conserveren en doorgeven van Surinaamse tradities. Zij
ziet het dragen van een kata als volgt:
Ik heb mij als jong meisje en jonge vrouw nooit verdiept in de kotocultuur, omdat het mij van huis uit ook nooit opgelegd is en het ook
nooit een belangrijke plaats had in mijn opvoeding. Hoewel mijn oma
en die groottantes in koro gekleed gingen, heb ik van mijn moeder dat
zij daar totaal geen behoefte aan had . Het waren wel heel licht getinte
dames en toch waS daar niets mis mee. Mijn oma, die heel vroeg
overleden is, heeft, naar mijn moeder vertelde, ook altijd de koro met
trots gedragen . Kennis over en het dragen van een koto heb ik mij pas
na mijn vijftigste eigen gemaakt. Ik ben ervan gaan houden en vind
het jammer dat de koro bij vele van onze mensen niet die waardering
krijgt die zij toekomt.
Men voelt zich over het algemeen 'een ander mens' met de koto aan, 'je
gaat ook anders lopen.' Deze uitspraak brengt ons bij de kotomisi Tante
Es, een personage uit het televisieprogramma Raymal1l1 ;s laat van Jörgen
Raymann. In de rol van bijdehante en nieuwsg ierige Surinaamse kotomisi
worden aan de gast vaak zeer directe en soms ronduit hilarische vragen
gesteld, vragen die in deze context gesteld kunnen worden, maar die
onder andere omstandigheden waarschijnlijk ongepast zouden zijn.
Voor het aanschouwen van nieuwe creaties van de kotomode is het niet
nodig naar een exclusieve modeshow te gaan. Een bezoekje aan een groot
park of stadsplein waar de Dag der Vrijheden op ] juli gevierd wordt of
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een middagje op het Kwakoefestival laten een doorlopende show zien
van de ni euwste Afro-Surinaamse creaties en een keur aan historische
en moderne koto·s. Afro-Surinaamse jongeren experimenteren met hun
koro. Naast de pangi met kleurrijke applicaties die strak over de spijkerbroek gedragen wordt, komen de fanrasievo l gestrikte hoofddoeken
meer en meer in de mode. Deze staan vaak in geen enkele relatie tot
de bekende, stijfgesteven a ngisa's die via stofpatroon en bindwijze hun
boodschap kenbaar maken. Een jonge Surinaamse vrouw vertelde mij
over haar var iatie op de moderne kata:
Op 1 juli of op Surinaa mse feestjes als de dress code koto is, draag ik
vaak een kom, Omdat ik de traditionele kota nogal oubollig en heel
dikmakend vind, geef ik er mijn eigen twist aan, mijn eigen Afrikaanse
draai. Als basis heb ik mijn eigen kata, een zogeheten Motyo Koto,
die wat moderner is omdat de rok korter is. Van pangistof maak ik
soms een rok met hieraan vastgemaakt een onderrok en hieroverheen
trek ik dan soms wee r een spijkerrokje aan . Op het hoofd heb ik dan
een 3ngisa van een andere print dan mijn rok, maar in tegenstelling
tOt de traditionele angisa is deze niet gesteven.
Uit haar verhaal blijkt dat het gebruik van ve rschillende lagen nog steeds
modebepalend is voor traditionele kl eding en dat de pangi een belangrijk
en modieus onderdeel van het geheel vormt.9
De conservatieve korodraagsters zien met lede ogen toe hoe meer en meer
wordt afgeweken van de vaste regels voor het maken van de originele bigi
koro. Oorzaken van deze vera nderende gewoonte n kunnen de hoge kosren zijn en de enorm e, stijfgesteven rokken, hoewel deze, o ndanks hun
omvang, nooit een belemmering zu llen vormen voor het uitvoeren van de
kola-dansi. Een bigi kata laten maken, is een dure aange legen heid, zodat
velen er tegenwoordig voor kiezen er eentje te huren. Zowel bij ouderen
a ls bij jongeren bestaat weinig animo voor het dragen van de traditionele
bigi koro met koi en kotobere. De dracht wordt weinig flatteus gevonden
en is bovendien zwaar en erg warm.

DE KDTD IS BUSINESS
Op de markt in Paramaribo kan men terecht voor zowe l de moderne
(halflange) als de traditionele bigi koto. Sinds eni ge ja ren kan men
rradi ti o nele koro's, ang isa's en pangi's kopen bij ProdomÎsi, een winkel
gespecia liseerd in Afro-Surinaamse cultu ur. In Nederland kan men voor
een 3ngisa, (b igi ) koto of pangi onder a nd ere slagen in de Kotomisishop
9 De pangi is een traditioneel en betekenisvol kledingstuk bij de Marrons. Oe verschillende
technieken om do pangi te versieren maken van deze doeken ware kunstwerkon. In hun
boek De kunst van de Marrons (1999) gaan Sally Price en Richard Price uitgebreid in op
de herkomst en de toekomst van de Marrontextielkunst.

Helen Wijnll '81de Oe kr.cht un .. n klederdr.cht

in Rorrerdam. De eigenaresse
van deze zaak ziet de koto
als cultureel erfgoed en niet

als lol klare: 'Wij geven kennis van deze historische kleding
door en wij vinden het positief
dar sreeds meer jongeren hier- /"
naartoe komen voor advies. De
klanten geven globaal aan war

zij willen hebben en wij helpen
om het idee verder uit re werken en de koto te maken zoals

het hoort.'
De traditionele bigi koto in al
haar verschijningsvormen bestaat uit verschillende onderdelen, die in de juiste volgorde
en volgens vaste regels aangetrokken worden. Het is niet

ongebruikelijk dat de draagster
hiervoor de hulp van een des-

kundige kleedster nodig heelt.
Voor het aankleden van de kotomisi en her strikken van de
angisa, handelingen die vroeger

in de huiselijke kring gebeurden , wordt tegenwoordig een

aardig bedrag betaald . De kata
is business.

Vandaag de dag wordt de bigi

De kotomisi anno nu in feesttenue; collectie HA Wijngaarde

koto naar een traditioneel model met een speciale naamgeving gemaakr of volgens een
eigen versie met minder hulp-

middelen en zonder een speciale boodschap). Op de vraag ol de traditionele srolpatronen nog een bepaalde rol spelen, luidde het antwoord dat
er tegenwoordig minder of helemaal niet meer op wordt geler of de stof
een bepaald patroon met een boodschap heeft. Dit in tegenstelling tot
vroeger, toen de patronen wel naar een speciale gebeurtenis verwezen.
Tegenwoordig let men vooral op de kwaliteit van de stof en volgt men
meer de persoonlijke smaak. Deze eigen variaries op de traditionele
kleding geven volgens velen een gevoel van bevrijding, van niet meer gebonden zijn aan regels. De berekenis van de kleding is nog steeds bekend
bij de oudere Creoolse vrouwen, maar de traditie van het doorgeven van
050 Tijdschrift voor Surill8mistiek 2001.2

boodschappen via kmo en angisa verwatert. Ook in Suriname let men et
tegenwoordig bij het maken van een kmo mÎnder op of de stof wel een
bepaald patroon met een boodschap heeft. De geborduurde kato en de
jmlpanesi koto, gemaakt van batiksrof, zijn grotendeels hiervoor in de
plaats gekomen.
Hoe ziet de toekomst van de traditionele bigi koro eruit? Volgens sombere voorspellingen is zij gedoemd te verdwijnen. De dracht is te duur, te
warm en te bewerkelijk in het onderhoud. Een van de respondenten, zelf
de trotse bezitster van verschillende big i koto's, vermoedt dat de invloed
van de moderne tijd de koto, en met name de originele bigi koto, zeker
niet ongemoeid zal laten:
Het moet er allemaal sneller, draagbaarder en vlotter uitzien. Sommige creaties vind ik wel mooi en ook een verr ijking. Maar het blijft
jammer dat mijn achterkleinkinderen de originele bigi koto in het
museum zullen zien.
De moderne kotomisi draagt een korre, rechte rok met een strook bij het
middel, die de korobere moet voorste llen en een jakje zonder linten. Er
worden geen opvullingen gebruikt en de uitbundig geknoopte hoofddoek
heeft plaatsgemaakt voor een kokette, kleine angisa.
Een kotomisi is niet compleet zonder haar traditionele sieraden. De kettingen, gemaakt van onder meer bloedkoraal, kornalijn en granaat, zijn
tegenwoordig grotendeels vervangen door gouden sieraden. Behalve de
grote armbanden, de zogenaamde boeien die nog herinneren aan de 51avernijperiode, hebben deze sieraden geen specia le betekenis. In de grote
steden in Nederland schieten de gowtu-winkels a ls paddenstoelen uit de
grond. Speciale Surinaamse en Afrikaanse kettingen en armbanden zijn
ook te koop bij de kraampjes van particulieren tijdens de 1 juliviering, op
het Kwakoefestiva! en tijdens andere multiculturele evenementen.
Tegenwoordig wordt steeds vaker de voorkeu r gegeven aan de African
look Met deze kleding, die goedkoper is en minder gecompliceerd dan
de bigi koro, geeft de draagster haar Afrikaanse roots of haar verbondenheid met West-Afrika aan. Niet alle respondenten zijn het met deze
uitspraak ee ns. Liesbeth ziet de AErican look als een modegril en a ls iets
wat met de tijdgeest te maken heeft. Het voordeel van de Afrikaanse stij l,
zo werd over het algemee n gesteld, is dat die gemakkelijk aan te trekken
is en heel modieus is, 'maa r toch zijn de Surinaamse koto en angisa niet
te vervangen door die Afrikaanse mode'.
De vraag naar Afrikaanse stoffen, de zoge na amde African print, is
ondertussen groot. De kleine ondernemer gaat nu inkopen doen in bijvoorbee ld Ghana of Indonesië; er is daar meer keuze, de stoffen zij n er
goedkoper en de arbeids lonen liggen beduidend lager dan in Suriname
of Nederland. De stof van de koto's wordt daar ter plekke geborduurd.
Helen Wijngaarde Oe krlcht vin I.n kled.nlTnht

Gambiaanse jurk anno 2006; collectie H.A. Wijngaarde
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Vaak wordt ook de co mplete koro daar gemaakt, zodat de liefhebber ee n
kanr-en-klare koro, geheel naar Surinaams ontwerp maar made i" Africa,
in Suriname kan kopen, en sinds kon ook in Nederland . (Overigens: de
grootste fabriek van sroffen met Afrikaanse prinrs staat in Helmond,
Noord-Brabant, en voen het overgrore deel van haar productie uir naar
Afrika .)

DE KDTD DP DE CATWALK
Door middel van koroshows, verschillende missverkiezingen, zoa ls de
Miss Alida- of de Krioromamaverkiezing, en cu lturele fesriviteiten, hoopt
men de jongere generatie wat meer re kunnen berrekken bij de eigen geschiedenis en bepaalde tradities levend re houden. Van de deelneemsrers
aan de Miss Alidaverkiezingen 10 wordr bijvoorbeeld verwacht dat zij
goed op de hoogre zijn van de Creoolse cultuur en geschiedenis (Van der
Pijl 2005: 121 ).
Om de 'koro mer naam' bij het brede publiek weer onder de aandachr te
brengen, verschenen er tijdens een koroshow in Torarica negen verschillende thema's op de catwalk. Het publiek kreeg hier de gelegenheid zijn
kennis over verschillende historische en moderne koto's re resten . Deze
op de catwalk verschenen 'koro's mer naam', onder andere de 8rokobere
Koto (zonder koi), Afuskill, Friyari 050 Koto (feesrkoro), Ballya Koto en
Trow-koto, werden niet alleen getoond, maar ook uirgelegd. Om re laten
zien uir hoeveel onderdelen en lagen een bigi koro is opgebouwd, werd
daarna een Kota-striptease uitgevoerd.
Nieuw is ook de Hij in een Kata-Show, waarbij de koromisi een taboedoorbrekende functie heeft. Deze show, in 2005 VQor her eerst
georga niseerd, werd in 2006 wegens groor succes herhaald en za l
waarschijnlijk een plaats krijgen op de lijsr van jaarlijkse evenementen.
De organisaroren van dit evenemenr hopen via de kotomisi tot nu roe
moeilijk bespreekbare onderwerpen, zoals homofilie en travestie, uir de
raboesfeer te halen.

TOT SLOT
De groeiende belangstelling voor de koromisi als cu ltureel erfgoed heeft
mer zich meegebracht dar verspreid over heel Nederland - nier alleen
in de grore sreden - diverse Surinaamse verenigingen en stichtingen zijn
opgericht. Belangrijke doelstellingen va n deze organisaties zijn het verzamelen, bewaren, conserveren en doorgeven van Suri naamse tradities en
gebruiken. Op nationale feesrdagen zijn er evenementen waarbij koro's
in verschi llende sti jl en - door jong en oud - worden gedragen . Bij deze
gelegenheden worden odo's (volkswij shede n) die betrekking hebben op
10 De naam van Alida voor deze missverkiezing is vermoedelijk een ode aan deze slavin, die

op wrede wijze de dood vond. Gezien de periode waarin zij leefde, heeft zij geen koto maar
een pang; gedragen.

het srofpatroon van de betreffende koto of angisa, voorgedragen en uitgelegd. Een voorbeeld: de odo van een met boots kettingen bedrukte koro
luidde: Mi na boto keti, na wan sma è fasi mi (Ik ben een bootsketting,
niemand maakt mij zomaar vast!).l1
De koromisi moet niet gezien worden als een herinnering aan slavernij,
onderdrukking en de koloniale periode, maar als een continu proces dat
begonnen is na de vrijlating van de slaven in 1863. Hoewel de kotomisi
als dagelijkse verschijning uit het straatbeeld is verdwenen, heeft deze
historische Surinaamse klederdracht met haar Afrikaanse en Europese
roots, a ls feesttenue een comeback gemaakt en een centrale plaats ingenomen in de Surinaamse samenleving. Deze trend zet zich thans ook in
Nederland voort.
Achter elke kata schuilt wel een familieverhaal. Of het nu Ameksani
betreft, de vrouw met de rol van ceremoniemeester in de Du, die later als
leadÎllg lady van de marktvrouwen fungeerde, de figuur van Tante Es uit
het televisieprogramma, of een familielid: elke figuur vormt een schakel
in de lange, rijke traditie van de kotomisi. De kotomisi verdient een eigen
ruimte waar zij de naam, de symboliek en de geschiedenis van haar traditionele, kleurrijke klederdracht kan uitleggen en eigentijdse aanpassingen
en creaties kan laten zien.
11 Oude familiefoto's die op de jaarlijkse Konmakandra van de Stichting voor Surinaamse

Genealogie tentoongesteld worden, laten vaak een statige oma zien, gekleed in de tra·
ditionele bigi koto te midden van haar kinderen en kleinkinderen. Vrouwelijke led en van
de Kankantri, een vereniging voor Afro-Surinaamse ouderen, vertelden hun verhaal van
'de vrouw achter de Iwto'. De verhalen van deze kotomisi's foe Kankantri na baka na koto
werden door de literatuurgroep van deze vereniging gebundeld in De koto; Van straf tot
showkleding en in 2001 in eigen beheer uitgegeven. Behalve foto's van de kotomisi's in vol
ornaat Îs een foto te zien van koningin Juliana met een feestelijke angisa op. Met dank aan
Nathalie Pengel-Wong.
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Hilde Neus

Ras of ratio?
Verbod op het huwelijk tussen zwarte
mannen en blanke vrouwen
INLEIDING
'Alle inwoonders werden scherpelijek verbooden haer met de negerinnen
of vee l meer met de vr ij e Indianinnen gemeen te maecken en vleeschelijke
conversat ie met die te pleegen op verbeurte, die sulx doet, van twee ponden Zuycker.' Aldus een in 1686 door gouverneur Cornelis van Aerssen
van Sommelsdijck opgesteld plakkaat. 'De inwoonders' zijn natuurlijk de
in Suriname wonende 'blanken' (christenen en joden) van het mannelijke
geslacht. Hun werd dus verboden met lnheemsen en slavinnen seksueel

contact te hebben. Over blanke vrouwen heeft Van Sommelsdijck het
niet. Die bezaten uiteraard een natuurlijke kuisheid. Ondanks herhaalde

publicatie van het plakkaat (1725, 1749 en 1761) hield de geboorte van
mularrenkinderen niet op. Daaruit blijkt dat menig planter er die twee
pond suiker wel voor overhad. Het verbod werd dan ook veelvuldig
overtreden. 1 Opmerkelijk daarbij is, dat het steeds ging om relaties tus·
sen witte mannen en zwa rte of gekleurde vrouwen. In Oso van december
1984 heeft A. van Leeuwen onder de titel 'Het Surinaamse huwelijk'

aandacht geschonke n aan de problematiek van het gemengde huwelijk.
Verhoudingen tussen witte mannen en zwarte vrouwen werden gedoogd,
in tegenstelling tot die tussen zwarte mannen en witte vrouwen.
Levende wezens gaan relaties aan om zich voort te planten. Bij mensen
geloven we in een extra dimensie 1 namelijk een fysieke of psychische
aantrekk ingskracht tussen de seksen . Er is geen reden om aan te nemen
dat deze wederzijdse attractie sterker zou zijn in een relatie tussen een
witte man en een zwarte vrouw, dan in die tussen een zwarte man en een
witte vrouw. Er is dan ook geen plausibele reden om te veronderste ll en
dat het laatste minder voorkwam.

In dit artikel zal ik kijken naar de wettelijke bepalingen in Suriname met
betrekking tot relaties tussen zwarte mannen en witte vrouwen. Verder

zal ik bespreken hoe de overheid reageerde als dit soort relaties bekend
werd. Vervolgens vergelijk ik de situ atie in Suriname met die in enkele
andere Caraïbische koloniale gebieden en in het Amerika van vóór de

Burgeroorlog. Door deze vergelijkingen za l duidelijk worden dat de
wetten in diverse koloniën verschilden en aan veranderingen onderhevig
waren. Daarbij za l blijken dat behalve racisme ook andere factoren meeDe plakkaten zijn volledig overgenomen in Schiltkamp & De Smidt 1973.
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speelden in de overal aanwezige intolerante houding tegenover relaties
tussen zwarte mannen en witte vrouwen.

WETGEVING IN SURINAME
Ondanks Van Sommelsdijcks strenge verbod uit 1686 blijkt uit de (eerste) bevolkingsopgave van 1738 dat er in dat jaar in Su riname al 598
vrije gekleurden waren. Ongetwijfeld leefden in de kolonie toen ook al de
nodige gek leurde slaven. In 1830 telde Suriname 3947 vrije gek leurden,
plus het onbeke nde continge nt gekleurde slaven (Van Lier 1977: 71).
Deze cijfers laten duidelijk zien dat er wel degelijk 'vleeschelijk werd
geconverseerd', russen zwarte of gek leurde vrouwen en witte manne n
weliswaar. In 1784 vaardigde het gouvernement een plakkaat uit waarin
relaties tussen witte man nen en gek leurde vrouwen officieel werden toegestaan, onder de voorwaarde dat deze geen onrust zouden veroorzaken

op de plantage. Pas in 1817 verdween het verbod op interraciale relaties
geheel uit het wetboek .2
In de Surinaamse bronnen zijn s lechts enkele seksuele relaties tussen
zwarte mannen en witte vrouwen vastgelegd. In zijn studie Samenleving
in een grensgebied (1971) haalt Van Lier er twee aan. Aan het begin van
2

Volgens Van Lier is dit artikel gepubliceerd in het Gouvernementsblad 1817, nr. 3.
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de achttiende eeuw waren deze twee gevallen voor gouverneur Johan de
Gooijer aanleiding om op 28 januari 1711 het hieronder geciteerde plakkaat uit te vaardigen. Deze wettelijke bepaling handelde over het verbod
op sa menleven van blanke vrouwen met negers:
dat wij tor ons leetweesen ondervonden hebben dat sommige vrouws·
persoonen sig niet hebben ontsien van vleeschelijk gemeenschap te
houden met negers ende dewijl dar saken sijn streekende tot een groot
schandaal voor de geheeIe colonie: Soa ist dat wij om diergelijke
onnatuurlijke hoererij en en overspellen in wecomende voor te co·
men, goedgevonden hebben te ordonneren ende starueren sooals wij
ordonneren en statueren bij desen, dat in gevalIe sal werden bevonden dat eenig blank vrouwspersoon, ongehuwr sijnde, vJeescheiijke
gemeenschap sal hebben gehouden met een neger, hetselfve vrouwspersoon strengelijk sal werden gegeselt ende voor haer leven uyt dese
colonie gebannen. Ende in gevaJle eenig getrouwt vrouwspersoon
daertoe mogte komen te vervallen, sal deselve niet alleen strengelijk
werden gegeselt, maer ook gebrandmerkt ende voor haer leven uyt
deese colon ie gebannen ende sal de neger daarmede hetselve sal zijn
geschiet sonder eenige conniventie met de dood werden gestraft. Ende
opdat niemand eenige ignoranti so ude kunn en pretendeeren sa l dese
alomme werden gepubliceert ende geaffigeert daer men gewoon is
publicatie ende affixie te doen. 3
Her geval waarop de gouverneur zijn wetgeving baseerde, betrof de aanvraag tot echtscheiding van een zekere Barend Roelafs, die meedeelde dat
'syne huysvrou Maria Keijser met een neger vleeschelijk had geconver·
seert, ende daardoor beswangert synde voor eenige maanden was verlost
van een Mulatte meysie'. Bij de deliberaties over deze zaak werd een
precedent aangehaald: al eerder was Judith de Castre na samenzijn met
een zwarte man zwanger geraakt. Inmiddels was deze vrouw getrouwd
met een zekere Jean Milton. De Raden besloten 'dat zij nochre ook haar
moeder. Ofte ijemand anders wÎe het ook sou de mogen weesen haar
mulatte kind noyt aan Paramaribo sullen hebben te brengen of doen
brengen, op poene van arbitraire straffen' (Van Lier 1977: 55).4
Het opmerkelijke is dat er in 1719 intussen al heel wat mulattenkinderen
geboren waren, maar blijkbaar allemaal uit betrekkingen tussen zwarte
moeders en blanke vaders. Hoe de mensen in Paramaribo aan dit kind
konden zien dat het een witte moeder had, blijft de vraag. Deze aanzegging maakt echter wel duidelijk dat de Raden binnen de kleine Suri3 Dit is de tekst van plakkaat 240, opgenomen in Schiltkamp & De Smidt 0973: 277).
4 Helaas zjjn de documenten die Van lier(1977: 55) aanhaalt en die zich in het Nationaal
Archief te Den Haag bevinden, niet ter inzage vanwege hun slechte staat. (Eventuele)
nadere gegevens over deze twee zaken ontbreken dus.
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naamse gemeenschap ervoor zorgden dat vrouwen die het waagden een
oogje op zwarte mannen re werpen sociaal volledig geïsoleerd werden.
Noch de strafmaat, noch de sociale isolatie konden Ganna's lusten bedwingen. Canna, de dochter van Levy Harrogh, werd betrapt tijdens seksueel verkeer met 'Jamje den Indiaan', een slaaf van Jacob Aron Polack.
Jantje werd voor zijn daad opgehangen en Canna werd na geseling uit
de kolonie verbannen (Lenders 1996: 66).5 Lenders doet de suggestie (die
ook door anderen is geopperd ) dat veel interracia le relaties niet op liefde
gebaseerd zouden zijn, omdat de zwarte of gekleurde vrouw er meestal in
sociaaleconomisch opzicht op vooruitging. Hierbij kan men denken aa n
verbetering van de financiële positie of de geboorte van lichtergekleurde
kinderen, d ie de kans op eventuele manumissie vergrootten. Een tweede
argumem voor de ongel ijkheid binnen deze relaties is dat de man te
allen rijde de verhouding kon verbreken zonder dat de vrouw rechten
kon doen gelden op de verbimenis. De man had dus een groot machtsoverwichr. Dit lijkr veel minder (of niet) van roepassing op relaties tussen
zwarte mannen en witte vrouwen.
Dat over deze regels in de kolon ie ook andere gedachten bestonden,
blijkt bijvoorbeeld uit de opstell ing van dominee Kals. Deze clericus, bij
de auroriteiten bekendstaande als een 'hinder1ijk' man, kwam in 173 t in
Suriname aan. Hij stond een vreedzaam en gelijkgerechrigd samenleven
tussen blanken en gek leurden voor en trok fel van leer tegen de praktijken
van hoererij en echtbreuk. Kals was van mening dat de losse verbi ntenissen in Suriname tussen blanke mannen en hun zwarte ' huishoudsters'
moesten worden geëffectueerd door een officieel huwelijk. Opmerkelijk
genoeg maakte hij daarbij geen ondersc heid tussen de vrouwelijke of de
mannelijke partij: 'gelyk waren haare dochters ten Huwelijk ende hunne
Soonen rot Swaagers geven, en gy 't selve, om her land mer regt onder u te
kunnen deelen ' (Lichtveld & Voothoeve 1980: 138). We weten dat deze
suggestie nooit is overgenomen, integendeel. Het gouvernement ging zelfs
1.over 0111 de lastige dominee na twee jaar uit de kolonie te verbanne n.
Al was het een enkel ing, er werd in Suriname dus wel degelijk tegen de
wetgevingen met betrekking ror gemengde relaties geageerd .
In de praktijk was een gewettigde liefdesrelatie russen een zwarte Illan
en een witte vrouw ondenkbaar. In 1776 voerde men zelfs als groorste
bezwaar tegen het huwelijk va n de negerin El isabeth Samson met een
blanke man aan dat dit voorbeeld óók rot huwelijken russen blanke
vrouwen en zwa rt e mannen zou ku nn en leiden. Een gevolg dar de Raden
voor 'natuurl ij k incestueus' hielden (Van Lier 1977: 49).6

5 Deze zaak is terug te vinden in het Nationaal Archief, SvS 258 brieven en papieren van
Suriname, 2 januari 1731 .
6 Voor meer gegevens over de perikelen rond deze kwestie zie de studie van Cynthia
McLeod over Elisabeth Samson (1994).
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Lammens, rechter in Suriname, tekende in J 822 op dat gemengde huwelijken een grote uitzondering bleven: 'het is zo weijnig in gebruik dat er
slegrs een voorbeeld van voorhanden is.' Zelf trouwd e hij in 1827 met
de gekleurde Carolina Schouten en gaf daarbij aan: 'Huwelijken tusschen
blanke mans en kleurlingen zier men zeldzaam, van kleurlingen mans met
blanke vrouwen, in het geheel nier.' Toch suggereerde de rechter dat de
laatste scandaleuze relatjes in het geheim wel voorkwamen:
Indien eene kleurling vrouw zich met een neger inlaat, wordt dit haar
tot schande gerekent: - het denkbeeld, dat de man veredelt: - dat
de vrouw door de betrekking, tot iemand van minderen rang, haar
zelf vernedert, heeft ook in de ko lonie plaats: - gebeurt het, dat een
blanke vrouw, op die wijze, zich ze lf vernedert had, wordt daarvan
een diep geheijm gemaakt (Lammens 1982: 102 ).

SCHROMELIJK TEKORT AAN VROUWEN
In 1830 woonden in Paramaribo 766 blanke mannen en 545 blanke
vrouwen. In de districten was dit 500 regen 37. In totaal was er in het gehele land dus een overschot aan 684 blanke mannen. Grof gesteld waren
er tien witte mannen op één witte vrouw. In de periode daarvoo r zullen
deze cijfers waarschijnlijk nog meer uit elkaar hebben gelegen; de kolonie
was niet bepaald een gebied dat vrouwen - zeker ongehuwde - aantrok.
In Nederlands-Indië is hierop beleid gevoerd: daar spoorde de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC) aanvankelijk vrouwen aan om te emigreren, weliswaar op kleine schaal. Al in 1622 werden zes arme huwbare
jonge vrouwen verscheept, die verplicht waren in ieder geval vijf jaar
op locatie te blijven . Uiteindelijk zag de VOC toch verder af van deze
onderneming: de transportkosten waren te hoog, de vrouwen waren
meer gehecht aan Nederland en zij zouden de permanente vestiging van
mannen inperken. Ook was de VOC bang dat vrouwen met hun ondernemingslust het handelsmonopolie van de compagnie zouden bedreigen.
Als laatste argument werd aangevoerd dat de blanke kinderen nier tegen
het klimaat zouden kunnen (Stoler 2002: 47).
In Suriname is nooir een actief invoerbeleid voor witte vrouwen gevoerd.
De ongelijke rario tussen blanke mannen en blanke vrouwen had er tot
gevolg dat blanke meisjes jong huwden en weduwen al snel een nieuwe
echtgenoot kozen; er stonden namelijk heel wat huwelijkskandidaten op
hun beurt te wachten. Als voorbeeld kan hier Susanna du PIessis worden
aangehaald. Zij trouwde voordat zij vijftien jaar oud was en hertrouwde
als weduwe mer een veel jongere man, gekozen uit een groot aanta l huwelijkskandidaten (Neus 2003: 56, 66) .
Het is van belang te constateren dat in Suriname veel blanke mannen
zonder blanke partner door her leven moesten. Dit gegeven drukte een
zwaar stempel op de maatschappel ijke orde en leidd e tot veel gemengde
OSO Tildschnfl
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relaties en lTIulattenkinderen. Van witte mannen en gek leurde vrouwen,
wel te ve rstaa n.

FICTIEVE LIEFDE
In de prak tijk was een seksuele ve rbintenis, laa r sta a n ee n huwel ijk tussen
ee n zwarte man en een witte vrouw, onmogelijk in Suriname. Wel werd
erove r gefantaseerd. Er bestonden namelijk zeker wel afwijkende ideeën
op dit vlak. Een voorbee ld hiervan is vaStge legd in proza. Rond 1770
ve rsc heen in Ut recht bij S. de Waa l de opmerkelijke ro ma n Geschiedenis
vau een neger, ziin reize met de heer N ... va fl Surinamen flaar Holland
[... J.1 Deze roman onderstreept op heldere wij ze de ve rli chtingsideeën.
Tho mas krijgt zi jn vrijh eid, de planter N. ziet hem binnen de contex t der
Nederlanden a ls broeder en door zijn huwelijk met Agnes is hij a ls ge lijke
geacceptee rd . Let wel: in Amsterdam, in de Nede rl anden (waa r geen slavernij heerste). Of dit boek ook zijn weg naar Suri name heeft gevonden
en daar is ge lezen, heb ik niet bevestigd gezien. 8 De slavenma atschapp ij
daar was nog ni et aan de verlich ting toe.
De hugenoor N. reist met zijn vrouw, dochter Agnes en de begaafde
neger Thomas va n Su rin ame naa r Amsterdam. Onderweg bezoeken ze
een utopische staat op een eila nd. Aangekomen in Amste rd am, trouwt
de dochter met de inmiddels bekeerde Thomas. De auteur levert commentaar op het huwelijk:
Het quam de Wereld wonderlijk voo r dat een man die o nd er een va n
de fa tzoe nlijke lieden kon gerekenr worden, zy n Dogter liet trouwen
met ee n Neger, die voor dezen zy n slaaf was geweest; maar de hee r
N ... redenee rd e daa r an ders by zig zelven over, die we l wetende da t
a lle menschen een en dezelve oorspronk hebbende, de geboorte of de
uiterlijke omsta ndi gheden daar geen ve ra nd erin g in konden brengen;
maar de goede hoedanigheden die iemand van natuur bezat, hem eer
boven zyn eve nm ensch verh effe n (paasman 1984: 145, 242).
Dat het acceptat ieproces van de sc hoonzoon ge heel vlek keloos ve rli ep,
mag hieruit overigens niee worden geco nclu deerd. De heer N. ' hield Thow
mas meer voor geze lschap en voor zyn vriend, als wel voor zij n dienaar
bij zich; en gaf hem derh alve de vrijheid van te gaan waar hy wilde.'
Toch probeert N. zijn dochter deze ve rliefdheid uit het hoofd te praten:
' Een Neger va n een Blanke juffer bemind! Wie zo u dit kunnen ge loven?
Thomas is daar by ee n Persoon die behoefti g is; het geen hy bezit, heeft
Een exemplaar van deze roman bevindt zich in de Universiteitsbibliothe ek Utrecht, afdeling Bijzond ere Collecties IZ. Oct. 3589).
8 Deze roman komt niet voor op de lijst van 76 in Suriname verkrijgbare boek en volgens een
in 1788 in De Surinaamsche nieuwsvenelder verschenen advertentie. Zie Van Kempen
2003: 263.
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hy van my, en ik heb hem van de slaverny vrygemaakt.' De vader biedt
Agnes op een gegeven moment zelfs een andere partner aan. Zij persisteert echter en geeft pa een koekje van eigen deeg: 'Het is Thomas [ ... l
die ik om zijn deugden bemin. Ik wil een man hebben die liefde voor de
waarheid en Deugd heeft, daar by eenvoudig en oprecht.' Dit zijn juist
de waarden die Agnes zelf van haar ouders heeft meegekregen. 'Wat
zyn zwartheid aangaat Vader, zeide Agnes; ik bemin hem niet om zyn
cou leur; maar om zyn Deugd.'
Na zich ervan te hebben overtuigd dat de liefde wederzijds is, geven de
ouders van Agnes toestemming voor het huwelijk, dat met vele vrienden
wordt gevierd . Enkele gasten verwachten er niet veel goeds van. Zij krijgen ongelijk : 'Haar Huwelijk wierd met eenige kinderen gezegend.'

VROEGE VERMENGING BESCHREVEN
In een aantal vroege reisbeschrijvingen, maar ook in romans, uitten
auteurs hun bezorgdheid over de eerste contacten tussen de Europeanen
en de lokale bevolking door middel van seksuele re laties tussen een mannelijke veroveraar en een vrouwelijk lid van het Inheemse volk. Dit had
politieke maar ook sociale aandacht en is opgetekend in annalen zowel
als in fictieve verslaglegging.
Als voorbeeld denken we aan Malinche in Mexico. Haar wordt nog
steeds verweten dat zij haar vo lk in 1518 verraden heeft aan de Spanjaard
Hernán Cortés, met wie zij een kind kreeg, de ee rste spreekwoordelijke
mulat. De Zuid-Afrikaanse Krotoa is een ander bekend voorbee ld. Dit
jonge Inheemse meisje fungeerde als vertaalster voor Jan van Riebeek,
d ie zich in 1660 met een groep ko lonisten aan Kaap de Goede Hoop vestigde. Later trouwde zij met diens chirurgijn en baarde hem een dochter.
Ook in Suriname wordt gesuggereerd dat gouverneur Cornelis van Aerssen van Som mei sdi jek een relatie had met de dochter van een Inheems
opperhoofd. Aangezien hij het was die het eerste plantagereglement in
1686 optekende, kan men zich afvragen of dit geen roddelverhaa l is.
Racia le hybride ligt aan de basis van de culturen en literaturen van gekoloniseerde gebieden, waaronder de Nieuwe Wereld. Uit vergelijkende studies
van literaturen blijkt wel dat deze eerste ontmoeting ook een belangrijk
motief is, naast een gedeelde geschiedenis van slavernij, racisme, kolonialisme, raciale en culturele vermenging (Rosenthal 2004: 8). Het valt op dat
het hier steeds witte man-gekleurde vrouwrelaties betreft. De Geschiedenis
van een neger ... is in deze context dan ook een uitzonderlijk boek. Het
laat zien dat een relatie tussen een gek leurde man en een blanke vrouw pas
buiten de koloni e - we llicht pas binnen cen utop ie - mogelijk was.

DE SITUATIE IN ANDERE KOLONIËN
Tot dusver is voornamelijk de situatie in Suriname weergegeven. De geboorte van gekleurde kinderen was een feit, ook (hoewel zeer zeldzaam)
OI O Tijdsc hrilt voor SUfinam istiek 2001.2
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uit relaties russen witte vrouwen en zwarte mannen. Anders was de
aansc herping van de Surinaamse wergeving in 17 J 1 ni et nodig geweest.
Hoefte ( 1996: 103) geeft aan dat als de we inige blanke vrouwe n in de
kolonie gekleurde kinderen baarden, dit de kans op reproductie van blanken zou ve rm inde ren. Volgens haar was dir de reden waarom Europese
mogendheden deze relaties srreng verboden.
Stedman schreef in zijn befaamde Narrative of a five years expeditioll
againsr rhe revo/led ncgroes of Suriname (1796 ) dat a lle vrouwen lil
Suri name geh uwd waren mer blanke mannen:
a ls het ooi t bekend zou worden dat ee n Europese vro uw ge meensc hap
zou hebben met een slaaf v;;tn welke hoedanigheid dan ook, de eersre
tot sc ha nd e zou zijn en de laatste zijn leven zou verliezen. Zo zijn de
despotische wetten over het zwakkere geslacht, in 'Durch Guiana' als
wel niet in de gehele wereld (Priee & Price 1988: 242).
Stedman ging erva n uit dat de situatie in ande re koloniën niet afweek. Uit
onderzoek blijkt dat zijn aanname wellicht klopte voor de periode dat hij
in Suriname verkee rde ( 1772- 1775), maar dat de situatie in voorgaande
jaren wel degelijk ande rs was geweest.
De wettelijke bepalingen in andere gekoloniseerde slaven maatschappijen
waren in de zeventiende eeuw van diverse inhoud. In Enge lse koloniën
als Barbados en Jamaica werden aanvankelijk blanke vrouwen aangevoerd als Îndelllured labourers, contractarbeidsters die vrijwillig werden
gerekruteerd, meestal voor dri e, so ms voor vijf jaar. Velen werd overigens
weinig keuze ge late n. De staat verkocht veroordeelden, zwe rvers en politieke oppo nente n of religieus vervo lgden en dwong hen te emigreren. In
1656 zou Oliver Cromwell ze lfs troepen door de ac hterbuurten van Londen hebben gestuurd om de straten schoon re vege n van 'vrouwen van
her losse leven' en er ongeveer 1200 naar Barbados hebben verscheept
(Shep herd 1999 : 28) . Ook liet hij in datzelfde jaar zo'n duizend Ierse
meisjes Ilaar Jamaica sture n (Williams 1970: 101).
Deze praktijken werden uitgevoerd omdat de aankoop va n slaven in die
dagen relarief duur was en de [nheemse bevolking fysiek ongeschikt was
bevonden voor de zware la ndbou wact iviteiten. Toch bleven de ratio's
heel verschillend; op Jamaica was het aandeel wirte vrouwen aan de witte
populatie rot 1780 nooit meer dan 40 procent, terwijl er op Barbados
in 1715 al méér witte vrouwen dan mannen waren. Deze trend is zo
geb leven (S hep herd 1999: 21).
Er zij n voldoende sig nalen dat het leve n van deze dwallgarbeidsters
weinig ve rsc hilde van dat van de plantageslaven. De vrouwen pasten zich
aan de omstand igheden aan, zoa ls de grovere moraal en lage status van
hun omgeving. Op Barbados bestond een duidelijke verdel ing binnen de
groep van blanke vrouwen, namelijk de el itedames - de pla nte rsvrouwen
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- en daarregenover de indenrured Jabourers. Rijke planters waren niet in
de laatsten geïnteresseerd als potentiële huwelijkskandidaat. Hu welijken
of seksuele relaties russen blanke contractarbe id ers werden bovendien
beperkt door wetten die bepaa lden dat de plantage-eigenaar onder wie
ze werk ten coestemming moest verlenen. Het kr ijgen van kinderen werd
bestraft met ee n ha lfjaar langer gedwongen a rbeid .
Indentured labo urers werden tewerkgesteld binne n de wereld van de
plantage, openba re werken of de urbane civiele sec tor. Op deze laagste
trappe n van de sociale ladder kwamen ze als vanzelfsprekend veel in contact met de slavenpopulatie. Het is du s niet verwonde rlijk dat er sociale,
seksuele en zelfs familieband en werden aa ngek noopt. Het bewijs voor
deze seksuele relaties is in de annalen terechtgeko men.
Vooral de historici Hillary Beekl es en Verene Shepherd, beiden verbonden aan de University of the West Indies, hebben onderzoek gedaan naar
de vroege gesc hieden is van de kolonie Barbados. In de parochie van Sint
Miehael is bijvoorbeeld op 4 december 1685 ee n huwelijk geregistreerd
tussen Peter Perkins, een neger, en Jane Long, een blanke vrouw (BeekJes
1999: 68). Verder blijkt uit een in 1715 gehouden volkstelling in de parochie Sint Philip dat er dertien kinderen geboren wa ren uit blanke moeders
en zwa rte of gekleurde vaders. Volgens Beekles ging het in de beginjaren
van de totstandkoming va n de slavenmaatsc happ ij niet zozeer om sociale
ideologieën (zoals racisme). De vermelding in de volkste lling is volgens
hem van belang, niet zozeer o m hun specifieke ras aa n te duiden, als wel
hun 'status va n vrije' (Beekles 1995: 132).

VERSCHERPING VAN DE BEPALINGEN
Aan het begin va n de achttiende eeuw is er sprake van een duidel ijke kentering in de positie van deze arme vrouwen op Barbados. Aangezien er geen
blanke arbeidsters meer werden aangevoerd, ontstond een tekort aan huwbare blanke vrouwen (zoa ls reeds het geval was in Suriname) . Toen bleek
dat de koloniale missie in gevaar kwam omdat de blanke gemeenschap
zichzelf niet meer op natuurlijke wij ze kon reproduceren, deed zich ook
een belangrijke verandering voo r in de ideologische en socia le representatie
van witte vrouwen. Gebleken was dat slav innen een wezenlijke bijdrage
vormde n aa n de vergroting van de slaven populatie. Daardoor werden zij
als een winstgevender investering besc houwd. Dit had als vanzelfsprekend
gevo lg dar op den duur naar ve rhouding meer vrouwe lijk e slaven werden
geïmporteerd, al bleven mannen altijd in de meerderheid.
Blanke vrouwen werden voorraan gekenmerkt als te delicaat vOOr het
zware werk. Vervolgens werd beweerd dat ze ook bang waren voor de
zwarte sekse, op grond van hun hoogstaande moraal en puurheid. Dir
werd wel geweten aan de angst voor de hype rseksua li te it va n de neger
(Van Lier 1977: 55) . Dat het heel normaal we rd gevonden dat plantersvrouwen tijdens veilingen de gen itali ën van mannelijke slaven inspecteerOI O Tljdschrill 'Ioor Surinamistiek 2001.2

den, had niets met deze moraal te maken, maar eerder met economische
overwegingen. Per slot van rekening moesten ze de beste, sterkste en
meest viriele slaaf selecteren . Daarnaast werden blanke vrouwen bin~
ne11 de beeldvorming volledig omdaan van enige seksuele begeerte en
passie. Ook de armen onder hen werden ongeschikt geacht voor het
zware veldwerk op de plantage; zij kregen steeds meer posities binnen
het huishouden en stegen zo op de sociale ladder. De blanke vrouwen
werden vervolgens exclusief bestemd als huwelijkskandidaat voor de
blanke planters. Hun werd bij wet verboden relaties met zwarte mannen
aan te knopen.
AI naargelang de slavenmaatschappij evolueerde, werd de rol van ras en
gender steeds belangrijker voor de sociale controlemiddelen die werden
opgelegd vanuir de blanke mannelijke elite. Anders geformuleerd: de
huwelijkswetten veranderden naarmate de gemeenschap meer en meer
raciaal geordend en raciaal divers werd (Stoler 2006: 30). De nieuwe
wetten bepaalden dat bij de ontdekking van een seksuele verhouding met
een blanke vrouw, zwarte mannen gestraft konden worden met castratie,
verminking of zelfs executie. Ondanks de nieuw uitgevaardigde wetten
in de Engelse koloniën speelden deze zaken nog wel. In 1739 spande een
zekere MaI1I1ing op Jamaica een scheidingszaak aan tegen zijn vrouw,
Elizabeth Moore-Manning. Zij werd ervan beschu ldigd diverse seksuele
relaties te onderhouden, ook met zwarte mannen op de plantage. De
bewijzen, aangevoerd door een aanta l getuigen, wezen erop dat mevrouw
Manning een nymfomane was (Shepherd 1999: 22). Deze zaak groeide
uit rot een ware soapopera waarin ieder zijn zegje wi lde doen.
Ook op de Franse Antillen voerde het gouvernement vanaf het begin
van de kolonisatie (bijvoorbeeld rond 1625 op Saint Cristophe) witte
vrouwen in als engagées, vergelijkbaar met de indentured servants op
de Engelse eilanden. Deze vrouwen hoefden hun werkcontract niet uit te
dienen vanaf het moment dat ze zich verloofden. Vaak kocht een kolonist
het contract van een vrouw af om met haar te kunnen trouwen (Moitt
2001: 11). De auteur geeft aan dat deze engagées, meestal jonge meisjes
uit het armenhuis l relaties aangingen en trouwden met zowel blanke als
- minder frequent voorkome nd - zwarte mannen.

ANTE BELLUM AMERIKA
Aan het einde van de negentiende eeuw werden in de Verenigde Staten
op grore schaal negers gelyncht vanwege veronderstelde betrekkingen
met blanke vrouwen . Mede onder in vloed van de beeldvorming over de
vroegere en huidige situatie in de Verenigde Staten, veronderstellen we
dar relaties tussen zwarte mannen en witte vrouwen uit den boze waren,
zeker in de koloniën in het Amerika van voor de Revolutie (1775-1783).
Maar niets blijkt minder waar voor het Ante Bellum. In de zeventiende
eeuw woonde bijvoorbeeld in Northampron County een kleine enclave
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van mer witte vrouwen getrouwde vrije zwarte Afrikanen (Brown 1996:

195). Manha Hades heeft uit de archieven een groot aantal van deze
relaties kunnen destilleren en vastgelegd in haar studie White wamen,

black mell; [/lieit sex in the Ililletemth-century South (1997) . Diverse
andere wetenschappers onderzochten deze materie,9

[n verschillende staten werden officiële hu welijken gesloten, soms aangestuurd door de slaveneigenaars zelf. Zo is er een geval bekend van
ene Lord Baltimore, die zijn werkneemster Irish Nell uithuwelijkte aan
de slaaf Butler om slavenkinderen te produceren. Hun nakomelingen
spa nden een rechtszaak aan, die ec hter werd afgewezen op grond van het

feit dat Nell een slavin zou zijn geweest. In 1787 diende Mary Butler een
petitie in die zij wel won, omdat haar overgrootmoeder weliswaar slavin

geweest was, maar ze was ook blank (Woodson 2000: 45). Het huwelijk
van Nell en Butler zou waarschijnlijk in de vergetelheid zijn geraakt als
hun nakomelingen niet voor hun - wetmatige - vrijheid hadden gevochten en de processtukken daarom waren opgetekend.
Elke Amerikaanse staat had een andere wetgeving, die min of meer werd
bijgesteld naarmate de dreiging van te veel ongereguleerde geboorten van

mulattenkinderen groeide (Bardaglio 1999: 131). [n de Verenigde Staten
staat dit verschijnsel te boek als miscegenatioll. Dit woord is te traceren
naar de Latijnse oorsprong van miscere, ofwel vermengen, en genus, dat
ras betekent. Aldus ontstaat rasvermenging; in de praktijk gebracht door

seksuele betrekkingen tussen blank en zwart. [n de Verenigde Staten is
deze term in 1864 voor het eerst vastgelegd als titel van een pamflet
bedoeld om raciale haat aan te wakkeren: Miscege~zatjon; The theory

of the blending of the races applied to the American white man and
negro. Dit anoniem uitgegeven pamflet, later toegeschreven aan D. Croly,
beargumenteerde dat interraciale seks fysieke vrijheid zou verschaffen
aan zwarten en seksuele vrijheid aan beide rassen. En wel specifiek aan
blanke vrouwen, die daardoor een uitlaatklep voor hun geheime passie

voor zwarte mannen zouden hebben (Saks 2000: 64) . Natuurlijk is 'miscegenation' een objectieve term, die echter door de reacties op gemengde
relaties binnen de wetgeving en de literatuur een zeer negatieve connota-

tie heeft gekregen .
Volgens Bardaglio (1999) waren de vroege wetten er voora l op gericht
het seksuele gedrag van blanke vrouwen in te perken . [n 1664 wilde de
wet in Maryland 'zulke schandalige verbintenissen ontmoedigen omdat diverse vrij geboren Engelse vrouwen hun conditie vergaten en
tot schaamte van de natie met negerslaven trouwden'. De wetgevers
bepaalden als strafmaat dat de vrouw in kwestie de eigenaar van haar
echtgenoot moest dienen tot de s laaf srierf. In de staat Virginia werd in

9 Zie bijvoorbeeld de studies van Clinton & Gillespie 1997, Kaup & Rosenthal 2002, Lemire
2002, Sobel1987 en Weiner 1998.
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1662 de eerste wet met betrekking tot rassenvermenging afgekondigd.
Op vleselijke gemeenschap tussen blank en zwart stond rweemaal de straf
die was bepaald voor onwett ige gemeenschap tussen twee mensen van
gelijk ras. Maar veel belangrijker was de bepaling dat eventuele kinderen,
geboren uit een dergelijke onwettige verbintenis, de wette lijke staat van
de moeder zouden volgen, in plaats van die van de vader (partus sequitur
ventre", in plaats van partus sequitur patrem). Aldus week men af van
de wetgeving in Engeland. De blanke rechtsmakers verzekerden zich er
op deze manier van dat hun eigen gekleurde nakomelingen voortaan
bij de slavenpop ul alie geleld zouden worden. Ruim 300 jaar na deze
eerste wet op vermengi ng van de rassen we rd in 1967 in Virginia de wet
op miscegenation onconstitutioneel verklaard en afgeschaft (Sardagl io
1999: 114, 138).

VERVOLG IN SURINAME
Rond dil beladen ond erwerp bleef het lange tijd slil in Su riname, !Ol 1886.
Maria Lenders maakt gewag van een huwelijk dat toen in Paramaribo
veel opschudding veroorzaakte. In Duitsland was Adolf Hongerbron, de
zwarte pleegzoon van het Duitse zende lingenechtpaar Jensen, getrouwd
met Suzanna Sessing, een nicht van zuster Jensen. Ook in Duitsland was
er veel weerstand tegen deze verbintenis. Broeder Kersten sch reef:
De mensen hier begrijpen immers niet dat een Europese uit edele motieven met een neger kan trouwenj zi j denken dadelijk aan de laagste
beweegredenen alsof het om geld gaal of dat het een ziekelijke neiging
is om een man te kri jge n. Dat een Hernnhutter zuster zoiets kan doen
komt a ls ee n smet op al onze zusters neer (Lenders 1996: 352).
De menigte die het paar bij aankomst in Suriname opwachtte, joelde hen
uit. Gezien de reacties binnen de Surinaamse gemeenschap was dit een
gebeurtenis die zeker als heel bijzonder werd ervaren. Na een periode
van geroddel ging men over tor de orde van de dag en werd het relatief
sti l rondom het paar.
In 'De vier hoekpunten van het creoliseringproces' erkent de Curaçaose
auteur Frank Martinus Arion dat dit soort relaties er nog steeds bekaa id
afkome n. Het taboe op openlijke seksuele toenader in g van een zwarte
man naar een blanke vrouw is niet opgeheven (Ma rtinu s Arion 2004:
439). En geva llen waarin blanke vrouwen het opnemen voor zwarte
mannen of toe nader in g tot hen zoeken, het lijkt alsof die a lleen in de literatuur voorkomen. Vo lgens Martinus Arion is er tu ssen het verschijnen
va n Oroolloko, or the royal slave van Aphra Behn (1699) en De stil/e
plantage van Albert Helman uit 193 1 maar bitter weinig veranderd. Hel man herschrijft de roman lot De laaiellde stilte (1953) en pas hier durft
Agnes een liefdesband aan te gaan met de slaaf !sidore.
Hllde Ne LIS R.. ol nlio?

links: Adoll Pietje Hongerbron wiens huwelijk met SUlanne Sessing veel opschudding
veroorzaakte; ABUH: Suriname
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EEN OVERZICHT
De situati e in Suriname was - zoa ls we zagen - als vo lgt: seks ue le
relati es ru sse n witte mann en en zwa rte of gek leurde vrouwen werden
getol ereerd, relaties ru sse n witte vrouwen en zwarte mannen waren uit
den boze. Op de Britse en Franse eilanden was dit ni et het geva l. Ook in
de Amerikaanse koloniën werden deze relaties aanvankelijk ni et in alle

staten ver boden .
Blanke vrouwen speelden ee n marginale rol in de slavenecol1omie.
Zwarte en ge kl eurd e vrouwen waren in economisch opzicht vee l belangrijker, o mdat zij door het baren van slavenk illderen bijdroegen aan de
continuïteit van het slavernij systee m. Witte vrouwen werkten nier op de
pla ntages. Hun rol was beperkt tot die va n moeder. De enige I11 ogelijk ~
heid o m blank patriarchaat te koppelen aan zwarte slavernij zonder grote
wettelijke tegenstrijdigheden te creëren, was het aantal geboo rten va n
gekleurde kinderen uit w itte moeders strikt in te perken. Dit was precies
de reden waarom de seksuele vrijh eid van witte vrOuwen werd ingekapseld en de se ksuele ex plo ita ti e van zwarte vro uwen a ls ee n ' no rm aa l'
versc hijn sel werd gepro pagee rd.
Gewoon lijk wordt binnen de hi storiografie aangeno men dat bla nk e
man nen de blanke vro uwen afschermd en van zwarte mannen o m hen te
besc herm en a ls symbool van morele schoonheid en idea le hui sho ud elijkheid . De a fh a nkelijke pos itie van de vrouw in de westerse cultuur ten
opz ichte va n de man deed het bijzonder pijnlijk sc hijnen om haar a fh a nkelijk te zien van een lid van een ' minderwaa rdige' groep. Deze beeld vorming is de o nderligge nde oorzaak van stereotiepe afschilderingen va n
het pure leven van de witte vrouwen de ho udin g van blanke ma nnen in
de omwikkeling van de patriarchale ideo logie. Hier g ing het echter niet
om het ras. Veel mee r g in g het erom de ratio, de grootte va n de vrije,
gek leurd e groep in de sa menl evi ng te beperken. Blanke vrouwen zo uden
a nd ers ee n gemakk elijke weg naar vrijheid vormen voo r het nages lac ht
van de slave n.
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Alida Neslo

Cultuur in Suriname
De jeugd en het juk van de traditie

Essay
Een Su rin a mer is (nog) geen Joe Dalto n - de man va n de ideeën die alle
uitd agingen aangaat uit de bekend e strip LI/ek)' Luke - maar ee rder
Avere Il Dalton, de ma n die all es ee t wat los~ en vastzit, en liefst ook wat
wi l meenemen voor onderweg. AvereIl is vaak aandoen li jk als hij zich
oprecht kwaad maakt o md at hij iers niet begrijpt, en ni emand de tijd

blijkt te hebben om het hem achteraf nog eens haa rfijn uit te leggen.
Suriname is ro nd de vakanriemaanden in de ban van mi ssverkiezin gen .
H er doet mij ee n bee tj e denken aan her Vla anderen van de jaren zeve ntig, toen er bij elk wape nfeit een 'konin gin' - nooit ee n koning - werd
gekozen: Eier koningin, Druivenkoningi n enzovoort. In Suriname heten
ze Misi Sery, Misi Keri Kmi, Miss Surinam , Miss Prisiri gi Masra, M iss
Whatever! Miss-zijn wordt ec ht als een kunst besc ho uwd .
Aangezien ik altijd ni euwsgie rig ben na ar wat vro uwen uits poken, ze ker
op her geb ied van de kunsten, heb ik de moeite genomen om naa r een
aa ntal va n deze shows (!) te gaa n kijken. En kritisch re kijken, profiterend van het feit dat ik nog niet zo lang ge lede n - vanuit ee n niet-a flatend
optim isme - teruggekeerd ben na ar mijn land van herkom st, zoa ls dat zo
mooi hee t. Wi e met de hond slaapt, krijgt zijn vlooien; mi ssc hi en lukt het
mij na enige jaren ni et meer om contrasten zo sc herp te zien.
Zoa ls bij alle mi ssverki ezi ngen ter wereld speelt uiterlijke ve rsc hijnin g
een g rote ro l. Daar is nik s op tege n, maar het wordt wel steevast ontkend. Bij gee n enkele show kwam er een cor pulenre dame va n een ze kere

leeftijd gehuld in overall langs ... Tsja .
Waar ik mij veel meer zorgen over maak, is dat ik tijd ens deze shows
steeds wee r stuitte op een gedrag dat exemplarisc h is voor de mani er
waarop men ove r het algemeen met jeugdi ge n omgaat. De jeugd moet
' luistere n', dat is een quas ivan zelfsprekend gegeve n. Niemand die daa rregen in de contra mine gaat. Opvallend is dat ook het ja rgo n waarmee
men de criter ia en prestaties van jongeren besc hrijft ronduit betuttelend
en voorbijgestreefd is. Een greep uit een aantal in de pers versc henen
commentaren maakt deze bewering duidelijk:
' De vie r uur durende show nam meteen vaart toen de jonge deelnemers het podium opkwamen in hun poppige jurkjes l · ·· J.'
' Aan het eind zo rgden de kl eine tantes voo r vee l hil ariteit.'
Alidl Nesfo

Cufluur in $urinlml

'De winnares gaat haar kunsten vertonen tijdens het Misi Kwakoe

Festival.'
'Vier deelnemers onder de zes jaar dongen niet mee naar de titel maar
waren bedoeld als attractie.'
'Dit is echt geen mooie-meiden-contest. Intelligentie en een enorm
doorzettingsvermogen zijn erg belangrijk om een mjss te zijn. Er zijn

keiharde trainingssessies van choreografie, looptechniek, presentatie

[... J.'
'Dertien pikin misies kregen vijf maanden training op school in pro-

dowaka, koro-boskopoe, speech [.. .].'
Een odo die men een tienjarig (!) meisje in de mond legt:
'Vu na hey bergi, den kan waka tap'yu fu ala sey, ma te den spiti na

yu tapu, yu e spit' baka gi den.' [Spreekwoord: Je bent een hoge berg,
ze kunnen je van alle zijden bestijgen, maar als ze op je spuwen, dan

spuw je op hen. - red.]
En ten slotte een fragment uit een radio-interview:
'Mevrouw was actief bij de partij van jongs af aan in navolging van
haar vader, hielp mee met verkiezingen en vergaderingen voorbereiden, mensen mobiliseren, onder andere op de letterlijk geruchtma-

kende begrafenis van de legendarische Pa Lcm, die uitliep op een
machtig vo lksprotest tegen de heersende dictatuur en intimidatie. Dat
waren nog eens tijden! En nu, wat doer ze nu , wil de verslaggever
weten. Trots zegt ze: "Nu ben ik de Miss Keti Koti -verkiezingen aan

het voorbereiden."'
Het is duidelijk dat meiden en meisjes al heel jong met het juk ' prodo en
parade' worden omhangen, met aIJe gevolgen van dien als je - 0 ramp
- niet aan de criteria voldoet. Bovendien wordt er een schijn van een intel-

lectuele norm opgehouden. Maar het is ook niet meer dan dat: 'een schijn
van'. Dit wordt duidelijk als men de foto's bij de publicaties bekijkt: immer
dezelfde pose - billen achteruit, borsten vooruit, een opgetrokken dijbeen,
quasionschuldige blik over de schouder met een halfopen mond of een
'stralende' lach . Zorgvuldig doorgegeven van generatie op generatie. Vol-

ledigheidshalve moet ik vermelden dat deze pose niet gebezigd werd door
de Miss Prisiri gi Masra. De Heer heeft blijkbaar andere voorkeuren.
De gewone heren der schepping nemen meestal plaats in de jury of in
de zaa l, maar blijven verder buiten schot. Sery was de moeder van de
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historische Alida, ook een waardige, moedige vrouw, vandaar dat deze
beide namen worden gebruikt bij de desbetreffende verkiezingen (het
zou interessant zijn om te vernemen wie de vader van Alida was, en
aan welke criteria participanten in een gelijknamige verkiezing zouden
moeten voldoen, maar dit terzijde).
De oppervlakkigheid, en bovenal de eeuwige neiging tot kopiëren (in
plaats van te creëren), maken dat zelfs de meest nieuwsgierige ziel tijdens
de show in somber gepeins vervalt. De meest ergerlijke vorm van imitatie
is nog wel het stereotiepe spreektoontje van de jonge meiden - een exacte
kopie van wat hun grootmoeders ook bezigden . Geen haar vernieuwing
of inbreng van een persoonlijke metamorfose. Of ie nu een odo hoort,
voorgedragen in de jaren vijftig of nu, er is geen verschil! De meisjes
worden voor zo'n show 'opgeleid' of geïnstrueerd door oudere dames
die 'weten' en niet twijfelen (ik zeg dit overigens met alle respect voor
hun kennis), en al helemaal nooit luisteren, of de jeugd stimuleren tot
her bedenken van iers eigens, iets waar zijzdf helemaal nooit op zouden
kunnen komen! Waarom mag een tienjarig meisje niet haar eigen odo
bedenken, passend bij haar generatie, en die op eigen wijze presenteren?
Is men wel echt geïnteresseerd in wat deze meisjes denken? In wat hun
eigen verbeelding zou kunnen produceren? Men noemt de instructrice
sabi sma, iemand die weet, iemand die het allemaal al ondervonden heeft.
Maar als je het allemaal al weet, leer je niet meer, en die toestand is het
laatste wat je de jeugd zou willen toewensen.
Natuurlijk is het goed om te weten waar je vandaan komt. En mer weten
bedoel ik echt weten, maar daaraan komt geen einde. Als een mens blijft
steken in achreruitspitten en -graven, heeft hij vandaag de dag geen bal
aan zijn verleden. Zeker, het is goed om re weten wie je voorouders zijn.
Maar je moet je ook realiseren dat je op hun schouders staat en niet meer
in de modder, zoals zij. Als je de fout maakt om van hun rug af te glijden,
regelrecht de modder weer in, dan is hun werk voor niets geweest. Zij
hadden bij jouw verwekking de blik omhoog gericht. Dat kon ook niet
anders, want dieper vallen dan zij kon volgens de overlevering niet. Wil
je hun inspanning dus niet ondermijnen, dan richt je je blik vooruit, omhoog ... Wanneer ik dergelijke overpeinzingen wereldkundig maak, krijg
ik dikwijls het verwijt dat ik het 'zwarte' in mij onderdruk of ontken, of
me er niet in wil verdiepen ... 0 jee!
Ik heb een tijd in Afrika gewoond om een genuanceerder beeld te krijgen
van de dingen waarnaar ik niellwsgierig was. Alleen, in een tijd lang vóór
het 'in de mode' was (en nog financieel haalbaar). Ik heb kennisgemaakt
met bigi sma met zeer visionaire ideeën, die hun tijd ver vooruit waren
en de jeugd aanspoorden om te exploreren, rond te kijken en niet stil te
blijven staan bij de ellende (nog steeds) om hen heen, maar om een nieuw
Afrika te 'dromen', uitgaande van de actuele situatie (dat wat men heeft
of niet heeft). Ik heb kennisgemaakt mer personen als het Académielid
Allds Neslc
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Léopold Senghor en de schrijver/filosoof/nomade Amadou Hampate Ba,
met mensen als Hamidou Kane, Miriama Ba, de Nobelprijswinnaar Wole
Soyinka, Buchi Emecher3, Olu Oguibe: intellectuelen wier formuleringen
over 'het zwarte denken' nog steeds onderwerp van studie zijn. Ook heb
ik kennisgemaakt met traditionele musici als Doudou Ndiaye Rose, die
het nodig vond de mening van de 'oudere beslissingsbevoegden' te tarten
door te breken met eeuwenoude tradities - zonder die overigens volledig
af te schrijven - en die met zijn muziek, samen met musici als Peter
Gabriel, Paul Simon, Sting en anderen, de opvattingen over (pop)muziek
beïnvloedde. Ik heb kennisgemaakt met mensen als Germaine Acogny en
Julien Jouga, die verder keken dan hun grenzen en - mer het risico van afkeuring door de gemeenschap waarin ze leefden - nieuwe wegen durfden
inslaan en jongeren op sleeptouw namen tijdens hun exploraties.
Deze namen zijn nu gevestigd, maar ik had het geluk de moedige eerste
fase van de (internationale) ontwikkeling van enkelen onder hen te mogen
meemaken . Sabi sma die verder kijken dan hun neus lang is, het kan, het
bestaat! Deze leerperiode kan ik het beste weergeven door de Nigeriaanse
Bookerprizewinnaar Ben Okri te citeren, of liever gezegd diens vader:
'Zoon, verdiep je eens in de Afrikaanse filosofie, die is overal.' Door de
opmerking van deze verder dan zijn horizon kijkende sabi sma kwam
Okri veel later tot de conclusie dat de zogenoemde klassieke filosofen
overeenkomsten hebben met de Afrikaanse wereld, vanwege hun goden,
hun pantheïsme en hun mythologisering van de werkelijkheid.
Zelfs op mijn 'ontdekkingstocht' binnen de (zeer) conservatieve kerken in
het zuiden van de Verenigde Staten, waar Martin Luther King zijn odyssee
begon, kwam ik erachter dat men niet meer op dezelfde wijze opereert.
Men zou wel gek zijn om de toestanden van vóór de jaren zestig nog actueel te houden. Niet dat men geen oude spirituals meer zingt, integendeel,
maar de 'roontjes' van vroeger worden al lang niet meer aangeslagen. Je
kunt wel zien waar mensen als Otis Redding, Aretha Franklin en vooral
James Brown inspiratie hebben opgedaan voor hun acts wat betreft zang,
kleding en beweging. Maar we leven in een andere tijd, en dat is heel goed
te merken aan de attitudes van voorgangers, gemeente en muzikanten.
Het is behouden gebleven, maar de brandsrof is veranderd.
Luisterend naar de radio in Suriname valt op dat de soul van de jaren
zestig - begrijpelijk - nog altijd razend populair is; zelfs de moderne
zogenaamde Suripopnummers (voor het overgrote deel ballads) lijken
een afgietsel van diezelfde jarenzestignummers. De stemmen van de jonge
vertolkers zijn prachtig, de formule is versleten. De gretigheid waarmee
men deze liedjes uitzendt, stimuleert niet tot (zelf)onderzoek of een grotere nieuwsgierigheid naar on verkende paden . Men is overtuigd van zijn
populariteit en zijn kunnen en dit gevoel wordt nog versterkt door een
zelden kritisch publiek dat het allemaal prachtig vindt.
Op het eerste gezicht krijg ik de indruk van een grote schapenweide
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waar de lammeren, omdar ze nu eenmaal ni er berer weten, de volwassen schapen vo lgen. Je zou willen dar enkelen verdwaalden, om zich
met ware doodsve rachting en ijzeren wil ee n pad tc banen naar een nog
onbekend d oel. In vergelijkbare omstandigheden, binnen sa menl evingen met ee n overeenkomstige traditionele druk , hebben op die manier
belangrijke nieu we ontwikkelingen op het gebied va n o pera, film, dans
en digitale kunst plaatsgevonden. Dergelijke 'd issidente lam meren '
hebbe n vanuit pakweg Zuid- en West-Afrika, China, Singa pore, India
en fnd onesië ervoor gezorgd dat men op wereldniveau aandacht kreeg
voor hun subversieve acti es, die vaak op heel kl eine sc haa l bego nnen .
Die acties zo rgd en ervoor dat kunstenaars uit heel verschillende culturen
anders gingen kijken naar hun vak . Ze zorgden cr oo k voor dat de blik
va n het thuisp ubliek ve rruimd werd, dat er behalve folklore ook andere
mogelijkheden gecreëerd werden, ontsproten aan de verbeelding en niet
gehinderd doo r enige zelfopgelegde grens. Gasron Kabo re, een filmmaker
uit Burkina Faso, maakte de in dat verband heel toepasselijke opmerking:
' Af ter the tra uma o f colonialism, onee you are aware rhar yo u ca n speak
for yourself, what are you going ro say?'
Verbeelding is belangrijker dan kennis, zei ee n van de grootste wetenschappers ooit. Deze uitspraak zou in groee letters in elk klaslokaal
hier te land e aangeplakt moeten worden. Scholen zouden in plaats va n
' Iuisrerpl ek ken ', plaatsen voor metamorfose moeten zijn. M aa r dat is
missc hien ee n andere discu ssie. De genoemde Ben Okri beweerde dat
onze internetgeo ri ënteerde jongeren missc hien wel de ni euwe romantici
zijn: ' Missc hien staan we voor een groee opschudding, waarbij we over
de smalle grenzen van cu lturen en nationaliteiten kijken naar vragen voor
de gehele aarde.'
In ieder geval zijn jongeren - zeker jonge meisjes - dromers. Ze zijn
onrustig en stellen zichzelf en hun omgeving vele vragen. Sa bi sma va n
Suriname, toon uw wijsheid en geef ze op gezetre rijden de vrije teugel,
stel ook eens vragen aan hen, verwonder u ook eens over hun o plossinge n om pakweg de millenniumdoelen re berei ken of vraag ze gewoon war
ze denken over de postkoloniale wereld van va ndaag. U zou missc hien
zelf door hun antwoorden een glimp kunnen opvangen va n een voor u
o nbekende maar fascinerende wereld, di e wereld waarop Walther Goldschmidt doe lde met zijn vo lgende uitspraak :
The central importance of entering into worlds mher thall ours lies
in th e fact that rhe experience leads us to 11l1derstand {hat our own
world is also a cul tural construct. By experiencing ather worlds, we
see Dur own for what it is and we are thereby also enabled to see
fleeti ngl y what the real world, the one betwee n our OWI1 cu ltural
construct alld those mher worlds, must in fact be like.

Ahda Neslo Cuilltur in Surinlme

Bronnen: De Ware Tijd, De West, de Volkskrant, The Times of Suriname,
Ben Okri (Van der Leeuw-lezing 1997), Breyten Breytenbach (HIVOSlezing 'Moving Cultures'), Herman Teirlinck (Dramatis Peripatetikon),
Morris & Gascinny (Lucky Luke), Walther Goldschmidt (Introductie
voor Carlos Castaneda).

/

OIO Tiidschrift voor Surinamistiek 1007.2

Onderzoek & debat

•

Zaïre van Arkel & Fabiola Jara

Pleidooi voor de rechten op gronden en
bestuur van de Inheemse bewoners van
de savanne van Boven-Para
VOORWOORD
L,ngs de weg van de Johan Adolf Pengel luchthaven naar Paramaribo
hangt op 23 maart 2007 een opvallend bord ter hoogte van het dorp
Witsanri. 'Grondoorlog' staat er met grote lerters op geschreven . Her is
een aankondiging van de massamecring die op 25 maan 2007 zal plaatsvinden in de recreatiezaal van Witsanti.

Aanleiding vOor deze bijeenkomst is de recente uitspraak van de Surinaamse kortgedingrechter inzake de grond Tempoca . Die grond, met een
oppervlakte van 643 ha, waartoe delen van Witsanti, Hannover, La li-

berté, Bersaba, Valkenburg en Republiek gerekend worden, zou in 1999
door twee broers gekocht zijn van de erfgenamen van de Nederlander
die de plantage Tempoca ooit in alJodiaal eigendom had. In de maand
maan berichtte de Surinaamse pers uitvoerig ovcr deze zaak . Op 22

maart 2007 meldde De Ware Tiid: 'Het doek is gevallen voor honderden
gezinnen tussen de Coropina en de begraafplaats van het Inh eemse dorp

Wit Santi in het district Para . [...] IZiil mogen er beheers- en beschikkingsdaden uitvoeren. De ontruiming van het gebied die a l is ingezet, za l
dus voortgezet worden.'
Een groot deel van de bewoners van Witsanti en naburige dorpen bezoekt
de massameetÎng. De gemoederen zijn verhit. Ook minister Jong Tjien Fa

(Ruimtelijke Ordening en Grond- en Bosbeheer) is aanwezig. Hij roept
op tot kalmte en verzekert de bewoners dat de regering hen niet in de
steek za l laten. Op 4 juni 2007, na een periode van relatieve stilte in de
pers, bericht de sraatsadvocate in De \Vare Tiid dat de gemeenschap van
Para verkeerd geïnformee rd is over de rechtszaak. Zij laat weten dat die
rechtszaak nier bedoeld was om de magistraat te vragen een uitspraak te
doen ove r wie de werkelijke eigenaar is van her gebied, maar om de geOnd'rzotlt & d.b.,

broeders die aangetekend staan als eigenaar van het gebied, te verbieden
het 3:1n derd en te verkopen. 1
Inderdaad, de ongeveer 600 bewoners van WitsantÎ werden niet ingelicht
over de uitspraak van de kortgedingrechter, noch door de staat, noch door
de staatsadvocate. In de rechtszalen wordt gesproken over de gtonden
waarop zij wonen en leven. Via de pers moeten de bewoners vernemen
dat derden die gronden betwisten. Het geval van Witsanti toOnt opnieuw
de marginale en kwetsbare positie waarin de Inheemse bevolking van
Suriname zich bevindt. Het dorpsbestuur van Witsanti wacht al twee jaar
op zijn installatie door de Surinaamse overheid.2 Inheemse rechten op
gronden en bestuur worden in Suriname nog altijd niet erkend.
Als reactie op deze ontwikkelingen in Para schreven wij het rapport 'Pleidooi voor de rechten op gronden en bestuur van de Inheemse Bewoners
van de Savanne van Boven-Para'.3 In dit wetenschappelijk betoog ondersteun en wij vanuit een historisch perspectief de claims van de bewoners
van Witsanti met betrekking tOt hun rechten op de dorpsgronden. De
geschiedenis van de Inheemse bewoners van de sava nnen van Boven-Para
werd niet alleen tijdens de koloniale periode genegeerd, maar is vandaag
de dag nog altijd in duister gehuld en wordt dan ook niet als volwaardig
erkend.
Het rapport is een weergave van etnohistorisch onderzoek naar het
savannegebied van Boven-Para. 4 Wij doen daarin een aanzet tot de
reconstructie van deze verborgen geschiedenis. Hiervoor hebben wij een
combinatie gebruikt van historisch bronnenonderzoek en etnografische
technieken. Het rapport steunt op archiefonderzoek, genealogieën, levensgeschiedenissen en ecologische en geologische gegevens.5 Het geeft alleen
de geschiedenis weer die voor de doeleinden ervan relevant is; het streeft
dan ook niet naat volstrekte volledigheid. De geschiedenis van het gebied
vanuit het perspectief van de Inheemse bevolking verdient meer aandacht.
Wij hopen dat dit rapport een bijdrage levert aan de onderkenning hiervan. De articulatie van de verborgen geschiedenissen van de Inheemsen
van Boven-Para en andere delen van Suriname ligt aan de basis van de
1 Momenteel loopt er een bodemgeschil bij de Surinaamse rechter. Oe uitspraak kan één tot
twee jaar op zich laten wachten.
1 Op 20 juni 2007 belooft de districtscommissaris van Para de kapitein van Witsanti in een
gesprek dat de bestuursinstallatie op korte termijn zal plaatsvinden. Witsanti is nu in
afwachting daarvan.
3 Het volledige rapport bevat diverse bijlagen, waaronder extracten van kaarten, gouverneuTsverordeningen en gereconstrueerde stambomen. Deze bijlagen zijn hier vanwege
ruimtegebrek weggelaten.
4 In de tegenwoordige districten worden de savannen en bossen van de bovenloop van de
Parakreek niet meer apart beschouwd. Oe afbakening van dit gebied in de bronnen uit
de achttiende, negentiende en vroege twintigste eeuw is echter veel relevanter dan het
grotere en ongedifferentieerde hedendaagse Paradistrict. Het territoir waarop dit rapport
betrekking heeft, komt beter overeen met het oude Boven-Paragebied. Wii zullen deze
aanduiding dan ook hanteren.
5 Deze onderzoekstechniek staat in de sociale wetenschappen bekend als triangulatie.
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erkenning van de rechten van deze volken. Deze erkenning is noodzakelijk
voor hun gelijkwaardige deelname aan de ontwikkeling van het land.
Het rapporr is tot sta nd gekomen in actieve samenwerking met de bewoners van \Xlitsanri. Wij noemen hier in het bijzonder de kapitein, Patriek
Mandé, en de basja's van Witsanti, Esse line Njejoeme, Leonard Swedo,
Charlorre Wei en Fred Swedo (die zijn hulp als rolk ve rl eende).6

EEN NATUURLIJK RECHT
Lange tijd voordat de eerste Europeanen naar Suriname kwamen, we rd
het land al bewoond . Overblijfselen van de precolumbiaanse bewoners,
zoa ls aardewerk, stenen werktuigen, pijlpunten, sieraden, beenderen en
rotstekeningen maken dat duidelijk. De open savannen in het zuiden van
Suri name waren het eerste leefgebied waar jager-verzamelaars rond 8000
v.Chr. gebruiksvoo rwerpen en sporen achterlieten (zie O.a. Versteeg 2003
en Wekker 1992). Omstreeks 4000 v.Chr. ontstond in her Midden-Amazonegebied de Tropisch Regenwoudcultuur; daarbij ontwikkelde de landbouw zich als econom ische activiteit met cassave als voornaamste gewas.
Vanwege de behoefte aan nieuwe landbouwgronden ontstond vanuit her
Midden-Amazonegebied een migratiestroom naar de Guyana's, waar men
zich langs de rivieren en in de kuststrook vestigde, alleree rst in het Or;nocogebied. Opgegraven archeologisch materiaal toont aan dat men zich
omst reeks 1000 v.Chr. vanuit de Orinoco naar de Corantijnrivier in WestSuriname versp reidde (Versteeg in De Jong 2006 : 76-77) . Vanaf 300 na
Chr. raakte ook het Surinaamse kustgebied bewoond en vanaf 700 na Chr.
verspreidde men zich naar andere delen van Suriname (De Jong 2006: ")2) .
Volgens Versteeg (in De Jong 2006: 13) vestigde men zic h russen 800 en
.) 200 na Chr. in het geb ied tussen de Coppename- en de Surinamerivier.
Deze archeologische data laren onmiskenbaar zien dat de aanwezigheid van de Inheemse bevolking voorafgaat aan die van ieder ande r
die vandaag de dag in Suriname WOOIlr. Dit kan en zal door niemand
ontkend worden. Maar het is nier genoeg om deze aanwezigheid slechts
in algemene zin te aanvaarden . De noodzakelijke consequentie van de
erkenning van de aanwezigheid va n Inheemse vo lken in een bepaald
territorium is dar zij een natuur lijk recht hebben op dat territorium . Dit
natuurlijke recht is onschendbaar; dat is wat 'natuurlijk recht' betekent.
Dit grondbeginsel komt tor uitdrukking in internationale afspraken over
de Inheemse vo lken en hun rechten.
6 Mede dankzij hun inspanningen is dit rapport tot stand gekomen; de verantwoordelijkheid
daarvoor berust echter alleen bij ons. Ook bedanken wij M. Darson van het archief van
het Rooms-Katholieke Bisdom van Paramaribo, evenals de medewerkers van het landsarchief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tevens gaat onze dank uit naar Hillary
de Bruijn van de afdeling Cultuurstudies voor het delen van haar kennis en netwerk van
contacten, en naar Lore en Jubitana van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname
(VlOS) en Ellen-Rose Kambel voor hun adviezen. Ook Jos Scheren zijn wij zeer erkentelijk
voor het becommentariëren van de tekst.
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De rechten van Inheemse volken zijn sinds enkele decennia onderwerp
van discussie in de internationale fora. De International Labour Organization (ILO ) heeft in 1954 voor het eerst een conventie gewijd aan
de rechten van de Inheemse bevolking op het behoud en de ontwikkeling van hun traditionele samenlevingen. In 1989 werd het begrip van
rechten van Inheemse volken verrijkt met de noodzakelijke erkenning
van hun collectieve rechten op een eigen cultuur, taa l en territorium.
Suriname heeft dit verdrag tot nu toe niet willen ratificeren. De Inheemse
bewoners van Boven-Para voldoen aan de definitie uit artikel 1 van de
ILO-conventie:
(a) tri hal peoples in independent countries whose social, cultural
and economie conditions distinguish them from other sections of the
national community, and whose status is regulated wholly or partially
by their own customs or traditions or by special laws or regulationsj
peoples in independent countrjes who are regarded as indigenous on
account of their descent from the populations which inhabited the
country, or a geographica l region to which th e country belongs, at the
time of conquest or colonization o r the establishment of present state
boundaries and who, irrespecrive of their legal status, retain some or
all of their own sodal, economie, cultural and politica I institutions.7
Hoewel Suriname het verdrag van de ILO niet heeft geratificeerd, heeft
het zich wel gecommitteerd aan een groot aantal andere mensenrechtenverdragen die de rechten van Inheemse volken erkennen, waaronder de
Amerikaanse Co nventie inzake de rechten van de mens, de Internationale
conventie inzake de uitbannin g van alle vormen van rassendiscriminatie
en de Internationale conventie inzake burgerrechten en politieke rechten.
De toezichthoudende organen van deze verdragen hebben Suriname al
diverse keren op de vingers getikt en aangespoord wetgeving te ontwikkelen die het eigendom van Inheemse vo lken van de gronden, territoria
en hulpbronn en die zij historisch bewonen en gebruiken wettelijk erkent
en beschermt. 8 Met name de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof
voo r de Rechten van de Mens zijn in dit kader van bijzonder belang,
want zii zijn juridisch bindend (zie hiervoor verder Kambel 2006).
Wij zullen nu met behulp van historische, ecologische en etnografische
International Labour Organization, Convention concerning indigenous and tribal peoples in
independent countries, 1989 (www.ilo.org).
8 Vonnis van het Inter-American Court of Human Rights in de laaK Moiwana v. Suriname,
uitgesproken op 15 juni 2005; Human Rights Committee [Commissie voor Mensenrechten!.
Conc/uding Observations: Suriname, CCPR/CO/80/SUR, 4 mei 2004; CERD, Conr:/uding

Observations/Comments, Suriname, CERD/C/64/CO/9, 12 maart 2004; GmU, Follow-Up Procedure Decision 3(66) Suriname, CERO/C/66/SUR/Oec.3, 9 maart 2005; CERO, Prevention of
Racial Discrimination, Including Esrly Wsming Measures and Urgent Action Procedures
Decision 1(67) Suriname, CEAD/C/dec/Sur/2, 18 augustus 2005. Zie KambeI2006.
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gegevens laren zien welke bijzondere en specifieke band de Inheemse
bewoners van Witsanri met het savannegebied van Boven-Para hebben .
Dir za l aanronen dat zij dit gebied met recht als hun Inheems territoir
claimen.

KAARTEN EN KADASTERREGISTERS IN PERSPECTIEF
Kadasterregisters en landkaarten geven informatie op verschillende
niveaus en kunnen op verschillende manieren gebruikt worden met uiteenlopende doeleinden. Zij geven informarie over het gebrllik en het bezit
van gronden, maar tegelijkertijd weerspiegelen zij de relatie russen de
koloniale - later: de nationale - overheid en de Inheemsen in Suriname.
Deze ongelijke re latie werkt vertekenend. Daarom zou de informatie in
de kaarten gecorrigeerd moeten worden, namelijk door het Inheemse
perspectief erin te zerten: hun eigen geschiedenis, hun bijzondere relatie
met hun levensbronnen, hun relatie met het land en in het bijzonder hun
rechten op hun woon- en leefgebieden. Voor de reconstructie van de
verborgen geschiedenis van de Inheemse bewoners van Boven-Para zullen wij gebruikmaken van een aantal historische documenten en kaarten,
en deze combineren met ecologische, geologische en etnografische data.
Het is deze verborgen geschiedenis die de bewoners van Wirsanri in hun
pleidooi en claims ondersteunt.

HET GEBIED EN ZIJN OORSPRONKELIJKE BEWONERS IN OE
CARTOGRAFIE VAN SURINAME
Over een periode van bijna 170 jaar (1737-1905) zijn zeer specifieke
vermeldingen gemaakt van de Inhee mse bewoners va n de savannen tussen de Para- en de Coropinakreek. In ] 877 identificeerde Zimmerman
de bewoners van dit gebied als behorend tot de 'Stam der Caraïben'. De
Inheemsen zijn in ieder geval reeds sinds 1737 genoemd als bewoners
van de betreffende savannen. Kietzman 9 (1905 ) maakr melding van een
Indiaans gebied gelegen russen 5,5 en 6 graad Noord latitude ovet geheel
Suriname. Deze door savannen gekenmerkte srrook ligt net ten noorden
van de rotsformaties waarmee het Guyanaschild beginr. Historisch
gezien zijn deze savannen onlosmakelijk verbonden met de Inheemse
bevolking. Zij vormen de grens van de in deze streek langs de rivieren en
kreken aangelegde plantages.
In het Paragebied is de plantagecultuur uiterst ag ressief geweest. De
plantages hadden al in 1737 de Inheemse nederzettingen uit de oevers
van kreken en rivieren verdreven; men zag de lnheemsen liever als
bewoners va n de savan nen . De Lavaux vermeldt in zijn kaart uit 1737
de aanwezigheid van 'Vrije indianen' op de savan negronde n tussen de
9 KIJlIri vall SII/"iname onder gebruikmaking 1'(11/ de gegevens l'er:lImell door de jongste
wetenschappelijke expedifië" naar de binnenlcmdell onder leiding der heeren gege\'ens
L.A . Bak/Illis. d,. "on Cappelle. Fr(lmsen Herderchee en LIlit. Fan SlOckum.

Para- en de Coropinakreek . AI het land langs de waterstromen werd als
plantagegrond toegeëigend. De Inheemse bevolking in Boven-Para werd
onvermijdelijk verdrongen in de savannen en tegen de hellingen van de
opstekende rotsen van het Guyanaschild. Dat is een aspect van de situatie die zich aftekent in Kietzmans kaart. De gegevens op die kaart zijn
gebaseerd op wetenschappelijke data uit geografische, geologische, historische en etnografische bronnen en bevestigen de informatie uit eerdere
bronnen. Hieruit kunnen wij aflezen dat de savannen van de Boven-Para
over een periode van zo'n 170 jaar continu het woongebied zijn geweest
van Inheemse volken. De kaart toont aan dat deze savannen in ieder
gevat tot 1905 het woon- en leefgebied zijn geweest van de Inheemsen in
het Paradistrict.
De door de kopers van de grond Tempoca aangedragen documenten
beroepen zich op de kadasters waarin de planragegronden staan geregistreerd. De kaarten die de kadasterregisters aangeven, laten echter juist
duidelijk zien dat de plantages niet de savannen bestreken, zeker niet in
Boven-Para. Gelukkig is de cartografie van het gebied sinds 1700 erg
gedetailleerd. De kaart van Moseberg (1801), bekend om haar precisie
en volledigheid, geeft alle plantages weer die in het vonnis a ls (deels)
behorend tot de Tempocagrond genoemd worden. Ook in deze kaart
is de savanne geen deel van de plantagegronden. Tot aan het begin van
de twintigste eellW werden steeds nieuwe kaarten van het gebied geproduceerd, met nauwkeurige indicaties van de plantagegronden. Tevens
vermelden de kaarten de data waarop de plantages verlaten werden . Dit
zijn belangrijke gegevens, want hel recht op de allod iale beschikking
door erfgenamen werd daarmee opgeheven. 10 Verlaten gronden konden
dan opnieuw door de gouverneur toegewezen worden.
./
Geen enkele van de door ons geraadpleegde kaarten van het Paragebied in
de achttiende, negentiende en begin twintigste eeuw bevat dan ook maar
enig bewijs dat de savannegronden ooit aan iemand toegewezen zouden
zijn. Een opportunistische uitleg van het gegeven dat het savannegebied
zelf niet als plantageland toegewezen werd, is dat de grond niet geschikt
was voo r plantagegewassen. Een andere uitleg is dat de savanne als
woonplaats van een Indianenstam gold. ConcessÎes mochten geen schade
doen aan 'de rechten van bosch negers en indianen op hunne dorpen, nederzettingen en kostgronden' (zie onder meer artikel 35 van de algemene
bepalingen Verordening 7 september 1882). Desalniettemin suggereren
de Inheemse namen van sommige plantages dat er wel degelijk gronden
uitgegeven werden op Inheems territoir. De plantage Mawakabo (Mawakkabo in Moseberg 1801; Mawacabo in De LavauxJ770) is genaamd
naar de Ortalis mot-mot, uit het Arawakse mawaka, in het Sranamongo
10 Gouvernementsblad van Suriname no 7, 1821. Resolutie van 23 juli, betrekkelijk de uitgave

van nieuwe gronden ter cultuur.
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wakka go genoemd. De naam Tempoca (Ta mpoko Aurembo in Lavaux
1770) moet Ontstaan zijn uit het Karaïbse woord tnmfJoko (oude persoon;
opa). Het woord 'A urembo' is een samenstelling van de woorden a"te
(huis) en //lb o (oud ). Tampoko Autembo berekent letterlijk dus ' her oudel
voormalige huis van de groorvader of van de oude man '.
De orale overleveringen van de Inheemsen in de streek vertellen eveneens
over nederzettingen, kostgronden en jachtkampen die zic h op de plantages
bevonden. Of dit een consecurieve bezetting was, of dar de plantages dc
verhuizing van nederzettingen hebben veroorzaakt, is niet meer te achterhalen. Duidelijk is we l dat de Inheemsen dit deel van hun WOon- en leefgebied nier mee r konden gebruiken na de uitgave van de concessies aan de
oevers van de Para- en de Coropinakreek . Deze ernohisrori sc he data geven
in ieder geval een ander perspectief op de bepalingen rond het woongebied
van de lnheemsen in de verordeningen van de gouverneur. Wellicht zijn
deze verordeningen ni et (altijd ) correct toegepast. Hieru it blijkt nog eens
de noodzaak om de koloniale bronnen aan correcties te onderwerpen.

VESTIGINGS- EN LEEFPATRONEN VAN DE INHEEMSEN
Het is op de eerSte plaats niet zozeer het feit dat de lnhee msell vanaf 1700
in verschillende kaarten als bewoners van de savannen vermeld worden
dat maakr dar die gronden uireindelijk her onbetwistbare terriroir van de
Inheemse n zijn. Deze kaarten registreren eigenlijk alleen hun aa nwezigheid in het gebied. Het is hun levenswijze (hun vestigingspatronen en
bestaanswijzen) die de savannen aan de Inheemse n verbindt. Dit is de
basis van hun natuurlijke recht om dit territoir re behouden en te kunnen
overleveren aan de toekomstige generaties .
De sava nnen in dit gebied zijn ze lden van natuurlijke oorsprong, maar
meestal het product van menselijke activiteit. Ze worden onderhouden en
opengehouden door de Inheemsen . Hun belangrijkste gewassen groeien
in deze savannen. Landbouwkundige Herman van Cappelle, een van de
wetenschappers naar wie Kietzman in zijn kaart verwijst, wijdt een korre
maar belangrijke nota aan het gebruik van de sava nnen door de Inheemsen. Hij stelt dar hun landbouwpraktijken de productiviteit en kwaliteit
van dit soort bodem bewi jzen. De Illheenlsen halen, volgens Van Cappelle ( 190 I ), het beste uir dir landsc hap dankzij de manier waarop zij
jacht, visserij, land- en tuinbouw combineren in hun bestaanswijze. Deze
uitspra ken, inmiddels een eeuw oud, worden heden ten dage ondersteund
door veelvoudig wetenschappelijk en etnografisch onderzoek.
Her leven in de savannen vraagt om mobiliteit, en vooral om verspreiding van de bevolking; her wordr altijd gecombineerd met her gebruik
van bestaansbro nn en in secundair bos aan de rand van de savanne. De
ecologie van de sava nne zorgt ook voor een beperkte omvang van de
nederzettingen. De Inheemse samenleving krijgt vorm en continuïteit
door de bijzondere afstemming van sociale en ecologische verbanden
Onderzoek & d,b_.

in de savanne en het secundaire bos. Anders dan elders zijn deze savannen in handen van de Inheemsen dus duidelijk niet het resultaat van
onbeholpen ontbossing door menselijk toedoen. Het zijn ecologisch goed
afgestemde leef- en woongebieden. De savannen worden door mensen
gemaakt en onderhouden. Het bewijs hiervoor is juist het feit dat wanneer de savannen in de streek onbewoond raken, de grond overwoekerd
raakt met plantensoorten die aan het secundaire bos voorafgaan. Deze
gecombineerde gegevens uit de sociale ecologie en de etnografie van de
Inheemsen van Suriname vormen een stevige basis voor de claim van de
bewoners van Witsami op hun huidige woongebied.
Dit is niet enkel een theoretisch feir. De sporen van het gebruik van deze
sava nnen door deze specifieke groep mensen staan in het landschap gegrift, zoals in het geval van de savanne waar het Inheemse dorp Biseri 11
zich bevond. De verlaten nederzettingen Biseri en Lakuka werden in een
tijdspanne van twee generaties door secundaire bossoorten overwoekerd .
Zo vertelde een oudere bewoonster van Witsami ons dat toen zij zwanger
was van haar zoon (n u 45 jaar oud), zij eens naar het gebied van Lakuka
ging om wa/apa (een riviervis) te vangen en daar 'een en al bos' aantrof.
De grond van het voormalige dorp Lakuka was dus reeds met secundair
bos begroeid . Hetzelfde gebeurde met het voormalige Biseri.
Hierboven schetsten wij een etnografisch en ecologisch geïnformeerde
reconstructie van de relatie russen de savanne en haar oorspronkelijke
bewoners. Deze ecologische afstemming is fors verstoord door de bouw
en uitbreidingen van het vliegveld Za nderij. De bewoners zagen zich
daardoor gedwongen te verhuizen van het centrum naar de periferie van
hun territoir, om in vaste dorpen zoals Witsanri te gaan wonen. Later
zullen wij ingaan op de consequenties van de bouw van de luchthaven.
Allereerst zullen wij nog de nederzettingen behandelen die zich in de
savannen bevonden en uitleg geven van hun bijzondere aard. Dit is nodig
om de sociale verbanden russen de bewoners van de savanne re begrijpen
en de continuïteit van deze verbanden, deze maatschappij, met de hedendaagse dorpen in de savanne rondom de luchthaven aan te tonen.
Een oudere bewoner van Witsanti vertelde ons: ' Er was het oude Biseri,
het nieuwe Biseri en Massief Savanna. In Massief Savanna woonde een
aantal families. Het lag ook op de savanne en het hoorde bij Biseri.' Zo
was de situatie toen hij ongeveer vijfden jaar oud was, nu ongeveer 63
jaar geleden. Biseri verschoof dus met de jaren door de savanne heen.
De constante verplaatsingen van mensen in nederzettingsverband kenmerkt de vestigingsmodaliteit van de oorspronkelijke bewoners van
de sava nne. Men doorkruiste de savannen te voet. Een aantal van de
belangrijkste paden is in de kaarten van De Lav3ux en Moseberg met
11 Het zogenaamde oude Biseri, nieuwe Biseri en Massief Savanna (voorheen Martinus
Savannal.
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stippellijnen aangegeven. De afstand tussen de nederzettingen Biseri en
Lakuka, bijvoorbeeld, was zo'n twaalf uur Inpen. Dir herekenr dat de
streek waarop de huidige bewoners van Witsanti en andere verwante
dorpen in Boven-Para recht plegen te hebben, zich niet beperkt rot de
grond waarop hun dorpen zich nu bevinden, maar dat die zich over hun
gehele woongebied uitsrrekt. Dat wil zeggen: over de savannen in BovenPara. Het recht van Inheemse volken op hun territoir houdt in dat hun
bijzondere band met het land gewaarborgd blijft.
Voor de reconstructie van de geschiedenis van Witsanti hebben wij een
aantal stambomen getekend. Hierdoor zijn ook het vestigingspatroon
en de dynamiek van het sociale leven in de savanne tot uitdrukking
gekomen. De continuïteit van de namen van bepaalde nederzettingen,
zoals Lakuka, oud Biseri, nieuw Biser; en Doruskamp, geven aan dat
een conglomeraat van huishoudens over een langdurige periode is samengebleven en in de savanne verbleef. Afsplitsingen kregen meestal een
nieuwe naam; zo ontstonden nieuwe nederzettingen. Veelal refereert de
naam aan de stichter, zoals her geval is bij Doruskamp, Pierrekondre,
Losja en Bosa.
De oude bewoners van Witsanri kennen nog veel namen van nederzettingen uit de oude tijd, namen van nederzettingen die zijzelf nog hebben
gekend en namen van nederzettingen waarover zij door hun ouders en
grootouders hebben horen vertellen. Een van de ouderen van Witsanri
vertelt ons dat Lakuka en Biser; een lange, in elkaar verstrengelde geschiedenis kennen. Zijn grootmoeder woonde al in Biseri. Zijn ouders
leefden lange tijd in Lakuka, maar vestigden zich later wederom in Biseri .
\Vij kunnen dit bevestigen met gegevens uit de doopregistets uit her archief van het Rooms·Karho!ieke Bisdom van Paramaribo.
De veelvoud van nederzettingen wordt nog eens benadrukt wanneer een
van de oude bewoners van Wirsanti vertelt: 'Aan de weg naar de Parakreek,
aan de rechterkant, was [het Inheemse dorp] Loben. Deze mensen wonen
tegenwoordig in Bernharddorp. In de tweede savanne lrussen Witsami en
de Parakreek, in de richting van Hannover] lag Bosa, daar woonde slechts
één familie. Dan was er ook Doruskamp, helemaal aan het einde van de
Coropinakreek en het heel oude dorp Losja.' De geciteerde bewoner heeft
zijn ouders en grootouders tevens horen vertellen over Lonbergi. Ook
herinnert hij zich Turulusi, gelegen aan het begin van de Coropinakreek.
'Er waren zoveel van dit soort dorpen,' aldus de bewoner.
De conclusie die hieruit volgt en die aansluit bij onze eerdere opmerkingen over de ecologie van de savannen is dan ook duidelijk: de savannen
rondom Witsanti kenden door de tijd heen talloze (kleÎne en minder kleine)
nederzettingen die voor kortere of langere periodes bestonden. Zij vormen
samen de bewoners van de savanne. Deze veelvoud is hen eigen .

/
BEWONERS EN OUD-BEWONERS VAN DESAVANNEN
Wij hebben reeds een aantal opmerkingen gemaakr over de bijzondere bestaanswijze van de Inheemse groepen die de savannen bewonen .
Daarbij hebben wij aangetoond hoe deze bestaanswijze en de savannen

on losmakelijk met elkaar verbonden zijn . Een van de noodzakelijke conseq uenties hiervan is de mobiliteit en de spreiding van de nederzettingen.
Wij zullen deze gegevens nu specifieker re lateren aa n de bewoners van

Witsanri en hun voorouders.
Dankzij her werk van pater Morssink bestaan er vanaf het begin van
de twintigste eeuw vrij nauwkeurige registers van de bewoners van een
groot aantal Inheemse dorpen in Boven~Para. 1 2 Wij konden de gegevens

uit deze registers verifiëren en aanvullen met behulp van de informatie
die wij uit interviews met de bewoners van Witsanti hadden verkregen.
In de eerste helft van de twintigste eeuw registreerde pater Morssink het
merendee l van de bewoners van de regio, onderverdeeld in onder andere

de dorpen Lakuka (of Lakoeka ), Sabakoe/Bi serie (of Biseri), Doruskamp
(of Doriskamp ), Robijn, Lelydorp, Java-weg, Harremweg, K.M.22,
Zanderij, Pierrekondre en Redidorri. Onze dara concentreren zich op de
eerste plaats rond de genea logische lijnen van drie van de oudste bewoners van Witsanti. Aan de hand van deze gegevens hebben wij tevens een
reconstructie kunnen maken van de wijze en de momenten waarop de
voorouders van de huidige bewoners van Witsanri zich door de savanne
verplaatsten.

Her is hier nier de plaars om ons stamboomonderzoek te presenteren en
er een analyse van te maken. In verband met het bepleiten van de rechten
van de huidige bewoners van Witsanri is het echter wel belangrijk dat
de genealogische continuïteit van de famili es uit Witsanti met die van
de oude dorpen bewezen wordt. In verband hiermee geven we toch een
aantal details uit het stamboomonderzoek.
De eerste voorouders die in de stamboom aan bod komen, zijn Jan

Lomba, Christina, Dotus, Juliana (Nia lumo), Edward (Tos u) en Eva.
Mer behulp van de geboortedara van het eerste kleinkind en het eerste
achterkleinkind van Jan Lomba, die wij konden terugvinden in de
registers, kan de geboortedatum van Jan Lomba tussen circa 1778 en

183813 geduid worden. Op dezelfde wijze kunnen de geboortedata van
Christina en Dorus russen 1821 en 1851 geschat worden. Eva zal naar
onze berekening in de tweede helft van de negentiende eeuw geboren

zijn, russen circa 1850 en 1880. Voor Ju liana en Edward geldt dezelfde
schatting. Van drie van deze zes voorouders (Do rus, Christina en Eva)
is bekend dat zij in de eerste helft van de negentiende eeuw in het dorp
12 Archief Rooms-Katholieke Bisdom van Paramaribo, doopregisters en verslagen van P.F.
Morssink, ongenummerd boekje 'Indianen' en Telling van Indianen' 1936.
13 Deze schattingen zijn gemaak.t met een ruime marge, ervan uitgaande dat men gemiddeld
kinderen kreeg tussen het vijftiende en dertigste levensjaar.
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Makaoso woonden. In diezelfde periode veranderde de naam van her
dorp in Doruskamp, vernoemd naar een van hen, namelijk Dorus, tevens kapitein van het geb ied. De woonp laatsen va n Juliana en Edward
worden niet in de archieven ve rmeld. \X'e1 is bekend dat hun zoon Joseph
eveneens in Doruskamp leefde. Jan Lomba is hier een uitzondering: hij
leefde \11 Matta. Een aanzien lijk deel van de kinderen, kleinkinderen en
ac hte rkl einkinderen van deze zes voorouders vestigde zich vervolgens in
Lakuka en Biseri.
\'Vij hebben reeds ve rm eld dat er regelmatig verhuizingen tussen Lakuka
en Biseri plaatsvonden. Ook de gegevens uit het arc hi ef van het bisdom
laten zien dat deze dorpen na uw verbo nd en waren door verwan tschap
en hu we lijk. Rond de eeuwwisseling (van de negentiende en twintigste
eeuw) waren Biseri en Lakuka relatief grote dorpen, hoewel hun aanta l
inwoners steeds weer en erg snel ve ran derde. Andere dorpen verdwe nen
of verplaatsten zich, zoa ls gebruikelijk was in de savannen . In de eerste
decennia van de rwintigste eeuw nam her inn·oneraanral van Doruskamp
bijvoorbeeld fors af. Er bleven slechts enkele gezinnen over; ande re huishoudens en individuen hadden zich inmiddels ook in Biseri gevestigd. Een
kleinere groep personen uit het nageslacht van deze voorouders vesrigde
zich in andere dorpe n in de regio, zoa ls Stoll\velweg, Bernharddorp,
Berlijn, Za nder ij en MarIa.
Uit bovenstaande gegevens blijkt duide lijk dat de bewoners van Witsanri
directe afstamme lingen zij n van de bewoners va n de dorpen lakuka,
Biseri en Doruskamp, en dus rechtmatige erfge namen va n het territoir
va n hun vooro l/ders.
In Boven-Para vo lgde de groepering van huishou dens va n de zeer kleine
ror wat grotere nederzettin ge n de klassieke Karaïbse wijze. Het hoofd
van het huishouden was een grootvade r die de noodzakelijke pujai- (medicijnman) ke nnis bezat. Deze hoofden van fami lies en nederzettingen
waren talrijk. Over een aanra] pujai's en hoofden van de oude nederzettingen va n de sava nnen in de o mgevi ng van Wi tsanri wordr nog altijd
verteld. Tor de vooraa nstaande pujai's van Biseri be hoorden, in sequentiele vo lgorde, j oseph Linsi, Beeker en Gustales.
Het gebied we rd bestuurd door ee n kapitein en zijn basja's. Tot de laatste
kapiteins behoorden, eve neens in sequentiële vo lgorde: Dorus, reeds bekend als stichter van het dorp Doruskamp, Geo rge, Ca lli en Claus. Net
zoa ls bij de dorpen en nederzettingen was er sp rake van een fysieke versp reiding va n het bestuur. De kapitein en zijn basja's woonden verspreid
over de regio. Een van de basja's van kapitein Ca lli (zelf woonachtig te
Kopieweg) was Frederik Swedo . Basja Frederik was woonachtig in Biseri
en later in Witsanti. Het is vermeldenswaa rdi g dat kapitein Hendrik Ca lli
tijd ens het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard in 1955 de bij zondere onde rscheiding van het Kruis van Verdienste in Z ilver omving.
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Dorus, George, Calli en Claus waren geen kapiteins van een of andere ne~
derzening, maar van de Karaïben in het gebied dar zich grofweg uitstrekt

van het huidige Bernharddorp tot en met het voormalige Biseri. Deze
savannen zijn dus het territoir van een duidelijk onderscheiden groep
lnheemsen die één samenleving vormt en die bovendien een bijzondere en
zeer specifieke band heefr met haar territoir. Zoals gezegd, de savannen
kenden geen vaste dorpen maar flexibele nederzettingen. Als gevolg daar~
van kenden ze ook geen dorpshoofden, maar pujai's bij elk huishouden
en een kapitein van het grote conglomeraat van het savannegebied, die

door de overheid als spreekbuis werd gebruikt.
Hoewel wij hier van 'kapitein' spreken, de term die ook door de koloniale overheid werd gebruikt, functioneerden Dorus, George, Calli en
Claus in de ogen van de oudere bewoners van Witsanti als jopoto. De
kapitein is een koloniale entiteit, de jopoto een Karaïbse. Wat beide posities verenigt, is de overkoepelende rol van zowel de koloniale kapitein als

de Karaïbse jopoto. De kapiteins Dorus, George, Calli en Claus hadden
deze rol voor alle Karaïbse dorpen in de betreffende regio, vergelijkbaar
met de posirie van de jopoto uit het prekoloniale verleden : de hoofdman
van een militaire alliantie tussen nederzettingen ten opzichte van anderen

C.q. buitenstaanders.
De geschiedenis van deze hoofdmannen en hun relatie met de overheid
moet naar ons bevinden het laatste en onaanvechtbare bewijs vormen van
de continuïteit van het recht van de bewoners van Witsanti op de savannen
van de Boven-Para . Op basis van bovenstaande historische reconstructie
kan over de status van Witsanti als dorp geen twijfel meer bestaan.

DE KOMST VAN DELUCHTHAVEN EN DE ONTWRICHTING VAN DE
KARAïBSE SAMENLEVING IN BOVEN-PARA
De bewoners van Witsanti en diverse andere omliggende dorpen zijn
onbetwistbaar de nakomelingen van de bewoners van de savannen van
Boven~Para. Het is na de komst van de Amerikaanse basis tijdens de

Tweede Wereldoorlog en de bouw van het vliegveld Zanderij, dar de
levenswijze van deze Karaïbse groep van de savannen van Boven-Para

onherstelbaar onrwricht is. Hun bewegingsruimte is door de landingsbanen beperkt, hun mobiliteit stopgezet. De bouw van Zanderij heeft niet
alleen het landschap onrwricht en de ecologie van de streek, maar ook de
sociale banden tussen de huishoudens en fami lies verstoord .
De overheid is helaas in gebreke gebleken bij het ontvreemden, zonder
enige wettige compensatie, van het levensterritoir van de Inheemse groep.
Het Inheemse bestuur van het gebied was toentertijd niet bij machte om
deze gedwongen migratie af te weren, of in ieder geval in goede banen te
leiden. Door de plotselinge en rigoureuze gebeurtenis die de bouw van
Zanderij was, en zijn enorme impact op de bewoners van de savanne,
kwamen de relaties tussen huishoudens en families onder druk te staan.
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De conflicten die daarvan het gevolg waren, hebben vandaag de dag nog
altijd een weers lag op het sociale leven. In het bijzonder heeft de bouw
van het vliegveld onherstelbare schade toegebracht aan de socia le verhoudingen tussen de huishoudens die ooit het dorp Biseri vormden.
In bredere zin is met de komst van de luchthaven een enorme breuk
ontstaan in het rerriroir van de Inheemse bevolking van Boven-Para. Ten
eerste kon en kan de grote savanne rondom her vliegveld niet langer optimaal benut worden, zoals de lnheemsen dat generaties lang deden. Ten
tweede werd het zo goed als onmogelijk de savanne achter de luchthaven
nog langer te bewonen. De landingsbaan vormt een blokkade: in het
leefgebied van de Inheemsen, maar ook op de route naar allerlei noodzakelijke voo rzieningen, op de eerste plaats naar onderwijsvoorzieningen,14
en naar Paramaribo. We kunnen dus stellen dat het leven in de savanne
onn"\ogelijk is gemaakt voor de Inheemsen. Zij kunnen niet vanuit hun
eigen bijzondere samen leving en cultuur deelnemen aan de ontwikkeling
van Suriname. Dit is in srrijd met belangrijke internationale conventies.
Om te overleven en aan de Surinaamse samenleving te blijven deelnemen,
hebben zij hun levenswijze achter zich moeten laten.
In het bijzonder de economische activiteiten van de Inheemsen in het gebied zijn met de komst van het vliegveld en de gedwongen verhuizing fors
verstoord. De bewoners van Witsanti hebben geen roegang tO[ voldoende
en geschikte grond waarop zij hun specifieke vorm van landbouw kunnen bedrijven . Slechts een klein aantal bewoners beschikt nog over een
kostgrond, waarvoor zij bovendien grote afstanden moeten afleggen. Het
gevolg is dat het merendeel van de bewoners gedwongen is volledig deel
te nemen aan een markreconomie die voor hen zeer slecht toegankelijk
is. Armoede, in de breedste zin van het woord, is voor vele families het
gevolg. Verstorende gebeurtenissen, zoa ls de komst van het vliegveld, en
zeker een nieuwe gedwongen verhuizing die de bewoners nu bedreigt,
schaadt het recht op, en belemmert iedere vorm van, economische on[·
wikkeling van de bewoners van de regio.
Opmerkelijk is wel dat de gouverneursverordening van 21 september
1936 bepaalde dat bij de uitgifte van domaniale gronden, 'de rechten
van Boschnegers en Indianen op hun dorpen, nederzeningen en gronden'
geëerbiedigd dienden te worden (Verordening 21 september 1936 tot
vaststelling van eene algemeene regeling betreffende de uitgifte van domaniale gronden, artikel 1, lid 2) . Bij de bouw van her vliegveld Zanderij
werden deze regels van de gouverneur dus niet zorgvuldig toegepast. De
Inheemse bewoners van de savanne zijn in vaste dorpen gaan wonen, terwijl zij hun claim op hun woongebieden niet hebben kunnen meenemen
naar hun nieuwe nederzettingen. Als consequentie hiervan zijn zij in hun
14 lange tijd moesten de schoolkinderen van Biseri elke dag te voet naar Republiek voor

onderwijs.
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nieuwe dorpen ten prooi gevallen aan grond handelaars. Z ij zijn daardoor
telkens weer gedwongen hun rechten op levensbronnen en levensterritoir
te verdedigen.

CONCLUSIE
Uit dit alles is een aantal conclusies af te leiden. Witsanri als zodanig,
is op de eerste plaats het resultaat van gedwongen migratie vanwege
de bouw van de luchthaven, met, zoals genoemd, een aantal ernstige
uitwerkingen op de sociale structuur (en daarmee ook op het economisch leven) van de Karaïbse samenleving van de savannen. Een tweede
conclusie betreft de wijze waarop de bevolking gereageerd heelt op deze
geografische en ecologische breuk in haar territoir. Daarover kunnen
we duidelijk zijn : die reactie is de voortzetting van de dynamiek van het
vestigingspatroon van vele generaties bewoners van de savannen van Boven-Para. De ecologische inbedding van de Inheemse bewoners van deze
sava nn en drukt zich uit in een flexibel en mobiel nederzettingspatroon,
zoals wij al hebben toegelicht.
Dit heeft zich in de tijd van de bouw van Za nd erij voortgezet. De nederzettingen rond en grenzend aan het vliegveld hebben zich voor een deel
gevestigd op een korte maar veiligere alstand van het vliegveld (in Hol·
landse Kamp). Een ander deel van de mensen heeft bij de verhuizing zoals
vanouds toch gekozen voor het beginnen van een nieuwe nederzetting,
zoals het geva l is geweest met Witsanti. Alle Inheemsen die zich in en om
de savannen bevinden, hebben een natuur lijk recht op hun woongebieden, landbouw-, jacht- en visgronden, zoa ls ook bevestigd is in internationale afspraken. Dit omdat zij de nakomelingen en erfgenamen zijn van
de oorspronkelijke bewoners, hun voorouders. Er is geen en kel e maatstaf
aan te geven voor een bepaalde omvang of compositie noch voor ee n
minimale duur van een nederzetting. Dit is intrinsiek aan de levenswijze
en ecologische inbedding van de Inheemsen. Alle dorpen vertegenwoordigen bovendien in hun totaliteit de continuïteit van deze levenswijze.
War van buitenaf opgelegd wordt, zijn de uiteindelijk sedentair geworden
nederzettingen, de nieuwe vaste en over het algemeen veel omvangrijkere
dorpen, die hun oorsprong vinden in de bouw van het vliegveld.
Bovenstaande gegevens pleiten ervoor dat deze dorpen in hun totaliteit
als Inheemse dorpsgemeenschappen erkend dienen te worden, zodat zij
op hun eigen bijzondere wijze als Inheemse vo lken kunnen participeren
in de ontwikkeling van het land. Dit houdt tevens in dat zij volgens
eigen gebruik hun dorpshoofden moeten kunnen kiezen en een vo ltallig
bestuur moeten kunnen benoemen.
De in ons rappon weergegeven reconstructie van de Karaïbse geschiede~
nis in de savannen van Boven-Para levert een consistent en coherenr
beeld op van de bijzondere band van deze mensen l11et hun natuurlijke
omgeving. Ecologisch gezien blijkt het gebruik van de savanne door de
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Jnh ecmsen aan de basis te liggen van de oorsp rong en het voorrbestaan
va n dit bijzondere landsc hap. Antropologisch gezien hebben wij aangeroond dat de Inheemse bevolking va n de savannen van Boven-Para een
bijzondere uitdrukking geeh aan de cu lrurele rijkdom van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Met name hun bndbouwpraktijken
getuigen van een grote en bijzondere agronomische kennis, alsook van
de bodem kenmerken van de savanne.
Vanuit een historisch perspectief hebben wij aangetoond dat de sporen
van de relatie tussen de Inhecmsc n en de koloniale overheid door de tij d
ni et uitgewist noch vervaagd zi jn. Deze geschiede nis van de Inheemsen en
hun plek in de sa men lev ing is een verborgen geschiede ni s di e niet in de
hoofd lijnen van de documenten voorkomt, maar wel in de marges en tussen de lijnen in. Mer name de cartografie is ee n rijke bron gebjeke n. Zij
levert een scherp beeld van de si tu atie va n de In heemsen van de sava nnen
van Boven-Para, zij her a ls op een forosratisch negarief. Deze carrografie,
aangevuld met archiefbronnen, zoals de verordeningen vOor planrages en
ande re concessies, de regisrers uit her archi ef va n her Rooms-Katholieke
Bisdom van Paramaribo over de Inheemse n van de srreek en secundaire
bronnen, zoa ls kranten en almanakken en het etno historische onderzoek
gepleegd in februari, maart en apri l 2007 in her dorp Witsanti, articu leren samen de geschiedenis en bijzondere levenswijze van de Jnh eemse n
van de savannen van Boven-Para. Beide zijn onomstorelijke redenen
voor een definitieve erke nning van het recht van de Inheemse bewone rs
en de generaries na hen op hun terriroir: de savan nen van Boven-Para,
ma ar evenzeer de (sec undaire) bossen, ri vieren, kreken en hUil oevers. De
Surin aa mse rechtspraak kan en mag deze gegevens niet negeren.
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Hajo G. Boomgaarden & Rens Vliegenthart

Aanwakkeren of blussen?
De journalistieke rol in het integratiedebat
verdient een genuanceerde beschouwing
DEBAT & POLEMIEK
Krantenkoppen melden keer na keer: 'Allochtonen twee keer zo vaak
werkloos\ 'Marokkaanse hangjongeren maken buurt onvei li g', 'Terreurverdachte in Moskee.' Week in week uit lezen wc: 'Wi jders st ij gt in
de peilingen ', 'PVV nu groter dan GroenLinks' en 'Nede rl anders liefst
geen conract met Moslims.' Deze combinatie van berichten leidt al te
gemakkelijk tot de conclusie dar de media een aanjagende rol spelen in
dergelijke processen. Dat ze in zeke r opzicht schuldig zijn aan de kloof
russen autoc htonen en allochtonen in dit land, medeverantwoordelijk
voor het creëren van angst en onbegrip voor buitenlanders. En natuurlijk
zijn er mensen die de media verwijten dat WiJders en Fortuyn het zo ver
geschopt hebben in de politiek. Of, om het kort en bondig te formuleren:
'Zonder De Telegraaf geen PVV. ) Journalisten zouden onbetrouwbaar
zijn, alleen maar uit zijn op verhoging van kijkcijfers en oplagen en geen
verantwoorde lijkheid nemen voor de desintegratie van de maatschappij.
Zonder deze journalisten zou een terugkeer naar de goede ol1de tijd van
multiculturalisme en tolerantie ee n reële optie zijn .
Maar is dit niet een te gemakkelijke co nclu sie? M ogen we de media
werke lijk verwijten dat ze bijdragen aan racisme en vijandigheid jegens
allochtonen, en meer nog: aan de opkomst van extreem rechts? Maken
journa listen inderdaad misbruik van hun machtspositie, zoa Js oud-minister van justitie DOl1l1er mer en ige rege lmaar heeft beweerd? In sommige
gevallen missc hien wel, maar vaak ook nier - in ieder geval vergen zulke
kwesties genuanceerde antwoorden, nicr de gemakkelijke antwoorden
die men zo vaak hoort.
Om iets te kunnen zeggen over de invloed van de media op de relatie
tussen 3utoclHonen en allochtonen, moeten we weten hoe in dit land
over etnische groepen bericht wordt. Kloppen de bovengenoemde krantenkoppen, gaat het nieuws inderdaad a ll een over de slechte economische
situatie van buitenlanders} over het afpakken van hui zen en banen van
Nederlanders, over de dreiging van moslimterrorisme, over onveili gheid
op straat en drugskoeriers, over onoverkoombare cultuurversc hill en,
over onderdrukk in g vall vro uwen, s lechre taalvaardigheden van allochtonen, gebrek aan integratie enzovoo rts? Dit zijn inderdaad voor een groot
deel de onde rwerpen waarover wordr bericht.

Ondilloek & debet

Maar is dat wel zo negatief? Dat hangt ervan af. Het is slechte journalistiek
:lIs alle moslims beschuldigd worden van de neiging hun vrouwen te onderdrukken. Schrijven over de mogelijkheid 001 anoniem te solliciteren in een
verhaal over werkloze allochtonen is daarentegen goede journaljsriek. Het
is slecht als er gesuggereerd wordt dat de meeste Antillianen die Nederland
binnenkomen drugs smokkelen, maar het is goed als er benadrukt wordt
dar mensen die zoiets doen, dat vaak niet geheel vrijwillig doen.
Goede berichtgeving laat zien dat lang niet alle Marokkaanse jongeren
op stra at rondhangen en mensen lastigvallen, en áls ze dat doen, dat missc hien ook wel komt doordat ze geen werk of stageplek kunnen krijgen.
Het is goed als cultuurverschillen geanalyseerd worden, maar het is slecht
als die verschillen als onoverkoombaar beschreven worden. Bijvoorbeeld:
Polen komen het land binnen om werk te vinden. Maar daarbij gaat het
vaak om werkzaamheden die Nederlanders niet zouden willen uitvoeren
(tenminste, nier voor dat salaris). Het eerste zeggen en het tweed e verzwijgen is een voorbeeld van onverantwoordelijke journalistiek.

Het gaar er dus niet zozeer om welke onderwerpen aan bod komen in de
berichtgeving over alJochronen, als wel om de manier waarop die onderwerpen besproken worden. Het gaat erom of gehele groepen in verband
gebracht worden met ccn thema of interpretatie, of dar de berichtgeving
genuanceerd is en duidelijk maakt hoever uitsp raken gaan. Het gaat dus
niet om de onderwerpen op zich, maar om de daadwerkelijke inhoud van
de berichtgeving!
De in de eerste alinea genoemde krantenkoppen zijn voorbeelden die allemaal - sommige vaker, sommige minder vaak - zijn terug te vinden in de
Nederlandse nieuwsberichtgeving. Immigranten worden daarin , vooral
in de populistische media, vaak voorgesteld als bedreigend: bedreigend
voor de veiligheid, voor de Nederlandse culruur en tradities, of voor de
economische situatie van her land en de aurochtone bevolking.
Maar sommige media - vooral de serieuze kwaliteirsmedia -laten ook de
andere kant van her verhaal zien. Zij beschrijven soms ook de positieve
gevolgen van immigratie en de bijdrage die immigranten leveren aan de
economie of her culturele leven in Nederland. Hierbij moet wel worden
aangetekend dar de negatieve berichtgeving meestal overheerst. Vooral
na de aanslagen van 11 september 2001 en de daaropvolgende 'strijd
regen het internationale terrorisme' zijn de berichren die immigranten als
potentiële bedreiging afschilderen opvallend toegenomen. Her negarieve
nieuws is dominant in de berichtgeving.
De inhoud van het nieuws is belangrijk, want die inhoud heeft gevolgen
voor wat mensen denken over allochtonen, over Marokkanen en Antillianen, ove r moslims en over Polen. Maar dat ni euws heeft ook gevolgen
voor het politieke landschap en voor wat de politiek in dit land doet mer
individuen van andere komaf. Zo zien we da t mensen die alleen een a ntenne hebben voo r zeer negatief en bedreigend ni euws over allochtonen,
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vaak ook een negatieve houding jegens hen aannemen. Nieuws kan daardoor de vijandigheid tegenover etnische anderen aanwakkeren . Negatief
nieuws leidt tot slechte interetnische verhoudingen. We zien ook dat een
toename aan nieuws over immigratie en etnische minderheden leidt tot
meer steun voor extreem rechtse partijen in de peilingen. WIe weten bovendien dat positieve berichtgeving over allochtonen, die meer de context
onderstreept in plaats van alleen naar incidenten re kijken, juist positieve
effecten kan hebben en ertoe kan leiden dat mensen zich wat minder bedreigd voelen door etnische anderen. Het gaat vooral ook 0111 het vinden
van de balans tussen negatieve en positieve berichtgeving.
Mogen we journalisten dan beschlJldigen van het aanwakkeren van
vijandigheid, van het creëren van een kloof tussen allochroon en autochtoon? We mogen ze in ieder geval niet allemaal over één kam scheren .

Sommige doen het beter dan andere. Het lijkt erop dat vooral de meer
populistische nieuwsmedia geneigd zijn om eerder de negatieve kanten
van immigratie en allochtonen te benadrukken. Z ij vertellen veel minder
vaak een positief verhaal en zijn meer op incidenten gericht. Overigens
is dit geen oproep aan journalisten om negatieve incidenten te verzwijgen. Als Van Gogh door een radicale aanhanger va n de islam vermoord
wordt, dan moeten we dat weten, dan is dat ze ker nieuws. Als binnen
een islamitisc h gezin eerwraak plaatsvindt, dan mag daar best over
geschreven worden. Wel willen we benadrukken dat er vaak ook andere
kanten aan een verhaal zitten. En dat het voor de bevordering van een
vreedzame samenleving van belang is om ook juist die, misschien commercieel minder interessante of iets moeilijkere kamen te laten zien. Dit is
in zeke re zin misschien zelfs minder een taak van de individuele journalist

dan van de gehele redactie, en van de personen die de hoofdlijnen bepa len. Toegegeven, dit is gemakkelijk gezegd. Er spelen namelijk veel meer
factoren een rol dan alleen de individuele voorkeur van een journalist of
hoofdredacteur.
Vaak vergeet men dat er een heel systeem bestaat dat de selectie van
nieuws en d e berichtgeving beïnvloedt. Commercialise ring is daarbij

natuurlijk van groot belang. Media hebben als hoofdtaak informatieoverdracht, maar er moet ook geld mee verdiend worden. En om geld re
kunnen verdienen, moer het nieuws de lezer aanspreken. Daarom moet
het vaak snel en kort. Snel, omdat het recenr moet zijn - anders is het
niet interessant. En kort, omdat de meeste mensen geen tijd hebben om
uitvoerig de krant te lezen. Bovendien is er niet voor elk verhaal een hele
pagina beschikbaar; het televisiejournaal is sowieso beperkt in lengte. Dit
versterkt de tendens om korte en op incidenten gerichte berichten naar
buiten te brengen, vaak met een negatieve en generaliserende teneur.
Co nflict is een ander belangrijk aspect daarbij. Conflict en niet consensus
stimuleert de verkoop van kranten. In een conflict staan twee partijen
tegenover elkaar, wij tegenover zij, autochtonen versus allochtonen.

De verlichte Nederlanders versus de fundamentalistische moslims. Dit
is aantrekkelijk nieuws, dit is gemakkelijk nieuws, dit is een duidelijke
scheidslijn die iedereen begrijpt. En omdat toch de neiging bestaat om
vanuit het perspectief van de eigen groep te schrijven, is dit vaak negatief
nieuws voor de anderen, de allochtonen.
In de relatie tussen politici en media spelen routine en nieuwswaardigheid
een grote rol. Concreet betekent dit dat journalisten niet zozeer geïnteresseerd zijn in het saaie, beleidsmatige verhaal, maar juist in de spannende
en spectaculaire quotes van politici. Je kunt journalisten verwijten dat ze
op die man ier te werk gaan, maar je kunt ook de politici aankijken: zij
spelen dit spel maar wat graag mee en hebben veel over voor de nodige
media-aandacht.
Hoewel een reeks van factoren buiten de redactie om zijn invloed doet
gelden - factoren waarop de journalist niet direct invloed kan uitoefenen
- willen we toch nog een keer herinneren aan de goede oude traditie van
een sociale verantwoordelijkheid van de pers. Het is namelijk belangrijk
dat journalisten zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij, en van
de effecten van hun werk op de sociale samenhang en de onderlinge relaties tussen allochtonen en autochtonen. We leven allemaal samen in dit
land, niemand zal meer (vrijwillig) vertrekken . Dus journalist, schrijf niet
alleen wat gemakkelijk is, wat snel kan, wat mensen willen zien, horen of
lezen. Vermijd het gebruik van de gemakkelijke scheidslijn tussen wij en
zij, geef achtergrond en context, vergeet niet het waarom achter het wat.
Wat heeft dit verhaal nu eigenlijk met Surinamers te maken, hoe relevant
is het voor deze groep? Ook hier is een dubbel antwoord op zijn plaats.
Vandaag de dag spelen Surinamers in Nederland bijna geen rol in het
nieuws, ze zijn nagenoeg onzichtbaar geworden. Van minder dan één
procent van de etnische groeperingen en actoren in het nieuws wordt
expliciet vermeld dat zij van Surinaamse komaf zijn. In de berichtgeving
gaat het vaak over de politieke en economische relaties russen Nederland
en Suriname, en slechts zelden over integratieproblematiek.
Er zijn zeer voor de hand liggende redenen voor het nier vermelden van
de Surinaamse afkomst. Ten eerste zijn Surinamers in het algemeen aanmerkelijk beter geïntegreerd dan andere groepen en verschilt hun historische positie en relatie met Nederland aanzienlijk van die van bijvoorbeeld
Turken en Marokkanen . Ten tweede lijken ook recente gebeurtenissen
rond islamextremisme, zowel nationaal als internationaal, de aandacht
te trekken naar groepen die afkomstig zijn uit landen waarin de islam de
belangrijkste godsdienst is.
Vooroorde len jegens etnische groepen zijn voor een deel generiek - het
maakt geen verschil of we het nu over Marokkanen hebben of over
Antillianen. Mensen met vooroordelen zullen die vaak net zo tegenover
Duitsers hebben als tegenover Turken) Roemenen of Surinamers. Dit
wordt nog versterkt door het zo gemakkelijke gebruik van het woord
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'allochroon'. Hoewel allochtonen geen homogene groep vo rm en - in
feite is deze groep veel heterogener dan die van aurochtonen - hanteren
de media deze term veelvuldig. Verschillende g roepen worden zo over
éé n kam geschoren. Geen wonder dus dat mensen niet in staat zijn om
genllanceerder ove r de verschillende etnische groepen na te denken. De
media oe fenen - positieve of negatieve - invloed uit en die is niet beperkt
Wt één bepaalde etnische groep.
Surinamers zijn misschien niet zozeer het doel van negativireit in de
berichtgeving, maar dat neemt niet weg dat de manier waarop de media
over het algemeen sp reken over allochtonen ook de mening van de
~Hlrochton e bevolking over deze bepaalde groep beïnvloedt. Een gen uanceerde beri chtgevi ng lijkt daarom ook voor Surinamers ee n belangrijk
punt. De nuancering die soms van journalisten mag worden gevraagd,

dient echrer ook aanwezig re zijn bij eenieder - burger, politicus of wetensc happer - die uitspraken doet over de manier waarop de Nederla ndse
journalist zijn of haar werk doet.
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Emmie Samson

Oude Surinaamsche gewoonten en
gebruiken
VOORWOORO VAN GOVERT ZIJLMANS
Enige jarell geleden kocht ik voor mijn antiquariaat een aantal boeken
in, die afkomstig waren uit de nalatenschap VQn de indertijd ;n Suriname
werkzame predikant j .A . van der Meiden en zijn vrouw D. van der
Meiden-Coolsma. Daarbij bevond zich een schoolschriftje met op het
etiket geschreven : 'Sur. gewoonten en gebruiken door Mej . Samson', en.J
bovenaan de eerste bladzijde: 'O ude Sur. Gewoonten eu Gebruiken.'
Blijkens de opdruk was dit schriftje aangeschaft bij de firma C. Kersten
& Co. te Paramaribo.
Navraag wees uit dat deze Mej. Samson waarschijnlijk de onderwijzeres
E. Samson was, ofwel Emmie Samson, woonachtig in de Keizerstraat en
behorel,d tot de Hervormde Kerk . Mogelijk schreef zij een en ander op
om te gebruiken in haar lessen op school of op de zondagschaal.
Vermoedelijk stamt de tekst uit de jarell twintig. Hij handelt bijna
uitsluitend over het protestants-christelijke deel van de toenmalige Creoolse stadsbevolking. Bijgeloof was een belangrijk onderdeel van haar
belevingswereld.

Met dank aan C.E. Gtlicherit-Samson en G. W. van der Meiden
Wie kent ze nog wel, onze Sur{inaamsche] gewoonten en gebruiken in

verband met kerkelijke feestelijkheden? Veel er van is vergeten en geen
wonder, wat niet aangereekend wordt, raakt licht in het vergeetboek. Wel
worden er nog families gevonden, die zich aan het een en ander nog houden, maar het grootste gedee lte is bekend geb leven door overlevering.
Achtereenvolgens willen we nagaan , wat er alzoo verteld wordt van vroegere gebrui-ken bij gelegen heid van den Nieuwjaarsdag, de Paaschweek
(Belijdenis, Gloede] Vrijdag, Avondmaal, Paschen), Kerstfeest, Geboorte,
Doop, Verloving, Huwelijk, Sterven en den Oudejaarsdag. Voor aanvulOIO Tijdschnfl voo r Surinamisliek 1001 .2

ling, alsook voor op- en aanme rkin gen houden schri jvers zich ten zee rste
aanbevolen.

DE NIEUWJAARS- EN OUDEJAARSDAG
Hoewel het jaar begint met den N ieuwjaarsdag, willen we toc h eerst een
aanvang maken met de Oudejaarsdag, immers de Oudejaarsavond gaat
den Nieuwjaarsdag vooraf.
1 Bij het va ll en van den avond plaatste men in de kamer op een tafeltje,
gedekt door een wi t servet, twee kaarsen en een glas water, omdat men
geloofde, d at de afgestorvenen de levenden op de grens van het Oudeen het Nieuwe jaa r komen bezoeken; dan hebben ze licht noodig 0111
te zien en water om hun dorst te lesschen. Wordt nog hier en daar
de hand er aan ge houden, door de Hern[hutterl Kerk is dit aan haar
leden voorgehouden, a ls g renzende aan het bijgeloof. Om deze lfde
reden (het bezoek van de dooden) wordt er bij sommige gezinnen in
a ll e kamers gedurende de heele nacht licht ontstoken.
2 De fami li eleden kwamen bij elkaar, liefsr in het hu is van den stamhouder, en over en weer worden er geschenken gestuurd.
Tot 12 uur bleef men opzitte n, rot zelfs de kinderen en kleine kinderen,
die in slaap waren geva ll en, werden gewekt tegen het va ll en van het
schot. [Hiermee za l zijn bedoeld her kanonschot, afgevu u rd door de
Batterij van Fort Zeelandia - GZ.]
3 Boven de deuren ze tte men wat zout en een sruk brood, ren teeken ,
dat men verdienste in het Nieuwe jaar afsmeekte, letterlijk er moer het
gehee le jaar brood in hui s zijn.
4 Reeds de week voor den Oudejaarsdag is men druk doende, de graven
va n de afgestorven familieleden schoon te maken en op ni euw te belegge n met schelpen. De zorg voor het kerkhof moest afgedaan zijn voor
d en aanvang va n het Nieuwe jaar.
S Het huis wordt schoo nge maakt van boven tot beneden. W ie op den
avond va n het Oude jaar zi jn stoep niet had gesch robd, had een groote
zonde begaan.
6 Koewachters blijven dien avond de wacht houden bij hunne koeien. Er
wordr ver haa ld, dat de koeien op slag van 12 allen knielen . De vraag
blijft, of ze het werkelijk gezien hebben, of dat door lourer toeval de
koeien door een schrik gek ni eld hebben.
7 Dagen van re vo ren vermaakten de kinderen zich met het afsteken van
vuurwerk, maar dat bereikte zijn toppunt om 12 uur 's nachts, wan·
neer de heele srad aan her sc hieten was.
8 Ongeveer o m S uur hield men met werken op, want een ieder moest
dien avo nd in de kerk zijn , a l was het ook maar de eenige keer va n het
jaar.

Histori sc h document

DE NIEUWJAARSDAG
1 Op den Nieuwjaarsmorgen wemelde het op straat van grooten en kleinen. Een ieder waS in een nieuw pakje gestoken en ook de schoenen
waren nieuw. Hoewel de meesten nog graag iets nieuws aanhebben,
maakt men er nu niet meer zoo'n werk van.
De jaarlijksche gang was: eerst naar de kerk en dan het opzoeken
van familieleden en kennissen ten einde hen een gelukkig Nieuwjaar
te wenschen. Men stopte de kinderen war geld in handen, hetgeen ze
meestal besteedden tot het koopen van vuurwerk. De grooten kregen
iets te drinken.
Her is licht te begrijpen, dat waar de menschen evenveel glaasjes naar
binnen kregen, als dat ze de huizen bezochten, ja soms zelfs meer, ze
voor de dag nog maar half om was, reeds boven hun theewater waren.
2 Als een lieve attentie va n de Chineezen die hun winkels in de districten
hadden, werd het beschouwd, dat daar waar ze hun eigen Nieuwjaarsdag hadden, zij op den Ch ristelijken Nieuwjaarsdag de directeur van
die plaats met iets afkomstig uit hun winkel verrasten.
3 Iedere huisbaas, alsook iedere huisvrouw gaf zijn ondergeschikten op
dien dag vrijaf en dikwijls gebeurde het, ja zelfs tot nu toe, dat de feestvierenden den daarop volgenden dag niet in staat waren te werken .

HET KERSTFEEST
Het Kerstfeest vieren in vroegeren tijd verschilt niet veel van de tegenwoordige vier ing.
De avond voor Kerstfeest, de zoogenaamde 'Chrisneti ', kreeg een ieder,
die in de kerk aanwezig was, een brandend kaarsje, dat mee naar huis
werd genomen . Nu was het de kunst het kaarsje zoo te brengen, dat het
onderweg niet uitging, wat gelet op afstand en wind vaak een heel groote
kunst bleek.
Mocht het gelukken het kaarsje brandend te houden en het thuis nog te
hebben, dan werd dit als een geluk beschouwd. Nu geelt men alleen de
kinderen, die op dien feestavond zingen nog zoo'n kaarsje. Vaak werden
er ook bijb[elsche] teksten en spreuken gegeven.

DE PAASCHWEEK - BELIJDENIS
Wanneer men den leeftijd van 18 jaren bereikt had, dan werd er door de
Ouders en Peet op aangedrongen, zijn belijdenis te doen . Het was meer
een sleur en gewoonte, dikwijls geen overtuiging bij het kind. Nam het
kind her met de catechisaties zoo nauw niet, des te meer verlangde het
naar het gewichtig oogenblik van de belijdenis. Reeds weken van te voren
was men druk bezig met het uitzoeken en naaien van de noodige tolletten, want de meisjes hadden er drie noodig. Eén voor de belijdenisdag (alles wit, handschoenen, een sluier over de hoed, witte paraplu), één voor
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de bevestiging (erg opschikkelijk en vol geglinsrer, van alle familieleden
werden er sieraden geleend om op te sieren) en één voor het Avondmaal
(deze was eenvoudiger).
De jongens moesten in her zwart gekleed gaan, dikwijls in een geleend
pak.
Uir de catechisanten werden de geschikten aangewezen tot het afleggen
van de belijdenis (een soort examen, niet zonder beving en angst verbeid). Deze gelukkigen gaven kennis aan bloedverwanten, vrienden en
kennissen, die elk in de voorafgaande week een geschenk stuurden, als
gezangboeken, bijbels, godsdienstige spreuken, later meer goud goed en
wat men zooal voor dien dag noodig had.
De geheel en tijd voor de aanneming moest men zich onttrekken aan alle
vennakeJijkheden. Het bezoeken van een bal werd als een groor vergrijp
beschouwd.
De belijden isdag is aangebroken, vriend innen en peer zijn reeds vroeg
aanwezig in her huis van de aannemeling om bij her kleeden re helpen.
Vergezeld van de peet, later de vader, veel larer een vriendin, in deze
moderne tijd, allen ging men naar de kerk.
In dien rijd kwamen niet allen, die de kerk ingingen er even gelukkig uit.
Wie zijne vragen niet kende, moest her afleggen van de belijdenis weer
overdoen. Een enkele maal is her gebeurd, dar de feesttaart of koek, voor
deze feestelijkheid speciaal gebakken, onaangeroerd moest blijven.
Men werd na afloop van de beraadslaging na eersr buiten gezonden te
zijn, terug geroepen en door predikanten en kerkeraadsleden de uitslag
medegedeeld. Dien dag werd er geen feesr gevierd, slechts de intiemen
komen er.
De Palmzondag, de dag van de bevestiging, is de 'feestdag'. Weer onder
groot ge leide naar de kerk, na afloop eerst een bezoek aan den predikant,
dan bij de familieleden om zich te laten bewonderen, dan naar huis,
waar de dag met zang en feesrmaal werd doorgebracht, hetgeen in den
avond ontaardde jn dronkenschap. Bij de Hernhutters tracht men er een
eind aan te maken, en om dir tegen te gaan moet men weer rerug naar
de kerk.

DE AVDNDMAALSDAG
De Avondmaalsdag werd kalm gevierd. In vroegeren tijd had de bediening 's avonds plaats. Maar aangezien er zieken (leprozen) onder slopen,
heeft men het gebrachr op 's morgens.
Men ging nuchter ter kerk . In her collectebakje moest alleen zilvergeld gelegd worden. Niet naar her Avondmaal mochten gaan zij, die met elkaar
in onmin waren. Eerst moest het geschil worden bijgelegd.
Als iets vreemds zij vermeld, dat een ei op Goeden Vrijdag gelegd, niet
werd gegeten. Het ei bederft niet maar droogr uit.
Ook werd er op dien dag geen vleesch gegeten.
Historisch document

PAASCHMORGEN
Paaschmorgen is de dag, waarop voor het eerst na hunne belijdenis alle
aanneme lingen naar de kerk moeten gaan .

In de Paaschweek worden er Paaschbrooden gebakken en aan kennissen
gestuurd; ook de bakkers stuurden zoo'n brood aan hunne klanten.
Hoewel op andere feestdagen ook van die broeden gebakken worden,
blijven ze toch den naam van 'Paaschbrooden' behouden.

GEBOORTE
Een echt HolJ[andsch] gebruik, dat ook bij de Joden voorkwam, was dat
de eerste gang van de moeder na haar bevalling was naar de kerk, om

God te danken .
Stierf het eerste kind uit een gezin, dan werden bij de geboorte van het

volgende alle voorzorgsmaatregelen genomen, om dit te behouden. Het
kindje werd naar een vui lnishoop (vroeger had elk erf een dOli-hipie)
gebracht en daar neergelegd. De moeder deed dus afstand van haar kind .
Nu kwam een buurvrouw of een andere goede kennis, gaf de moeder
twee of meer centen, nam het kind op en zei, dat ze het kind afgekocht
had. De moeder kreeg haar kindje echter weer, maar men had de booze
geesten, die jacht maken op jonge kinderen, bezworen.

Ook werd wel eens een zijden band of meralen armband om de enkels
van jonge kinderen gedaan, om ze aan het leven te binden.
Kinderlijkjes werden soms wreed mishandeld; men sloeg ze met een takje
oranjehout, waaraan scherpe dorens zaten; dat waren de zoogenaamde
lonwé-mans (wegloopers) die de ouders kwamen foppen. Minder wreed

was het knippen van een stuk uit de oorlel om zekerheid re hebben, bij de
geboorte van een ander kindje, of dit de gestorven lieveling was.
Om de kinderen te beschermen tegen ogri-ais (ven ijnige, afgunstige blikken) , kregen ze om het schortje een zwarten band, waaraan een groare,
zwarte kraal hing, alsook een hangertje, met een Hebreeuwsche letter aan
de achterkant, een zwart zakje, dat gekocht werd bij een van de Israelitische voorb idders. Een ander middel voor het afwenden van ogr i-ai was
't smeren van blauwsel achter de Doren en onder de voeten, of een stukje
brood met wat zout in het hemdje.

Kwam het kind thuis na een wandeling, dan werd dadelijk her gezichtje
afgewasschen met ee n oplossing van zout en blauwsel. Heeft her kind

ondanks alle voorbehoedmiddelen toch ogri-ai opgeloopen, dan werd
het voorhoofdje 3 x afgelikt, waarbij de persoon, die dit deed telkens
even spuwde.

Had ook dit niet geholpen, dan maar naar een ogri-ai pa (Israel[itischeJ
voorbidder). Deze las wat voor (een Hebr[eeuwsch] gebed) tegen vergoeding van f 0,50. Op het hoofdje van het kind werd dan een witte lap of
muts gelegd, en na her gebed moest de lap dadelijk uitgespoeld worden,
waarna het gezicht van de zieke met de natte lap werd afgeveegd.

11
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Zelfs volwassenen konden ogri-ai krijgen. Dit openbaart zich meestal in
loomheid en onrustige slaap. Had het kind een onrustige slaap, dan werd
er een open bijbel onder het kussen gelegd.
Sterft een kind, dan was het niet geoorloofd dien naam aan een komend
broertje of zusje te geven; men had dan alle kans, dar ook dit kindje
stierf.
Hoewel men bijna uitsluitend namen van familieleden of heel goede kennissen gaf, was het niet aan te bevelen den naam van een ongelukkige
of gebrekkige uit de familie te geven. De naamgenoot zou dan met den
naam ook de gebreken krijgen.
De kinderen hadden naast hun naam, ook den naam te dragen van den
dag waarop ze geboren waren, zooals:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Jongens
Codjo
Kwamina
Kwakoe
Jaw
Kofi
Kwami
Kwasi

Meisjes
Adjoeba
Abeni
Akoeba
Jaba
Afi
Amba
Kwasiba

Naar die dagen schrijft men ook gebreken of deugden roe.

DOOP
Hierbij onderscheidde men den doop van volwassenen (voornlamelijk J
slaven of gewezen sla ven) en van kinderen.
De ouden van dagen werden in den slaventijd dikwijls op [aten leeftijd
gedoopt.
De vrouwen hebben een gemeenschappelijken peet, en de mannen eveneens. Natuurlijk kan bij de eerste slechts een vrouw die plaats innemen
en omgekeerd bij de mannen een man (peter en meter).
Om gedoopt te worden, moesten allen op de grond gaan li ggen; de
vrouwen liefst met het haar los, zonder hoofddeksel. Na de bediening
van de doop, mochten de vrouwen niet eerder opstaan, alvorens de peet
hun een hand had gegeven en een zoen had gedrukt op voorhoofd of
wang. Het doopen van volwassenen werd altijd bijgewoond door talrijke
kerkgangers.
Jonge kinderen werden gewoon lijk gedoopt binnen de zes weken. Men
wachtte er liever niet te lang mee, omdat het kind door het doopsel
beschermd moest worden tegen booze geesten . Ook gingen ongedoopte
kinderen zelden mee in de boot op het water.
Als kind gedoopr kon men geen aparren doopnaam hebben, wch beschouwden de ouders een der namen als zoodanig en werd het kind bij
HiStori sch documtnt

voorkeur bij dien naam genoemd. De eerste naam werd dan verwaarloosd. Deze kwest ie over de voorname n heeft dikwijls tot moeilijkheden
geleid bij aangaan van huwelijken, enz.
Bij gelegenheid van den doop van een kind werd na de plechtigheid met
het kind huis in, huis uit gezworven. De néné droeg het kind, gevolgd
door een andere vrouw even opsc hikkelijk gek leed als néné, die de
paraplu droeg, welke meestal niet diende om het kind tegen de zon te
beschermen. Vaak liep ach ter deze vrouwen nog een klein meisje, met
luierzak en taschje om mogelijke giften in ontvangst te nemen.
Hoewel niet behoorende bij de doop, willen we hjer even aan herinneren,
dat bij het dragen van kinderen men steeds zorgen moet, dat het gezichtje
naar voren is gekeerd; kinderen mag men elkaar ook niet overgeven over
een raam: dat kweekt dieven; kinderen, die op een tafel gelegd worden
bij spel of anders, gaan gauw dood; voor ze de tandjes hebben, mogen de
kinderen niet in een spiegel kijken.
Welke rol speelt de peet in het kinderleven en wie worden hiervoor
uitgezocht?
Meestal wordt het peetschap aangeboden aan broer of zus van vader en
moeder of aan heel intieme kennissen. Voor de geboorte van de baby
wordt er reeds dikwijls om gevraagd en dit is vaak oorzaak geweest
van hoogloopende ruzie tu"chen familieleden onderling. Alleen zij, die
lidmaten zijn van hun kerk, mochten een kind ter doop houden. Soms
neemt de peet de zorg van het kind heelemaal op zich en gaat het kindje
inwonen bij ~ Peetje'.
Peet heeft in alle kwesties, die het kind raken, belangrijke en alledaagsche (uitzoeken van toiletten, plaatsen op school, verl oving enz.) een
adviseerende stem. De kinderen zijn dan ook in de meeste gevallen de
erfgenamen van hun peet.

DEDEHOSO'S
Bij een sterfgeva l wordt een familieraad belegd, waarbij besloten wordt
tor het houden van een dedehoso. Er wordt dan koffie gema len, cacao gebakken, pinda met koren vermengd gebakken, kortom alle toebereidselen
worden gemaakt om de gestorvene zoo goed mogelijk te gedenken. De
armste in de familie had haar laatste centen over voor de su iker en melk.
In den vooravond wordt er flink gezongen en gehui ld (veel misbaar, noodige zenuwtoevallen), daarna gegeten en gedronken, afgewisseld door het
vertellen van sprookjes en anansi-tor ies of het opgeve n van raadsels.
Er waren bepaalde menschen, die hierin een zekere vermaardheid hadden
gekregen en de gasten konden bezighouden tot 5 uur in den ochtend.
Tegen het va llen van het morgenschot werd er dan weer gezongen en
daarna ging het gezelschap uit elkaar. Maar men zorgde er eerst voor de
deuren open te zetten, opdat de geest de kamer kon verlaten.
Voor het lijk gekist werd, moesten de huisgenoten en vooral de kinderen
oso
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afsche id nemen van den doode. De eersten konden volstaan met den
hand op het voorhoofd te leggen van het lijk; bij de kinderen ging het
heel anders toe. Er moest de maat genomen worden van de klei ntjes.
Daartoe hielden zij een eind garen tusschen de tanden, het garen werd
om het hoofd geslagen naar achteren ror aan de voeten. Deze maatjes
worden dan in de kist bijgelegd. Of wel twee vrouwen plaatsten zich aan
weerszijden van 't lijk en gaven de kinderen 3x over en weer aan elkaar
óf men liet het kind 3x heen en weer springen.
Zes weken lang moest er een wit laken of doek voo r spiegels en schilderijen hangen; geen meubel mocht van zijn plaats verzet worden. Bij
gebrek aan witte doeken werden glazen deuren van kasten of spiegels wit
bestreken, want de geest mocht zich niet bekijken.
Nu doet men bij beschaafde families nog een doek voor de spiegel; dit is
alleen, zoolang het lijk nog in huis is, om het niet weerkaatst te zien.
Bij den dood van nauwe bloedverwamen, ouders, kinderen, enz. droeg
men een witte doek op het hoofd en een om de schouders. De mannen
droegen een breede, zwarte hoed met lange slippen van rouwfloers, die
hoeden werden speciaal voor die gelegenheid gehuurd (bradi-hati).
Men kwam te kort aan den eerbied, aan den doode verschuldigd als men,
bloedverwant zijnde, het lijk niet volgde. Menschen werden gehuurd
(bij her ontbreken van naaste bloedverwanten) om het lijk te volgen
(huilebalken). Ook een vrouw met een kruik water, gewikkeld in een wit
servet, moest mee voor het geval dat de een of ander een zenuwtoeval
kreeg op het kerkhof.
Men liep bij groepjes de lijksrarie vooruit en ging in een pOOrt of op een
hoek staan, om bij de nadering van den stoet een psalm of godsdienstig
gezang te zingen en zich dan weer bij den stoet te voegen. Dat gebeurde
zoo verscheidene keeren, al naar gelang de doode populair was.
Acht dagen lang ontving men rouwvisite. De vrouwelijke huisgenooten
mochten niet uit en waren druk doende zich rouwkleeren te maken.
Gedurende dien tijd worden er door familie en vrienden verschillende
papsoorren en allerlei gerechten aan de treurende gezonden. De achtste
avond werd als de eersre gevierd; nog meer tractatie, en vaak verliet men
rijk beladen zoo'n aiti-dei-dedehose.
Her volk maakte meestal geen testament, maar bij her nabijvoelen van
den dood, gaf men mondeling zijn wil (laatste) te kennen en beschikre zoo
over zijn nalatenschap. Hieraan houdt men zich dan ook meestal stipt.
De zondag na de 8 dagen ging de heele familie in rouwkleeren gehuld
naar de kerk en werden de treurenden in het gebed herdacht.

VERLOVING EN HUWELIJK
Bij de lagere volksklassen nam men het met den Burg[elijkenj stand zoo
nauw niet; denk maar eens aan de uitdrukking 'op zijn Surinaamsch
leven.'
Hisloritch dDcumllnl

Wanneer een jonge man een meisje tot vrouw verkoos, dan zond hij zijn
moeder of peet of als hij dezen niet bezat, zijne zuster om de zaak voor
hem in orde te maken.
De z.g. afgezant trad in verbinding met de famil ies van het meisje en

beredderden buiten het meisje om de zaak. Werd de man een geschikte
partij gevonden, dan werd het huishouden in orde gebracht en werd het

meisje door den man afgehaald.
Bij den middenstand ging het eenigzins anders toe. Een afgezant van
den verliefden jongen man kwam aanzoek doen naar de hand van her

begeerde meisje. Ook buiten haar om werd er beraadslaagd en haar
dan den uitslag medegedeeld . Men ging toen over op gelukwenschen en
drinken op het heil van het paar. Den volgenden dag werd er een kotomeid, netjes opgedirkt met in iedere hand een hoofddoek, huis in, huis

uit gezonden. Terwijl zij met de doeken ba lanceerde, zei ze: 'Mevrouw
heelt laten weten, dat pikien misie kisie isrede da (osi bosi' [dat de kleine
mevrouw gisteren haar eerste kusje heeft gekregen - GZ].
Waar her vroeger aan het paar dus werd medegedeeld dat ze verloofd
waren, vertelt nu het paar aan hunne wederzijdsche families dat ze

verloofd zijn.
Vroeger mocht de bruidegom op afgepaste tijden zijn bruid opzoeken
en bij deftige families ging het zelfs veel strenger toe, zoodat men pas na

het huwelijk zijne vrouw leerde kennen. Menig ongelukkig huwelijk is
daarvan ook het gevolg geweest.
Tijdens de verloving mocht het paar zich niet afzonderlijk op publieke
plaarsen of partijen vertoonen.

Van groot gewicht was de huwelijksdag. Er werd 's morgens getrouwd en
den geheelen dag door gedanst. Om 12 uur kregen de gasten een boterham met zoutvleesch of ham belegd, want om 6 uur ging het bruidspaar
naar huis en dan volgden de gasten, of het paar ging vroeger weg en de
gasten bleven alleen dansen rot 6 uur.
Voor de plechtigheid werden er ook strooistertjes gevraagd, gekozen
uit families, vrienden en kennissen van het paar. Waren het eerst alleen
meisjes, later werden er ook jongetjes bij gevraagd. Ook zorgde men voor
bruidsmeisjes en jonkers en werd iedere heer een meisje aangewezen dat

hij afhalen moest. Menig paar werd op zoo'n bruiloft aan elkaar gekoppe ld.
De plechtigheid in de kerk was net als thans, alleen de lieve gewoonte dat
de strooistertjes, soms erg veel in getal, het paar bestrooiden bij het in· en

uitgaan der kerk, raakte op den achtetgrond . Ze hadden dan geen mandjes, maar een houten hoepel waar omheen de bloemen gebonden werden.
Den dag voor de bruiloft werd besteed aan her maken van koeken.
De gansche familie moesr er bij tegenwoordig zijn, om het eerste ei te zien
breken. Wie nier gevraagd was bij dit plechtig moment, had een reden om
boos te zijn. 's Avonds, dat wil zeggen 6 uur, kwamen de meiden netjes
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uitgedost met hoofddoeken en groen in de hand om de koeken te brengen

naar her gebouw, waar de bruilofr zou worden gevierd. Her was een
lange optocht en hoe rijker het bruidspaar des te grooter de stoet. 'Hiep,
hiep hoera!' weergalmde door de straat. Voor het paar het huis verliet,
werd er een glas stuk geslagen. Brak het in vele scherven, dan voorspelde
dat geluk VOor de bruid.
De bruidegom haalde de bruid af, maar de vader of oom of broer van
de bruid geleidde haar naar her rijwigj dan stapte de bruidegom in en
wanneer zij voor den gemeenteambtenaar moesten verschijnen, gaven ze

elkaar den arm. Bij de Eng. [Engelschen' - GZl reden ze niet in hetzelfde
rijtuÎg, maar her meisje met haar vader en de man met zijn moeder. Na
de huwelijksvoltrekking reden ze eerst samen, dan hadden de ouders
hun kinderen aan elkaar afgestaan . Ook kreeg men 8 dagen lang een
trouwbijbel in huis.

HiSlorisch documeni

Recensies

Rudie Kagie, De eerste neger. Amsterdam: Mets & Schilt, 2006. 284 p., ISBN 978
9053304709, prijs € 25,00.
Herman Hennink Monkau, De kleurling. Am sterdam: Prometheus, 2006. 307 p.,
ISBN 90 446 08106, prijs € 17,95.

Ka!Jie

eerste neger

'Op het arbeidsbureau hadden ze "Kleurling" achter
mijn beroep ingevuld [... j van discriminatie heb ik
nooit iets gemerkt. De kleur van mijn huid werkte
juist in mijn voordeel' (po 67) . Deze opmerking van

Frits Blyd, die eind 1927 uit Paramaribo naar Amsterdam vertrok, is niet uniek in De eerste neger. Meer
Surinaamse migranten vertellen dat ze weinig last van
discriminatie hadden in het vooroorlogse Nederland .

Journalist Rudie Kagie probeert de wereld van deze
eerste Surinaamse migranten te reconstrueren aan de
hand van interviews, krantenberichten en secundaire
literatuur. Het levert boeiende anekdotes op.

De eerste lIeger is een update van het boek met
dezelfde titel dat Kagie in 1989 publiceerde. In het
colofon schrijft de auteur dat een aantal hoofdstukken
uit de eerdere versie zijn overgenomen. Dat klopt, maar deze bewering is
enigszins misleidend. Het boek bevat naar mijn schattin g zo'n honderd
pagina's aan nieuw materiaal, maar hoofdstukken zijn ook samenge·
voegd en door elkaar gehusseld , dus veel van wat op het eerste gezicht
nieuw lijkt, is in een andere volgorde en onder ande re hoofdstuktitels
geplaatst. Het was prettig geweest als Kagie meer verantwoording over
de toevoegingen en veranderingen had afgelegd.
Nieuw is het interview met Jimmy van der Lak, vereeuw igd op een schil-

derij van Nola Hatterman. Van der Lak ging door het leven als bokser,
kelner, boksschoolhouder, barkeeper, danser en fotomodel. Hij verenigde zo een aanta l populaire beroepen van immigranten in zich. Andere
hoofdstukken zijn aangevu ld met in formatie van andere onderzoekers,
die overigens niet alti jd even genereus vermeld worden. Zo is er in de
nieuwe versie (meer) aandacht voor Jacobus Capitein, Otto Huiswoud,
OttO Sterman en Surinaamse voetballers.
OSO Tijdschrift voor Surinamis!iek 2007.2

Zoals gezegd, discriminatie werd niet erva ren als
een probleem. Albert Helman/lou lichtveld spreekt
van een 'tegemoetkomendh eid die tegenwoordig
niet meer valt voor te stellen' (p. 69) . De eerste
migranten werden gezien als een attractie, vooral
in horeca-etablissementen. 'Ik was een trekpleister
van jewelste, de en ige zwarte kelner in Nederland,'
vertelt Jimm y va n der lak (p. 85). Kagie tekent
meer opmerkingen van soortgeli jke strekking op.
De negatieve berichtgeving over 'onze rijksgenoten'
begon pas toen de Surinamers in de jaren zeventig
in groten getale naar Nederland kwamen. Maar het
gesc hetste, bijna romantische beeld roept ook vragen
op. Een exotische attract ie als kelner in een kroeg,
muzikant in een jazzclub of sportman, is toch iets
ande rs dan de exoot als buurman. Uit het hoofdstuk
geti teld 'Op jacht naar een kamer' (voorhee n 'Op kamerjacht') komt ee n
ander beeld naar voren: het vinden van huisvesting viel niet mee.
Daarmee is ook meteen ee n van de manco's van De eerste neger aangestipt: het is een uitstekend geschreven boek met mooie verha len, maar de
ana lyse ontbreekt. Kagie roept genoeg vragen op, maar beantwoordt ze
niet. Bovendien ontbreekt er een context waarin de geschiedenis va n deze
eerste immigranten wordt ged uid. Door dit gemis blijven de verha len
in het luchtledige hangen en zijn de overgangen tussen de verschi llende
hoofdstukken vaak abrupt. Van boksring naar links politiek activisme
naar colporteurs in Duitsland, het is allemaa l wat zielloos achter elkaa r
geplakt. De eerste neger is daardoor uiteindelijk toch niet veel meer dan
ee n verzamel ing anekdotes, die niet erg beklijft. In vergelijking met het
boek uit 1989 is deze ni euwe uitgave, die ook een register en bibliografie
omva t, wel beter verzo rgd.
Nola H atterma ns sc hilderij van Jimmy van der Lak siert het omslag van
De kleurling. Hoofdpersoon Manus Monkau bespreekt de frustraties van
de immigrant: niks tegemoetkomendheid in het ni euwe land en altijd het
terugverla ngen na ar het land van herkomst. Manus is enige jaren voor
de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebo ren uit een Creoolse vader
en een blanke Nederlandse moeder. 'Onze verwekkers kwamen in het
begin van de vorige eeuw met de boot uit de West. Jonge mannen met een
droom, die vandaag de dag als "econo mische vluchtelinge n" geclassificeerd zouden wo rd en' (p. 9). Volgens deze kleurling wordt de ellende op
de wereld veroorzaakt door raciale en religieuze spann ingen. Heimwee,
racis me en het gevecht om het bestaan zijn ni et de enige onderwerpen
die de breedsprakige Manus aansnijdt: de Indonesische vrijheidsstrijd,
de bu rgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, kinderporno, Gretta
A.c.nsiu

Duisenberg, Servië, Darfur en India passeren ook de rev ue.
Manus houdt het uiteindelijk niet meer uit in Nederland, waar hij nooit

echt deel van de samenleving mag worden . Kort na de onafhankelijkheid
keert hij terug naar Suriname. In de eerste weken va n de militaire coup

houdt hij een dagboek bij, dat het afsluitende hoofdstuk van De klel/rling
vormt. In de 'echte' wereld heeft Herman Hennink Monkau in de jaren

tachtig een journaal gepubliceerd onder de titel Sranang als bij heldere
hemel ... 25 (ebruari-3 maart 1980. Wat mij betreft had de De klel/rling
zonder dit hoofdstuk gekund, hoe interessant en goedgeschreven de observaties van deze ooggetuige ook mogen zijn.
Hennink Monkaus leven verroont wel gelijkenis met dat van Manus:
de schrijver werd in 1935 in Amsterdam geboren als zoon van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. In 19 75 emigreerde hij naar
Suriname, om na tussenstops in de Verenigde Staten en Italië uiteindelijk
weer terug te keren naar Amsterdam.
Een tweede draad is het verhaal van Isidoor Trustfull van Frimangron,

die zo uit het boek van Kagie lijkt te zijn gestapt: in 1927 komt hij in
hartje winter in zomerkleding te Nederland aan, waar hij emplooi als
mu zikant vindt. De Hollandse autoriteiten zijn duidelijk niet gecharmeerd van zijn 'negermuziek'. Trusrfulls ervaringen in het door de nazi's
bezette Amsterdam vormen een gedenkwaardig dee l van De kleurling.
HeilIlink Monkaus boek geeft een beeld van de ervaringen van Surinaamse migranten in Nederland voor de onafhankelijkheid, die bitterder
zijn dan de door Kagie opgetekende verhalen, en van de geschiedenis van

de koloni e. De kleurling balanceert op de rand van fictie en non-fictie.
Zekerheden over 'waar gebeurd' en verdichting verzinken. Toch maakt
het boek ook de indruk een roman te zijn, al was het maar door de

weergave van gesprekken en monologen.
Uit historisch oogpunt zijn er enige kleine foutjes ingeslopen. Gouverneur

Van Hiemstra heette bijvoorbeeld Van Heemstra (p. 57) en het waren in
meerderheid geen Javanen maar Hindostanen die amok maakten op de

plantage Mariënburg (p. 26). Mogelijk problematischer voor een aantal
lezers is dat de verteller moeiteloos van het ene naar her andere tijdperk
en van onderwerp naar onderwerp springt; het boek maakt daardoor een
beetje een ademloze indruk. Een strengere redacteur die de schrijver war
meer in toom had kunnen houden, had hem waarschijnlijk naar een nog
beter boek begeleid. Hennink Monkaus stijl is vol van ironie en cynisme,
maar ook hier had de redacteur er misschien op kunnen wijzen dar minder meer is. De kleurling is een interessant debuut met boeiende passages,
dat doet uitzien naar een volgend, meer uitgebalanceerd boek.

Rosenlariin Hoefte
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Ad de Bruijne, Libanezen in Suriname; Van Beharre naar Paramaribo, 18902006. l eiden: KITlV Uitgeverij, 2006.153 p., ISBN 90 6718 2826, prijs € 19,95.

In LibanezeH in Surillame beschrijft Ad de
Bruijne de schoorvoetende binnenkomst en
het verdere verloop van de vestiging van
maronidsche (lees: christelijke) Libanezen
in Suriname vanuit een sociaalgeografisch
perspectief. De Libanezen migreerden op
eigen initiatief en op eigen kracht naar Suriname. In het begin ging dat via de 'Franse
connectie', want Libanon viel tijdens het
interbellum onder Frans protectoraat.
De Libanezen emigreerden omdat de situatie
in hun vaderland uitzichtfoos was. Libanon
kende in die tijd een grote bevolkingsdruk
(vooral in het berggebied in het noorden van
her land), een achteruitgang van de zijdeteelt
door de toenemende internationale concurrentie en grote religieuze spanningen tussen christenen en druzen . Het besluit van de Turkse overheid
om in 1908 de militaire dienstplicht uit te breiden naar jongens met een
christelijke ach tergrond vormde nog een extra prikkel om weg te {rekken
(p. 14). Maar in feite waren honger en armoede de voornaamste aanleiding voor deze emigratie (p. 22).
De Bruijne gaat nader in op de religieuze spanningen:
De Libanese bevolking bestaat uit verschillende religieuze groeperingen, moslims (met name soennieten en sjiieten), druzen en christenen,
de laatsten meest met een maronitische achtergrond . Deze versch illen
in godsdienst zijn aanleiding geweesr tot felle conflicren. In de tweede
helft van de negentiende eeuw was er strijd tussen maronieten en
druzen, die in 1860 tot een massaslachting onder de christenen leidde
(p.13).
De tekst maakt niet duidelijk wie deze druzen zijn. In Philip K. Hieti's
History of the Arabs (1970, p. 249) staat dat de druzen een 'offshoot
of the Shijee seer' zi jn . Druzen zijn dus islamitisch georiënteerd. (Hitti
is voor de a uteur geen onbekende. Op p . 43 wordt hij aangehaa ld in
verband met de handelsgeest van de Libanezen, maar Hitti's publicatie
hierover kreeg geen plaats in de bibliografie.)
In de proloog worden de Surinaamse Libanezen een groepering genoemd
(pp. 7-8); later, op p. 44, zijn zij een groep geworde n. Dar is terecht, want
het blijkt dat de Surinaamse Libanezen, een enkele uitzondering daargelaten, bloed- of aanverwanten zijn. Her belangrijkste onderscheid tussen
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de begrippen 'groepering) en 'groep' is dat een groepering een verzameling personen is, terwijl een groep een eenheid van personen is (H. de

Jager & A.L. Mok, Grondbeginselen der Sociologie, Leiden/Antwerpen:
Stenferr Kroese, 1978, pp. 374-375) .
De Bruijne stelt dat de Libanezen in de literatuur over Suriname uit
het begin van de twintigste eeuw aneen een enkele vermelding waard
zijn. Meestal worden ze helemaal niet genoemd, en als er al iets over ze

geschreven wordt, is dat onjuist. In dit kader haalt hij de landsbeschrijvingen aan van Van Blankensteyn (1923) en Staal (1928); hetzelfde doet
hij bij Van Lier (1949) en Dew (1978). Helaas is a lleen de publicatie van
Van Lier opgenomen in de bibliografie.
In 1920 komt voor het eerst een noemenswaardig aa ntal Libanezen in
Suriname aan. Na ernstige religieuze twisten krijgt de emigratie van
maronitische Libanezen voornamelijk uit het noordelijke berggebied
momenrum. Ze vestigen zich aanvankelijk op de Frans Caraïbische eilanden en in Frans Guyana. Omdat Libanon, zoa ls gezegd) op dat moment
een Frans protectoraat is, vergemakkelijkt dat de vestiging in andere

door Frankrijk bestuurde gebieden . In de Caraïben richten de Libanese
migranten zich vooral op het rondventen en op de detailhandel. Economisch boeken zij voo ruitgang) maar hun maatschappelijke positie is niet

overal gelijk. In de jaren tachtig van de votige eeuw bereikt bijvoorbeeld
in Jamaica een Libanees, in de persoon van Edward Seaga, als premier de

top van de maatschappelijke ladder. In Haïti daarentegen is er heden ten
dage nog steeds sprake van wrijving tussen Libanezen en Haïtianen.
In zijn studie over de Libanese groep in Suriname neemt De Bruijne het
onderzoek van Barclay onder Libanezen in Trinidad als model. Hij zegt:
'De bevindingen in Tdnidad zijn van belang in verband met een analyse

van de Libanezen als deel van de Surinaamse samen leving' (pp. 16-17).
De Bruijne geeft aan uit welk deel van Libanon de Libanezen in Suriname
komen en op welke manier de migratie vroeger heeft plaatsgevonden
en hoe die nu gestalte krijgt. Verder komen de econom ische positie, de

onderl inge differentiatie en de plaats die de Libanezen tegenwoordig in
de Surinaamse samenleving innemen aan de orde. Belangrijke vragen passeren de revue, zoals: Wie behoren tot de Libanese groep? In hoeverre is
zij als een transnationale groep te typeren? Mer andere woorden: welke
rol speelt Libanon nog in her denken en handelen van Libanezen in Su-

riname? In vijf hoofdstukken geeft de auteur antwoord op deze vragen.
De geschieden is van de Libanese groep in Suriname wordt ingedeeld in

drie periodes: het derde hoofdstuk bespreekt de eerste periode van 18901920, het vierde hoofdstuk die van 1920-1975 en de derde periode, van
1975-2006, komt in het vijfde hoofdstuk aan de orde.
De maronitische Libanezen komen uit het Bcharre-district, een berg-

gebied in Noord-Libanon, en wel uit het op 1400 meter hoogte gelegen
dorp Bazaoun en het iets lager gelegen Hasroun. De dorpelingen waren
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fokk ers van schapen en ezels. Ln de winter trok bijna ied ereen uit Bazaoun
weg naar her lager gelegen rweelingdorp Dahr-el-Ain, waar de olijfbomen
stonden. Er vond dus seizoensmigratie plaats. De prangende vraag rijst
hoe het komt dat schapenfokkers en olijftelers (ofwel veehouders en
landbouwe rs) zich in de verkoop van textiel heb ben begeven. Daarvoor
geeft de auteur een aantal mogelijke redenen. De eerste is dat de verkoop
van textiel geen ambacht is die speciale warenkennis vereist. Een andere
reden is de toenmalige situatie in Suriname: de levensmiddelensector was
sinds de jaren zeventig van de negentiende eeuw langzam erhand in Chinese handen gekomen; de directe voedselvoorziening werd verzorgd door
de Hindostanen. Maar de textielmarkt, en dan met name de verkoop van
damesstoffen, was nog braak terrein. Hoewel de handel in herenstoffen
nauw verbonden was met het beroep van kleermaker, een beroep dat
vooral door Hindostanen werd uitgeoefend (p. 43 ), gold dat niet voor
damesstoffen. De allerbelangrijkste reden dat de Libaneze n zich in de
texti el ontplooiden, was naar mijn idee dan ook dat de eerste Libanees
die succesr ijk damesstoffen verkocht, zijn kennis en netwerk heeft overgedragen aa n de landgenoten die na hem kwam en.
In 1890, nog geen dertig jaar na de afschaffing van de slavernij, zet Nico las Karka bé als eerste immigrant uit het toenmalig Libanees-Sy ri sche
deel van het Ottomaanse rijk voet aan wal in Suriname. In het koloniale
Suriname wordt hij door de regering als blank geclassificeerd. Dat opent
perspectieven in een door blanken geregeerde kolonie met overwegend
gekleurde gekoloniseerden . Karkabé opent een zaak aan de Warermolenstraat, waar hij onder andere damesstoffen verkoopt. Hij trouwt met
een lichtgekleurde Surinaamse en vertrekt in 1923, na fortuin te hebben
gemaakt, met zijn vrouw naar Europa. Jozef Nassief neemt zijn zaak
over en daarmee ook zijn handelscontacten. Laatstgenoemde is voor vee l
landgenoten middelaar geweest În her creëren van een bestaansbasis.
Tot aan zijn dood in 1962 bewaakt Nassief als een Ce rberus de grenzen
van de Libanese etl/;e. Onder zijn leiding blijft de Libanese gtoep een
hechte eenheid. Men huwt binnen de groep. Gemengde huwelijken zijn
uit den boze. In die tijd vallen persoonlijke en sociale identiteit naadloos
sa men. Als effectief middel voor sociale controle richt Nassief in 1932 de
LibanÎstenclub op. Het is een uitsluitend mannelijk gebeuren. Met zijn
dood gaat ook de club ter ziele. Meer dan een generatie en ruim dertig
jaar larer wordt een nieuwe vereniging opgericht, de Surinaams-Libanese
Vereniging (S LV ). Op initiatief van het huidige bestuur is deze publicatie
van Ad de Bruijne tot stand gekomen.
Libanezen in SUrillanle is ook een geschiedenis in foto's . De allermooiste
zijn die op p. 46 . Het zijn twee interieurfoto's van de stoffenzaak van
Antonius Astaphan uit omstreeks 1925. Niet alleen de wink elinrichting,
ook de uitgesra lde stoffen en de kleding van het personeel (meestal de
eigenaar en familieleden) komen prachtig tot hun rechr. Te oordelen naar
R.nntiu

de stoffen in de winkel is de inhoud niet gericht op de verkoop aan 'Jan
Modaal'. Toch werden van oudsher ook stoffen aangeboden voor iedere
beurs.
De tekst wordt verder ondersteund met een 3amal geografische kaarten,
krantenadvertemies, tabellen en documenten. Bij de kaart van Paramaribo op p. 26 onrbreekr helaas het jaartal. De kaart van Noord-Libanon
(p. 18) geeft de schaal niet weer, zodat de afstand tussen Bazaoun en
Hasroun en Dahr-e1-Ain moeilijk te schatten is.
Hoewel in deze publicatie geen plaats is ingeruimd voor de Libanese
cultuur, zou het niet misstaan hebben desnoods een klein onderdeel daarvan onder de aandacht te brengen . Ook een klein paragraafje over de
Libanese keuken zou welkom zijn geweest, aangezien de toenemende /
kennis over de diversiteit van eetculturen in Suriname de landsgrenzen
overschrijdt. Zou dat misschien een deelonderwerp kunnen zijn voor een
volgende publicatie?

Sylvia M. GoDswit

Marieke Visser, 'Kibri a kulturu'; Mareel Pinas. Benningbroek: Buro Vlasblom
Art and Projects B.V., 2006. 104 p., geen ISBN-nummer, prijs t 25,00.
Behoud de cultuur. Dat is her thema van de Surinaamse
beeldend kunstenaar Marcel Pinas (geb. 1971). Pinas
gebruikt in zijn ruimtelijke objecten en installaties
voorwerpen uit de materiële cultuur van de Marrons,
zoals delen van een korjaal, oliedrums, of aluminium
lepels. Bijvoorbeeld in 'Sanfika' ('Wat is overgebleven'): een installatie van 100 olielampen met daarboven 1000 lepels die bewegen op de hitte van de lampen
en door de wind. De lepels symboliseren de mensen;
de lampen staan voor de energie die nodig is om een
cultuur in leven te houden. Om de installatie staan syllabes in Afaka-schrift, die samen het woord sall-ri-ka
vormen. Wat is er eigenlijk overgebleven?
De 'Kuku' is volgens Pinas een beeld van de traditionele Marronkeuken:
met emaillen en plastic borden en bekers, en aluminium pannen op een
houten rek. De Marronvrouwen uit het binnenland gaan af en toe naar
de stad om spullen te kopen: pangistoffen, potten en pannen, borden,
lepels enzovoort. De winkels in de Sararnaccastraat voorzien uitstekend
in de behoeften van de binnenlandbewoner. Ze verkopen jachrgeweren,
buitenboordmotoren, touw, hangmatten, emaillen schalen, aluminium
potten en pannen en plastic borden en bekers. Het zijn voor her merendeel Chinese producten die aantrekkelijk zijn vanwege hun prijs. De
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SaramJcca Bazaar, Afrika Bazaar en Jeruzalem Bazaar spelen handi g in
op de vra ag en hebben allemaal nagenoeg hetzelfde assortiment. De 'b ussen' (vrachnva gensl die daa r voor de deur stoppen, brenge n de M a rrons
met hun inkope n wee r terug naar het binnenland.
Is dat dan de Marroncultuur? Een paar decennia geleden nog maak te
men zelf schalen, nap pen en lepels van kale basse n. Deze voorwerpen
worden nu alleen nog maa r voor de toeristen geproduceerd. Het fij ne
houtsni jwerk da t Ri chard en Sally Price beschrijven in hun boek M aroon
arts wordt niet meer gemaakt. De stofversierin gcn op de tradi ti o nele
pangi zij n verd wen en. De stoffen voor de pangi zijn overigens altijd al
imporrstoffen geweest. C ultuur is altijd in beweging. De vra ag is wat er
ge beurt met de overgebleven cultuur.
Door een gord ijn van lepels bereikt men ee n klaslokaal met schoo lban ~
ken, een monum ent voor een veranderende cultuur. In deze install a ti e
kom en alle aspecten van Pinas' werk sa men: her ritme van de banken,
de versierende beschilderingen met tekens uit het Afaka-schrift en het
tembe~ h o utsnijwer k , de olielampjes, de Nederland se taa lsc hriftjes en
kauri sc helpen. In de cata log us moet dit kun stwerk het doen zonder
tekst, waar de installaties 'Sanfika ' en 'Koko la mpu ' nog ee n kleine uitleg
krijgen. De catalogus bestaa t vooral uit foto's; de tweetalige tek st is heel
summier en geefr weinig uitl eg. En waarom is de Engelse biografie niet
even vertaa ld en geredigeerd?
Bij het monument ter nagedachtenis aan de inwoners van Moiwana is de
tekst sto rend summi er. Dit monument herinnert aa n de op 29 november
1986 gepleegde moord op zeker 39 mense n - mannen, vrouwen en
kindere n - door het Surinaamse leger onder leiding va n Desi BOllterse.
De overlevenden vluchtten naar Frans Guyana, waar zij in vluchtelingen~
kampen werden gehuisvest. Jaren lang bestond er nauwelijks aandacht
voor het bloedbad. De na bestaanden vonden pas gehoo r toen in 2005 het
Inter-Amerikaanse Hof in Costa Ri ca de staat Surina me voor de moord en
veroordeelde. In dat jaar werd in Suriname ook de eerste officiële h e rd en ~
king gehouden bij het monument dat Pinas in 2004 op eige n initiatief en
met eige n middelen oprichtte.
De collages en sc hilderijen, waarin heel vaa k ge ruite pangistof is verwerkt, zijn attractief en kleurrijk, ma ar ' plat'. Er is mee r di e pga ng nodi g
o m de thematiek ec ht over te brengen. Ze spa tten va n het doe k, maar
lijken ni et doorleefd. De kunste naa r ve rli es t zich te veel in detail s, zoa ls
in het werk 'Afaka Buku' uit 2005. Het is dan ook te hopen dat, om met
Pinas te spreken, her werk steeds rijker za l worden.

Claziel/ Medel/dorp
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Carry-Ann Tjong-Ayong, Pe dede de, libi de ! Waar dood is, is leven. Utrecht:
Stichting Vice Versa, 2005. 64 p., ISBN 90 9019 290 5, prijs E 16,60.
De mens is sterfelijk en het leven eindig: 'Waar leven is, is ook de dood
I e n met dit weten I werden onze kinderen groot,' schrijft Carry-Ann
Tjong-Ayong in haar tweede dichtbundel, in het gedicht op de bekende
woorden 'Nanga palm wi de go'. Maar Tjollg-Ayong keert dit gegeven
ook om en geeft deze bundel de titel Pe dede de, libi de / Waar dood is,
is levell. Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar
de dood betekent voor de dichteres geen einde, want voor haar is er het
zekere weten van een leven na de dood. Daarom geldt voor ieder mens
~waa r leven is, is dood', maar de gelovige christenmens kan ook zeggen

'waa r dood is, is leven', een ander en eeuwig leven in heerlijkheid. Dit is
de esse ntie van deze tweede dichtbundel van Carry-Ann Tjong-Ayong.
Dat de dichteres, die reeds op jaren is maar nog niet bejaard, de dood en
het hiernamaals zo dominant rot thema van haar bundel maakt, zou her
gevolg kunnen zijn van ziekte. Daardoor moest zij enkele jaren geleden
afstand doen van haar sociaalpolitiek zo actieve leven in Nederland. Zij
ruilde het in voor het schrijverschap en publiceerde inmiddels de dichtbundel De wasvrouw (200 1) en het prozaboek Masiakriki, het lied van
de rivier (2004) .
Deze nieuwe dichtbundel is doortrokken van de dood van naaste familie,
vrienden en bekenden, maar ook van onbekenden in eige n omgeving
of in verre oorden. De dood, kerkhoven en begraafplaatsen zijn in de
gedichten a lom tegenwoordig. Toch is dit geen sombere bundel geworden. De dood betekent immers niet het einde voor de dichteres. Er is de
menselijke herinnering aan de overledene en het goddelijk heil; er is dus
werkelijk leven na de dood:
Oh, mocht ik dood gaan J zoals ik heb geleefd J in vreugde en plezier
I tussen bloemen en bolero's J vrienden en geliefden I om me heen Jen
mijn familie / niemand droevig I nee, geen een / allen verheugd / dat
de jaren J van mijn jeugd tot het eind J gelukkig waren.
Tjong-Ayo ng verwoordt haar thematiek in gedichten die lezen als korte
verhalen of statements. Haar poëzie is geschreven in eenvoudige taal die
met haar enjambementen en gecamoufleerd rijm de spreek- en schrijftaal
van het proza dicht nadert. Ondanks de tweetalige titel zijn aUe gedichten
in het Nederlands, met uitzondering van twee gedichten in het Sranan
met Nederlandse vertaling.
De dichteres gaat in de bundel ook uitvoerig in op haar eigen ziekte en
ge nezing, in het besef dat zij nooit weer helemaal de oude kan zijn. Het
korte gedicht 'Weldadig einde' vat in zekere zin de hele bundel samen.
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mijn herinneringen aan de dood
zijn even dierbaar

als die van het leven
een nieuw begin
geen vrees, geen verdriet
zij horen bij wat ik
mijn leven lang
gretig onderging
ervaringen
van a! die aspecten

die een gelukkige jeugd
een vruchtbaar leven
met zekere tred leiden
naar een vanzelfsprekend

een weldadig einde
Wim Rutgers

Karin Boven, Overleven in een grensgebied; Veranderingsprocessen bij de
Wayana in Suriname en Frans-Guyana. Utrecht/Amsterdam: IBS/Rozenberg
Publishers, 2006. [Bronnen voor de Studie van Suriname IBSS) 26.) 325 p., ISBN
905170621 9, prijs € 34,90.
Vanaf 1986 kent de Nederlandse Karin Boven, die als
antropologe werd opgeleid aan de Universiteit Utrecht,
de Wayana van Suriname. Zij heeft met hen geleefd en
gewoond, heeft lesgegeven op een lagere school in een
van hun dorpen, heeft hun raai geleerd en ondertussen
constant onderzoek gedaan. In 2006 kon zij dat afron-

den mer een dissertatie. Boven is bij uitstek toegerust
om anrropologisch onderzoek te doen en daarover re

publiceren.
Zij begint haar dissertatie met een verantwoording van

haar onderzoeksmethode. Haar belangstelling betreft
het Wayanavolk, dat in het Amazonegebied leeft. Vele
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onderzoekers, met allerlei verschillende onderzoeksmethoden, gingen haar in dat gebied vooraf. Boven heeft hun werk (vanaf
het structuralisme) bestudeerd en stelt dat de studie van Amazonevolken
zich kenmerkt door 'een synergetische uitwisseling tussen structurele
en historische benaderingen', Haar onderzoek srrekt zich uit naar de
nationale samenlevingen, maar moet tevens de global dYl1amics insluiten

(pp. 18-19). Wie de Wayana bestudeert, moet daar dus ook de grotere
verbanden van hun leefwereld bij betrekken. Zij leven namelijk niet
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geïsoleerd, zomaar ergens in het Amazonegebied. Ook andere vo lken
en groepen zijn daar aanwezig. Boven wilde de ontwikkelingen van de
confrontatie of de ontmoeting met die andere volken of representanten
ervan nagaan. Z ij komt vervolgens tot de conclusie dat de Wayana met
veranderingsprocessen te maken hebben gekregen, en niet tor hun nadeel.
Zij zijn de actoren van hun eigen leven en toekomst.
Dar is Boven te weten gekomen door nauwkeurige observatie. Z ij beschrÎjft het leve n van de Wayana tegen de achtergrond van de nationale
ontwikkelingen in Suriname en Frans Guyana (Guyane). De Wayana
aan de Lawa woonden in bepaalde periodes van de Surinaamse en Frans
Guyanese geschiedenis in een zogenaamd borderland, een frontier society, 'namelijk in een grensgebied met andere regels dan elders en vele
verschillende acroren' (p. 34). Vandaar dat de ondertitel van haat boek
Overleven in een grensgebied luidt.
Openhartig vertelt Boven over haar onderzoekssituatie. Doordat een
lange rij onderzoekers haar vooraf was gegaan, wisten de Wayana wat ze
moesten doen en laten, wilden zij geld zien. Deze dissertatie beschouwt
Boven als een tegenprestatie voor alles wat de Wayana haar gegeven hebben, zowel materieel als immaterieel (p. 37) . Dat hebben nog niet veel
antropologen geschreven.
Na deze kentheoretische vera ntwoording in hoofdstuk 1 behandelt zij
de historie van oorlog en vrede in het gebied tussen de Orinoco en de
Amazone. Daarbij geeft zi j hele interessante gegevens over de o ntdekkers
en onderdrukkers in die geschiedenis, toegespitst op de Hollanders die in
het gebied verbleven. Het volgende hoofdstuk, een van de pijlers van haar
studie, behandelt het ontstaan, de etnogenese van het Wayanavolk. Die
'geboorte', overigens onder moeilijke omstand igheden, vond plaats in
contact en wisselwerking met de Marrons in hun leefgebied. Dit materiaal schetst hoe alert zij reageren, voor zichzelf opkomen en er vervolgens
voor dat moment het beste uit weten te slepen.
Ee n ingrijpende confrontatie is de kerstening van de Wayana door Amerikaanse zendelingen (d ie niet veel met Boven op hadden) en vanaf 1950
door de Surinaamse overheid (cf. De West, 11 september 1963 met een
eersre lang verhaal van en over de zending) . Zij maakt ook kort melding
van een van de reacties van de Wayana op de kerstening. Als gevolg
van de sterke invloed van het christendom dat de zendelingen brachten,
bouwden zij een nieuwe levensstijl op.
Het leven in het dorp Kawemhakan vormt het hart van Bovens studie. De
grote vraag van haar onderzoek is of het leven daar een spiegel vormde
van de veranderingen in levensstijl. Op dat moment komt haar jarenlange
ervaring met de Wayana goed van pas. Zij beschrijft het dorp, de dorpelingen, de economie, de socÎale opbouwen de socia le relaties, met als
specifiek onderdeel de wespen proef. Die bepaalt of je een Wayana, een
volwassene bent geworden. Boven gaat uitgebreid in op - zowel goed als
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slecht aflopende - familierelaties. Verder behandelt zij het verlaten van
de familie en het dorp voor een betere toekomst.
Haar toegankelijke en in eenvoudige taal geschreven verhaal dat soms
bijna te concreet en te dichtbij is, wordt doorgetrokken naar de meest
recente decennia van de geschiedenis, de periode na de staatkundige
onafhankelijkheid van Suriname, de binnenlandse oorlog en alle ellende
van dien. Maar de Wayana weten te overleven, emanciperen zichzelf in
confrontatie met de buitenwereld en blijken goed te kunnen omgaan met
de politiek en de economie.
Voor Boven betekent de meest recente periode, die tussen 1991 en
2005, een tijd van ni euwe stroomversnellingen. Weer krijgen de Wayana
met een nieuw fenomeen te maken: de goudzoekerij van Brazilianen,
Surinamers en andere groepen in hun gebied, of liever door hun gebied.
En opnieuw blijken zij dankzij hun mobiliteit, inzicht en berekenende
vastberadenheid daarmee goed uit de voeten te kunnen.
Boven sluit in het laatste, negende hoofdstuk haar overzicht af met een
herh aling van haar beginvraag: Wat is er veranderd en hoe hebben de
Wayana zich steeds kunnen vernieuwen? Zij waagt zich zelfs aan het
ontwerpen van een toekomstperspectief voor de Wayana.
Boven voelde zich verplicht om deze studie na haar promotie aan de
Wayana te presenteren. Daarmee toonde zij aan dar de Wayana méé r
zijn dan ee n leuk object om even op te promoveren. Het onderzoek en de
lange periode bij dit Indiaanse volk was haar meer waard (De Ware Tijd
(Nederland ), 16/22 februari 2007, BS ).
Hoewel deze di sse rtatie slechts over een deel van dat vo lk gaat, is het
een standaardwerk geworden. De dissertatie is van belang vanwege de
gehanteerde methodiek, di e een goed voorbeeld is voor verder en ander
onderzoek. De werkmethode is doorzichtig en niet al te sterk of strak in
een bepaa ld antropologisch onderzoekskeurslijf geperst; zij is heel nabij ,
heel respectvol en kenmerkt zich door een goede balans tussen de inbreng
vanuit eigen ervaringen en wat is gezegd door anderen.
Wel hadden de illustraties hier en daar wat scherper (p. 42) en groter
(pp. 176-177) gekund. Annex 2 bevat een llirgebreide woordenlijst. En
ten slotte is er een Engelse Sl1mmary toegevoegd, een uitgebreide literatuurlij st (met internetlinks ), een dankwoord en een curriculum vitae. Een
plaats- en personenindex ontbreken hel aas.

j oop Vemooi;

Louis Sicking, Frontières d'Outre-Mer; La France et les Pays-Bas dans Ie
monde atlantique au XIX siècle. Parijs: Les Indes Savantes, 2006. 205 p. ISBN
2 84654 148 5, prijs € 28,00.
In Frontières d'Outre-Mer maakt Louis Sicking,
universitair docent middeleeuwse geschiedenis te
Louis 5ICKllfG
Leiden, een interessant uitstapje naar de negentiende eeuw. Hij behandelt in dit boek drie conflicten die zich in die eeuw in de Atlantische koloniën
hebben afgespeeld tussen Nederland en Frankrijk.
Twee conflicten waren mij bekend: de poging van
Frankrijk om in de periode 1843-1853 geheel Sint
Maarten in zijn bezit te krijgen en het dispuut
over de loop van de grens russen Frans Guyana en
Suriname. Van de derde kwestie had ik nog nooit
gehoord. Dat betrof een conflict aan de Goudkust
(nu Ghana) tussen 1867 en 1871.
Laten we daarom met het laatste beginnen. Rond
1870 hadden Nederland en Frankrijk geen kolonien in West-Afrika . Beide landen bezaten er forren (Elmina, bijvoorbeeld,
sinds 1637 Nederlands), bestemd voor de slavenhandel, maar die was in
1807 afgesc haft. In de jaren rond 1870 bestond slavernij alleen nog in
sommige Spaanse koloniën, zoals C uba en Puerto Rico, en in Brazilië.
Aan de Goudkust bezat ook Engeland slavenforren. Tot circa 1870 waag- . /
den de Europeanen zich zelden ver uit het kustgebied van West-Afrika,
maar daarna begon de ' jacht op Afrika' en poogden verschillende Europese staten delen van het continent te koloniseren. In 1867 verdeelden de
Engelsen en Nederlanders hun territoriale aa nspraken op de Goudkust:
het gebied ten oosten van de Kakum mochten de Engelsen koloniseren en
in het gebied ten westen daarvan mocht Nederland zijn ga ng gaa n.
Deze 'verdeling' van koloniale aspiraties bracht Nederland in conflict
met Frankrijk, dat in dit gebied sinds 1843 (weer) twee forten bezat:
Grand-Bassam en Assinie. Dit conflict speelde zich vooral af op het
diplomatieke vlak. Tot schermutselingen is het nooit gekomen. Na de
verpletterende nederlaag tegen de Pruisen in het najaar van 1870 besloot
Frankrijk de forten Grand-Bassam en Assinie maar te verlaten. Een jaar
later droeg Nederland zijn bezittingen aan de Goudkust over aan Engeland. Na de opening van her Suezkanaal, in 1870, was in Nederland de
inreresse in de West-Afrikaanse bezittingen definitief voorbij. Nederland
mocht van Engeland als compensatie zijn gang gaan in Sumatra cn dat
was veelbelovender.
Ook het confl ict over Sint M aarte n ging als een nachtkaars uit. De eerste
Fransen arriveerden in 1627 op dit kleine Caraïbische ei land, de eerste
Nederlanders vier jaar later. In 1648 legden beide landen vast dat zIj het
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land zouden delen . Sint Maarten werd vooral een slaven kolonie, waar de
(Engelssprekende) slaven op suikerplantages en in zoutpannen werkten.
Het 'conflict' begon in 1843, toen in Frankrijk geopperd werd het Nederlandse deel te annexeren, vanwege de daar gelegen goede haven. Dat zou
een Franse marinehaven moeten worden. Frankrijk deed overigens niet
veel pogingen om de kwestie daadwerkelijk met Nederland te bespreken
en stelde ook geen eisen.
Een echt 'probleem' ontstond pas in 1848. In dat jaar schaften de Fransen de slavernij af. Nederland zou dat niet eerder dan in 1863 doen. Het
zal duidelijk zijn dat na de afkondiging van het einde der slavernij in het
Franse gedeelte van Sint Maarten, de 1657 slaven aan de Nederlandse
kant niet rustig bleven doorwerken . Zij gingen in staking en zwermden
uit, hun vrijheid opeisend. Het conflict tussen Frankrijk en Nederland in
deze periode bestond eruit dat de Fransen weigerden de naar het Franse
deel gevluchte slaven aan de Nederlanders uit re leveren. De militaire
macht op het eiland bestond uit één oorlogsschip mer een bemanning
van veertien personen. Ingrijpen had weinig zin . De gezaghebber op her
eiland besloot daarom de Nederlandse slaven 'de facto' de status van
vrije personen te geven; 'de jure' waren zij dat nog niet, want daarvoor
was het dus wachten op 1863.
Het derde conflict tussen de twee Europese landen betrof de loop van de
grens tussen Suriname en Frans Guyana . Deze kwestie liep na 1870 op,
toen men verwachtte dat er een aanzienlijke hoeveelheid goud te vinden
zou zijn in de driehoek gevormd tussen de Braziliaanse grens en de rivieren de Lawa en de Tapanahoni, de twee stromen die bij Stoelmanseiland
samenvloeien in de Marowijne.
In wezen was die grens al vastgesteld. In 1860 was een gemengd Nederlands-Franse commissie tot de conclusie gekomen dat de Lawa meer
water aan de Marowijne leverde dan de Tapanahoni. De Franse overheid
was het daar echter niet mee eens, zodat beide landen een jaar later een
nieuwe commissie uitzonden. Deze kwam tot de conclusie dat de Lawa
anderhalf keer zoveel water leverde als de Tapanaroni. Omdat dit de
Fransen niet goed uitkwam, negeerde de Franse overheid ook deze bevindingen. Het bleven betwiste gebieden.
Rond 1860 werd in Frans Guyana voor het eerst goud gevonden. fn
1874 was de jaarlijkse uitvoer van dit metaal gestegen tot 432 kilogram.
In 1880 bedroegen de exporten van goud al 1928 kilo. Veel goud zou
ook te vinden zijn in wat de Lawa-driehoek werd genoemd, maar de
Franse overheid srond aan Franse goudzoekers niet toe te opereren in
de Contesté, het betwiste gebied aan de westzijde van de Lawa. Velen
(tokken zich daar echter weinig van aan. In 1889 besloten de Franse
en Nederlandse overheden alle illegale goudzoekers uit de Conresté te
verjagen. Het werd tijd dat er een einde kwam aan de onzekere situatie.
Om het probleem op te lossen, besloten beide overheden in 1891 het
ReceOliu

grensgeschil voor te leggen aan een neutrale partij, tsaar Alexander 111
van Rusland. Na bestudering van de documenten besloot de tsaar dat de
Lawa de grensrivier vormde en het gebied tussen de Tapanahoni en de
Lawa dus tot Suriname behoorde.
Louis Sicking leverde met zijn Frontières d'Olltre-Mer een degelijk boek
af. Voor zover ik kan beoordelen zijn alle relevante secundaire bronnen
over deze periode bestudeerd en ook de in Frankrijk opgeborgen archiefstukken over de betreffende periodes lijken grondig te zijn doorgenomen.
[n de Nederlandse archieven heeft de auteur nauwelijks gegrasduind, maar
ik heb niet het idee dat een dergelijke zoektocht veel andere informatie zou
hebben opgeleverd.
Ik heb me afgevraagd of het boek in het Nederlands of Engels vecraald
zou moeten worden. Eigenlijk denk ik dat dit niet nodig is. De in details
geïnteresseerden moeten hun Frans maar wat ophalen. Het 'conflict' in de
Goudkust stelde weinig voor. Voor zover het Sint Maarten betreft, is de
kern van het betoog ook wel te vinden in Paula's Vrije slaven; Een sociaal~
historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands
Sint Maarten, 1816-1863 uit 1993. Het geschil over de Contesté komt
ook uitgebreid aan de orde in diverse werken over Suriname. Dit wil niet
zeggen dat Sicking gedupliceerd heeft. Hij zet alles perfect op een rijtje en
dat is uitermate waardevol.

Wim Hoogbergen

Eric Jagdew, Jerome Egger, Marlyn Aaron-Oen" Orpheo Donk & Rita Stolk
(red.1, Een liber amicorum voor André Loor. Paramaribo: Instituut voor de Opleiding van Leraren, 2006.179 p., ISBN 9991479007, prijs onbekend.
De politiek filosoof Isaiah Berlin heeft de beroemde
vergelijking gemaakt tussen de fox en de hedgehog.
De vos weet veel dingen, de egel weet één groot ding.
Zo bezien is André Loor de vos van de Surinaamse
geschiedenis: een man met een brede belangstelling
die een variëteit van historische onderwerpen met
enthousiasme en kennis van zaken kan bespreken
en beschrijven. Laars belang voor de Surinaamse geschiedenis maakt dat hij zeer wel een vrienden boek
ter ere van zijn zeventigste verjaardag verdient.
De bundel opent met een overzicht over Laars
leven en loopbaan. Geboren in 1931 te Uitvlugt,
werd hij net als zijn vader onderwijzer. In de loop
der tijd werkte hij bij verschillende onderwijs- en
ambtelijke instellingen, en nog steeds is hij werk~
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zaam als docent bij het Instituut voor de Opleiding van Leraren (lOL).
Loors biografie is helaas wat onbeholpen geschreven door Rita Stolk;
een strakkere redactie van zowel tekst als illustratiemateriaal was toe te
juichen geweest.
Maurits Hassankhan geeft een nuttig overzicht van de ontwikkeling van
het Surinaamse archiefwezen sinds de negentiende eeuw. Goedbedoelde
adviezen werden vaak in de wind geslagen. Toch wordt het beheer van
overheidsarchieven langzaam maar zeker professioneler aangepakt. Het
wachten is nu op het nieuwe archiefgebouw.
De bijdrage over dertig jaar Surinamistiek van Hans Ramsoedh zal lezers
van Oso mogelijk bekend voorkomen. Zijn historiografisch overzicht is
een bewerkte versie van een GsD-artikel uit 2001, dat {Oen echter slechts
de periode tot 2000 bestreek. Ramsoedh bespreekt het karakter en het
perspectief van de Surinamisriek sinds de onafhankelijkheid . Nieuw is
zijn interessante beschouwing over historisch besef en nut en noodzaak
van een historische canon voor Suriname.
Drpheo Donk behandelt een eeuwenoude sluimerende kwestie die soms
weer oplaait: het grensconflict (of zijn het de grensconflicten?) met Guyana. In zijn niet altijd even helder gestructureerde betoog geeft Donk de
Surinaamse visie weer op het maritieme grensgeschil. Nu er een uitspraak
is in dit conflict, resten nog regelingen met Guyana over de westgrens,
de Coranrijn, en de zuidgrens ten aanzien van het drielandenpunt tussen
Suriname, Guyana en Brazilië.
In Edwin MarshalIs bijdrage over identiteit, nationalisme en natievorming
worden de begrippen 'etniciteit' en 'identiteit' losjes gehanteerd. Juist als
MarshalIs beschouwing echt interessant wordt, met zijn constatering dat
de overheid een beleid zal moeten voeren om een nationale identiteit te
bevorderen, is hij toe aan zijn conclusie. Dus blijft de vraag: hoe kan of
moet de overheid deze kwestie aanpakken? En dient de bevordering van
een nationale identiteit inderdaad van bovenaf gedirigeerd te worden?
Een voorzet wordt gegeven in het overzicht over de bijdrage van het
schoolvak geschiedenis aan de kritische bewustwording van het Surinaamse verleden. Mildred Caprino concludeert dat een dergelijke
bewustwording niet is te meten, maar in haar opsomming wordt wel
duidelijk dat de teneur van het geschiedenisonderwijs na de onafhankelijkheid, zoals te verwachten, is gewijzigd.
De bijdrage van Marlyn Aaron-Denz over de ontwikkeling van de vrouwenbeweging heeft iets van een Powerpointpresentatie waarbij een aantal
feiten puntsgewijs en tamelijk kritiekloos wordt gepresenteerd. Duiding
en onderbouwing van deze, uitsluitend uit secundaire bron gedistilleerde
feiten zou welkom zijn geweest.
Renate de Bies geeft een overzicht van de evolutie in het lexicon van het
Surinaams-Nederlands. Zij bespreekt de demografische en sociaalpoli-
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tieke factoren die de woordenschat bepaald hebben. Het artikel bevat een
nier beredeneerde, alfaberische lijsr van woorden en uirdrukkingen in het
Surinaams-Nederlands.
In zijn beschouwing over 'God van de laatste tijd' onderstreept JooP
Vernooij het belang van religie en rituelen in de emancipatie van de ver-

schillende etnische groepen. Religies zijn in Suriname etnisch bepaald: bevolkingsgroepen zetten religie naar hun eigen hand en rituelen bevestigen
etnische tradities. Een ander aspect dat Vernooij zijdelings bespreekt, is de
ontwikkeling van een eigen Surinaamse christelijke theologie. Hij werpt

hier belangrijke vragen op, zoals de vraag waarom de bevrijdingstheologie
in Suriname niet is aangeslagen. Helaas laar hij die onbeantwoord.
Eric Jagdew bepreekt een zo langzamethand letterlijk en figuurlijk hot
topic: ecologie en ecologische geschiedenis. Hij richt zijn bijdrage op de
geschiedenis van het bovenstroomgebied van de Coppenamerivier van
de laatste jaren van de vijftiende eeuw tot het begin van de eenentwintigste eeuw, dus van de komst van de Spanjaarden tot de komst van de
Zuidoost-Aziatische multinationale ondernemingen. Jagdew legt het
ecologisch belang van het Centraal Suriname Natuurreservaat uit en
waarschuwt tegen de opkomende mijnbouw, die slechts beperkt bijdraagt
aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid.
Lest best: Jerome Egger laat zijn licht schijnen over de ontwikkelingen in

het vak bands wezen in de periode na de onafhankelijkheid. In zijn analyse
benadrukt hij dat twee factoren grote invloed hebben gehad op de macht
van de bonden: de invloed van etniciteit en de verwevenheid met de politiek. Vooral dit laatste punt is van wezenlijk belang. Egger vraagt zich
dan ook terecht af waar de grenzen liggen bij deze nauwe verbondenheid
russen vakbondsleiders en politieke partijen. Hoeveel verschillende petten

kan men dragen en toch geloofwaatdig blijven? De veelheid aan bonden
is een bijkomend probleem dat de geloofwaardigheid verder ondergraaft.
Andere, minder specifiek Surinaamse ontwikkelingen kunnen de vak-

beweging ook bedreigen, zoals vergrijzing, immigratie, globalisering en
outsourcing. Egger concludeert dat de vakbeweging na de onafhankelijkheid steeds meer invloed kreeg, maar dat de onderlinge verdeeldheid deze

invloed ook deels weer ondermijnde.
Dit liber amicorum is, zoals vrijwel elke bundel artikelen van de hand van
verschillende auteurs, onevenwichtig in benadering en kwaliteit. Enkele
artikelen zijn uitdagend, terwijl andere te voorspelbaar zijn, vooral omdat
de auteurs angstvallig dicht bij hun bronnen blijven en zich niet wagen aan
diepere analyses. Slechts één schrijver heeft gebruikgemaakt van primaire

bronnen. Opvallend is ook de afwezigheid van orale geschiedenis als bron.
De verscheidenheid aan onderwerpen die in dit vrienden boek aan bod
komen, doen echter recht aan de veelzijdigheid van André Loor.

Rosemari;n Hoefte
OI O Tiidschrih voor SurÎnlrnÎstÎek 2007.2

Carla Tjon & Vee ling Tang, Chinese ouderen in Nederland; 2 x 9 levens. Amsterdam: De Verbeelding, 2006. 80 p., ISBN 90 74159 92 3, prijs € 20,40.
Het onderwerp 'C hin ese ouderen in
Nederland' lijkt niet direct iets voor
dit tijdschrift over Suriname. Toch

bestaat er een relatie met Ch ina,
want vijf van de achttien personen
die zijn geportretteerd en beschreven
in dit boek van auteur Ca ria Tjon
en forograaf Yee Ling Tang hebben
zich vanuit Suriname in Nederland
gevestigd: twee van hen zijn daar
geboren, de drie anderen in Ch ina.
De literatuur over Chinezen maakt
doorgaans duidelijk onderscheid russen verschillende groepen aan de
hand van her land van herkomst, zoals China, Hongkong, Indonesië,
Singapore, Maleisië, Taiwan en Suriname. Deze groepen hebben immers
uiteenlopende cu lturele achtergronden, terwijl iedere groep bovendien
nog een andere taal spreekt. Het onderscheid in achterg rond komt ook
tot uiting in de zeer verschillende manieren waa rop de namen van de
Chinezen geromaniseerd zijn. Dat is kenmerkend voo r de situatie waarin
zij zich bevinden.
Met naar schatting 5000 personen vormt de Suri na ams-Chinese groep
binnen de Chinese familie in Nederland een kleine maar zeke r niet
onbelangrijke minderheid . Hun herkomst uit Zuid-China maakt hen tot
naaste buren en vaak ook Wt verwanten van de migranten uit de Chinese
provincie Guangdong en uit Hongkong.
In deze publicatie worden de geselecteerden gebroederlijk en gezllsterlijk
bijeengebracht om hun 'ontsnappingsverhaa l' te vertellen: ver weg van de
discriminatie, de socia le en economische achterstand, om niet te spreken
van de politieke onderdrukking in het geboorte- of thuisland. In feite kan
van slec hts enkelen gezegd worden dat zij vrijwi lli g en doelbewust naar
Nederland zijn gekomen, namelijk om te trollwen of te studeren.
Op wat in de afzonderlijke teksten van deze uitgave te berde wordt
gebracht, valt nogal wat af te dingen . Uiteraard geldt dat niet voor de
verha len ove r het lief en leed in het leven van de besch reven personen.
Voor Surinamistell zijn vooral de vo lgende punren meer van belang:
Op p. 21 wordt opgemerkt dat het de Hakka's (een volksgroep in China
met een eigen taal en cu ltuur ) waren 'die als conrractarbeiders of handelaren terechtkwamen in Suriname enke le jaren na de afschaffing van
de slavernij in 1853.' Deze tweeledige informatie mist elk e g rond. Het is
immers nog niet uitgemaakt dat de Hakka-groep er zo snel bij was en de
slavernij is niet in of vóór 1853 afgeschaft. Met name het laatste is een
Rll tllnsies

volstrekt onnodige fout. 1 juli 1863, de datum van de afschaffing van de
slavernij, h;td op heel eenvoudige wijze kunnen worden geverifieerd.
Interessant is de anekdote waarmee ehe Yuk Mui op p. 57 haar bijdrage
opent. Zij herinnert zich een anders uitziende oom mer 'stug krullende
haren en een caramelachtige huidskleur,' Deze man zou op zesjarige
leeftijd door zijn vader vanuit Suriname naar China zijn meegenomen

en blijkt de 'zoon van grootvaders broer en een zwarte vrouw' te zijn.
Dir lijkt voor roots-zoekers een interessant aanknopingspunt voor een
genealogische speurtocht.
Voor Roy Ho Ten Soeng (p. 78) lijkr de achternaam een obsessie te worden. Het fenomeen waarbij de hele naam van een (voor)ouder als nieuwe
achternaam is gaan functioneren voor latere generaties komt vaker en
ook elders voor. Het was dus niet alleen de ambtenaar van de burgerlijke
stand in Suriname die zo onnozel was, maar kennelijk evenzo zijn talrijke
collega's in andere landen, van Indonesië tot in het Caraïbisch gebied,
zoals in Guyana, Trinidad en Jamaica. Het voorbeeld van Edith Tjoen
(pp. 60 e.v.), de oudste dochter van immigrant Tjoen A Foek, laat zien
op welke andere wijze het probleem van de achternaam kan worden
opgelost. Het Îs overigens bekend dat enkele broers en zusters van Edith
toch de achternaam Tjoen A Foek (zijn blijven) voeren.
Deze bescheiden uitgave mer haar biografische gegevens vormt een nuttige aanvulling op het rijkgeschakeerde materiaal dat het Amsterdams
Historisch Museum heeft gepresenteerd tijdens zijn grote overzichtstentoonstellingen : Dong-Feng: Oostenwind (1990/1991) en Een draak
ontwaakt (2001) . De documentatie zou bovendien als aanzet kunnen
dienen voor een meer systematische beschrijving van dit volksdeel, dat
er rot dusver nog voor lijkr te kiezen om op minder opvallende wijze
zijn leven re leiden. Wel rijst de vraag in hoeverre dit achttienkoppige
gezelschap van ouderen, vanwege de numero logisch bepaalde selectie,
als representatief kan worden beschouwd voor het geheel van deze in elk
opzichr srerk gemêleerde en gestratificeerde bevolkingsgroep.
Tot slot mag worden gezegd dat alleen al de prachtige kleurenfoto's een
goed beeld geven van de besproken personages en hun woonomgeving.
Voor wie belang stelt in de levensloop inclusief de nadagen van een aanral
oudere niet-restaurantchinezen is dit boek een goede eerste introductie.
William L. Man A Hing

/
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Munye Oduber-Winklaar, Zo reken ik nu met je af/ Ta asina y awor mi ta reg/a
euenta cu bo. Haarlem: In de Knipscheer, 2007. 160 p., ISBN 9789062655762,
prijs t 16,90.
In haar poëtisch in het Papiaments geschreven en
door haarzelf in her Nederlands vertaalde debuut
Zo reken ik mt met je af / Ta asina y awor mi l a reg/a CUCl1ta cu bo rekent de op Bonaire geboren maar
op Aruba wonende auteur Muny e Oduber- Winklaar
ni et alleen af met een nier nader genoemde verloren
geliefde, maar geeft ze ook zichzelf rekensc hap van
wat er gebeurde:

Zo

reken
ik
nu

met
je
af

Munye Oduber-Winklaar
Tevergeefs zullen enke le nieuwsgierigen te weten
willen komen wie degene is mer wie ik zo u
Ta asina y ewor mi
willen afrekenen Om het onderzoek te verget8 regie cuenta cu ba
makkelijken Ook om eventu ele misverstanden
re voorkomen wil ik toch wel meteen duid elijk
stellen dat ik op de eerste plaats met mezelf Precies met mezelf wil afrekenen Wie de wereld wil veranderen za l maar
met zic hzelf moeten beginnen.

Dit citaat geeft al direct weer dat we hier ni et met een traditionele blln ~
del va n relatief korte gedichten te maken hebben, maar met een vorm
van verhalende poëzie waarin de auteur na het openingsgedicht in tien
gedichten in parlandovorm haar 'verhaaP vertelt. H et hiervoor als proza
weergegeven fragment beslaat in het oorspronkelijke gedicht niet minder
dan negenti en versregels. Door de versregels op bepaalde mom enten
af te kappen en woorden op een aparte versrege l te iso leren, krijgen
belangrijke inhoudselemen ten specifieke aandacht. Wi e probeert om
van de geciteerde zinnen poëzie te maken, zal ervaren dar er zich diverse
mogelijkheden aanbieden, die elk hun eigen accenten bewerkstelligen.
Het dichten en vervolgens publiceren va n ope nhartige gedichten als
persoonlijke bekentenis is op een klein eiland met ee n gemeenschap va n
ongeveer 100.000 mensen een waagstuk dat niet iedereen durft te ondernemen. De bundel opent dan ook met een apologie voor het schr ijven:
Te lang ' heb ik 'ondergedoken' verscholen ' in mijn schrijven'
geleefd ' Ik geneerde me , om de welopgevoede' zed ige nette dame
I te beschamen I Doodsbang I om door mijn I onzinnige gesc hrijf I
Bonaire / mijn geboorteeiland I voor schut te zetten / Mijn familie I
Mijn ouders / Mijn broers en zusters.
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De publicatieangst jegens haar eiland, haar familie, vrienden, kennissen
en haarzelf weerhield de auteur er aanvankelijk van met haar poëzie
tevoorschijn te komen. Ooit schreef de Curaçaose auteur Jules de Palm
over de koloniale schrijfangst die auteurs moeten overwinnen in een
kleine gemeenschap waarin schrijven geen vanzelfsprekende traditie is.
Maar eenmaal die barrière genomen, is bij Oduber· Winklaar van de
eerste aarzeling niet veel meer te merken . De auteur schrijft haar persoon·
lijke gevoelens onvervaard van zich af.
De uitgever heeft gekozen voor een tweedelige bundel met eerst het volled ige Papiamentsta lige origineel, gevolgd door de door de auteur zelfgemaakte Nederlandse verta ling. Bij uitgaven waarin origineel en verta ling
naast elkaar staan, kan de lezer steeds switchen. Bij deze presentatie
veroordeelt de lezer zich met een dergelijke methode tot voortdurend
bladeren van voor naar achter en omgekeerd.
De vertaling volgt het origineel getrouw maar niet letterlijk woord voor
woord . Als eerste gedicht na de intro is het met de Nederlands-Arubaanse Simia Literaire Poëzieprijs bekroonde gedicht 'E sonorealidad
I De droomrealiteit' opgenomen. Dat begint als volgt: 'Bon spierta I
pero den mi sana I mi a carga ba I yaya ba I hiba ba I den tur e higra
di solo I te riba Malecon.' [n de Nederlandse vertaling: 'Klaarwakker
in mijn dromen I heb ik je meegenomen Iin de zengende zon I langs de
Ma lecon.' Afgezien van het verschil in het aantal verzen, het ontbreken
van de herha lende opsomming en de vrijheid van woordkeuze heeft de
dichter-vertaler hier een mooi resultaat bereikt met de handhaving van
het eindrijm en ze lfs all iteratie toegevoegd. Maar vaak is de vertaling heel
wat mÎnder literair en dikwij ls zijn rijm en ritme daarbij verloren gegaan.
Wie de bundel dus echt wi l waarderen, zal het origineel in het Papiaments
moeten lezen.
Daarvan een voorbeeld. Het omslag is versierd met een illustratie van
een vlinder door de in Nederland wonende Curaçaose kunstenaar José
Maria Capricorne, Uit het gedicht 'E barbulet I De vlinder' blijkt duidelijk het verschil tussen het Papiamentstalige origineel en de Nederlandse
vertaling. Ik citeer het begin : 'Ki mishi mi cu ne I Ta di unda mi a sac'e
1 Ecolecua I Awor mi sa lAIgun decada pasa I mi plachi preferi I den mi
buki di lesa I di klas dos I etabata.' Dit fragment verliest in de vertaling veel van de klankrijkdom en het rijm, en daardoot een groot stuk
van de impact op de lezer: 'Die vlinder 1 Waar komt die I in Godsnaam
I vandaan I Ja I Precies I [k weet het nu I Enkele decennia terug I mijn
lievelingsplaatje I uit het leesboekje I van de tweede klas.' De verta ling
dient daarom het begrip voor w ie dat behoeft, maar ze verhoogt niet de
waarde van de bundel als geheel.
Een afrekening met een verloren en mis lukte geliefde zou een wraakneming kunnen inhouden, maar dar is niet her geval in Zo rekel1 ik nu met
je af. De rekening die vereffend wordt, is er een van verzoening:
OI O Tildschrift
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Tur locuall a sosode I cu mi y cu bo I ta di un plan mayo I Ta asin a

mester tabata I Ta e papel aki I a perrenece nos I den e bida aki I Pa
finalisa Imi a yega na e conclusion I cu abo ta pa semper j mÎ prome
ilusion di amor lAbo ta pa semper tambe I mi prome desilusion di
amor
(Alles I wat zich heeft voorgedaan I is van een hoger plan I Zo heefr
her moeten zijn I Het is deze rail die ons in dit leven I was toebedeeld

I Tot slot I ben ik I tot de conclusie I gekomen I dat jij voor altijd /
mijn eerste grote liefdes-illusie I zal zijn I Evenzo I voor altijd I mijn
eerste grote liefdes-desillusie).
Wim Rutgers

Joan Lesley, De bloeiende flamboyant. Haarlem: In de Knipscheer, 2007. 96 p.,

ISBN 978 90 6265 5816, prijs E 11,50.
Joan Lesley, geboren op Aruba maar wonend in Ne-

derland, bracht, nadat zij al bijdragen aan verschillende tijdschriften had verzorgd, haar eerste com-

plete verhalenbundel uit onder de titel De bloeiende
flamboyaut, tevens de titel van een van de twaalf

I

,
•

J 'I

ze hunkert een verboden liefde is"
Tot voor kort waren er maar weinig Arubanen in
den Arubaanse studenten als Henry Habibe, Pedro
Velasquez en Federico Oduber zich in de late jaren

zestig gelden in tijdschriften als Kambio (1965-1968)
en Watapana (1968-1972), schreven en publiceerden

I'

' 1,1

verhalen. Het is een nogal schokkend verhaal van
ontrouw en incest . Misstappen in het verleden spelen
hun funeste spel in het heden en zijn niet te herstellen:
'Hoe kan ik Rosa vertellen dat deze liefde waarnaar

Nederland actief op literair gebied . Natuurlijk de-

\. /,

."

J
JOAN LESL/E
BLOEIENDE FLAMBOYANT

DE

:.(

1 11I11111~:111.1

Frank Baai, Maria Dijkhoff en anderen van tijd tot tijd hun poëzie tij-

dens hun Nederlandse studietijd, maar daar bleef het dan ook bij. Hun
werk reikte veelal niet veel verder dan studenten kringen en een select
thuisfront. Daarna werd het stil, zeer stil op het Hollands-Arubaanse

from, ondanks de ruim 20.000 Arubanen die zich inmiddels tijdelijk of
permanent in Nederland gevestigd hadden.
Uitzondering op die stilte was Denis Henriquez, die vanaf begin jaren
negentig bij De Bezige Bij de drie romans Zuidstraat, Delft blues en
De zomer van A/ejandro Bu/os publiceerde, die samen als een drieluik
de ontwikkeling van kind tot student tot volwassene beschreven. Maar
Aletnsi ..

Henriquez hield zich verre van elk georganiseerd literair bedrijf. Gise\le
Ecury's roman Erfdeel is van veel latere datum. Publicaties van Arubanen
in Nederland waren tot nu toe nooit meer dan incidenteel.
Maar de laatste jaren is er toch iets veranderd. Richard de Veer, Quito
Nicotaas, Olga Orman en anderen verenigden zich in de literaire club
'Stichting Simja Literario, netwerk van Antilliaanse en Arubaanse dichters en schrijvers'. Die stichting organiseert niet alleen in eigen kring . /
lezingen en schrijfworkshops - waar de leden hun werk aan elkaar voorleggen en bespreken - maar treedt ook naar buiten met voordrachten en
publicaties. Zo verscheen de cd Simia Literario met voorgedragen werk
van diverse in Nederland wonende auteurs uit Aruba en Curaçao. En de
stichting publiceerde al iets eerder de bloemlezing Bentana habri, waaraan de leden gezusterlijk en gebroederlijk bijdroegen, naast de hiervoor
genoemden ook Richard de Veer, Tania Pietersz en Joyce Herry. Een van
hen was Joan Lesley. Zij presenteerde een tweeral verhalen, dat nieuwsgierig maakte naar meer, zoals dat heet.
Joan Lesley is op Aruba geboren uit van Barbados afkomstige ouders.
Haar moedertaal is dus Engels, maar zij publiceerde in het Papiaments
en nu in het Nederlands. De achterkaft meldt dat ze 'spelenderwijs' het
Nederlands leerde - kom daar nu nog eens om, zou ik zeggen .
Haar verhalen zijn divers en bestrijken gebeurtenissen in Europa, ZuidAmerika en eigen land . Dood en leven, machismo en vrouwelijkheid,
jeugd en volwassenheid komen voor, maar van deze thema's is de dood
een leidmotief.
De verhalen zijn over het algemeen kort. Lesley slaagt erin de lezer meteen in het verhaa l te plaatsen en zo af te sluiten dat er nog war te raden
of te interpreteren overblijft: 'Ze hadden elkaar ontmoet in een café in
Amsterdam, nu een jaar geleden, waar hij zich uit zelfmedelijden zat te
bedrinken en zij wezenloos voor zich uit zat te staren.' Het is bepaald niet
allemaal vrolijkheid wat uit de verha len naar vo ren komt. De verhalen
zijn zorgvuldig verwoord maar verraden van tijd tot tijd de worsteling
van de beginnende auteur op zoek naar een eigen sti jl.
Ook aan de elders besproken recente bundel Waarover we niet moeten
praten; Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verhalen droeg Joan Lesley
een verhaal bij . We zullen ongetwijfeld nog meer van haar horen.

Wim RIltgers
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Peter Schumacher, Voor het vaderland weg; Nederlandse dienstweigeraars
in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep, 2007. 207 p.,
ISBN 9789055158393, prijs € 16,90.
Voor het vader/alld weg va n Peter Sc huma cher, o ud -redacteu r va n NRC Haudelsb lad, handelt over de rekrutering tijdens de oorlogsja ren va n Nederlandse dienstplichti gen die in Ca nada, de Verenigde Staten en Z uid -Afrika
woonachtig waren. Daarnaast behandel t deze studi e in
een hoofdstuk de deportatie van een groep Nederlandse
dienstweigeraars in Zuid-Afrika naar Suriname en hun
behandeling in Fort Zeelandia.
rn juli 1940 voe rd e de Nederlandse regeri ng in Londen
de dienstplicht in voor alle Nederland se mannen gebore n
russen 1904 en 1921 di e woonachtig waren in Ca nada, de

Verenigde Staten, Engeland en Zuid-Afrika (exterritoriale
conscriptie) . Zij dienden zich te melden bij de diplomatieke Nederlandse mi ssie om vervolgens getransporteerd te
worden naar Engeland voor een militaire opleiding. Z ij werden ingedeeld
bij de Prinses !rene Brigade, een Nederlandse militaire ee nheid. Mannen
in d e door de Duitsers bezette gebieden en in de Nederlandse koloni ën
werden van deze maat regel uitgezonderd. Ne derlandse dienstplichtigen
in Australië, Nie uw -Zeeland en het Verre Oosten we rd en gedetac heerd

bij het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KN fL ). De Nederlandse
regering in Londen achtte het noodzakelijk ee n eigen leger op te bouwen
als een co ncrete bijdrage aan de gea llieerde strijd en o m meteen na de
bevrijding een legermac ht ter beschikking te hebben .
Van meet af aan was er onder de Nederlanders die in aanmerking kwamen voor de dienstplicht nauwelijks spra ke van enig enthousiasme voor
de stat us van 'soldaa t van Oranje'. Zi j waren Nederland in de cr isis jare n
ontvlucht op zoek naar ee n ni euwe en betere toekomst. Veel van deze emi granten hadd en in het ni euwe vaderland o nd ertussen een nieuw bestaan
opgebouwd en vreesden dat alle moeite tevergeefs zou zijn gewees t als zij
nu een aantal jaren va n huis moesten om ee n land te helpen bevrijden dat
zij voorgoed hadden verlaten en waarvan de koningin ondertussen ze lf de
benen had genomen naar Engeland, Zij doken dan oo k massaal weg. Van
het aanvankelijke voornemen van Nederlandse zi jde om ee n divisie van

10.000 man samen te stellen, kwam dan ook weinig terecht. Uiteindelijk
werden het er net 4000.
De rekrutering verschilde per land. Van de Ca nadezen mocht de Nederlandse rege ring wervingsbllrealls opzerren, propaganda mak en door
midd el van advertenties, posters en radiopraatjes en een depot opzetten
waar de mannen een eerste militaire training ondergingen voor ze scheep
gi nge n naar Engeland. De oogst van de groots opgezette campagne (kosRecensies

ten € 270.000) leverde hier slechts driehonderd man op tegenover ruim
vijfhonderd dienstweigeraars.
In tegenstelling tot in Canada kreeg de Nederlandse regering in de
Verenigde Staten aanvankelijk weinig tot geen medewerking voor de
rekrutering. Voor alle buitenlandse regeringen was dit namelijk bij wet
verboden . Pas na de japanse aanval op Pearl Harbor, in december 1941,
werden van Amerikaanse zijde alle beperkingen op rekrureringsactivÎteiten ingetrokken. Er gold echter wel één belangrijke beperking: potentiële
Nederlandse dienstplichtigen mochten niet met sancties en straffen worden bedreigd als zij zich niet meldden. Evena ls in Canada werd de rekruteringscampagne in de Verenigde Staten een groot fiasco, met uiteindelijk
iets meer dan driehonderd geselecteerde Nederlandse dienstplichtigen. De
rekruteringskosten bedroegen hier jaarlijks $ 150.000.
Geheel anders was de situatie in Zuid-Afrika . Dat land stond wel
strafmaatregelen tegen Nederlandse dienstweigeraars toe. Hoewel ZuidAfrika in september 1940 de zijde koos van de geall ieerden, bleef de
(blaI1ke) bevolking sterk verdeeld . Een groot deel van de Afrikaners van
'Neerlands stam' verzette zich tegen de pro-geallieerde opstelling van
de eigen regering. De Boerenoorlog, die de Engelsen in 1905 wonnen,
lag nog vers in het geheugen. In hun optiek moest Zuid-Afrika neutraal
blijven. Veel Afrikaner nationalistische groepen en dagbladen voerden
openlijk campagne onder de Nederlanders om hen ertoe te bewegen geen
dienst te nemen. Van de 2000 dienstplichtigen li eten 200 niets van zich
horen of gaven geen gehoor aan de oproep. Vanwege de klopjacht door
de Zuid-Afrikaanse politie doken velen onder.
Omdat de Zuid-Afrikaanse regering als eis had gesteld dat de gearresteerde dienstweigeraars onmiddellijk moesten worden gedeporteerd,
besloot Nederland in 1942 om 58 opgepakte dienstweigeraars naar
Suriname over te brengen. Zij werden opgesloten in Fort Zeelandia en
voorgesteld als 'gevaarlijke en fanatieke nazisympathisanten'. Zij werden
onderworpen aan een streng regime onder verantwoordelijkheid van de
brute kolonel j.K. Meijer. Volgens de auteur had de behandeling van de
dienstweigeraars in Fort Zeeland ia veel weg van concenrratiekampmethoden die erop gericht waren de 'landverraders' uit Zuid-Afrika op de
knieën te krijgen en hen alsnog te laten tekenen voor indienstneming.
Deze behandeling had in zoverre 'succes' dat een halfjaar na hun opsluiting in Fort Zeelandia het overgrote deel van de dienstweigeraars alsnog
besloot te tekenen. 1n mei 1943 werden zij overgebracht naar de Antillen,
ter versterking van de kustwacht om de ol ieraffinader ij en te beschermen.
Veertien mannen persisteerden in hun weigering en werden vervolgens
als 'politieke dienstweigeraars' overgebracht naar Kamp Copieweg
(interneringskamp), waar reeds Duitse geïnterneerden met hun gezinnen
zaten. De veertien dienstweigeraars zouden pas in 1946 Suriname weer
verlaten.
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Schumacher is hard În zijn oordeel over de Nederlandse besluiten met
betrekking tot de exterritoria le co nscriptie. Volgens de auteur heeft de
Nederlandse regering in Londen nimmer onderzocht hoe groot de bereidheid onder em igranten was om het oude vaderland, waaraan men vaak
birrere herinneringen had, als militair te dienen. De Prinses Irene Brigade
had veel weg van een show legertje bedoeld om met de Nederlandse vlag
voorop te paraderen voor geallieerde hotemetoten. Dit legertje werd
bovendien door het geallieerde hoofdkwartier ongeschikt geacht om te
worden ingezet bij de invasie van Normandië in juni 1944, aldus Schumacher. Hij typeert het handelen van de roenmalige Nederlandse regering
in deze kwestie als schaamteloos.
Het deel over de deportatie van de groep Nederlandse dienstweigeraars
in Zuid-Afrika naar Suriname, hun behandeling in Fort Zeelandia en
hun internering in Kamp Copieweg (pp. 94-104 en 109-112) vormt een
goede aanvulling op eerdere studies over de geïnterneerden in Suriname
tijdens de Tweede Wereldoorlog (zie de recensie van het boek van Twan
van den Brand in Oso 2007-1), waarin het accent vooral ligt op de groep
vermeende NSB'ers uit Nederlands-Indië die ondergebracht waren in het
interneringskamp op jodensavanne.
Voor het vaderland weg is een aank lacht tegen het beleid van het Nederlandse oorlogskabinet in deze kwestie en bedoeld als eerherstel voor
de dienstweigeraars. Het is een populairwetenschappelijke studie, in een
vlotte journalistieke stijl geschreven en daardoor voor een breed publiek
toegankelijk .

Hans Ramsoedh

Rende van de Kamp, Onder vreemde vlag. Soesterberg: Aspekt, 2006. 242 p.,
ISBN 978 90 5911 2742, prijs € 19,95.
Rainer Mohr (pseudoniem van Olaf W. Timmroth), Yes, massa, yes; Ein Roman.
http://besuch-von·nebenan.de/downloads/ymyOWTpdf.pdf, 2005. 258 p.
De staatsgreep in Suriname van 25 februari 1980 door een groep sergeanten onder leiding van Desi Bouterse heeft vanaf het eerste begin verdeelde
reacties losgemaakt, zowel binnen als buiten de republiek. Positieve en
negatieve reacties, doorgaans met een vreedzaam, maar soms ook met
een gewelddadig karakter. Nauwelijks twee maanden na de staatsgreep
ondernam de militair Fred Ormskerk als eerste een poging om de nieuwe
militaire leiders gewapenderhand uit het machtscentrum te verdrijven.
Hoewel deze operatie voortijdig uitlekte en Ormskerk zijn coupplannen
met een gruwelijk einde moest bekopen, weerhield dit anderen er niet
van om in zijn voetspoor eveneens de wapens tegen het Bouterseregime
op te nemen. Geen van de uÎtdagers slaagde erin zijn doel te bereiken, al
"eeen.in

scheelde het in maart 1982 niet veel of de mi litairen Surendre Rambocus en Wilfred Hawker waren in hun opzer
geslaagd. De militaire leiding kende ook met Rambocus
en Hawker geen genade. Hun standrechtelijke executie
riep reacties van ontsteltenis en afschuw op, niet alleen
binnen de Surinaamse gemeenschap.
Nadat Nederland en de Verenigde Staten in december
1982 hun samenwerking met Suriname hadden opgeschort
en de militairen van de weeromstuit hadden besloten hun
banden met 'linkse' regimes in de regio aan te halen,
kreeg de oppositie tegen Bouterse in toenemende mate
een internationale dimensie. Het waren in het bijzonder
Nederlandse, Amerikaanse en Franse inlichtingendiensten
die de bewegingen van de legerleiding nauwlettend in
de gaten begonnen te houden. De regeringen waaronder deze diensten
ressorteerden, achtten een verdere politieke destabilisering van de regio
ongewenst. Sterker, de Surinaamse setting (dunbevolkt land, veel tropisch
regenwoud, open grenzen, economisch aan de grond, politiek op een
dood spoor) leek hen geschikt om het 'revolutionair proces' met succes in
een westers-democratische richting om te buigen. Dit perspectief nodigde
temeer uit tot actie toen Ronnie Brunswijk in 1986 vanuit Oost-Suriname
een guerrillaoorlog tegen Bouterse begon, aangemoedigd en gesouffleerd
door hun land ontvluchte Surinamers die zich in Nederland in 'het verzet'
tege n de militaire machthebbers hadden georganiseerd.
Over de plannen van het Surinaams verzet in Nederland om het Junglecommando van Brunswijk te laten optrekken naar Paramaribo, Bouterse
als regeringsleider te onttronen en de democratische rechtsstaat in Suriname te herstellen, is in de afgelopen twintig jaar het nodige geschreven.
In deze publicaties gaat de aandac ht vooral uit naar de situatie in OostSuriname en de effecten van de gevechtshandelingen op de positie van het
Nationaal Leger en op de leefomstandigheden van de burgerbevolking.
Tevens wordt daaarin stilgestaan bij de bemoeienis van buitenlandse
huurlingen bij acties tegen Bouterse, bij de (vaak brute) tegenacties die
op touw werden gezet en uitgevoerd door het Nationaa l Leger en bij de
kapitaalstromen achter de complotten om met Bouterse af te rekenen .
Deze (overwegend journa listieke) productie is nu uitgebreid met twee
boeken van voormalige huurlingen: een documentair relaas van de Nederlander Rende van de Kamp en een (alleen via internet verkrijgbare)
schelmenroman van de Duitser O laf Timmroth.
Zowel Van de Kamp als Timmroth weidt uit over hun avontuurlijke
bestaa n, dat hen naar vele plaatsen in de wereld voerde en hen betrok
bij tal van gewapende conflicten. Zij dienden samen in het Vreemdelingenlegioen en waren in Libanon lid van de milities van majoor Haddad.
Beiden vertellen over hun aandeel in 1983 - dus vóórdar Brunswijk in
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beeld kwam - bij ee n staatsgreep in Suriname di e ni et doorgin g. De
aa nl eiding voor Van de Kamp om hi eraan te w illen meedoe n, was ta melijk triviaal. Hij had tijdelijk ni ets om handen en meldde zich daarom
uit eigen beweging bij het actiecomité Herstel Democratie Nu va n Ro b
War mer en Evert Tjon, die hij kort daarvoor op televisie had gez ien.
Drie maanden wac htte hij tevergeefs op het starrsein Om naa r Suriname
re kunnen verrrekke n. In die periode twistten ve rsc hill ende Su rin aamse
verzetscomités over het al dan niet inzetten van huurlin gen, over manieren om aa n financiële middelen te ko men en over de o nderlin ge ve rdelin g
van ministersposte n - er op voor ha nd van uitgaa nd da t hun in Suriname
de ma ch t in handen zo u va ll en.
Meerma len o ntdekte Van de Kamp dat er weer andere, niet zelden loslippige figuren bij de plannen werden ingesc ha keld, waardoor zijn vertrouwen in het we lslagen va n de operatie zienderoge n afna m. Geru chten ove r
infiltratie van de verzetsorga ni sa ties door de BVD of door Boutersegetrouwe n bevorderden de slagkracht van de co mités even min . Uiteindelijk
wo rd t de groep va n Van de Kamp ommas kerd en uitgerangeerd door de
Conrra Inlichtingen Dienst va n de Nede rl a ndse land mac ht. Deze affai re,
met meesteroplichter Peter va n H aperen in de hoofdrol, we rd ee rder
door de journalisten Elma Verheij en Gerard van Westerloo uit de doeken gedaan, eerst in Vrij Nederland, la cer in hun boek Het legergroene
Suri1lame. Een vervolgens door Van de Kamp uitgedokterd altern at ief
plan wo rde door ee n va n zijn kameraden naar hetzelfde ve rslaggeve rsduo
gelekt. Voo r Van de Ka mp is dat het moment om zich uit het Surin aamse
ve rzetsgebe uren ter ug te trekken.
Timmroth, die zich iets later o p uitnodigi ng van Van de Kamp bij de g roep
va n Warmer en Tjon voegt, legt in zijn ro man de nadruk o p de vele plan-

nen die Bevor Rettich (Van de Kamp ) en Rolf Fechrer (hijzelf) voorleggen
Jan de Raad voor de Bevrijding van Suriname, de koepelorganisatie waar-

bij het acti eco mité H erstel Democratie Nu was aangesloten. Steevast verw ijst de Raad hun initiatieven als zijnde te duur naar de prullenbak. Dit
geldt ook voo r een plan dat ni et voo rziet in een invasie, maar in een gue rrill aoorlog. Timmroth is uitvoeriger dan Van de Kamp over een bezoe k
dat het rweeta l brengt aa n de Amerikaanse a mbassade in Den H aag, waar
zi j financiële steun zoeke n voo r dit plan. Na ee n eerste niet o nwel w illende
reactie van de Amerikanen blijft dit initiatief echter zo nder fo llow- up. De
teleurstelling bij Retti ch ove r het niet doorgaan van militaire acti vi teiten
in Suriname wordt door Timmrorh zwaa rder aa ngezet da n in Va n de
Kamps eigen boek. Uit het feit dat Timmroth er melding van maakt dat
nog dieze lfde maa nd een guerrillaoorlog in Suriname uitbree kt, mogen we
concludere n dat de a uteur gebeurteni ssen uit 1983 en 1986 fre ihälldig met
elka a r heeft verbonden, Wat in een fictiewerk natuurlijk geoorloofd is. In
een voetn oot had Va n de Kamp er al op gewezen dat Timmrorhs versie

va n de werkelijkheid 'nier overa l helemaa l juist' is.
R'c,nsies

De betrokkenheid van Van de Kamp en Timmroth bij Suriname is van
korre duur geweest en heeft weinig sporen nagelaten. Dat blijkt ook uit het
aantal pagina's dat zij deze episode toebedelen in hun werk (Van de Kamp
pp. 95-110, Timmroth pp. 196-206). Achteraf kan worden vastgesteld dat
de affaire onbedoeld vOOt een tustPUnt heeft gezorgd in hun adrenalinebestaan. Voor de Surinamistiek is de betekenis van hun verhalen navenant beperkt. Niet alleen omdat al eerder huurlingen een boekje opendeden over
hun Suriname-ervaringen (zie bijvoorbeeld A Mercenary's taJe van Kar!
Penra), maar voora l omdat de wederwaardigheden van Van de Kamp en
Timmroth hooguit bevestigen en persoonlijk inkleuren wat Verheij en Van
Westerloo ee rder systematisch onderzochten en aan het licht brachten.
Peter Meel

Dolf Verroen, Slaaf kindje slaaf. Rotterdam: Ger Guijs, 2006. 95 p., ISBN 978 90
67344517, prijs t 12,50.
De laatste tijd is er binnen de westerse kinderliteratuur
belangstelling ontstaan voor het onderwerp sJavernij.
De plank met boeken hierover groeit. Ook Dolf Verroen, een bekend kinderboekenschrijver, heeft zich mer
het kinderboek Slaaf kindje slaaf aan dit onderwetp
gewaagd. Dit boek is gericht op lezertjes van tien jaar
en ouder.
Hoofdpersoon is de ik-figuur, Maria, die aan het begin
van het verhaa l haar twaalfde verjaardag viert. Het
grootste cadeau dat zij krijgt, is 'Koko', een eigen slaaf
die in een schaal naar haar toe wordt gebracht. Maria's
borsten zijn haar belangrijkste zorg, of beter het feit dat
die zich maar niet willen ontwikkelen. Intussen glijden
elke week haar dagen voorbij, met als enig hoogtepunr
het bezoek op de woensdagmiddag van haar drie tanres.
Maria's zorgeloze leven verandert echter als haar vader een mooie slavin
koopt met wie hij een seksuele relatie begint. Dit leidt tot veel verdriet bij
haar moeder. Als Maria's vader een tijdje weg is omdat grootvader een
beroerte heeft gehad, verwondt de moeder van Maria de minnares van
haar man door haar gezicht met de hak van haar schoen te bewerken. De
slavin verliest daarmee haar aantrekkingskracht en wordt door haar baas
bij zijn terugkeer meteen doorverkocht op de slavenmarkt.
Op aandrang van de tantes wisselt Maria Koko ondertussen in voor een
slavin aan wie zij als meisje meer zou hebben. Deze jonge slavin baart
kort na halr komst een kindje dat duidelijk van blanke afkomst is. Als
Maria haar op straffe van het afpakken van het kind de naam van de
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vader ontfutselt, blijkt dat Lukas te zijn, de jongen op wie zij al ee n
tijd verliefd is. Zo krijgt ook Maria te maken met het probleem dat de
slav innen voor de blanke mannen en blanke jongens in de ko lonie naast
werkpaarden ook seksuele objecten blijken te zijn .
Slaaf kindje slaaf is een boek met erg korte zinnen en dito hoofdstukjes.
Het verhaal wordt heel sec verteld . Het perspectief ligt volledig bij Maria, die geen enkele twijfel kent over het systeem van de slavernij. Dat is
dus ook het perspectief dat de lezertjes wordt voorge houden. Sommigen
vermoeden dar het boek in eerste instantie wein ig aa nd acht kreeg in de
Nederlandse pers va nw ege de harde roon. Maar in Duitsland o ntving het
vorig jaar, onder de ritel Wie schön weiss ich bin, zelfs [wee prijzen, de
Gustav Heinema nn Friedenpreis für Kinder~ und Jungendbücher en de
Deutscher Jugendliteraturpreis 2006.
De redacrie van Oso ontvi ng van een lezer een uitgebreide kritiek op het
boek van Verroen. Deze lezer had onder meer moeite met de illustraties.
Hij vond alle mensen in het boek eenzelfde uiterl ijk hebben. Blank en
zwart hebben een ovaal hoofd, stelt hij, en alle vrouwen hebben een
pruilmondje. De illustratrice, zegt hij verder, heeft nooit goed naar een
neger gekeken . De zwarr-witillustraties van Veronica Na hmias zijn
schetsmatig van opzet. Dat hier niet No la Harrerman bezig is geweest,
mag duidelijk zijn, maar de tekeningen hehhen zeker een ondersteunende
functie bij het verhaa l en stim uleren de lezer tot verdere verbeelding van
de wereld in woorden.
Volgens de betreffende lezer van Oso bevat het boek ve rd er veel feitelijke
onjuistheden ove r her Suriname van de beschreven periode. Zo rept Verroen over een theeplantage die, volge ns de lezer, in Suriname nooit bestaan zou hebben, net als een bepaald rype prieel en ee n gesloten rijtuig.
Een probleem met deze kritiek is dar Suriname nergens in het verhaa l
wordt genoemd.
Wat Verroen wel doet, is in een uitgebreid nawoord verte llen hoe hij
ertoe kwam dit boek te sc hrij ve n. De auteur bezocht Suriname twee keer
en werd zich daar bewust van het slaverni jverleden waar Nede rl and bij
betrokken was geweest. De directe aan leiding rot het sc hrij ven van Slaaf
kindje slaaf was echter het verzoek va n een Ghanees die hem rondleidde
in het Fort Elmina om de geschiedenis rond de slavernij te boekstaven.
Verroen anrwoordde daarop dat hem dat ni et zo u lukken. Maar op een
dag las hij een boek van een andere Nederlandse kinderboekenschrijver
en werd hij geïnspi reerd door de vorm. Toen pakte hij zijn pen en schreef

Slaaf kil/dje slaaf.
Ook dan blij ft de vraag bestaan of literaruur tiberhaupt beoordeeld moet
worden op basis van her criterium dat zij zo veel mogelijk met de 'werkelijkheid' moet overeenkomen. Literatuur, zo stellen schrijvers keer op keer,
heeft ni et de intentie de werkelijkheid na te bootsen. 'Literatuur,' zo schreef
Margriet de Moor in haar pas verschenen bundel Als een hond zijn blinde
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baas, 'is geen illustratie van (maar een toevoeging aan) de werkelijkheid.'
Waar Verroen (of zijn redacteur) misschien beter wel navraag naar had
kunnen doen, is of zwarte mensen net als blanken roze tepels hebben.
Het is hoog tijd voor beide heren, of de heer en dame, om eens een zwarte
man of vrouw tot hun slaapkamer toe te laten of gewoon eens de ogen
de kost te geven op een strand of in een zwembad .

Henna Goudzand Nahar

Yvon van der Pijl, Levende-doden; Afrikaans-Surinaamse percepties, praktijken
en rituelen rondom dood en rouw. Utrecht/Amsterdam: IBSiRozenberg Publishers, 2007. [Bronnen voor de Studie van Suriname (BSSJ 27.J 592 p., ISBN 978
90 5170 923 0, prijs E44,50.
De Nederlanuse culrureel~antropologe Yvon van der
Pijl deed in 1999-2000 onderzoek bij de Afrikaans-Surinamers, voornamelijk in Paramaribo, naar gedachten
en daden rond dood en rouw. Dit resulteerde in een
dissertatie die zij in 2007 verdedigde aan de Universiteit
Utrecht.
ln haar studie begint Van der Pijl met een uiteen zetting
van haar uitgangspunten als antropo loog. Zij deed etno~
grafisch werk: zij beschreef wat zij meemaakte. Zij heeft
haar ervaringen opgetekend, maar vooral ook hetgeen
zij besprak met mensen rondom dood en rouw. Van der
Pijl heeft dat willen duiden en zij heeft geïnterpreteerd.
Daarbij spelen enkele belangrijke kwesties een rol, zoa ls
het naast elkaar bestaan van traditie en moderniteit,
(multitemporele heterogeniteit) en de processen van creolisering (syncretisatie/anti-syncretisatie en de~ of retraditionalisatie) . In de constructie
van de cultuur rond dood en rouw spelen deze zaken in Suriname door
elkaar, dialectisch en soms contradictorisch.
Van der Pijl heeft haar eigen positie in dat verwerkingsproces onderkend,
namelijk als vreemde, als nieuwkomer met een andere gedachtewereld,
en als iemand die aangewezen was op veel informatie van andere perso~
nen. Daarmee is zij de weg van de nieuwe antropologie gegaan, namelijk
de onderkenning van de eigen positie en de eigen specifieke insteek of
hermeneutische positie voor verstaan, interpretatie en verwerking. Bij
haar onderzoek heeft zij geen onderzoek gedaan naar het Afrikaanse
erfgoed rond dood en rouw bij de Creolen in Suriname. Wel verwijst zij
soms naar andere Afrikaans-Surinamers, namelijk de Marrons.
Van der Pijl heeft als titel Levende-doden gekozen, omdat zij ervaren
heeft (dat is haar interpretatie) dat de doden, de gestorvenen, niet dood
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zijn jn de beleving en actie van de Creolen. Dit heeft zij willen aangeven
door de grammaticaal opvallende en merkwaardige titel. De doden
blijven bij de levenden en omgekeerd. De interactie van leven is levendig
en levenwekkend, De doden kijken met de mensen mee en hebben een
overzicht van verleden, heden en toekomst.
Om bij de belevingswereld van de Creolen te blijven, begint zij haar
proefschrift van 592 pagina's met een Anansiverhaal (Anansi en Dood).
Zij besteedt aandacht aan de politiek-sociale situatie in het Suriname van
haar onderzoeksjaren en aan de positie en zelfpositionering van de Creolen in dat land, in verleden en heden. Zij betrekt er, bescheiden, de Creolen
in Nederland en hun handelen en denken rond dood en rouw bij.
Dan komt Van der Pijl tot haar belevenissen en gesprekken rond de dood
in Suriname, met name de dede oso (letterlijk: dood huis, of dodenhuis),
wie er in actie komen en wat er allemaal al niet gebeurt en moet gebeuren
als er in een familie een sterfgeval is. De dode is lid van een kleine of grote
familie, woont in een buurt, is lid van een vereniging of partij: allen hebben hun plaats in het hele gebeuren rond een sterfgeval.
Een van de opvallendste elementen is het afleggen (wasi dede) van de gestorvene door een afleggers- of lijkbewassersvereniging (was'dedesma of
ook wel dhzari), waarvan er tientallen in Paramaribo en in Suriname (en
ook in Nederland) zijn. Dat afleggen moet zorgvuldig en volgens traditie
gebeuren. Het is liefdewerk waarvoor veel respect opgebracht wordt.
Aan de begtafenis gaat altijd het afscheid (prati) vooraf, de scheiding van
de dode van de familie of andersom, via rituelen, en dan via een slotbijeenkomst, de sil1gi neti (zangavond en -nacht) . De singi neti is een bijeenkomst van naasten en verdere familie, vrienden en kennissen, buren,
mensen van het werk of de vereniging. Er is normaliter veel belangstelling
voor de singi neti; er wordt veel gezongen, met pauzen, met verhalen,
maar ook gegeten en gedronken, soms tot aan het ochtendgloren . Er zijn
leidersIsters die voorgaan bij het zingen. Vaak zijn dat ook mensen van
de afleggersverenigingen.
De begrafenis is het volgende moment van onderzoek. Daarbij zijn vele
varianten te onderkennen. Het merendeel van de Creolen is christen. Vaak
hebben de christelijke kerken waarvan zij lidmaat zijn, geen respect, laar
staan ruimre, voor aJleriei traditionele culturele en religieuze elemenren
van het Afrikaans-Surinaamse erfgoed. In Van der Pijls disserratie komen
winti en wil1tiprey als opvallende elementen of momenten van dit erfgoed
aan de orde. We missen een beetje de beschrijving van het wegruimen en
begraven van overgebleven voedsel, trowe nyan, na de zang op een singi
neti of broko de)' .
In dit geheel van rite de passage is er nog een ayti dey: een viering op
de achtste dag, ter herdenking van de overledene, en eventueel een siksi
wiki, een viering na zes weken. Soms is er ook vanuit de christelijke
traditie een jaargetijde.
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Van der Pijl wijst erop dat vanuit bij voorbeeld fami lies in het bu iten land
of remigranten een re-traditionalisering (rraditiedra ng ) plaatsv ind t. Zij

hebben het geld om de toch wel dure aangelegenheid van dood en rouw
te betalen. Zij kunnen een singi neti sponsoren, een bazuinkoor betalen.

Niema nd heeft ooit zo uitgebreid onderzoek gedaan naar het belangrijke
fenomeen van dood en rouw van de Creolen. Bij de promotieplechtigheid
we rd dan ook al gesproken over een standaardwerk. Enkele aspecten
van de funeraire cu ltuur zijn wat minder belicht, zoa ls de kerkdiensten
van do minees en priesters (en hun pastorale houding), de interreligieuze
situatie, de crematieplechtigheden met interre ligieuze mogelijkheden, de
moge lijke variaties van vieringen en de oecumenische vieringen, maar

natuurlijk kan niet alles aan bod komen . Een mooie studie blijft het. De
onderzoekster schrijft aangenaam, heeft genote n van haa r erva ringen
en gesprekken, en kan soms met humor over mensen en gebeurtenissen
verha len . Dat is een fijn en welkom aspect van deze dissertatie.

Yvon van der Pijl heeft een uitgebreide bibliografie en een glossarium
toegevoegd, een lij st van geïnterv iewden met datum en een lijst van cas ussen, situ atieana lyses en observaties, ook met datum. Het is jammer dat er
gee n index van onderwerpen en personen aan toegevoegd is. Rozenberg

Publishers vero ntschuldigt zich ervoor dat er enkele slordigheden in de
teksr (1.oa \s enkele onderschri ften bij furo's) zijn geslopen.

We hebben zelf in het verleden ontelbare begrafenissen en belendende
act iviteiten en aanverwa nte zaken meegemaakt. Het is goed dat all es op
een rijtje is geze t en een interpretatie gekregen heeft. Voor Van der Pijl is

duidelijk dat de doden leve nd zijn en blijven en dat dit - soms uitbundig,
soms opva llend en soms bescheid en - binnen de kring van familie en
anderen gev ierd wordt en moet worden . Zo blijft het leven bij mensen,
met een verbindingsteken. Dat is de Afrikaans-Surinaamse fun erai re cultuur geword en.

JooP Vernooij

Aart G. Broek, De kleur van mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie
en schrijven in het Papiamentu sinds 1863, deel I: Geschiedschrijving. Leiden:
KITLV Uitgeverij, 2006. 337 p., ISBN 978 90 6718 266 4.
Aart G. Broek, Sidney M. Joubert & Lucille Berry·Haseth Ired.), De kleur van
mijn eiland: Aruba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven in het Papiamentu
sinds 1863, deel /I: Anthologie. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2006. 562 p., ISBN 978
9067182753, prijs voor beide delen € 49,50.
Is er meer gel ij k dan eigen? Sommige onderzoekers benadrukken de eenheid van het Caraïb isch geb ied, zijn cu ltuur en li teratuur. Anderen zien
voora l de onderlinge verscheidenhe id va n de landen, in hun omvang,
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politiek en geschiedenis, welvaart, contacren, talen
en literatu ren. In ons geva l, ter bespreking van een
inleiding en anthologie van de lite raruur in het
Papiaments voor dit tijdschrift, kunnen we de vraag
srellen: wat verbindt de literatuur van Suriname met
die van de drie Benedenwindse ei landen? Vanuit
Caraïbische optiek is dat een historisch hachelijke
vraag. Nederland zag en ziet nog steeds 'De West'
als één gebied, zonder besef van het structu rele
verschil russen beide.
In j 998 versc heen ee n monumentale door Aart G.
Broek geschreven inleiding, gevo lgd door ee n door
Aart G . Broek, Sidney M . Joubert & Lucille BerryHaseth verzorgde tweedelige bloemlezing van de
literaruur in het Papiaments, onder de titel Pa saka
kara - je gezicht Jaren zjen, goed voor de dag komen
- uirgegeven met Unesco-steun door de Fundashon Pierre Lauffer op
Curaçao. Van deze historische inleiding en anthologie is nu bij het Leidse
KITLV een enigszins bekorte en bewerkte, in het Nederlands vertaa lde,
tweedelige uitgave verschenen onder de titel De kleur va1l mijn ei/mld:
Amba, Bonaire, Curaçao; Ideologie en schrijven ;11 het Papiamelltll sinds
/ 863. De inleiding heeft nagenoeg dezelfde omvang als het origineel; de
historisch-thematische bloemlezing is ten behoeve van een niet-lokaal
lezerspubliek enigszins aangepast en ingeko rt.
De branden van de arbeidsrevo lte smeulden bij wijze van spreke n nog na
en het puin van 30 mei 1969 was nog lang niet geruimd toen de bekende
Antilliaanse dichter Pierre A. Lauffer in t 971 de eersre bloemlezing met
inleiding samenstelde van het Papiaments onde r de veelzeggende titel Di
nos. antologia di 1105 literatura (Van ons, antho logie van onze literatuur),
een uirgave van 241 pagina's. De uitgave Pa saka knra bewijst na dertig
jaar de enorme expansie van de Papiamentstalige literatuur gedurende de
afgelopen decennia. De inleiding en de bloemlezing rellen in drie delen samen meer dan 1000 goedgevulde pagina's, waarvan 282 voor de geschiedschrijving van de Papiamenrstalige literatuur, 279 voor her historische deel
en 548 pagina 's voor het deel over de moderne lireratuur.
Her tweedelige De kleur van mijn eiland bevat respectievelijk 337 en 562
pagina's. Beide delen beschrijven en ronen samen nagenoeg anderhalve
eeuw geschreven literatuur in het Papiaments. Na de orale lireratuur beg int het als literair beschouwde Papiaments in de rweede helft van de
negentiende eeuw.
Terecht begint Aart Broek zijn hi storisc he inleiding met ee n ciraat van
Pierre LatdFer uit de tijd dat deze aan zijn Di 1105 werkte en bij zijn
mareriaalverzameling allereerst kwaliteit eiste: het tijdperk van goedkope
rijmelarij of ge legenheidspoëzie is voor Lauffer anno 1970 voorgoed
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voo rbij: Nos mester por saka kara muDr aki... We moeten nu ec ht goed
voor de dag komen!
Aart Broek deelt zi jn inleiding in vijf hoofdstu kken in, vanaf de laatste
decennia va n de negentiende eeuw tot heden. Het uitgangspunt voor zi jn
inleiding is de vra ag wie in welke tijd om we lke reden welke teksten als
literatuur waardeerde. Na dit contemporaine vertrekpunt sc hetst hij in
het kort het verloop van deze waarderingsgeschiedenis. Het gaa t hem
er als literatuurhisroricus dus niet om wat hij zelf goede li teratuur vindt,
maa r of en hoe tijdgenoten van de auteurs deze pennenvruchten als literatuur in terpreteerden en eva lueerden, en wat de mensen in later tijden
ervan vonden . De consequentie van ee n dergelijke lezersgerichte aanpak
is dat de vroege orale literatuur niet, zoa ls gebruikelijk, aan het begin en
voorafgaand aan de geschreven letteren behandeld wordt, maar pas in
hoofd stuk dri e. De oratuur wist namelijk pas na de Tweede Were ldoorlog
enige literaire waardering te verwerven.
De historicus is nogal streng wat zijn litera tuurbegrip betreft. Critici
moesten aan teksten daadwerkelijk uitgesp roken literaire waa rd e toekennen om te worden behandeld. Ik vraag me af o f je die grenze n zo streng
moet trekken in ee n maatschappij waarin enig literatuurbegrip tot voo r
koer a ls zodanig nauwelijks functioneerde. Wie zou er zich o p he t Aruba,
Bonai re of Curaçao van honderd jaar gelede n zo rge n hebben gemaa kt of
iets ' literatuur' was?
De vijf in grote lijnen chronologisch geordende hoofdstukken zerren de
hoofdlijnen uÎt, het grote structurele verband tussen de periodes van het
postemancipatoire beschavingsoffensief, de moderni se ring en secularisering van de Benedenwindse eilanden, de o ntwakende waardering voor de
orale literatuur, het Afro-Antillianisme en de creoliserin gs idee. In bij na
vijftig paragrafen geeft Broek vervolgens de zeer gedeta illeerde fe itelijke
in vulling van die grote lijnen.
Het resu ltaat is veel méér dan alleen een inleiding op of een begeleiding
va n een aantal literaire teksten, zoals her tradi ti onele noe men va n auteu rs en titels, waarin dergelijke inr.roducties vaa k ontaarden. Het is een
doc ument van de sociaa l-c ulturele gesc hiedenis van de Benede nwi.ndse
eilanden als dwingend en overtuigend kader voor de antho logie.
Broek w ijdt zijn ee rste twee hoofdstukk en vooral aan de rol van de missie . /
in de Papiamentstalige litera tuur. Dat is terecht. Geen ander instituut in
de Antilliaanse samenleving heeft in de jaren tot de Tweede Wereldoorlog
zoveel gedaan voor de Papiamentstalige literatuur en voor wat we nu
' I ees bevordering~ noemen. AI was die lîreratuur voor de kerk nooit een
doel op zich, maar diende ze als bekerings-, civiliserings- en daarbij zelfs
als disciplineringsmiddel, ui tgaande van het ono mstreden lee rstuk va n
nut en genoege n, want via vermaak kwam het volk immers ge makkelijker tot de nodige lering. Dit literaire credo behield zijn geldigheid vanaf
de emancipatie tot aan de jaren veertig, zij het steeds minder. MonseigOIO Tijdschlilt voor Su rin.mistie\l:. 1001 .1

neur Niewindt had het al in 1833 geformuleerd: 'Even zozeer ik een a l
te uitgebreid onderwijs voor die soort van menschen gevaarlijk zo ud e
achten, evenzo meen ik, dat eene volstrekte domheid nadelig wezen kan.'
Godsdienst, onderwijs en pers waren de kerkelijke beschavingsmiddelen.
Overigens was de eerste Papiamentstalige krant, de Civilisadó van ·1871 ] 875, niet van katholieke maar van liberale huize.
Broek waardeert deze aanvankelijke civi lisatiemissie positief als een
maatschappelijke stap voorwaartS. Daarna liep die echter vast in eigen
dogmatiek en zien we dat dezelfde missie in de verdediging gedrongen
wordt door de moderne industrieel-maatschappelijke omwikkeling met
de opkomst van de raffinaderijen op de eilanden vanaf het tweede en
derde decennium van de vor ige eeuw. De invloed van de missie taande,
waarop de onvermijdel ijke, niet tegen te houden secu la ri serin g volgde.
Vervolgens gooide de kerk de rem erop en ontpopte zij zich voornamelijk
nog slechts als conservatieve kracht. De missie heeft overigens a ltijd bangeli jk voor het dilemma gestaan van enerzijds de zo door haar gewenste
volksverheffing, die door lezen gestimulee rd kon en moest worden, en
anderzijds de angst voor de invloed van al die gevaarlijke boekjes in het
Spaans en Nederlands. H et Papiaments maakte door zijn begrenzing rot
drie kleine eilanden effectieve controle - censuur zo u wilt - mogelijk en
was daardoor het middel bij uitstek om de 'vinger Gods' te volgen en
a lleen geschikte boeken het nihil obstat te verlenen.
De civi/isaciofl moderna heeft het oude missie-ideaal in de verdediging
gedro nge n. De Papiamentstalige lite ratuur vo lgde de maatschappelijke
rol van het Papiaments in het algemeen. De waardering voor die taal vertoonde (en ve rtoont) een samenhang met de eco nomisc he ontwikkel ing
via de vraag: wat kun je ermee in de maatschappij? Wie zich door middel
van het Papiaments kon ontplooien, waardeerde de faa l positief. En vice
versa. Broek laat zie n hoe met de werkmigratie naar Spaansta li ge landen
als Venezuela en Cuba het belang van het Spaans toenam, en hoe met
de komst va n de Shell de waardering steeg voor de beheersing van het
Nederlands. De waardering voor her Papiaments neemt roe naa rge lang
het meer maatschappelijke functies krijgt.
Hoofdstuk 3 behandelt de orale literatuur, omdat er eerst in de jaren
na de Tweede Wereldoorlog belangstelling voor ontstond. Hoofdstuk
4 beschrijft onder meer de interessante tegenstelling tussen expressie
en com mun ica ti e. Schrijven en publiceren in ee n kleine gemeenschap is
geen sinec ure wegens de kleinschaligheid en mogelijke kritiek waaraan
schrijvers zich niet kunnen ontt rekken. Iemand die publicee rt, gaat met
de billen bloot en zal zich moeten openstellen voor kritiek. Zo gezie n
is de durf 0111 te sc hrij ve n op zich al een revolutio naire act, zeke r als je
schrijft over het eigen ei land , zij n natuur en zijn mensen. Broek spreekt
hi er dan ook van de 'verovering' van de ei landen door de auteurs die de
Afro-Anrilliaanse, a rm e en gewone mensen kritisch beschrijven. Een van
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de litera ire vormen daarvoor blijkt het toneel. Jammer ge noeg bespreekt
Broek hierbij niets van enige receptie. Die werd bij andere onderdelen wel
behandeld en is bovendien een van de uÎtgangspunten van zijn studie.
Hoofdstuk 5 ten slotte behandelt de links-socia le kritiek rond 30 mei
1969, met haa r felle protest tege n het ve rmeende kolonialisme va n met
name de Sticusa, een aanho udend en veelstemmig protest dat uiteindelijk
leidde tot de opheffing van deze sti chting eind 1988. Hier constateert
Broek ook de vernauwi ng van een algemeen Antilliaanse tot een exclus ief
zwarte, Afro-Antilliaanse etniciteit, met een sterk maatschappelijk engage ment, dat zich uit in politiek gek leurd toneel en revo- literatuur. Broek
vat deze fel anti -imperiali st ische en anti-e litaire maatschappijkritiek
sa men met de uitdrukkingen di nos e ta (het is van ons) en awor nos ta
manda (nu zijn w ij aa n de macht). Het volk moet in talrijke 'gedichten'
worde n wa kker geschud in de strijd tot bevrijding. Deze rumoerige
literatuur verwordt algauw tot een obl igaat maniertje, waarbi j de sociaalpolitiek correcte norm botst met de literaire norm. Tegen deze di 1105
e ta-gedachten ontsta at al spoedig verzet door dichters die verder willen
kijken dan hun eiland klein is.
Bevolkingscijfers leren ons dat er ruim een kwart miljoen Pap iamentssprekers in het Caraïbische gebied wone n en inm iddels meer dan 120.000
in het Europese deel van het koninkrijk. AI die Pap iamentss prekers in
Nederland hebben samen nog zo weinig literatuur voortgebracht dat Aart
Broek daaraan nog geen speciale paragraaf heeft gewijd. In het njeuwe
millennium tekenen zich nu echter tendensen af dat de literaire inspiratie
de komende tijd ook uit Nederland za l komen, en dat de literatuur van de
Antill en de weg gaa t die Suriname en zovele andere Caraïbische landen al
veel eerder hebben ingeslagen.
De bloemlezing volgt de literatuurgeschiedenis van het eerste deel in
grote lijnen. Er zijn enkele Compa Nallzi-verhalen o pgenomen op verschillende momenten van schriftelijke vastlegging, een aanta l liederen uit de
o ude en nieuwe tijd en een aantal verhalen die nauw bij de ora le traditie
aa nsluiten. Vervolgens zijn er voorbee lden van onder kerkelijke inv loed
gesch reven literatuur of va n religieuze inspiratie. De oude teksten zijn in
de oors pron kel ijke spelling opgenomen - een juiste beslissing - wa t met
name bij de vroegste geschreven teksten de Nederlandse invloed ujt die
tijd aantoont, door nu grappig en onbeholpen aa ndoende spellingen die
gestoeld zijn op de Nederl andse spellingregels van 1804. [n dit histo risc he
dee l van de bloemlezing is heel vaak de hand van Aart Broek herk enbaar
in de keuze, omdat juist die stukken waarover hij in het verleden schreef
en die uitera ard in zijn literatuurgeschiedenis aa n de ord e kwamen, hier
zijn opgenomen.
30 mei 1969 blijkt oo k in de anthologie ee n sc herpe scheidslijn. Rond de
'grote drie' Luis H. Daal, Pierre A. Lauffer en Eli s Juli ana zijn de mindere
goden gegroepeerd. Er zijn hier nogal war voorbeelde n te vin den van
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natuurlyriek, persoonlijke expressie van algemeen menselijk gevoel en sti l
protest. De opvallende thema's na 30 mei 1969 blijken de grote slavenopstand van 1795 onder leiding van Tula en het protest op het roneel en in de
poëzie, rerwijl het maatschappelijk engagement later wordt ingeruild tegen
persoonlijke uitingsvormen, zowel in proza als in poëzie.
De opgcnomen teksren werden gekozcn om het karakteristieke van wat
contemporain als waa rdevol beschouwd werd en wat belangrijk en
kenmerkend was en is voor de literatuurgeschiedenis en de omwikkeling
va n de literatuur. Niet vo lgens een keuze van de moderne smaak, van
wat de rijd heeft overleefd en ook nu nog genietbaa r blijkt. Dar is een
ve rdedigbaar uitgangspunt, dar de anthologie voora l vaar de hisrorisc h
geïnte resseerde van belang maakt, niet in de eerste plaats voor iemand die
nu eens graag een paar spannende Papiamentsta lige teksten wil lezen in
een ver loren uurtje. Overigens zij n het wel de kwalitatief beste teksten die
werden opgenomen.
Met een varianr op de meest gestelde vraag aan auteurs ' Waarom schrijft
u?' zouden we voor De kleur van mijn eiland nu kunne n vragen 'Voor
wie schrijft u? ' Ik denk dat zowel de inleiding a ls de bloemlezing een
vierdelig publiek kan dienen. De uitgave verscheen in Nede rl and en is
dientengevolge voo r een Nederlands publiek bestemd. Zo worden de
Papiamentstalige auteurs transatlantische cu lturele ambassadeurs. Het is
nu ook mogelijk om in Suriname kennis te nemen van de Papiamentstalige literatuur. Ze zal ook zeker haar weg vinden op de ei landen zelf, bij
ee n geïnreresseerd Nederlandstalig publiek dat het Papiaments re weinig
beheerst om van het relatief ingewikkelde taalgebruik dat literatuur nu
eenmaa l vaak kenmerkt, toch in vertaling kennis te kunnen nemen. De
vierde publieksgroep zou de tweede en derde generatie Euro-Antillianen
in Nederland kunnen zijn, die intussen van het Papiaments vervreemd,
hun roots-gevoel w illen ve rsterken.
Literatuur verv reemdt van het vertrouwde en maakt vertrouwd met het
vreemde. De literatuur van een land is bij uitstek gesc hi kt om rot de cultuur van dat land en volk door re dringen . Zo is De kleur van mijn eiland
een uitstekend middel voor de niet-Papiamentstalige lezers om toch via
de literatuur kennis te kunnen maken met de Antilliaanse mens en zijn
wijze van leven. Maar ook voor wie wel Papiaments leest, leveren deze
vertal ingen vaak een ve rrasse nd e, nieuwe en originele sfeer op als de
verta ler tot mooie en origi nele woord vondsten komt.
Voor de Nederlandse leze r die denkt dat de Antilliaanse literatuur bestaat
uit niet meer namen dan de in het Nederlands sc hrijvende en publicerende Cola Debrot, Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus
Arion za! deze tweedelige uitgave een eyeopener zij n en heeft ze een dubbele verrassing in petto. Niet alleen blijken er veel meer aute urs te zijn
- ruim tachtig werden er opgenomen - maar ook kunnen we co nstateren
dat die 'Nederlandstalige' auteurs maar een deel van hun werk in het NeReeln.i ..

derlands hebben geschreven, de rest in het Papiaments. In De kleur van
miin eiland komt Frank Marrinus Arion natuurlijk wel voor. Maar zijn
bekendste roman Dubbelspel niet en helemaal geen Boeli van Leeuwen of
Weekendpelgrimage en De morgen loeit weer aan van Tip Matugg, wel
/
enkele gedichten van hem en een verhaal.
De ondertitel Ideologie en schriiven in het Papiamentu sinds 1863 geeft
wel het beginpunt, maar niet het eindpunt aan. Pa saka kaTa verscheen
in 1998 en werd in feite al rond het midden van de jaren negentig afgesloten. Van wat in het decennium daarna verscheen, is op een enkele
uitzondering na in De kleur van miin eiland niets meer opgenomen.
Broek verdedigt dit in zijn inleiding:
De geschiedenis van het schrijven stond op dat moment van de
Papiamentstalige uitgave vanzelfsprekend niet stil. Sindsdien zijn de
ontwikkelingen in het schrijven in het Papiamentu echter niet van
dien aard, dat et voor deze Nederlandstalige editie opmerkelijke
aanvullingen dienden te worden aangebracht. Hier en daar zijn bepaalde aangelegenheden aangevuld, ondet meer met bibliografische
gegevens, om ze zo dicht mogelijk bij het heden van de verzorging van
deze uitgave, 2005, te brengen. (p. 4)
Dat heeft tot gevolg dat er geen jonge auteurs zijn opgenomen en - belangrijker - nauwelijks recent werk van bekende auteurs.
Ik keer terug naa r het begin van mijn bijdtage. Wat verbindt deze literatuur in het Papiaments van drie eilanden nu met de literatuur van een
land als Suriname? Is er meer gelijk dan eigen? ledereen die een beetje
op de hoogte is van de Surinaamse literatuurgeschiedenis zal parallellen
zien russen deze Papiamentse literatuur en de eigen literatuur. Het kost
niet veel moeite om er een aanta l te noemen. De auteurs van de Papiamentstalige literatuur verblijven in eigen land of wonen in Nederland.
De auteurs die hun werk op lokaal niveau ze lfstandig produceren en
distribueten, vallen heel wel te vergelijken met de lokale productie in
Suriname. De kwantitati eve en kwalitatieve ontwikkeling begint in beide
gebieden voora l vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw, waarbij
tijdschtiften - soms gezamenlijke - een belangrijke rol vervullen. Het
Algemeen Nederlands Verbond en de Sticusa waren in beide landen actief
gedurende nagenoeg dezelfde periode. De nationalistische verzetsthematiek van di nos e ta en awor nos ta manda zou vergelijkend bestudeerd
kunnen worden met die van Wie eegie sanie. Voor beide gebieden ge ldt
dat daarbij naar Nederland uitgezonden studenten een belangrijke rol
hebben gespeeld. In beide gebieden begint de woordkunst oraal met
liederen en verha len, waarbij Kompa Nanzi / Anansi gemeenschappelijk
bezit is. Voor beide gebieden geldt een ontwikkeling van eurocentrisme
en afrikanisme naar aandacht voor het lokale en het specifiek eigene van
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de Caraïbische mengcultUlIr. Dichtersgeneraties gaan in beide gebieden
de weg van sociale Jyriek naar persoonslyriek, van voordrachtspoëzie
naar gedic hten die passen in een leestraditie.
In Caribbeall lIlterfaces (2007) pleit A. James Arnold voor een nieuwe
fase in de bestudering van de Caraïbische literatuur, die gekenmerkt moet
worden door de comparistiek. De Caraïbische criticus en de Ca raïbische
literatuurhistoricus dienen meer te doen dan ee n taal multidisciplinair
en vanuit een perspectief van mondialisering te bestuderen. De aandacht
dient gericht te zijn op zowel diachronie als sy nchronie, op meertaligheid
en op de bestudering van meerdere gebieden.
Zowel in Suriname als op de Antillen zijn belangrijke stud ies verschenen
over de taalproblematiek en de veeltaligheid in de afzonderlijke landen,
zoa ls die van Lila Gobardhan-Rambocus, Toos Smeulders en bijvoorbeeld
Florimon van Putte en 19ma van Putte-de Windt. In het verleden en recent
is o nderzoek verricht naar de oraruur van beide gebieden, zoa ls door
Rene Rosalia, Rose Mary Allen, Trudi Guda en anderen. Wat levert een
vergelijk ing van deze studies op? Er zijn talrijke genera le thema's die onderzocht kunnen worden. Wat betekent de migratie voor de auteurs van
Suriname en de Antillen? Zijn er parallellen en verschillen? Hoe verhoudt
de opva llende recente omwikkeling van vrouwelijke auteurs in beide
gebieden zich? Zoa ls Suriname auteurs heeft als Astrid Roemer, )oanl1a
\'Verners, Annel de Noré, Cánda ni, Annette de Vries, Marilyn Simons,
Tessa Leuwsha, Us ha Marhé en and eren, zo hebben de ei landen auteurs
als Diana Lebacs, Myra Römer, Giselle Ecury, Munye Oduber-Winklaar,
) 03n Lesley en andere n. Hoe verhoudt hun werk zic h ten opzichte van
elkaar?
In Caraïbisch verband verkeert de literatuur van Suriname en die van
de ei landen in een taalkundig geïsoleerde positie. Als ze naast de grote
literatuur in het Spaans, Engels en Frans al wordt opgemerkt, dan wordt
ze toch nauwelijks besproken . De Nederlands-Caraïbische literatuur als
eenheid zou sterker kunnen staan. Compa ristiek helpt over de grenzen
va n het eigen beperkte gebied te kijken en de bestaande verschillen va n
taal en cultuur te relativeren. De bestudering va n de Nederla nds-Caraïbische lireratuur als eenheid kan zo fungeren als middel en demonstratie
van Wat mensen verbindt in plaats van war hen scheidt. Er is meer gelijk
dan eigen!
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ehandra van Binnendijk Ired.}, Soeki Irodikromo, beeldend kunstenaar/Visual
artist; Schilderijen, keramiek, batik 1965-2005. Paramaribo: Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie in Suriname IVHJI}, 2005. 104 p., ISBN 99914 690 7 9,
prijs onbekend.
Soekidjan lrodikromo, op 20 juni 1945 geboren op de
plantage Pieterszorg aan de rechteroever van de Commewijnerivier, is na Erwin de Vries misschien wel de
bekendste Surinaamse kunstenaar. Hij behoort tot de

in de jaren zestig sterk opkomende artiestengenerarie
van De Vries, Stuart Robles de Medina en Paul Woei.
Op zestienjarige leeftijd schrijft lrodikromo zich
in op de CeS-schooi voor Beeldende Kunsten in
Paramaribo, waar hij door Na la Hatterman wordt

ontdekt. Hierna vervolgt hij zijn opleiding aan de
Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam,

waar hij de vrije opleiding schilderen en grafiek en
een opleiding voor keramiek volgt. Na zijn studie
vestigt hij zich in 1972 weer in Suriname als kunstenaar en leraar. Na
zeven jaar hervat hij zijn studies met een batikopleiding aan de ASRI in
Jogjakana, Indonesië. Na zijn verblijf in Indonesië introduceert hij het
batikschilderen in Suriname.
Ter gelegenheid van lrodikromo's veertigjarig jubileum als kunstenaar

verscheen een door de Vereniging Herdenking javaanse Immigratie
(VHjl ) uitgegeven overzichtscatalogus. Hiermee markeerde de vereniging
ook de herdenking van 115 jaar javaanse immigratie.
Het werk van Soek i wordt geïnspireerd door zijn afkomst. De eeuwenoude Javaanse culturele traditie, en met name de Wayangtraditie, zijn
terug te vinden in zijn werk. Tijdens zijn periode in Nederland raakt
Soeki onder de indruk van de expressionistische Cobra beweging. Deze
fascinatie heeft zijn werk blijvend beïnvloed. De halfabstractie van Cobra
verbindt hij met thema's en symbolen uit de Javaanse mythologie. Hiermee combineert hij traditie en moderniteit in wat authentiek modernisme
genoemd kan worden. Soeki typeert zijn werk als KI/filmt konmakandra,
de ontmoeting van de verschillende culturen op de Surinaamse grond. Uit
deze multiculturele smeltpot haalt hij zijn inspiratie. De observatie van de
andere culturele wtingen maakt dat zijn werk niet meer als traditioneel
Javaans kan worden aangemerkt, maar hierdoor juist Surinaams wordt.

Het werk straalt niet alleen veelzijdigheid uit Ibatikdoeken, olieverfschilderijen en keramiek), maar vanwege de grote zorgvu ldigheid van de
kunstenaar ook een constante kwaliteit.
De catalogus in ingedeeld in vier periodes van tien jaar, 1965-1975, 1975-

1985, 1985-1995 en 1995-2005. Door te kiezen voor een periodisering
kan de lezer steeds de verandering en de groei in het werk van de kunsteOIO Tijdsc hri ll vo or Sur inam isliak 2001.2

naar zien. De samenstellers hebben voor deze uitgave ook gebruik mogen
maken van verschillende privécollecties, zodat werk dat normaliter niet
openbaar te bezichtigen is nu voor een groter publiek wordt onrsJO[en.
Dir maakt het bekijken van de mooie afbeeldingen rot een waar genot.
Het oeuvre wordt op een bijzonder prettige wijze ontsloten, zowel voor
mensen die goed bekend zijn met het werk van de kunstenaar als voor
degenen die er minder mee bekend zijn. De lezer maakt kennis met Soeki
Irodikromo, niet alleen de kunstenaar, maar ook de mens.
De catalogus omvat dagblad recensies van zijn exposities, alsook een stuk
van Gloria Leues uit de catalogus van de Nationale Kunstbeurs (NK)
uit 1990. Ook is er een lijst met onderscheidingen en collecties in het
buitenland waar lrodikromo's werk is te vinden en een lijst van deelname
aan exposities ror en mer 2005 . Het geheel wordt gecomplementeerd met
een deel van het artikel dat Sylvia Gooswit schreef over de kunstenaar in
Oso, jaargang 9, nummer 2.
De catalogus is een eerbetoon aan een veelzijdig getalenteerd kunstenaar
die door liefhebbers van Surinaamse kunst gewaardeerd zal worden. Het
bekijken van het werk smaakt naar meer. Het is jammer dat er in Suri~
name nog steeds geen museum is voor moderne kunst waar het werk van
Surinaamse kunstenaars permanent kan worden tentoongesteld . Tot die
tijd blijft het behelpen met kunstboeken zoals deze uitgave.

Peter Sanches

Waarover we niet moeten praten; Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verhalen. Voorwoord Denise Jannah. Haarlem: In de Knipscheer, 2007. 215 p., ISBN
9789062655854, prijs € 15,75.
Het kan zo langzamerhand niemand ontgaan zijn
dar de schrijfsters uit SurÎname) de Nederlandse
Antillen en Aruba aan een opzienbarende opmars
bezig zijn. Het is daarom een goed idee geweest van
uitgeverij In de Knipscheer om van deze nieuwe
lichting een lablcau de la troupe te bezorgen : nieu~
we verhalen van twintig vrouwelijke auteurs die
allen, op Diana Lebacs, Joanna Werners en Cándani
na, hun prozadebuut hebben gemaakt sinds het jaar
2000. Zowat de enige ontbrekende namen zijn die
van Myra Römer en Aliefka Bijlsma.
Leest men normaal de boeken - vaak Knipscheertitels - van het geselecteerde twintigtal gespreid
over de tijd, nu komen zij alle vlak na elkaar langs
en is een vergelijking van hun ~soorrgelijk gewicht'
Rec:.nsies

mogelijk. Daar moer dan her voorbehoud bij worden gemaakr dar her
genre van her korre verhaal lasrig is, niet elke schrijver even goed ligt en
dus ook niet altijd conclusies toelaat over de kwaliteiten die sommige
schrijvers eerst en vooral in de grotere genres als novelle en roman kunnen demonstreren. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de bijdrage van
Annette de Vries, een romanfragmenr dat re veel informatie-vooraf vergt
om het goed te kunnen vo lgen, zodat ecn oordeel over de schrijfster van
Scheurbuik maar liever kan worden opgeschort.
Elke bloemlezing bevat natuurlijk uitschieters naar boven en naar beneden. Ook in deze staan verhalen waarmee eercler de jonge auteur die
graag wil publiceren een plezier wordt gedaan dan de lezer die niet mer
gefröbel wil worden lastiggeva llen. Laat ik maar beginnen met het allerslechtste en het allerbeste.
Een verhaal dat simpelweg niet gepubliceerd had moeten worden, is
'Doctor de hoer' van Cándani. Het is een quasi-experimenteel stukje
proza dar alleen drijft op de rancune van de a uteur, die blijkbaar haar
paranoia-ervaringen tijdens het maken van Ram Soekhoes film over haar
werk niet heeft kunnen verwerken. De hoofdpersonen worden met lompe
aanduidingen als 'Slang' en 'MaBoot~ aangeduid, de frustratie over het
eigen gebrek aan intelligentie druipt van de pagina's en de auteur komt
niet verder dan onsmakeli jke passages als: 'Ze was een vrouw met twee
anussen . Eén tussen haar billen. En één op haar gezicht. Uit beide kwam
hetzelfde' (p. 179). Cándani heeft mooie poëzie en mooie romans geschreven, maar dat is nog geen reden om elke letter van een auteur uit te geven;
de uitgever had haar voor de publicatie van dit proza moeten behoeden.
Het verhaa l dat met kop en schouders boven alle andere uitsteekt, is dat
van Annel de Noré, 'Zwarte engelen'. Het is het relaas van een jongen
die een klasgenoot je zwanger maakt. Vanaf de eerste pagina merk je dat
hier een echte schrijfster bezig is, iemand die het schrijven niet als kunstje
beoefent maar die helemaaL van binnenuit schrijft. De Noré drukt zich uit
in een volgroeide stijl die geen spoor van aarzeling toont en altijd mooi
van kadans is. Haar taal is authentiek, zonder dat zij merkbaar enige
vertaa lslag maakt omdat zij bang zou zijn dat haar publiek haar misschien zou ontglippen. Zij heeft daarvoor ook geen grote woo rden nodig,
getuige deze passage: 'Aan het eind van het jaar hadden we niets meer te
eten. Bijna niets meer. Mijn moeder leerde onS voedsel te vervangen door
spreekwoorden. Zoals: "Wie het kleine niet eert, is het grote niet wee rd. "
Onze magen knorden luider dan haar mond' (pp. 80-81).
De kwaliteit van De Noré is natu urlijk dat de wijze waarop zij een verhaal vertelt nergens gezocht aandoet. Verhalen waarin dat wel het gevat
is, verliezen onmiddellijk aan kwaliteit. Zo komt Orchida Bachnoe met
een verhaal over een Hindostaans stel dat gedwongen naar Nederland
emigreert. Bachnoe heefr wel mooie vondsten en kan heus schrijven,
maar zij zet de situaties soms te karikaturaal aan. Het einde van haar
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verhaal is niet alleen geforceerd, maar ook duikt na twintig pagina's
opeens een ik-figuur op die nergen~ eerder te hekelmen was.
Ook Henna Goudzand Nahar bewijst dat zij kan schrijven. Een ober
concipieert een brief aan zijn moeder om haar te laten weten dat hij niet
de succesvolle student is die zij denkt dat hij is. Maar al te nadrukkelijk
wil Goudzand Nahar Jaten zien hoe vreemdelingen zich voelen die al met
hun identiteitspapieren staan te zwaaien voordat iemand erom gevraagd
heeft. Jammer genoeg wordt de meest cruciale zin in het verhaal - in het
Frans - ontsierd door een taalfout (ik kan me althans niet voorstellen dat
de auteur daarmee wil laten zien wat een sukkel haar hoofdpersoon is).
Annoede is een vast motief in deze bundel. Bij Ann Harris resulteert dat
in een nogal moralistisch sprookje. Arlette Codfried schrijft over het
drugsmilieu, maar maakt van de werkwoordstijden een rommeltje. Saecy
Gummcls komt met een aardige miniatuur over de wil om te su rvi ven en
de prijs die men betaalt om hogerop te komen. Willy Alberga heeft een
erfverhaal inclusief pinarie, bad hok en dronken vaders die hun vrouwen
slaan. Allemaal niets nieuws sinds Dobru en Cairo, en dus moet Alberga
haar schrijftaJenr maar eens aan iets originelers gaan wijden. Marylin
Simons laat zien welk brandmerk een vergeten strijkijzer kan nalaten
in een huishouden met een mishandelende, sopi-drinkende grootmoeder. Niets dus van het zoetsappige cliché van de <llhegrijpende oma die
krentjes vlecht in de haren van haar kleinkinderen. Simons behoort tot
het verhalende toptalenr en zij is een volwaardig erfgename van Edgar
Cairo. Maar ik moet ook bekennen dat me wel eens de twijfel bekruipt
of zinnetjes als 'Op het balkon kermt hangmat onder dood gewicht' niet
net iets te veel in-de~trant-van-Cairo zijn .
Van de allerjongsten maakr Ruth San A Jong met 'De onderbroek' op mij
het meeste indruk: direct, zonder poespas, maar mer verbeeldingskracht
geschreven. Als een buitenvrouw ontdekt dat haar minnaar bij een ongeluk is omgekomen, raakt zij compleet in de war. 'Her enige wat ik wilde
was hem in mij ' (p. 42). Maar zo eenvoudig liggen de dingen niet en
alleen met Creoolse rituelen is het versroorde evenwicht te herstellen: 'Ik
heb acht weken lang in een onderbroek geslapen die omgekeerd gedragen
moest worden en een babyspeld in het kruis. Je begrijpt dat ik acht weken
lang slecht heb geslapen' (p. 48).
Her verhaal van Usha Marhé roept op een andere wijze de probJema~
tiek op van hoe het karakteristieke volkseigen in een modern verhaal
verwerkt moet worden. Marhé schrijft over de buitengewone sociale en
etnische druk op een zoon die moet betalen voor zijn moeder die naar de
gevangenis moet. Je ziet in dit verhaal de voortdurende worsteling van
de auteur 0111 het Hindostaanse volkseigen, zoals zich dat in het Sarnami
uitdrukt, te vertalen: soms parafraseert Marhé de woorden, soms staat er
een voetnoot. Dat mag, maar waarom dan niet de moeite genomen het
Sarnami ook in de officiële spelling weer te geven? Het geeft de indruk
Ret:enlin

alsof auteurs nÎet wezenlijk in de volkstalen geïnteresseerd zijn. Slordige
spelling degradeert de volksta len tot exotische franje . Want laten we eerlijk zijn: welke Nederlandssprekende lezer zou zich nu voor die spelling
interesseren?

Giselle Ecury, Karin Amatmoekrim, Mala Kishoendajal en Tessa Leuwsha snijden nieuwe thema's aan . Ecury weet het korre verhaal over een
reizigster die opeens een vondeling in de armen gedrukt krijgt dankzij
een zorgvuldige suspenseopbouw tot een goed eÎnde te brengen. Ondanks
kleine oneffenheden bewijst Amatmoekrim in een verhaal over de bizarre
relatie tussen een moeder en haar pedofiele zoon dat zij uitstekend kan
schrijven. Schrijfvermogen - het boetseren van zinnen! - zien we ook
bij Kishoendajal. Zij brengt een relaas over de teleurstellingen die een
Hindostaanse vrouw na haar remigratie te verwerken krijgt, en haar
echtgenoot die in Nederland in lethargie is weggezakt en zot in zijn kop
is geworden. Een onmiskenbare schrijfster is ook Leuwsha, maar het
gegeven van de onrust van een man nadat zijn vrouw is overleden, is te
groot voor een verhaal van vijf pagina~s.
Joanna Werners schrijft over twee vroegere buurmeisjes die met elkaar
wiJlen gaan trouwen (met een interessante maar helaas onuitgewerkte
observarie: dat ook bij de Fan het vrouwenhuwelijk bestaar!) . De klem- . /
mende vraag is of de meisjes wel de benodigde akten uir Suriname zullen
krijgen, of zullen zij met de gebakken peren blijven zitten? Opmerkelijk
is in ieder geval hoe het droog registrerende verhaal opeens van metafoor
naar metafoor buitelt wanneer de lesbische liefde wordt ontdekt: 'Doe
met me wat de seizoenen doen met het fruit: Laat me rijpen' (p. 57). Een
goede aanmoediging, maar de auteur heeft die zelf mer dit verhaal niet
ter harre genomen.
Na lezing van Waarover we niet moeten praten kan moeilijk anders worden geconcludeerd dan dat hier toch eerst en vooral repuraties bevestigd
worden. Dat is niet erg, want wie zou zich nou kunnen beklagen over
een nieuw prachtverhaal als dat van Annel de Noré? Zij maakt in haar
eentje de eredivisie van deze bundel uit. Maar ook in de direct daaronder
volgende eerste divisie zit zoveel verhaaltalent - en gelukkig ook onder de
allerjongsten, die nog aan hun eerste eigen boekuitgave moeten toekomen
- dat gerust kan worden gesproken van een nieuwe schrijversgeneratie,
of schrijfstersgeneratie, die de fakkel van de oudere generatie zelfbewust
heeft overgenomen.

Michiel van Kempen
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Rosemarijn Hoefte & Peter Sanches
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Sally Price & Richard Price, Les arts des marrons. La Roque d ' Anthéron:
Vems d'ailleurs, 2005. 252 p., ISBN 2 911412 24 9, prijs € 45,00.

Les arts des marr011S is een vertaling van het oorspronkelijk in 1999 in
de Verenigde Staten gepubliceerde Maraall arts; Cl/ltural vitality in the
African diaspora. Een jaar later verscheen de Nederlandse vertaling, De
kunst van de Marrons; Culturele vitaliteit in de Afrikaanse diaspora, die
qua formaat en vormgeving vrijwel identiek was aan de originele publicatie. De Nederlandse editie is uitvoerig besproken door Alex van Stipriaan
in Oso jaargang 20, nummer 2.
De hier gesignaleerde Franse vertaling is veel mooier uitgevoerd dan de
Nederlandse af Engelse versie. Het heeft het formaat (26 x 28 cm in
plaats van 16 x 24 cm) van een koffietafel boek en bevat zo'n 130 illustraties in kleur, die in de Engelse en Nederlandse versies in zwart-wit zijn
afgedrukt. Maro on arts was een vernieuwde uitgave van Afra-American
arts af the Surinom rain forest, dat in 1980 verscheen ter gelegenheid
van een grote expositie van de kunst van de Marrons in de Verenigde
Staten.
In deze boeken over de kunst van de Saramacca en Ndyuka Marrons in
Suriname en in Frans Guyana beschrijven Sally en Richard Price welke rol
kunstvoorwerpen spelen in het dagelijks leven van de Marrons, maar ook
de kunstgeschiedenis van de Marrons en het werk van individuele kunstenaars. Voor dit boek, waarin honderden voorwerpen worden besproken,
zoals peddels, kalebassen, kammen, textiel en muziekinstrumenten, zijn
de illustraties van vitaal belang. Voor geïnteresseerden in de kunst van
de Marrons is deze prachtig uitgegeven Franse vertaling, ondanks de
mogelijke taalbarrière, toch een aantrekkelijke investering.

Rosemarijn Hoefte

Signalamentan

Hans Vaders, Otrobanda; Berichten van de overkant. Haarlem: In de Knipscheer, 2007.122 p., ISBN 978 90 6265 580 9. prijs € 13.50.
' Het is eigenlijk erg gecompliceerd om te beschrijven, dat Otrobandagevoel, want je moet het aan den lijve ervaren, je moet het ondervinden en

je moet geaccepteerd worden. Dat gevoel heb je alleen met Otrobanda.
De mensen zijn heel erg trots . Ze zijn ni et alleen Curaçaoënaar of Antilliaan, maar ook Orrobandista, en dát zie je in andere wijken nier. Dat
gevoel is persoonlijk, het is ook het kennen van steeds meer mensen. Een
groeiproces dat co nstant doorgaat. Het is een wereld vol verrassingen als
je hier woont' (p. 55). Otrobanda ligt aan de overkant van de St.-Anna baai, ooit een heenkomen voor de minder gefortuneerden in Willemstad,
maar ondertussen prijkt de wijk op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Journalist en dichter Hans Vaders probeert die bijzondere wereld die
Otrobanda heet te ontsluiten . Dertig weken lang schreef hij in het
Antilliaans Dagblad een artikel over het wel en wee in 'zijn ' wijk . Die
prijswinnende artikelenreeks is nu gebundeld in Otrobanda. Vaders
schetst daarin een beeld van een kosmopolitisch en een beetj e geheimzinnig Curaçao, met zijn vreemde kostgangers, maar ook met zijn grote
saamhorigheidsgevoel. Otrobanda en de Otrobandisras zijn anders dan
'gewone' Curaçaoënaars. Otrobanda is een smakel ijke amuse die gevolgd
zou moeten worden door een heerlijk hoofdgerecht: een sociaa lwetenschappe lijk e studie van deze roemruchte en snel verand erende buurt in
Willemstad.

Rosemari;n Hoefte

Autobiography of an Indian indentured labourer - Munshi Rahman Khan (18741972). Vertaald door Kathinka Sinha-Kerkhoff, Ellen Bal & Alok Deo Singh. New
Delhi: Shipra Publications, 2005. 271 p., ISBN 81 7541 2437, prijs US$ 25,00.
Bijna onopgemerkt voor het grote publiek is in India de Engelse versie
verschenen van de biografie van Munshi Rahman Khan. De Nederlandse
uitgave - verschenen in 2003 ter gelegenheid van 130 jaar Hindostaanse
immi gratie, met een inleiding van Sandew Hira - we rd in Oso jaargang
22, nummer 2 door Hans Ramsoedh besproken.
Met de verschijn ing van deze Engelse vertaling is dit unieke werk nier alleen beschikbaar gekomen voor een breder publiek, maar zijn ook onvo lkomenheden uit de eerdere versie weggenomen . De vertalers hebben niet
gebruikgemaakt van de teksten van Hira, maar gekozen voor vertaling
van het werk uit de digita le versie in het Devanagari-sc hrift. Zij heb ben
eerder aangegeven dat de uitgave van Hira op verschillende plaatsen
onvolledig is en dat teksten soms erg vrij vertaald zijn (TSEG-I, 2004,
OIO Tijdschrift
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nummer 4), hetgeen ook door Hira in zijn inleiding wordt onderkend.
Door de rechtstreekse vertaling zijn deze manco's nu weggenomen. Ook
de onrbrekende inleiding van Rahman Khan over Hindustan is in deze
Engelse versie opgenomen. Ander winstpunt van deze uitgave is de uitgebreide inleiding en het norenapparaat. Die geven outsiders een goede kijk
op de periode van de contracrarbeid en een inrerpretatie van de erfenis
van Rahman Khan. Voor bezitters van de Nederlandse biografie van
Rahman Khan vormt deze Engelse editie een welkome aanvulling.

Peter Sal1ches

Sign.l.menten

•

Irene Rolfes

Recente publikaties

I SURINAME
Accord, Clark, 2007
Bingo! Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 236 p.
Alberga, Willy, ... [et al.L 2007

Waarover we niet moeten praten; Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verha·
Jen. Haarlem: In de Knipscheer, 215 p.

Anema, Karin, 2006
"'No spang", man; Suriname nog niet klaar mer koloniaal verleden.' NCDO

;aarboek (2005/2006), 89-98.
Bakker, Michel, 2006
'De leprozerie Batavia te Suriname; "Her rijk der jammeren"" Monumenten

27 (7-8),1 7-21Beijerse, Jolande uit & Gerard de Jonge, 2006
'Her Surinaamse jeugdsrraf(proces)recht; Wet en werkelijkheid.' Proces 85

(1),8-17.
Berkhuizen, Hans, 2006

Surinal'ue; Retourtje paradijs; In de voetsporen van ontdekkingsreiziger johan
Ei/erts de Haan. Den Haag: Berk Producrions, 237 p.
Boer, Welmoed de, 2006
'De Surinaamse koto; Van Hollands ontwerp tor Afro-Surinaamse traditie.'

Traditie 12 (4), 19-22.
Brand sma, Bart, 2006
De hel, dat is de ander; Het uerschil in denken van moslims en niet-moslims.
Diemen: Veen Magazines, 144 p.

Breinburg, PA, 2006
Creole woman; A generation

of thought (denken van een Krioro

oema). Lon-

don: Perrojass Publications, 135 p.

Bruna, Oick & Carry-Ann Tjong-Ayong (vert.) 2007

Miffy nanga Me/anie. Delfr: BJue Roof Prodllctions, 13 p.
Carli", Eithne B., 2006
'Feeling the need; The borrowing of Cariban fllnctional categories into
Mawayana (Arawak).' In: Alexandra Y. Aikhenvald & R.M.W. Dixon (cds),

Grammars in contact; A cross-Iinguistic typofogy. Oxford [etc.]: Oxford
Univcrsit)' Press, pp. 313-332.
OIO Tijdschrift voor Surinamistisk 2007.2

Carten, Jean Paul & Stephen Fokké, 2006
'S uikererfgoed in Suriname: Erfgoed van industrie en techniek 15 (2): 42-

48.
Crespo, Solana, 2006
América desde olra (rontera; La Guyana Ho/andesn (Surillam); /680-1795.

Madrid: Consejo Superior de lnvesrigacio ncs Cienrîficas, 283 p.
Deumert, Ana & Stephanie Durrleman (eds12006

Stmcture flnd variation in laltguage contact. Amsterdam [ctc,l: Benjamins,
376 pp.

Good, Jeff, The phonerics of tone in Saramaccan, pp. 9-28.
Kramer, Marvin, Thc late transfer of serial vcrb construcrions as stylisric
varianrs in Saramaccan creole, pp. 337-372.
Migge, Bettina, Tracing the origins of modaliry in the crcoles of Suriname,

pp. 29-59.

Veensrra, Tonjcs, Modeling Creole genesis; Hcadedness in morphology, pp.
61-83.
Winford, DonaId, Thc restrucrin g of tense/aspect systems in creole formarioll,

pp.85-1 10_
Draaibaar, Hennah C. & Cynthia Meleod, 2007

Paramaribo; Stad van harmonische tegenstellingcll. Schoorl: Conse rve, 163 p.
Elands, Martin, 2006
'Suri name 1 957~I975.' In: Marrin Elands, Het Regiment il/fal/lerie Oral/je

GelderialId. Amsrerdam: Booll1, pp

82~ 10

I.

Elskamp, John Wladim'If, 2006

Holland maakt me,tsen gek (Holland, mellai ke pagal kare) en andere
lell. Paramaribo: Ralicon, 100 p.

verha~

Faber, Paul, 2006

Sinterklaas overzee; Avonturen van een reislustige heilige. Amsterdam: KIT
Publishers, 126 p.

Hoefte, Rosemarijn, 2006
"'Cherchez la femme" and other quests in the hisroriography of the Dutch
Ca ribbean in the post~emancipation era.' In: Juanita De Barros, Audra Diptee

& David V. Trorman (eds), Beyond fragmeutatio1t; Perspectives on Caribbean
history. PrincelOn: Markus Wiener, pp. 1 69~ 185.
Heefte, Resemarijn, 2007
'Grace Schneidcrs~Howard; Suriname's eerste politica en sociaal activiste.'

Historica 30 lil' 14-17.
Janse, Maart je, 2007
De afschaffers; Publieke opinie, organisatie en politiek
1880. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 395 p.

jn

Nederlalld

1840~

Jurna, Nina, 2007

Standplaats Paramaribo. Amsterdam: KIT Publishers, 205 p.
Kamp, Rende van de, 2006

Ouder vreemde vlag. Soesterberg: Aspekt, 242 p.
Irene Rolfes Rlunll publicaties

Kartokromo, Kadi, 2006

javanen en politiek; De strijd flaar pohtieke macht en politiek leiderschap.
[Paramaribo: SY-Producrions & Consultancy], 264 p.
Kempen, Michiel van, 2006
'Paramaribo; Slavernijmonument Kwakoej Herdenking van her slavernij-

verleden in de Nederlandse West.' rn: Jan Bank & Marira Mathijsen (red .),

Nederland in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Sakker, pp . 238-25l.
Kempen, Michiel van, 2007
'Ziende, maar op de ta st; Een verhaal dat 123 jaar wil overbruggen.' In: In ez
va n der Spek (red.), Vreemde aanraki1tgen; De kracht van het vreemde in
religie, kunst en literatuur. [Nijmegen: Valkhof Pers], pp. 44-72.
Kempen, Michiel van & Effendi N. Ketwaru (red.I, 2006
Shrinivási 80 jubifeumbundel. Paramaribo: [S.I1.], 54 p.
Keulemans, Chris (interviewsi ... (et al.1.2006
Nieuw; 20 jaar multicultureel theater; Theatergroep De Nieuw Amsterdam
(DNA). Amsterdam: International Theatre & Film Books, 81 p.
Klooster, OIg, v,n der, 2006
'Als waren het deftige buitenplaatsen aan de Vecht; Surinaamse plantages.'

M011Umenten 27 (7-8): 6-11.
Komen, Mieke (red.I, 2006

Straatkwaad en jeugdcriminaliteit; Naar eell algemene of een etmsch-specifieke amlpak? Apeldoorn [etc.l: Het Spinhuis, 196 p.
Kranenburg, Margit, 2007
"' Ik raakte gewend aan een leven zonder electriciteit en stromend water";
Intervi ew met Karin Boven.' BZBlad 1: 44-47.

Kruijs, A.H. van de, 2006

Emile Wlijntuin; Van wagondutver tot parlementsvoorzitter van Suriname;
Politieke biografie van een Surinaamse politicus (1924-2006). Nijmegen:
[Progressieve Surinaamse Volkspartjj], 120 p.

Kruiner, Etn, Celita, 2005

Mijn pleegmoeder; Jeugdherinneringen en levenservaringen van een vrouw uit
Suriname. Heerhugowaard: GigaBoek, 168 p.
Kuipers, Ank (s,menst.!, 2007
Rashid Pierkhan; Een biografie in (oto's . Paramaribo: Fafam Publishing,

135 p.
Laar, Johanna Nathalie van, 2007
Ethnic inequalities in quality of care for children in the Netherlands. Proefsch rift Universiteit van Amsterdam, 151 p.

Lamur, ArtY{ & Stephen Fokké, 2006
'Verborgen e n vergeten monumenten in Suriname.' Monumente'l 27 (7-8):

12-14.

OIO Tijdschrjjt voor Surinamistiek 2007.2

Laroui, Fouad (samenst.), 2006

Requiem voor de eerste generatie. Bred3: De Geus, 123 p.
Goudzand Nahar, Henna, Zwart koraal en varkensvlees, pp. 62-74.
Ombre. Ellen, Erfg;ft, pp. 82-8 8.

Last, Gerko, Z006
Orlando Bottellbley & de wijde poorten van de Bethel. Leeuwarden : PENN,
160 p.

Lee, Ton van der, 2007

De geestbewaarder; Romall. Amsterdam: Balans, 367 p.
Legêne, Susan, Z007
Front hldia to Suriname; A ;ourney into the futme narrated by two photograph
albums (1913-1930). Jhu si, Allahabad: Manav Vikas Sangrahalaya, 48 p.
Léglise, Isabelle & Sophie Alby, Z006
"Minorization and the proecss of (dc)minorization; Th e case of Kali'na in French
Guiana.' Intematiallal jou mal of the sociology a( language 182: 67-85.
Marshall, Edwin K.( re d.l. 2006
Engagement ell distantie; Wetenschap in vele (aeettw; Opstellen aangebodelI
aan Profdr. Humphrey E. Lamur ter gelegenheid vall zijn emeritaat als hoogleraar aan de Uuiversiteit i l ml Amsterdam. Amsterdam: Na tionaal instituut
Nederlands slave rnij ve rled en en erfenis (NiNsee), 207 p.
Brccvcl d, Han s, Verbroederingspoliriek in Surin ame, onvolrooid verleden tiid ,
pp. 67-84.
Dors, Ruth , Winti in Flora-B; Van Afkodré rot Afro-Surinaamse idenriteit,
pp. 119-137 .
Everaerr, H uub, Kinderste rfte in Suriname, 1851- 1883, pp. 43~60.
Jap-A -Joe, Harold , It started on the other side; Co ntinuity and ere~tivity in
Afro-Caribbean cultu re, pp. 85-10l.
Leckie, Glenn, HI V testing p references of Paramaribo and Moengo yourh,
pp. 161 - 172.
Marsha lI , Edwin, Natievorming en civiele educatie, pp. 15-31.
Pen gel, Peul J., FernaJe soldi ers in Suriname 1942- 1.946, pp. 33-4 1.
Sansone, Livio, The mak ing of Suri land; The binarionaJ developrnem of a
bbek community between the tropies :md the Norrh Sea, pp. 139-160.
Terborg, Julia , Sexua J behavior and risk of HIV infecrion among srreetoriented and unde rprivileged yOllng males in Suriname (Paramar ibo) , pp.
103- 11 7.

Willemsen, Glenn, Humphrey UlITIUr en her slavernij ve rl eden, pp. 173- 174.

Meel, Peter & Hans Ramsoedh (red. I. Z007
Ik ben eell haall met een kroon op mijn hoofd; Pacificatie en verzet i1/ koloniaal en postkoloniaal Suriname; Opstellen voor Wi", l-loogbergcn. Amsterdam: Bert Bakker, 374 p.
Beet, C hris de, Oorlog en vrede; Matawai en Saramaka in conflict, pp. 35-

54.

hene Rolles

Recente publicaties

Bijnaar, Aspha, 'Het zijn onze mensen; We laten ze nooit in de steek!'; Oenig
jaar onafhankelijkheid, dertig jaar onderlinge steun , pp. 281 -295.
Boven, Karin, Aluku en Wayana aan de Lawa; Een ambigue relarie, pp. 92108.
Hoefte, Rosemarijn, Slaan of treuzelen?; Verschillen in verzet russen Hindostaanse en javaanse contracrarbeiders, pp. 152-168.
Kempen, Michiel van, Het koningshuis in Paramaribo en het binnenhuis in
Berkel-Ensc hot; Over Goedoe Goedoe Thijm en Corry Konings, pp. 209224.
Klinkers, Ellen, De strijd gaar door; Creools verzet na de afschaffing van de
slavernij, pp. 133-151.
Kruijt, Dirk, Suriname; De achterkant van de soevereiniteit, pp. 225-243.
Meel, Peter, Vóór de herinnering en tegen het vergeten; Historisch bewustzijn
en persoonlijke integriteit bij Ellen Ombre, pp. 244-261.
Oosrindie, Gert, Kerstening en familieleven; Herrnhurrers, slaven en vrijgemaakten in de Boven-Commewijne, 1852-1878, pp. '109-132.
Polimé, Thomas, Het traditioneel gezag op een tweesprong; De Ndyuka-Marrons, pp. 55-74.
Ramsoedh, Hans, Surinaamse Sores versus Nederlandse mores; Politieke
confllcren in de koloniale tijd, pp. 169-190.
Stipriaan, A[ex van, Kijk maar, cr staat ni er wat cr staar; De dubbele werkelijkheid van Surinaamse kaarten, pp. 191 -208.
Thoden van Velzen, Bonno, De wijze raadslieden en de kapotmakers; Een
probleem met mondelinge overleveringen, pp. 75-91.
Vernooij, joop, De kogel door de kerk; Religies van pacificatie en verzet, pp.
262·280.
Vrij, Jean jacques, Bosheren en konkelaars; Aukaners in Paramaribo 17601780, pp. 19·34.
Menke, H.E., 2007
'Bijdragen van Nederland en zijn koloniën aan de kenni s over de oorzaak van
lepra in de 1ge eeuw.' Nederlmlds Tijdschrift !Joor Geueeskunde 151 (14 ):
825·830.
Migge, Bettina, 2007
'Codc-switching and social identities in the Eastern Maroon community of
Suriname and French Guiana.' JOHmal of sociolinguistics 11 (1): 53-73.
Noré, Annel de, 2007
Stem uit duizenden. Haarlem: [n de Knipscheer, 371 p.
Ormachea, Pablo A., 2006
'Moiwana village; The Inter-American Court and the "conrinuing violation"
doctrine.' Harvard h"man rights jOllrnal 19 (spring): 283-288.
Panday, Martin R., 2006
Bloedverwant; Roman. Paramaribo: Ralicon, 237 p.

OI O TijdSChrift voor SurinaAlistiek 2001.2

Pater, leonardo, 2007
'Slac hting van Moiwanaj Voormalig onderzoeke r onthult details.' OIJsession
magazine 5 (6): 6-12.

Peters, S.L & M. ter Voert, 2006
Geschi/bes/echtillg (niet-westerse) allochtonen en autochtonen vergeleken;
Eell theoretisch-empirische verkewting. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenrariecentrum, 63 p.

Raalte, Jan van, 2006
De wereld is van God, de toekomst is Zij,1 Rijk; Kanttekeningen bij geloo( en
politiek in Suriname, 1979-1981. [S.I: s.n.J , 220 p.

Rappa , 2006
Nietlwe (riktie lories (verhalen). Paramaribo: Ralicon, 160 p.

Saheblal. A.J., 2006
Het geslacht Saheball 724/00 - Kubraji 664/00 en descel1denten; Alldrê
Sahebla/; de laatste van de eerste generatie. Paramaribo: De West, 170 p.

Samwel, Diederik, 2007
'Rech tspraak op de vierkanre kilometer; Reportagc proces Decembermoorden .' Vri; Nederland 68 (7), 28-37.
Schmeitz, Maggie, 2006
'Two steps forward, onc srep backward; Addressing vio lence againsr women
in Suriname.' Caribbean QlIarterfy 52 (2-3): 66-82.
Sicking, louis, 2006
Frontières d'Ourre-Mer; La France et les Pays-Bas dans Ie monde al/antique
au X/Xe siècle. Paris: Les Indes Savante, 207 p.
Siesling, Mirjam, 2006
Multicu/turaliteit en verdediging in stra(zake1l; Een onderzoek lIaar de manieren waarop in het Nederlandse stra(recht ruimte wordt gevonden voor het
verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte. Den Haag: Boom
Juridische uirgevers, 338 p.

Stiller, louis, 2007
'Laar Paramaribo lezen.' Internationale samenwerking 22 (2): 34-36.
Stipriaan, Alex van, 2006

'Slavery in the Durch Caribbean; Th e books no one has read.' In: Ju anira
De Barros, Audra Dipree & David V. Trorman (eds), Beyo,td (ragmentat ion;
Perspectives 011 Caribbean history. Prin ceron: Markus Wiener, pp. 69-92.

Strelitski, Mies & Carry-Ann Tjong-Ayong (vert.) 2007
\'(loebie nanga Djoekie; Inbere tori (u bus'kondre. Delfr: Blue Roof Producri ons, 14 p.

Tang, Vee [ing, 2006
2x 9 levens; Chinese ouderen ;11 Neder/and. Amsrerdam: De Verbeelding,

80 p.
Unger, Brigitte & Melissa Siegel. 2006
The Netherlands-Sllriname corridor (or workers' remittances; Prospects (or
remittances wIJen migratioll ties /oosel1. Utrechr: Is.n.l, lt 5 p.
Irene Rolfes

Recente publicaties

Vaneker, Karen, 2006
'Broodje Pom; De goede Surinaamse keuken.' Traditie 12 (4): 23 -28.
Veira, Monique Angela, 2006

De langstlevende echtge,wot; Een vergeliiking van de positie van de langstlevende echtgenoot ;n het Marron-erfrecht met de positie van de langstlevende
;n het Caraïbsch en het Surinaams erfrecht. Nijmegen: Wolf Legal Publishers,
209 p.
Verhagen-Wiersma. Jeannine, 2006
Onterecht zitten ... en dan?; Hoe detentie een leven kan ontwrichten. Gorinchem: Narrario, 44 p.
Wagenaar, Leonoor, 2007
'Kon ing van de Churney.' Parbode 2 (1
6-11.
Zaalman, Juliën A., 2006
Mi abre, mi abre mi kuminiti-yej Winti; Kennis van Het Leven. Paramaribo:
Stichting Tata Kwasi Ku Tata Tinsensi, 274 p.
Zwirs, Barbara Wilhelmina Carnelia, 2006
Externa lizing disorders among children of different erhnic origin in rhe
Nerherland s = Gedragsproblemen bi j kinderen van verschillende etni sche achrergrond in Nederland. Proefschrift Universireir Utrecht, 145 p.

n

11 NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA
Allen, Rose Mary, 2007

Di ki manera?; A social history of Afro-Curaçaoalls, 1863-1917 = Di ki
manera?; Historia sosial di Afro-Kurasoleiiollan, 1863-1917 (ku tm resûmen Ita Papiamentu) = Hoe doen we het?; Een sociale geschiedenis van de
Afro-Curaçaoënaars, 1863-1917 (met een samenvatting in het Nederla/tds).
Amsterdam: SWP, 303 p.
Bijlsma, Allefka, 2007
Gezandstraald; Roman. Amsterdam [etc.l: Augustus, 223 p.
Buddingh', Bernard R., 2007
Otrobanda; 'Aen de oversijde van deese haven'; De geschiedenis van Otrobanda, stadsdeel van Wil1emstad, Curaçao VOft 1696 tot 1755. [Willemstad]:
Buddmgh', 274 p.
ehin, Isaac, 2006
Tilly the white-liver woman; Stories. Fort Valley, VA: Loft Press, 157 p.
Guadeloupe, Fran cia, 2006
'Catmelita's in -possible dance; Another style of Christianity in the capita list
[Idden Caribbean.' Journal for the Study of Religion 19 (1): 5-22.
Guadeloupe, Francio, 2006

'Love when love cou ld not bei An examp le of romanric love from the Caribbean.' Etno(oor 19 (1): 63-70.

OIO TIjdschrift voor Surinamistiek 2001.2

.J

Jaffe, Rivke, 2006
'A view from rhe concrete jungle; Diverging environmema lisms in rhe urban

Caribbean.' Ne/v West Indian Guide 80 (3-4 ): 221~243.
Leslie, Joan, 2007
De bloeieude (lamboymzt. Haarlem: In de Knipseneer, 94 p.
Metry, Faroe, 2006
De geschiedenis van de belastillgeu in de kolonie Curaçao en de Nederlandse
Antillen; Een onderzoek (. .. ) conclusies hierover. [Willemstad]: Stichting
Publicaties KPMG Tax and Lega l Services, 789 p.

Oduber-Winklaar, Munye 2007
Ta osinfl)' awor mi la regla wen/a cu bo = Zo reken ik nu met ie af. Ha arlem:
In de Knipscheer, 159 p.
Oostindie, Gert & Pa ui Sulton, 2007
'De onrmanreling van de Antillen.' Openhaar bestuur J 7 (4): 2-6.

Oostindie, Gert & Pa ui Sutton, 2006
Sma /l seale alld qua/ity of govemancej A survey of the schalarly literature.
w;IIJ special referellce fo the Caribbeall. The Hague: Ministerie va n Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Leiden: Koninklijk Institu ut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde, 53 p.

Rojer, OIga E. & Joseph O. Aimone, 2007 (transl.l
Fotfndillg Fictions of the Duteh Caribbean; Co/a Debrot's "My Btaek Sister"
and Boeli Van Leeuwen's "A Stranger 011 Earth". New York letc]: Peter Lang,
158 p.
Romondt, Alice van (comp.I, 2006
Aplauso!; Uil coleeciofl di obra di teatra na Papiamento. Oranjestad, Aruba:
Editorial C ha ruba, 237 p.

Rosenstand, Ernesto E.; Wim Rutgers & Gina Ramirez-Ramsbottom (red.), 2006
Shinishi di o/vido. Oranjestad, Aruba: Edirorial Cha ruba, 296 p.

Sanchez, Tara, 2006
'T he progressive in th e spoken Papiamentu of Aruba.' In: Ana Oeumerr &
Stephanie Durrleman (eds ), Structure and varia/ion i1/ lallguage contact.
Amsterdam lere.l: Benjamins, pp. 29 1-3 \4.

Sint-Jago, Junnes E., 2007
\Vlliven vmwf de waranda; De interneringskampen op Bonaire en Curaçao
tijdens WO-II. Utrecht: Gopher PublÎshers, 408 p.
Vaders, Hans, 2007
Otrobanda; Berichten van de olJerkant. Haarl em: In De Knipscheer, 122 p.

Irens Rolfes

Rlclntl publicltin

Berichten

INAUGURELE REDE MICHIEL VAN
KEMPEN
Op de tropisch wa rm e vrijd ag 8 juni 2007 hield Michiel van Kempen
zijn oratie als bijzonder hoogleraar
West-Indische Letteren aan de Un iversiteit van Amsterdam. Daarmee
maakte hij een publiek begin aan
het invullen van de nieuwe leerstoel
die op 1 september 2006 is ingesteld door de Stichting Instituut
ter Bevordering van de Surinamistiek, en die kon worden gereal iseerd dankzij de steun van het Bert
Schierbeek-fonds. In een volle au la
aan het Amsterdamse Spui luisterden velen die zijn betrokken bij de
literatuur van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba naar de
inaugureJe rede, en volgden de levendige powerpointpresentatie met
onder meer de stem van Dobru. In
het cortège van professoren in toga
en met baret li epen bekenden uit
Foto: Frank Consen
de Surinamistiek en Anrillianistiek
mee als Michiel Baud, Rosemarie Buikema, Susan Legêne, Maaike Meijer,
Berr Paas man, Alex van Stipriaan en Gloria Wekker, alsook Van Kempens
directe collega's Ena lansen (bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaans) en
Pamela Pattynama (bijzonder hoogleraar voor de literatuur uit de Oost).
De gevolmachtig ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba gaven
acte de présence, alsook de cons ul -generaa l van Suriname. In de aula zaten
gasten uit Suriname als Hans Breeveld, Eddy van der Hilst en Els Moor
en van de Antillen als de nieuwe hoogleraar Antilliaanse literatuur Wim
Rutgers.
De uitnodigende titel van de oratie, Welcome to the Caribbean, darling!,
is on tl eend aan de woorden van kapitein Jack Sparrow uit het eerste deel
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van de film Pirates of the Caribbeall. Maar de openingszin van de rede
maakte al direct duidelijk dat het niet alleen gezelligheid is wat de klok
slaat: 'Als Nederland het verhaal van zijn eigen wording serieus neemt,
dan biedr de Nederlandse staat zijn excuses aan voor alle wandaden die
deel uitmaken van zijn geschiedenis - en dan is her verder irrelevant of er
nu wel of nier een direct verband is tussen die wandaden en de huidige
welvaart.' Uitgaande van her gedicht 'loop mer mij mee' van R. Dobru
analyseert Van Kempen in zijn rede war hij noemt de ' roeristenblik' in
Surinaamse en Antilliaanse teksren van de achttiende eeuw rot nu. Citaat:
'Kern is dat een buitenstaander iets uitgelegd moet worden. Dat is precies
wat er in veel teksten uit en over de Nederlandse West gebeurt. Impliciet
of expliciet zijn teksten gedurende eeuwen gemarkeerd geweest door de
dualiteit van gids en gegidste, insider en outsider, kijker en bekekene, hier
en daar - vaak een polariteit tegen wil en dank. Anders dan in literaturen
uit nier-gekoloniseerde landen is in her bewustzijn van schrijvers en dichters uit voorma lige koloniën die afstand bijna altijd aanwezig, als thema
of in de wijze van vertellen en focaliseren . t... l De volwassenwording
van de Caraïbische literatuur is dan ook vooral geweest het traject van
de verdrijving van de toerist uit het bewustzijn.' Vervolgens behandelt
Van Kempen dan het praktisch totaal onbekende reisverslag Histoire
d'une franco-indienne uit 1787 en daarna reksren van Alben Helman,
Cola Debrot, Pierre Lauffer, Trefossa, Sonia Garmers, Denis Henriquez
en Chitra Gajadin.
Opvallend was dat Van Kempen tot tweemaal toe het spreekgestoelte
afstond om plaats in te ruimen: eerst voor Pierre Lauffer jr. die het gedicht in het Papiamentu 'Mi lenga/Mijn taal' van zijn vader voordroeg,
en vervolgens Chitra Gajadin die haar eigen nog ongepubliceerde gedicht
'royal dutch' bracht.
rn zijn dankwoord memoreerde Van Kempen onder meer de colleges
die hij al een semester lang heeft gegeven aan derdejaarsstudenren en de
plaatsen die hij met deze studenten heeft bezocht zoals het Antillenhuis,
het Sarnamihuis en het cultureel centrum Kwakoe, en de proefschriften
die hij begeleidt over de betekenis van de Wereldomroep, van schrijverzendeling P.M. Legêne en van de Duitsers in Suriname.
Een uitgebreide versie van de oratie is verschenen bij de Vossiuspers, imprint van
de Alnsrerdam University Press, ISBN 978 905629496 O.

8erichlen

VRIENDEN BOEK VOOR WIM HOOGBERGEN GEPUBLICEERD
Op vrijdag 23 maart jJ. werd in het Amsterdamse café restaurant Soeterijn onder grote belangstelling het boek Ik ben een haan met een kroon
op mijn hoofd gepresenteerd . In deze uitgave zijn vijftien artikelen gebundeld over pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname.
De bundel is verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Wim Hoogbergen als hoofdredacteur van Oso. Hoogbergen is jarenlang bestuurslid
van het Insrituut ter Bevordering van de SurinamÎstiek en
eind/hoofdredacteur van het
tijdschr ift Oso geweest.
Verzet en pacificatie zijn sleutelconcepten in het werk van
veel onderzoekers die zich
met Suriname bezighouden.
Bij verzet wordt vaak gedacht
aan uitingen van vijandigheid
en destructie in de vorm van
gewapende opstanden en
guerri ll a-activ iteiten. Maar
onder verzet kan ook politiek, artistiek of intellectueel
geïnspireerde kririek worden
verstaan, die zich richt op het
meer beargumenteerd uiteenzetten van standpunten. Pacificatie is de keerzijde van verzet. Waar actie wordt gevoerd
door groepen en individuen
die hun recht zoeken en vrijheid nastreven, is de tegenreactie doorgaans van degenen
Overhandiging eerste exemplaar door IBS voorzitter Peter Sanches
d ie de macht in handen hebaan Wim Hoogbergen; foto: Arjan van Lith
ben en het monopol ie op de
geweldsmiddelen bez itten.
De artikelen die in Ik ben een haan met eell kroon op mijn hoofd zijn
gebundeld, bestrijken uiteenlopende per ioden en betreffen verschillende
genres. Er zijn breed opgezette beschouwingen en diepgravende detailstud ies, geëngageerde betogen en speelse essays. In a l hun veelvormigheid
- en vaak verrassende actualite it - bieden de bijdragen een staalkaart
van de discuss ies die er op dir moment bin nen de Surinamistiek worden
gevoerd . Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd is uitgegeven
door Bert Bakker.
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Margat val! den Berg
Op dinsdag 22 mei jJ. is Margor
van den Berg aan de Universiteit

van Amsterdam gepromoveerd op de
studie A Gra11lmar of Early Sranan.
In het proefschrift geeft zij een overzicht van de basiskenmerken van het

Oud Sranan, de achttiende-eeuwse
voorloper van het hedendaagse Sranan. Het Sranan is aan het eind van

de zeventiende eeuw ontstaan als
interculturele omgangstaal russen tot
Michiel van Kempen feliciteert Margat van den Berg:
slaaf gemaakte Afrikanen enerzijds
Foto: Sam Jones Producties
en Europeanen anderzijds. Van den
Berg baseert haar beschrijving op de taalwerenschappelijke vergelijking
van hi sto rische bronnen, die onderling verschillen met betrekking tot
grammatica, semantiek en spelling. Deze verschillen kunnen het gevolg
zijn van taalverandering, maar ook van verschillen tussen de raalbeheersing van de verschillende auteurs of van regionale, sociale of stilistische
variatie. Niet alle verschillen tussen bronnen geven dus een waarheidsgetrouw beeld van de ontwikkeling van het Oud Sranan. Door verschillende
typen historische bronnen op tal van kenmerken met elkaar te vergelijken,
bracht Van den Berg zoveel mogelijk verschillen en overeenkomsten in
kaart. Vervolgens vergeleek ze deze kenmerken met een aantal aan het
Sranan verwante talen . Zo ontstond een duidelijk overz icht van regionale,
sociale, sti listische en diachrone taalvariatie in het Oud Sranan. De han delseditie verschijnt komend jaar bij John Benjamins Publishers.

Yvon van der Pii'
Op 25 mei jJ. is Yvon van der Pijl aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de studie Levende-doden; Afrikaans-Surillaamse percepties,
praktijken en rituelen rOlldom dood en rouw.
Deze ritue len vormen binnen de Afrikaanse

leefwereld de belangrijkste rites de passage.
In het boek wordt het rituele proces beschreven, maar ook wordt aandacht besteed aan
hedendaagse onrwikkelingen, zoa ls de medicalisering, privatisering en commercia lisering van

de dood .
Voor een bespreking van dit boek zie dit nummer van Oso.
Berichten
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William Man A Hing

In Memoriam Edmund Frank van Kanten
(1923-2007)
Mr. Edmund Frank van Kanten is op 4 juni 2007 van 0115 heengegaan.
Hij werd geboren op 11 oktober 1923 te Paramaribo. Na een werkzaam
leven op Curaçao en een studie rechten in Utrecht toog hij naar Suriname, waar hij als luchtvaanjurist verbonden was aan de overheid.
In 1971 besloot hij Suriname opnieuw te verlaten, dit keer om zich
voorgoed in Nederland te vestigen. Hier kon hij werken aan een onderwijsinstelling en daarnaast fungeren als tolk en vertaler in de Engelse en
Spaanse taal. Als verta ler was hij niet weinig trots op de uitgave van het
juridisch woordenboek Nederlands-Spaans (1990); aan de samenstelling
daarva n had hij jarenlang gewerkt met enkele andere collega's. 1
Van Kamen had ook belangstelling voor de gesc hiedenis van de Afrikaanse slaven in de Amerika's. Doordat hij ook kennis had van het Portugees kon hij rechtstreeks Brazi liaanse studies op dit terrein raadplegen.
Nier geheel toevallig handelde zijn eerste essay voor Oso uitvoerig over
een zogenaamde negerrepubliek onder de titel: 'A Republica dos Palmares' (1992: 11/2 ). Het betrof de bewerkte rekst van een voordrachr voor
het IBS-Colloquium gehouden in 1991.
Het rijk waarover Van Kanten sprak, werd door weggelopen Afrikaanse
slaven en vri jgeboren Afro-Brazilianen gesticht in Noordoost-Brazilië.
Het heeft zich van 1600-1695, dus bijkans een eeuw, succesvol kun nen handhaven tegen aanvallen van Portugese en Nederlandse zijde.
In de literatuur worden de leiders van de uiteindelijke Marronvrijstaat
Quilombo dos Palmares met vee l ontzag doorgaans koning genoemd.
Van de laatste heerser Zumbi (1655-1695) is een borstbeeld geplaatst
in Brasflia met de hommage: 211mbi dos Palmares - 0 Lider Negro de
Todas As Raças. Respect voor deze vorst, mer een haast legendarische
reputatie, blijkt verder uit het feit dat zijn sterfdag 20 november in Rio
J e Janeiro jaarlijks als een feestdag wordt gevierd .
Van Kantens tweede stuk voor Oso verscheen onder de titel 'Op de Antillen ' (Oso 1995: 1412) en handelde over de situatie op de Nederlandse

1

Juridisch woordenboek/Diecionario jurfdieo: Nederlands-Spaans: met register SpaansNederlands: ..... . Door E.F. van Kanten ... (et aL]; onder red . van M.e. Oosterveld-Egas
Repáraz & J.B. Vuyk-Bosdriesz. Maklu, Apeldoorn/'s-Gravenhage: T.M.e. Asser Instjtuut,
1990. In hun overzicht Juridische woordenboeken binnen de Europese Unie (1999) waardeerden G.R. de Groot en C.J.P. van Laer dit woordenboek als volgt: 'Bevat een combinatie
van vertaling en verklaring, context en bronvermelding. De vertaalsuggesties NederlandsSpaans zijn zonder meer wetenschappelijk verantwoord' (www.anro.unimaas.nl).
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Antillen tijdens de Tweede Wereldoorlog, een periode die hijzelf van nabij
had meegemaakt.
Van Kanrens niet-aflatende betrokkenheid bij de situatie van zijn land
mag duidelijk blijken uit zijn grote belangstelling voor actuele politieke
processe n en rechtszaken waarbij de Surinaamse overheid was betrok ken. Een goed voorbeeld daarvan was de procedure over Moi Wana voor
het Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens.
Frank was een boeiende gesprekspartner met wie ee n breed scala van
onderwerpen kon worden besproken. Bovendien stond hij steeds voor
anderen klaar met goede en wijze raad. Zijn heengaan schept een grote
leemte: niet alleen bij zijn weduwe Joyce, ook in zijn vriendenkring, waar
hij uitvoerig kon verhalen over allerhande interessa nte onderwerpen die
hij van plan was te behandelen.

8ltric:hlln
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J . van Donselaar

In Memoriam J.C. Lindeman (1921-2007)
Op 18 juli 2007 overleed in Zeist op 86-jarige leeftijd dr. Jan Christiaan
Lindeman, geboren op 26 juni 1921 te Zutphen. Zijn grote verdiensten
voor de wetenschap met betrekking tor Suriname liggen op het gebied
van de botanie en de betekenis daarvan voor de bosexploiratie en de
bosbouw. Het is hier niet de juiste plaats om daarover uit te weiden.
Lindeman heeft daarnaast een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan
de Surinarnistiek, dankzij zijn grote belangstelling voor en ongeëvenaarde
kennis van de Surinaamse plantennamen, te weten de volksnamen zoals
Surinamers die gebruiken. Van die belangstelling getuigde hij al in zijn
proefschrift van 1953, waarin hij de vegetatie beschreef van het Surinaamse kustgebied . Dar onderzoek bracht hem destijds in contact met
het soort Surinaamse plantenkenners zoa ls later bij Bosbeheer formeel in
dienst kwam als 'boomkenner' - een zeer Surinaams woo rd.
Het was vooral dit contact dat hem reeds toen erroe bracht, als eerste
voor zover ik weet, de Surinaamse nomenclatuur van de planten expliciet
als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek naar voren te halen en
ook vanuit andere dan botanische gezichtspunten te belichten, zoa ls de
verscheidenheid van de namen in samenhang met de ve le Surinaamse
bevolkingsgroepen en hun talen, de al dan niet eenduidigheid van die
namen, het ontbreken van een naam bij vele soorre n, de spelling van de
namen, de wense lijkheid om tot een zekere standaardisering te komen
- die klopte zelfs bij Bosbeheer toen nog niet - en het verl ies van kennis
en dus ook van namen bij de binnenlandbewoners onder invloed van
socia le verander ingen.
Lindeman is sederrdien doorgegaan, steeds opererend in en vanu it de
Utrechtse universiteit, met het registreren van alle Surinaamse plantennamen die hem ter ore of onder ogen kwamen. Dat bleken er tegen het
einde van zijn carrière ongeveer 7050 te zijn, behorende bij ongeveer
2300 plantensoorten. Die collectie heeft a ls databestand dienstgedaan bij
de totstandkoming van de Index of vernacular plant names of Suriname,
een in zijn soort voor Nederla nd en Suriname uniek boek.
Het is ni et nodig hier verder op dit boek in te gaan. Voor bijzonderheden
over de opzet daarvan en over de rol van Lindemans twee medea ureurs
verwijs ik naar mijn bespreking in Oso va n mei 2005 (24/1) . Laten we
een moment stilstaan bij het heengaan van een man die met en vanuit zijn
eigen wetenschap, de plantkunde, een wezenl ijke bijdrage heeft geleverd
aan het welvaren van Suriname en aan de naam van Suriname in de
wereld va n de wetenschap.
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Hugo Fernandes Mendes

In Memoriam L.Th. Waaldiik (1929-2007)
Op 19 februari 2007 is professor Ludwig Waaldijk na een langd urig ziekbed in Paramaribo overleden. Waa ldijk was een van de juridische m3sro·
domen van Suriname, zijn specialisatie was het strafrecht. Ik herinner mij
a ls student zijn qua sfeer plezierige en lee rzame colleges die vaak uit zijn
rechtspraktijk waren gegrepen. Z ijn studenten voe lden zich bevoorrecht
de achtergronden te vernemen van een uitspra ak waarove r de kranten
schreven. Zij n colleges heb ik trouw bezocht. Intellectueel was het steeds
een feest. Waaldijk is zoals het heet in her harn as gestorven : tor kort voor
zijn oyerlijd en was hi j act ief met het beoordelen van scripties.
Waaldijk kon bogen op een sc hitterende carrière, ook al was die in ee n
latere fase van zij n leven deels omstreden. Geboren op 12 september
1929 begon hij zijn loopbaan als medewerker op de griffie van het
kantongerec ht in Suriname. Vervolgens werd hij pol itieman, waarna hij
naar Nederland vertrok voor het volgen van ecn juridische opleiding. In
196 1 studeerde hij af aa n de Rijkuniversiteit Utrecht, met als specia lisatie
strafrec ht en cri minol ogie. Kort na zijn afstuderen promoveerde hij aan
deze uni ve rsiteit op het onderwerp Motivering van strafvo nn issen.
Waa ldijk is ongeveer twee jaar werkzaam geweest a ls wete nschappelijk
medewerker van het Cri minologisch Institu ut te Utrecht. Vanaf 1963
heeft hij zij n loopbaan voortgezet in Suriname. Vanaf dat jaar was hij
verbonden aan en met de universiteit va n Suriname, waar hij in de loop
der jaren bestuurlijke {uncties heeft bekleed, zoa ls decaan van de juridisc he faculteit en (tijdelijk ) rector magnificus. Als wetenschapper maakte
hij na am met opvallende publicaties. Ook internationaal heeft Waa ld ijk
zijn spore n verd iend. In de regio was hij (bes ruurs) lid van onder mee r
de Inter American Bar Assoc iation en de Caribbean Human Rights and
Legal Aid Association. Ook was hij voorzitter van de Caribisc he C rimi nologen Associatie.
In mijn srudententi jd ben ik aanwezig geweest bij een door Waaldijk
georganiseerde, drukbezochte internation ale conferentie in Suriname.
Daa rbij viel mij het gezag op dat hij had bij zi jn collega's. Mer speels
gemak leidde hij de conferentie, voorzag de verschi llende inleidingen van
'b ruggetj es' en zijn key"ote speech lokte appla us uit. Ik herin ner mij goed
dat ik vervuld was met bewondering en trots.
Behalve als wetenschapper was Waaldijk in Suriname bekend a ls rechter.
Z ijn rechter lijke loopbaan is gestart in 1965; tot 1982 was hij een van
de invloedrijkste rechters van het Surinaamse Hof van Justitie. Hij was
erudiet, maa tschappelijk betrokken en durfde publiek standpunten in te
nemen. Tijdens de 8 Decembermoorden in ] 982 vertoefde Waaldijk in
Berichlen

het buitenland. Hij besloot niet terug te keren naar Suriname. Hij vestigde
zich in Nederland en werd medewerker van de Katholieke Universiteit te
Brabant. Pas eind jaren negentig keerde hij terug naar Suriname.
Opnieuw vervulde hij verschillende functies. In die periode is zijn reputatie beschadigd, hoewel gezegd moet worden dar Waaldijks adviezen aan
her militaire regime in de periode 1980 tot 1982 reeds menig wenkbtauw
hadden doen fronsen. Hij maakte onder meer deel uit van het verdedigingscollecrief van Bouterse en was voorzitter van een door president
Wijdenbosch benoemde commissie voor waarheidsvinding van de De-

cembermoorden. Ook was hij adviseur van de minister van Justitie.
Ctitici hebben Waaldijk verweten dat hij met zijn adviezen fundamentele
morele grenzen heeft overschreden. Gezaghebbend is hij om deze redellen
in de laatste jaren van zijn leven niet meer geweest. Het gevoel dat na

professor Ooft een van de grootste Surinaamse juristen is heengegaan, is
er niet minder om. In de uitvoerige necrologie van de hand van notaris
Jadnanansing in het Surinaams Juristen Blad van april dit jaar wordt
dan ook geconcludeerd dat de Surinaamse gemeenschap een etudiet en
productief rechtswetenschapper heeft verloren.
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Richtlijnen voor auteurs
Riellllijnen WODr lutturs
OJ~, Tr;dschrifrl'DOr Sumrmi:stie.tis een weteoschappelijk tijl!ICMlt in de
Ne1leflandse tul. In O$Oworoen artikelen gepl,al$1 die betrekkiJ19 hebben
op Surinumse taalkun4k lene rkunde. cultWf en geschiedeni •. Oso is
een lll'lenaamd f,leleed iourn,! Aan geboden artikelen worden InllnÎem
geju reerd door twee daartoe ungezochte welemichappers. Hel mike l
mag niet elders zij n gepubli ceerd of aangeboden.
Oe uiterst, irrJ.verrermijtmn artikelen en retenSfIlS is I I\Clvember voor hel
aprill'lummer In 1mei VOl]( het otwbemummer.
Artikelen

Anillelen worden ingediend bi de hotlfdredlcteur Michiel vin Kempen.
Dat bn dillnil.1 vi. hel e-mail adres:
hoIIeOtiI!v.n1
De lekst diaM lis volg! nngelevefd te worden;
Aangem lll.t in Word , nirt dbre,en, niet opmaken I~attl lekst),
Artikelen aanleveren in goed Nederlands.
Vakjargon dient 0., voorkeur vermeden te wmden, ol in dien
onvermijdelij klot een mirumum te worden beperkt. en d~n met he lde re
uitleg van de vakterminologie.
Oe omving vin een artikel is mnimaal6.CUf WIIOI"den lil\trusief noten
en literlluuÄjst).
KeIIrtit..1 bevatll:ssHbpjes in vet voorafqegun dOOf éin WItregel
Gebfuik iMI YOOIktur. Txnes New Roman. 10 puntsfetter. zowel voor de
lekst lis de l'OtInOIen.
Oe lel:.s1 is ""Iledeekl n I~nea·$. Een ,liIea eindigt me1 HO harde
re\lJln. hn nieuwe alinea begint war aan de re-gellgHn tab, geen
spaties e~of WlUegels~
In de teist dient vervmen te worden naar de afbuldingen en nur
eventueelaa nwelige tabe lle n.
Oe labellen. k8a~es en afbeeldingen nu mmeren Idus In de lekst
bijvoorbeeld: Iie Tabel ~I.
Tlbe llen, klanjes en Ifbeeldingen hebben een titel en een
btonvermelding.
Tabellen, ulnjes en afbeeldingen dienen in aparte bemnden te
wordtn nngeltvtld.
Osowettl met YOe!nll1lln. maar de artikelen dienen mtI tindnotln
Ie wordin mgelll'lerd. IJele kunne.1lU1O!1llllSCh in Word worden
nnglml8kt
Oe liIerawuriijst dient opQemaakt Ie zijn wlgens de Oso-wtrkwt-fll (zie
hiervoor een retente OstJ; let op de juiste volgorde; lel ook op de plaats
van u~glve + uitgever).
Lite ratuurverwijzingen in de tekstg eschieden door te verwijlen nur
auteur +jaarta l +pag ina mde ,ekst tUSSM hU~II.lndien gecitee rd of
ge~lIlfllseerd WIlrdt dient altijd nalt een ~aginl te mrde" verwezen
lbijvoorbeeld: Hartsintk 1770: 2131. O ~$ geen l~eratllUl in de notenl
Het artikel emdigt met enige ~ersoonlijh infOflllaul 0'0'81" d, auteur Vin
het artikel; in OSOWOfden de pOS!. en e·mai adreS1ien van de luteUrs
vermeh1 Wij verzoeken de auteun deze onder het artikel Ie Yermelden.

Mocht etR aniktl ruil wIdoen aan bovellYlrmelde nchllijnen, din wordt
dil door dl rtdlctJe terll\JgeSlUUnl. met hel Yeflott etn en ander in arde
te milin. Zijn delt !lken wel in orde, dan lendt de lind... dlcteur de kopij

un twee terlake dnkl.lndige wetenschappers, die de koptj toetsen op de
volgende tritelll:

Helartikel behandeh etn onderwerp dil relevant is voor 6e
Surinamistiel
Hetarnle1 moet rneetWJlrd, heb~n ten opzichte van eerder
gepubliceerde boeken of ,rnk"en.
Het arnkel is In goed Nedertands geschreven.
Helarnkells de WEerslag vin empirisch. wetenschappelijk onderzoek.
Hel moet du idelijk lijn hOI de luteur het empirische maleriaal heeft
verza meld.
In het artikel wordt op wetenschlpptlijke wijle vt!twezen "air
gebruikte iteralUuf en het eindi'i! meI een opgave van de gebruikte
literatuur.
AftJHldingen
IJe auteurs wordt mei klim Yerzocht bij hun artikll voor llIIIIIÎmaal twefI
afbeeldingen te lOrgin. Wees cr.allefl Olie afbeeldingen bij voorktur
aa nleveren metlen resolutie VlO 300 op! IR bmp- of jpg·lormal 0« bn
al$ attached fi le naar hofteClttN.nl of op een cd·rom loesturen lan de
eindredacteur lzie adres in dele 050 voorin).
Over het copyright
Met het insturen van ko~ ii gult de auteur automatisch toestemmmg tol
eventuele plaatsing; het copyright wordt O'o'ergedragen aan de Stichting
IB S.
Het artikelIllIg /liet elders li,n gepubliceerd. tenzij de redactJe u~drukUlijk
meldt dat dit geen btZWUf IS.
Het is de ~uteur toegemto 1\1 pubnclue een vt!rSle WI een andere taal
te pIlblice-reo lin Hn \lIdschritt of boek). Toestermnilg is hiervoor niet
W"~

Indien Oscuilverl;ocht is. 111185 de artikelen op helinIemet plaatsen.
Auteurs klllgen gun ve rgoedil\g voor gelll'lerde artikelen; wel krijqen
zij twee gratis eXempllf&n van het numme r blegestuurli.
Recensies
Recensies worden toegestuurd un de eindredacteur van de
recensierubriel. freek Bikker (blkker.atsmaCorange.nl). Hij toetsi de
aangeboden kopij aan !Ie hlnd van de volgende criteria:
MaUnaalllDlwoorllen.
Inleventlg recens.t urttr\ijk lcm weken na onTVangst nn het botk
lteru:ij 6e omvang Yin dl publicltJl elo ruimer. tijd WOf het schnfVln
van de recenSIe nodig mukt dî! nl overteg met de lecensieredl cbe).
Maximaal twee boeken per recensent per OSI)-nommer. tefllij dl
recensieredactie anders oordeelt
Auteurs krijgen geen vt!rgoeding voor hun recensies; zij mogen het
besproken boek behouden en krijgen een gratis exemp l!af van het
OSI)-nummer waann de recensie is opgenomen.
Voor de wijle vin IInleve rln van de teist voor recensies. zie de
richtlijnen hierboven.
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