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In Oso worden Nederlandstalige bijdragen opgenomen over Suriname en het Caraïbisch gebied 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. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de bijdragen in Oso berust bij de auteur(s).

Afbeelding omslag: Stadsgezicht met uitzicht op de Oranjestraat in Paramaribo en de Surinamerivier, gezien
vanuit de toren van het Departement van Financiën. Onderdeel van een groep foto's van de familie BoomGonggrijp in Suriname. Collectie Rijksmuseum NG-2009-130-2
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n Van de redactie

Voorwoord

Dit nummer bestaat uit twee delen:
1. Een themadeel waarin aandacht wordt besteed aan het afzonderlijke en
gedeelde erfgoed van de (voormalige) Antillen, Nederland en Suriname;
2. Een variadeel met artikelen over verschillende onderwerpen.

THEMADEEL
Het uitgangspunt van het themadeel is dat er sprake is van erfgoed wanneer
materiële en immateriële elementen uit het verleden als erfgoed zijn aangemerkt
op grond van de betekenissen die door individuen of een gemeenschap hieraan
zijn toegekend.
Deze elementen hebben geen vooraf gegeven betekenis. Hun betekenis als
erfgoed wordt gevormd door wat individuen en gemeenschappen hierover voelen,
denken, schrijven en verbeelden. Erfgoed wordt in deze opvatting gezien als een
proces waarin de identiteit ‘erfgoed’ wordt toegekend aan gebouwen, landschappen, voorwerpen, verhalen, liederen, voedsel, kleding, gebruiken, spellen enzovoort.
Individuen en gemeenschappen kunnen verschillende redenen hebben om
elementen uit het verleden als erfgoed aan te wijzen. Hier wordt onderscheid
gemaakt tussen esthetische redenen, de representatie van individuele en sociale
(etnische en nationale) identiteiten en de voordelen (culturele, sociale, politieke,
ruimtelijke en economische) die kunnen worden behaald.
In het inleidende artikel in dit deel werkt Alex van Stipriaan het begrip erfgoed
uit aan de hand van historische en hedendaagse voorbeelden uit de (voormalige)
Antillen, Nederland en Suriname. Hij introduceert daarbovenop de term ‘mentaal
erfgoed’, waarmee hij wil benadrukken dat in datgene wat als erfgoed is aangemerkt ook aanpassingen en veranderingen (kunnen) plaatsvinden.
In het tweede artikel gaat Valika Smeulders in op herdenkingen van de slavernij en de inbedding daarvan in identiteitsconstructies in Suriname, Curaçao,
Nederland, met specifieke aandacht voor de stad Den Haag en Sint Maarten.
In het derde artikel doet Stephen Fokké verslag van zijn poging om het mysterie van de verdwenen begraafplaatsen van Fort Zeelandia te ontrafelen. Zijn
artikel is een voorlopig verslag van een omvangrijker onderzoek waarin Fokké
door middel van een combinatie van onderzoek in verschillende archieven en
foto- en kaartinterpretaties probeert te achterhalen waar in en bij Fort Zeelandia
personen zijn begraven, wie er allemaal zijn begraven, wie de eerste en laatste
personen zijn geweest die er werden begraven, hoe lang de begraafplaatsen hebben bestaan, wanneer en waarom ze opgeheven werden en wat er met de overige
grafstenen is gebeurd.
Voorwoord

OSO_p001_384_HT.indd 7

7

22-02-17 14:39

Het vierde artikel is van de hand van Harold Sijlbing, voorzitter van het
bestuur van de Stichting Jodensavanne Suriname, die de diverse uitdagingen om
het monumentale erfgoed van Jodensavanne te kunnen beheren, conserveren en
interpreteren, beschrijft.
Narinder Mohkamsing beschrijft in het vijfde artikel de opvoering van Rámlilá, een openlucht-volkstheater dat jaarlijks door hindoes wordt opgevoerd om
de overwinning van het goede op het kwade te gedenken en te vieren. Mohkamsing beschrijft eerst de traditie van de opvoering en gaat daarna in op de veranderingen die de twee, in Suriname, overgebleven, Rámlilá-verenigingen hebben
doorgevoerd om de opvoeringen aantrekkelijk te maken voor de toeschouwers.
Uit zijn onderzoek trekt hij de voorzichtige conclusie dat alles erop wijst dat
zowel de Rámlilá-verenigingen als het Rámlilá niet zo gauw zullen verdwijnen uit
Suriname.
Esther Captain en Guno Jones analyseren in het zesde artikel hoe het oorlogserfgoed op Aruba en Curaçao, in Suriname en in Nederland tijdens en na
de oorlog verknoopt raakte met een toenemend politiek zelfbewustzijn in de
Nederlandse koloniën. Uit hun analyse blijkt dat de Antilliaanse en Surinaamse
oorlogssteun aan Nederland zowel in het teken kwam te staan van de eenheid
binnen het Koninkrijk als van een toegenomen politiek zelfbewustzijn.
In het zevende artikel beschrijft Ruben Gowricharn het Hindostaanse erfgoed
in Suriname. Gowricharn bakent het begrip erfgoed af tot datgene wat de BritsIndische immigranten en hun nazaten hebben meegenomen uit India of dat wat
in het verleden door hen in Suriname is ontwikkeld. Dat ‘alles’ omvat zowel
de waarneembare en herkenbare invloed op het natuur- en cultuurlandschap
van Suriname en sociaal-culturele terreinen. Hij gaat achtereenvolgens in op de
veranderingen in het natuurlandschap als gevolg van de rijstteelt en het cultuurlandschap als gevolg van de religie (tempels en religieuze gemeenschapsfeesten en
standbeelden) onderwijs (de vestiging van Hindoescholen), politiek, ondernemerschap en klederdracht.
Het achtste artikel is gewijd aan de rijsttafel. Hariëtte Mingoen beschrijft
in dit artikel de uitvinding van de rijsttafel. Zij betoogt dat, anders dan wordt
aangenomen, de Nederlandse invloed op de rijsttafel zich heeft beperkt tot de
naamgeving en de wijze van opdienen. Het voorbeeld voor de rijsttafel is de Slametan, een dankmaal. De Slametan is met de migratie van Javanen ‘meegereisd’
naar Suriname, onderdeel geworden van het Javaanse en Surinaamse erfgoed, en
verder gemigreerd naar Nederland.
Het negende artikel gaat over het belang van wetenschappelijk onderzoek van
de Surinaamse slavenregisters. Volgens Coen van Galen doorbreekt zulk onderzoek het eenzijdige witte perspectief op de Surinaamse geschiedenis. Het artikel
mondt uit in een oproep voor steun aan de crowdsourcing en -funding campagne
‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’, waarin historici van de Radboud
Universiteit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname samenwerken om de Surinaamse slavenregisters te digitaliseren.
In het laatste artikel vertelt Maria Karg over de lessen in bewustwording
over het Nederlandse slavernijverleden die zij verzorgt op middelbare scholen in
8
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Nederland. Aan de hand van objecten die voortkomen uit slavenarbeid probeert
zij de zintuigen van leerlingen (gehoor, gezicht, reuk, smaak en gevoel) te prikkelen om hen zo bewust te maken van het Nederlandse slavernijverleden in een
gedeelde Nederlandse geschiedenis.

VARIADEEL:
Dit deel wordt geopend door een interview van Kathleen Gyssels met Astrid
Roemer, die op 19 mei 2016 de P.C. Hooftprijs ontving voor haar proza.
Het tweede artikel is gewijd aan de poëzie van Astrid Roemer. Michiel van
Kempen laat aan de hand daarvan zien hoe zij van een talentvolle debutant, die
taalexperimenten allerminst schuwde, is uitgegroeid tot ‘een rijp dichteres’.
In het derde artikel doen Maxy Bak-Piard, Peter-Arno Coppen, Piet-Hein van
de Ven en Gilbert Cijntje verslag van hun onderzoek naar het verband tussen
studie-uitval en taalvaardigheid bij leraren in opleiding op Curaçao en Bonaire.
Zij concluderen onder andere dat een te beperkte taalvaardigheid in het Nederlands statistisch is gerelateerd aan de studie-uitval van de studenten.
Het vierde (Engelstalige) artikel is van de hand van Robert Borges die de Afrikaanse overblijfselen in de rituele taal van het Kumanti (Kromanti) onderzoekt.
Het blijkt dat de grammatica is gebaseerd op het Ndyuka en dat het lexicon
afkomstig is verschillende Afrikaanse en niet-Afrikaanse talen.
Ellen Klinkers beschrijft in het vijfde artikel de opbouw van de Surinaamse
Krijgsmacht (SKM). Uit haar artikel blijkt dat de SKM niet alleen geteisterd werd
door conflicten, maar evenzeer door het gebrek aan onvoldoende geschoold en
ervaren personeel, het ontbreken van ministeriële ervaring met het bestuur over
een krijgsmacht en een strategisch plan.
Het zesde artikel is een analyse van Tessa Wuijts van het gebruik van krediet
door twee kasmoninetwerken van Hindostaanse textielverkopers op de Centrale
Markt in Paramaribo. In haar analyse laat zij zien dat de kooplui, ondanks het
bestaan van formele kredietsystemen, voor kasmoni’s kiezen vanwege de onderlinge sociale relaties en het vertrouwen in elkaar.
In het zevende artikel gaat Sophie Villerius in op de toenemende invloed van
het Sranan Tongo en Nederlands op de Surinaams-Javaanse woordenschat. Deze
invloed komt tot uiting in het veelvuldig switchen tussen Surinaams-Javaans,
Sranan Tongo en Nederlands.
Jaswina Bihari-Elahi beschrijft in het achtste artikel een tiendaagse vakantie
van een groep Surinaamse-Hindostanen uit Nederland in het Spaanse Lloret de
Mar. Als gevolg van de etnische verwantschap krijgt de groep tijdens de vakantie
een sterk familiair karakter. Het samenzijn krijgt onder andere daardoor het
karakter van een ‘Hindostaans feest’, waarvan de belangrijkste ingrediënten een
gedeelde culturele smaak met betrekking tot muziek, eten, drinken en dansen.
Lieselotte Eva Vaneeckhaute, Tom Vanwing & Wolfgang Jacquet gaan in het
negende artikel in op de gevolgen van grootschalige goudwinning voor de Paramacaanse Marrongemeenschap. Zij concluderen onder anderen dat de problemen
waarmee de leden van deze bevolkingsgroep kampen zo complex zijn dat zij weinig veerkracht en kansen hebben en in een zwakke positie verkeren ten opzichte
Voorwoord
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van de Surinaamse overheid en de grootschalige goudmijnbouwondernemingen
in hun gebied.
In het tiende artikel beschrijft Leo Balai de belangstelling van de nazaten van
de tot slaafgemaakten op Curaçao en in Suriname naar hun Roots en de pogingen
van verschillende staten en internationale organisaties om Reparations voor de
periode van de slavernij te krijgen.
In het laatste artikel betoogt John Schuster, in zijn reactie op het artikel van
Balai, dat zowel Roots als Reparations zijn gebaseerd op het verlangen naar
Recognition; erkenning van het slavernijverleden en de identiteiten die hieruit
voortkomen door individuen en overheden.
Deze Oso wordt afgesloten met de rubrieken recensies, signalementen en recente publicaties.
Namens de redactie
John Schuster - Hoofdredacteur
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n Alex van Stipriaan

Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse
Black Atlantic1

ls Nicolaas Beets’ alter ego Hildebrand in de jaren 1830 de Westindische
planter Kegge bezoekt ontwaart hij in de salon een groep prachtig opgezette exotische vogels, tegelijk wordt hij bediend door een zwarte knecht
en blijkt het diner op smaak gebracht met ’opscherpende sausen’ en cayenne
peper. Als Hildebrand gaat slapen treft hij in de logeerkamer ’een paar Indiaanse
bogen en een dozijn wie weet hoe vergiftigde pijlen’ aan. De mooie, licht gekleurde, dochter des huizes verhaalt hem de volgende dag, al spelend met haar levende
kaketoe, van de ’wonderen van het huis en de paarden en de slaven, die de familie
in de West had; een slaaf voor de zakdoek, een slaaf voor de waaier, een slaaf
voor het kerkboek, een slaaf voor de flacon!’. En als Hildebrand op een gegeven
moment met Kegge uit rijden gaat door de stad (Haarlem?) is het niet alleen het
prachtige rijtuig dat veel bekijks trekt, maar minstens zozeer ’de zwarte lakei achterop, die met onbewegelijke plechtigheid zat rond te kijken en iedereen eerbied
inboezemde, behalve de boven alle vooroordelen verheven straatjongen, die hem
toeriep: ”Mooie jongen, pas op, hoor! Dat de zon je niet verbrandt”’ (Hildebrand
1971: 217).2 In deze beschrijving van Caraïbisch erfgoed in negentiende-eeuws
Nederland zitten alle dimensies van erfgoed besloten zoals verderop zal blijken.
Caraïbisch erfgoed3 is als zodanig al vrij snel na de kolonisatie in de zeventiende
eeuw als exotica in Nederland terecht gekomen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat
Caraïbische natuur- en cultuurobjecten veel eerder in diaspora zijn gegaan dan
de Caraïbische mens. Deze objecten kwamen naar Nederland en zijn vervolgens
vrijwel nooit meer weggegaan. Nog voor er zoiets als musea bestonden vonden
kolonisten en zeelieden die terugkeerden uit de koloniën het leuk iets blijvends
van daar mee te nemen. Dat varieerde van levende dieren en eetbare vruchten en
planten tot alle mogelijke exotische objecten, materialen of afbeeldingen daarvan.
En eigenlijk, zo blijkt ook uit het huishouden van de Kegges, waren de (voorheen)
slaafgemaakte bediendes die werden meegenomen deels eveneens exotische bezienswaardigheden. Ze konden weliswaar niet aan volgende generaties worden

A

1

2
3

Deze term heeft in dit geval betrekking op de door kolonisatie ontwikkelde culturen van Suriname,
de zes Nederlands-Caraïbische eilanden en Nederland en omvat dus meer dan de gebruikelijke
verwijzing naar vooral de slavernijgeschiedenis en haar erfenissen.
Zie verder de beschrijving van het huis van de Westindische planter Kegge in Hildebrands Camera
Obscura (1839), hier geciteerd uit de Prisma-uitgave 1971, 190-219.
Als in dit stuk in algemene zin over Caraïbisch erfgoed wordt gesproken, dan wordt daarmee alles
bedoeld dat afkomstig is uit de voormalige Nederlandse koloniën in de Caraïbische Zee en op de
noordkust van Zuid-Amerika, met name hedendaags Suriname en Guyana.
Alex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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doorgegeven, noch kwamen ze op een schoorsteenmantel of in een collectie
terecht, maar er werd zeker wel mee gepronkt.
Op die manier konden in vele huizen van de Nederlandse elite zaken worden
aangetroffen die we nu als Caraïbisch erfgoed zouden aanmerken. En, zoals
ook elders in Europa gebruikelijk was, spanden de vorstenhuizen daarin lange
tijd de kroon met zogenaamde rariteitenkabinetten. Zo blijkt uit het werk van
John Gabriel Stedman, de huursoldaat die vijf jaar in Suriname tegen de Marrons vocht, dat hij objecten en (opgezette) dieren naar Nederland stuurde, onder
meer bestemd voor het rariteitenkabinet van stadhouder Willem V in Den Haag.
Onder het bewind van diens zoon, koning Willem I, werd een officieel Koninklijk
Kabinet van Zeldzaamheden opgericht (1821), dat vooral uit Chinese, Japanse
en Europese objecten bestond, maar toch ook al een aantal zogenaamde Westindische. Dit deel van de collectie werd onder andere gevoed door verzamelaars in
Suriname. De belangrijkste was waarschijnlijk de bekende jurist mr. A.F. Lammens (1767-1847) die van 1815-1837 rechter in Suriname was. Hij moet daar
al snel aan het verzamelen zijn gegaan, want als in 1821 een belangrijk deel van
Paramaribo bij een grote brand in de as wordt gelegd is daar ook Lammens verzameling bij. Zeven jaar later treurt hij daar nog steeds over, want ’zedert hebben
mij de lust en middelen ontbroken om hierin mijnen aandrift te volgen’(geciteerd
in Medendorp 1999: 56). Overigens verhinderde dat hem niet om toch allerlei
voorwerpen te sturen naar ’de Cabinetten van zijne Majesteit’ of als intermediair
op te treden voor de bekende Surinaamse kunstenaar, en later zijn zwager, Gerrit
Schouten. Zo bestelde het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden in 1826 via
hem twee van Schoutens toen al beroemde diorama’s die de cultuur van Arowakken en Kariben verbeeldden en het formidabele bedrag van zevenhonderd toenmalige guldens (het jaarsalaris van een plantagedirecteur) kostten (Medendorp
1999: 27). Lammens’ collectie bestond, net als die van zijn collega-verzamelaar
in Suriname, de apotheker Dieperink, vooral uit vogels, vlinders en vissen. Maar
in 1828 zond hij bijvoorbeeld ook: een klein godenbeeldje, sieraden, een kokertje
met giftige pijlpunten, een mierennest van boombladeren, een flesje met sprinkhaan eieren, het vel van een aboma en een indiaans schort (Medendorp 1999: 56).
In diezelfde tijd werden in Nederland de eerste natuur- en volkenkundige musea opgericht. De belangrijkste daarvan waren het Rijksmuseum voor Natuurlijke
Historie (1820) nu Naturalis, Het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden
(1837) en het Koloniaal Museum in Haarlem (1864), later Tropenmuseum in
Amsterdam en nu samen in het Nationaal Museum voor Wereldculturen.4 Daarnaast was in dit verband ook Natura Artis Magistra (de natuur is de meester van
de kunst) (1838), oftewel Artis van groot belang, omdat het naast de dierentuin
ook over een Zoölogisch (1851) en een Etnografisch Museum (1860) beschikte.
Eerstgenoemde collectie, waaronder veel opgezette dieren uit Suriname, is recentelijk naar Naturalis gegaan, de volkenkundige collectie kwam terecht bij het
Koloniaal Museum, later Tropenmuseum.
4
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Specimen van Surinaamse Spigrikati (tijgermeerval) en Soké (pantsermeerval), verzameld
rond 1830 en naar Nederland opgestuurd door H. H. Dieperink, apotheker in Paramaribo
en penningmeester van de Maatschappy Tot Nut van ’t Algemeen aldaar. Nu collectie
Naturalis, Leiden.

In diezelfde periode, in 1867, werd ook in Suriname zelf een Koloniaal Museum
met bibliotheek opgericht. Het gerucht ging namelijk dat de privécollectie van
Tjark Eijken Sluyters, bestaande uit opgezette vogels, roofdieren en andere naturalia, die hij op zijn plantage Geyersvlijt had opgebouwd, naar een museum in
Nederland zou worden gezonden. Toen de gouverneur dat ter ore kwam bood
hij aan een museum op te zetten, waarop Eijken Sluyters zijn collectie aan het
koloniaal bestuur schonk. Nadat museum en bibliotheek eerst werden gevestigd
in het voormalige gebouw van de Surinaamsche Bank aan de Gravenstraat, werd
het wat later gehuisvest in het logeergebouw van het gouverneurspaleis aan de
Grote Combé. Daar en op het tegenoverliggende terrein werd in 1876 de tentoonstelling van Surinaamse landbouw, veeteelt, nijverheid en kunst georganiseerd, die
bijna zevenduizend bezoekers trok en waar 79 opgezette dieren, 75 vogelskeletten, bloemen, planten, exportgewassen, stoffen, voedingsmiddelen en Chinese en
Indiase voorwerpen werden getoond (Reeser 2012: 25). Toch leidde het museum,
dat verder ook nog schelpen, gesteenten en ’boschneegervoorwerpen’ in zijn
collectie had, al gauw een zieltogend bestaan en werd het in 1908 opgeheven
(Oudschans Dentz 1937: 141). Toen het jaar daarop een schoolmuseum werd
geopend in de Emmaschool aan de Gravenstraat, nam dit een belangrijk deel van
de collectie over. Op Curaçao gebeurde na de landbouw- en nijverheidstentoonstelling van 1904 precies hetzelfde en werd een lokaal van de Hendrikschool als
schoolmuseum ingericht, in het kader van modern, aanschouwelijk onderwijs
(Reeser 2012: 51). Maar ook het schoolmuseum in Suriname was geen lang leven
beschoren, want na 21 jaar werd het gesloten en even later werd de collectie
publiekelijk geveild.
Alex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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De Curaçaose collectie, te zien in wat inmiddels het Koloniaal- en Schoolmuseum was gaan heten, mocht zich wel verheugen in veel belangstelling van zowel
de lokale bevolking als van vreemdelingen. Er waren onder meer gesteenten,
vissen, nijverheidsproducten zoals strohoeden, Surinaamse houtsoorten en een
opgetuigde schoener te zien, waarvoor een echte conservator was aangesteld. Na
diens dood in 1924 raakte echter ook dit museum in verval en werd het in 1931
gesloten (Oudschans Dentz 1937: 144).
In 1947 nam een aantal mensen uit de culturele en wetenschappelijke elite van
Suriname het initiatief tot oprichting van de Stichting Surinaams Museum, die
uiteindelijk in 1953 een modern pand vond waar zowel Wosuna (Wetenschappelijk Onderzoek van Suriname en de Nederlandse Antillen) als het Surinaams
Museum terecht konden. Toen in 1967 Fort Zeelandia zijn gevangenisfunctie
verloor omdat er een meer eigentijdse inrichting was geopend, Santo Boma, werd
besloten het fort een museale functie te geven. Het werd door de overheid gerestaureerd en 1972 in beheer gegeven aan het Surinaams Museum. Vervolgens werd
een zaal ingericht met de inventaris van de voormalige apotheek Engelbrecht, een
grote maquette liet de groei van Paramaribo zien, er werden antieke kaarten en
een deel van de oude flessencollectie getoond en de bovenzalen waren gewijd aan
de Inheemsen, de Afro-Surinamers en de Aziatische Surinamers. Het tentoongestelde bestond uit archeologisch materiaal, Marron houtsnijwerk, Creoolse kleiding, Hindostaanse sieraden, Javaanse wajangpoppen en enkele Chinese objecten.
Ook waren er enkele Europees-Surinaamse stijlkamers ingericht, waaronder een
met een hemelbed uit 1829 dat prinses Juliana bij haar bezoek aan het land in
1943 ten geschenke had gekregen en vervolgens in 1954 aan het museum schonk
(Reeser 2012: 146-161). Een wellicht wat eclectische collectie, maar wel wat toen
de culturele elite de moeite van het bewaren en tonen waard vond. Maar is dat
nu typerend voor hedendaags Caraïbisch erfgoed?

WAT IS ERFGOED?
Erfgoed bestaat al zo lang als mensen zaken bewaren voor volgende generaties.
Cultureel erfgoed daarentegen, bestaat als concept in Nederland en zijn voormalige koloniën nog maar heel kort. Om precies te zijn sinds 1975, toen de term
werd geïntroduceerd door J.F. Duparc in zijn boek ‘Een eeuw strijd voor cultureel
erfgoed in Nederland’. Daarin beschreef hij de ontwikkeling van de zorgtaak die
de Nederlandse overheid sinds de negentiende eeuw op zich nam voor musea,
archeologisch onderzoek en archieven. Hij schreef: ’Onder materieel cultureel
erfgoed versta ik al wat het verleden, ook het allerjongste verleden, aan culturele
goederen aan ons, het nageslacht heeft overgebracht. Het beperkt zich volstrekt
niet tot voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, hoe een essentieel element deze
er ook van uitmaken. Evenmin beperkt het zich tot hetgeen in eigen land of door
landgenoten is gemaakt; juist tegenwoordig nu de bewoonde wereld steeds meer
één geheel aan het worden is, dient men onder cultureel erfgoed te verstaan wat
de mensheid in haar geheel heeft voortgebracht en aan ons, mensen van thans,
heeft nagelaten.’ (Duparc 1975: xv).
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Sindsdien is het begrip cultureel erfgoed aan een enorme opmars begonnen
en zou een studie als die van Duparc nu wellicht ‘Een eeuw strijd om erfgoed in
Nederland’ hebben geheten. Dat is het gevolg van de globalisering waar Duparc
al aan refereerde. Erfgoedonderzoeker Hester Dibbits wees er in dat verband op
dat de onzekerheden waarin de huidige mens leeft als gevolg van een steeds sneller
veranderende wereld leidt tot een toenemende behoefte aan houvast, traditie en
authenticiteit. ’In een wereld die in toenemende mate virtueel wordt ervaren en
waarin alles wordt gekopieerd en niets meer echt lijkt, is het ervaren van echtheid
en oorspronkelijkheid als een ‘nieuwe’ centrale kwaliteit ontdekt’ (Dibbits 2011:
11). Erfgoed als een soort waarheid, the real thing en tegelijk ook beleving, de
historische sensatie, zoals de grote historicus Johan Huizinga dat al een eeuw
geleden noemde.
In die vier decennia sinds Duparc is het erfgoedbegrip dan ook sterk verbreed,
verdiept en geïnternationaliseerd. En geproblematiseerd. Want waarover hebben
we het nu precies, en nog veel problematischer: van wie is erfgoed? De discussies
die daarover ontstonden hadden alles te maken met de emancipatiebewegingen
die de tweede helft van de twintigste eeuw zo hebben gekenmerkt. Daaronder
bijvoorbeeld de dekolonisatie en opkomst van de niet-westerse wereld, democratisering op vele fronten, opkomst van de populaire cultuur en massatoerisme.
Erfgoed, dat al sinds de negentiende eeuw door de oprichting van musea, archieven en bijvoorbeeld volkskunde onlosmakelijk verbonden was met chauvinisme
en nationalisme, werd nu nog veel meer onderdeel van zelfpromotie van (nieuwe)
gemeenschappen, naties en staten. Erfgoed is daarmee ook meer en meer onderdeel geworden van wat wel identity politics wordt genoemd. En tegelijk is het
een serieuze tak van wetenschap geworden die ook het begrip zelf van inhoud en
context probeert te voorzien.
Erfgoed wordt tegenwoordig onderscheiden in materieel en immaterieel,
waarbij tot het materiële nu niet alleen al het museale, monumentale en archivalia
wordt gerekend, maar even goed hele stadscentra en landschappen, zowel boven,
als onder water. Het kan gegroepeerd zijn rond een thema (slavernij), een periode
(1940-1945), of bijvoorbeeld een persoon (Mongui Maduro) (zie respectievelijk
Smeulders 2012; Captain & Jones 2010; Langenveld 2004), het kan heel lokaal
of zelfs individueel zijn, maar tegelijk is er ook sprake van werelderfgoed en is
er een supranationale organisatie, Unesco, die met alle lidstaten bepaalt wat
de wereldgemeenschap als zijn erfgoed beschouwt. Ook digitaal erfgoed wordt
tegenwoordig als categorie onderscheiden, aangezien nog niet helemaal duidelijk
is of dat meer bij het materiële dan bij het immateriële hoort.
Zelf maak ik weer steeds minder de scheiding tussen materieel en immaterieel.
Ooit was het onderscheid goed om ons ervan bewust te maken dat niet alleen
fysieke zaken uit het verleden bewaard kunnen worden, maar net zo goed verhalen, ideeën, liederen, religies, dansen, rituelen, tradities en nog veel meer dingen
die je niet vast kunt pakken. Nu die erkenning er is5 schaar ik mij onder degenen
die erfgoed in principe als een combinatie van materieel en immaterieel willen
5

Met name sinds Unesco’s Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage uit 2003
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beschouwen.6 Er zijn namelijk nauwelijks objecten denkbaar zonder een verhaal,
noch verhalen zonder op enige manier een materialisering daarvan, bijvoorbeeld
in een boek. Maar daarvoor in de plaats voer ik wel weer de nieuwe categorie
’mentaal erfgoed’ in.
Mentaal erfgoed bestaat uit de bewust of onbewust geërfde wereldbeelden
die sterk bepalend zijn voor de keuzes die een groep maakt welke materiële en
immateriële erfenissen als erfgoed moeten worden behouden en doorgegeven. Als
we bijvoorbeeld spreken van betwist, omstreden, belast, schuldig, of dissonant
erfgoed (contested heritage), dan raakt het meestal (ook) aan dit mentaal erfgoed
en niet zozeer het specifieke (im)materiële erfgoed zelf dat ter discussie staat. Het
is het overkoepelend denkraam gevormd door ideologie, taal, gender, etniciteit
en machtsverhoudingen, dat de keuze aanstuurt wat als erfgoed gekoesterd dient
te worden. Mentaal erfgoed komt dicht in de buurt, of is onderdeel van het
discoursbegrip zoals dat vooral door Foucault, onder meer in zijn The Order of
Discourse (1971) is geijkt: de samenhang van begrippen, taal en context in een
bepaalde machtsconstellatie, die de werkelijkheid betekenis geeft en waarin een
mens wordt geboren en opgevoed. Een discours verandert maar langzaam, omdat
het moeilijk is om over de randen van het discours heen te kijken, we zitten er
deels in gevangen, want het is volkomen vanzelfsprekend. Contestatie vanuit een
ander discours plus een veranderende context vormen de motor van een discoursverschuiving of -verandering. Dat lijkt ook precies wat er aan de hand is met mentaal erfgoed. Tegelijk raakt het ook heel erg aan Edward Saids begrip ’cultureel
archief’, dat onlangs weer met kracht in de schijnwerpers is geplaatst door Gloria
Wekker in haar indrukwekkende White Innocence; Paradoxes of colonialism and
race (2016). Zij interpreteert het –met name in relatie tot ras en gender– als ’the
way we think, do things, look at the world, in what we find (sexually) attractive,
in how our affective and rational economies are organized and intertwined’
(Wekker 2016: 19). Een groep of volk (natie) put dus uit een cultureel archief
dat historisch gevormd is, dat ons in het heden beïnvloedt, maar waarvan we ons
niet of nauwelijks bewust zijn, want het voelt als natuurlijk en vanzelfsprekend,
omdat we erin zijn opgegroeid en opgevoed. Wat de beroemde Franse socioloog
Bourdieu omschreef als ’history turned into nature’ (Bourdieu 1977: 78). Toch
introduceer ik daarnaast de term mentaal erfgoed, om te benadrukken dat het
in het erfgoed debat niet alleen gaat om hoe het verleden het heden beïnvloedt,
maar vooral ook wat we willen doorgeven aan de toekomst. Het gaat dus om
een selectie uit het cultureel archief, waarin ook aanpassingen en veranderingen
(kunnen) plaatsvinden. Het is daarmee wellicht beperkter, dynamischer en meer
toekomstgericht.
Die dynamische kant van erfgoed vinden we ook terug in de meest recente
definities van erfgoed in het algemeen: erfgoed is een selectie uit het –soms denkbeeldige- verleden van een groep mensen, voor hedendaags gebruik en tevens
6
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beoordeeld als nuttig om door te geven aan de toekomst. Daarmee kiest de groep
dus bewust om dingen te bewaren in het belang van de eigen identiteits(vorming)
(zie Frijhoff 2007; Ashworth et al. 2007; Tunbridge and Ashworth 1996).

Vlnr: jaarlijkse uitvoering van de opstand o.l.v Tula in 1795 op Curaçao; Marron lendedoek ca.
1950 (coll. Tropenmuseum); koloniale stijlkamer in het historisch museum van St.Eustatius
(foto’s links en rechts: Alex van Stipriaan, resp. 2008 en 2010)

Omdat erfgoed zoveel verschillende dimensies kent zijn er ook erg veel mensen,
organisaties en instituties die er zich mee bezig houden en daarop vormen Nederland en zijn voormalige koloniën in en rond de Caraïbische Zee geen uitzondering.
Op de eerste plaats zijn dat overheden die regelgeving en fondsen genereren voor
het selecteren, in stand houden en doorgeven van erfgoed. Ieder land heeft een ministerie van Cultuur met deze taak, vaak gekoppeld aan onderwijs en wetenschap,
wat al aangeeft dat het van belang wordt geacht voor een nationale identiteit en
voor de toekomst (onderwijs).7 Ook beschikt ieder land over een eigen archiefdienst en een publieke bibliotheekdienst voor het papieren c.q. documentaire
erfgoed. Daarnaast kennen alle betrokken landen semi-gouvernementele instanties met als taak monumentenzorg, in Suriname bijvoorbeeld onder de duidelijke
benaming van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. Ook musea zijn soms semioverheidsinstellingen, denk aan het Rijksmuseum of het Museo Arqueologico
Arubano of het Museo Boneiru. Vaker echter zijn het private instituten die door
particulier initiatief zijn ontstaan, maar inmiddels ook niet zonder overheidssteun kunnen, zoals Stichting Surinaams Museum, het Curaçao Museum, het St.
Eustatius Historical Foundation Museum, Museo Historico Arubano, het Dutch
7

Curaçao: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
Aruba: Ministerie van Toerisme, Transport, Primaire sector en Cultuur
Sint Maarten: Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport
Suriname: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
Nederland (incl. Bonaire, Saba, St.Eustatius): ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
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Museum op Saba, of het Nationaal Museum voor Wereldculturen in Nederland.
En dan zijn er nog de –meestal veel kleinere- niet of nauwelijks door de overheid
gesubsidieerde privé-initiatieven. Daartoe behoren eveneens musea zoals het
Koto-Museum A Gudu Oso van mevrouw van Russel-Henar in Paramaribo of
het poppenmuseum Museum Belua van mevrouw Reina-Bernabela op Bonaire,
of het museum van de Sint Maarten National Heritage Foundation, opgericht en
gerund door mevrouw Wilson-Bosch. Maar ook bibliotheken en archieven, zoals
bijvoorbeeld de Mongui Maduro Library (en archief) gevestigd in het Curaçaose
landhuis Rooi Katootje. En daarnaast een enorme hoeveelheid van organisaties,
groot en klein, al heel oud en heel jong, uit allerlei fondsen gefinancierd of met
nauwelijks enig budget, van Cynthia McLeods erfgoedtochten naar onder andere
de Jodensavanne in Suriname op haar boot de Sweet Merodia, tot de voormalige
plantages zoals Frederiksdorp en Mariënburg in Suriname, Savonet en Knip op
Curaçao, het Berkel Family Museum op Lynch Plantation Sint Eustatius, of het
openlucht museum en cultureel park in de voormalige, vroeg negentiende-eeuwse
koloniale opslagplaats Mangazina di Rei op Bonaire. Ook wordt overal een
heel groot aantal activiteiten georganiseerd rond bepaalde data (Keti Koti, Lalla
Rookh, carnaval), of bepaalde locaties (Rincon, Ruta Tula), rond personen, gebeurtenissen of gewoon als een erfgoedmoment zoals monumentendag.
Een deel van de erfgoedcollecties of erfgoedsites is bovendien tot stand gekomen
door jarenlange activiteiten op archeologisch gebied, soms door liefhebbers, zoals
de voormalige patholoog-anatoom Khudabux die skeletten van slaafgemaakten
heeft opgegraven, soms door historici, zoals de speurtocht van Leo Balai naar het
wrak van slavenschip De Leusden in de monding van de Marowijnerivier, en soms
door geschoolde archeologen als Ben Mitrasingh, die momenteel onderzoek doet
naar het massagraf van de in 1902 vermoorde Hindostaanse contractarbeiders op
plantage Mariënburg. Mitrasingh haalt overigens al een leven lang Surinaams erfgoed uit de grond. Sporen van de Afro-Caraibische geschiedenis in de bodem van
Curaçao, Bonaire en Sint Maarten worden al enkele decennia onderzocht door
archeoloog Jay Haviser en de Leidse hoogleraar Corinne Hofman deed onder
andere op Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en Curaçao opgravingen naar het
Indiaans verleden. Hofman en Haviser publiceerden in 2015 het boek ‘Managing
our Past into the Future’, waarin niet alleen de geschiedenis en laatste stand van
zaken van de archeologie op alle zes de Nederlands-Caraïbische eilanden worden
gepresenteerd, maar waarin zij ook scherpe kritiek uitoefenen op het gebrek aan
erfgoedmanagement van de kant van de overheden. Er is voldoende wetgeving,
maar op naleving wordt niet toegezien. Iets dergelijks lijkt overigens ook aan de
hand met de beschermde historische binnensteden van Paramaribo en Willemstad. Zo dreigde Unesco in 2013 zelfs het centrum van Paramaribo weer van de
werelderfgoedlijst te halen, omdat er van de bescherming van de historische houten gebouwen niet veel terecht kwam. Ook op Curaçao zijn monumentenexperts
bezorgd dat Unesco daar tot zo’n maatregel zou kunnen overgaan, sinds er daken
instorten van historische panden en het Monumentenbureau van de overheid dat
als controle-instantie moet toezien op het beschermde erfgoed, al enige jaren niet
meer bestaat. Tegenover dit verval staat overigens het enthousiasme van groepen
18
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vrijwilligers en jongeren die onder meer actief zijn bij het St. Eustatius Center
for Archaeological Research (SECAR) van waaruit voornamelijk Nederlandse
en Amerikaanse archeologen, studenten en lokale vrijwilligers al zo’n tien jaar
intensief onderzoek doen, inclusief onderwater-archeologie. Daarnaast is Jay
Haviser zeer actief bezig met archeologie voor en door lokale jongeren op Sint
Maarten (SIMARC) en Bonaire (BONAI) die zo bijdragen aan de toekomst van
het eilandelijke erfgoedbewustzijn. Veel van het Caraïbisch archeologisch erfgoed
is in de loop der jaren terecht gekomen bij NAAM, de stichting voor National
Archaeological Anthropological Memory Management. Deze beheert een grote
archeologische en antropologische collectie van alle eilanden minus Aruba, dat
zijn eigen Archeologisch Museum en collectie heeft. NAAM’s collectie, die sinds
1966 is opgebouwd maar al veel oudere verzamelingen omvat, bestaat onder
meer uit een archeologisch deel met pre-Colombiaans Indiaans erfgoed, maritiem
erfgoed, slavernij-erfgoed en een antropologisch deel. De laatste is in belangrijke
mate het resultaat van het werk van twee selfmade etnologen Ellis Juliana en pater Paul Brenneker over wie NAAM in 2016 een tentoonstelling organiseerde- en
bestaat uit meer dan drieduizend objecten en ruim duizend opgenomen verhalen
en liederen.

Krantenknipsel uit de weekendeditie van de Amigoe, 9 nov. 1979, op de tentoonstelling in
NAAM 2016 over het werk en de collectie van pater Paul Brenneker (l) en prof. Elis Juliana
(r) op linkerfoto (foto: Alex van Stipriaan).

Aan de hand van enkele casussen uit Suriname, de Nederlandse Caraïben en Nederland zal in het hierna volgende worden getoond wat onder Caraïbisch erfgoed
kan worden verstaan en welke vragen en problemen dat oproept, zoals: van wie
is erfgoed eigenlijk? Om enige structuur aan te brengen is toch voor de driedeling
Alex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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materieel, immaterieel en mentaal erfgoed gekozen, maar het zal in alle gevallen
duidelijk zijn dat deze drie erfgoeddimensies totaal met elkaar vervlochten zijn
en in feite niet zonder elkaar bestaan. Iedere erfgoeddimensie wordt voor de
duidelijkheid via één land gepresenteerd, wat niet begrepen moet worden als zou
Suriname voornamelijk materieel, de Caraïbische eilanden vooral immaterieel, of
Nederland vooral mentaal erfgoed kennen. Absoluut niet zelfs. Wat wel geldt is
dat erfgoed van onderdrukte en arme mensen vaak meer in het immateriële en
mentale gezocht moet worden, omdat ze nu eenmaal weinig bezit hadden om achter te laten, terwijl het omgekeerde geldt voor erfgoed van de (koloniale) elites.

MATERIEEL ERFGOED. FORT ZEELANDIA: TANGI FU PANSBOKO, MEKI MI SI
BENIFOTO8
Monumentale gebouwen zijn meestal als eerste als erfgoed erkend, wat in de
voormalige koloniën per definitie betekent dat het om koloniale gebouwen
gaat. Zo staan er overal nog langs de Afrikaanse kusten (ruïnes van) forten die
daar lange tijd in bezit van Nederland zijn geweest vooral ter bescherming en
ondersteuning van de trans-Atlantische slavenhandel. Die van Goré (ooit Goeree, Senegal) en Elmina (Ghana), met hun doors of no return, zijn daarvan de
bekendste, maar er zijn er nog veel meer. Daaronder bijvoorbeeld fort Kormantin
in Ghana, die de etnische naamgever werd voor alle slaafgemaakten die uit het
huidige Ghana gedwongen werden ingescheept. De naam leeft bovendien nog
voort in een specifiek deel van het wintigoden en geesten pantheon, de kromanti
of kuumanti, die ook in de kromanti-taal, gebaseerd op Akan talen, met hun
volgelingen communiceren.
In het voormalig Nederlands Caraïbisch gebied zijn veel forten nog steeds
zichtbaar aanwezig en veelal zelfs nog in gebruik, zij het niet meer als fort. Een
sprekend voorbeeld van de betekenis en problematiek van materieel of in dit
geval gebouwd erfgoed is Fort Zeelandia in het historisch hart van Paramaribo.
Hoe moeten we dit erfgoed nu zien, of liever, zoals de beroemde socioloog Stuart
Hall zich al eens afvroeg, van wie is dit erfgoed eigenlijk. Daarmee raken we aan
een van de kernproblemen van erfgoed, namelijk de strijd om de vraag wie de
belangrijkste claim op zulk erfgoed kan leggen.
Een fascinerend voorbeeld hiervan is het Surinaamse Fort Zeelandia dat een
oudere basis heeft dan de Nederlandse naam doet suggereren. Zo moeten er al
voor de Engelse tijd (1650-1667) kleine Spaanse en Franse versterkingen op deze
plaats hebben gestaan, die vervolgens door de Engelsen tot Fort Willoughby is
omgebouwd. Het is niet onwaarschijnlijk dat restanten van dit fort vervolgens
zijn verwerkt in de oudste delen van het huidige, veel grotere fort dat na 1667 onder Nederlands bewind –eigenlijk Zeeuws vandaar de naam− werd opgetrokken
(Temminck Groll 1973:16). Het eigenlijke fort maakte al spoedig onderdeel uit
van een veel groter, voortdurend veranderend complex van gebouwen, waaronder
8
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de officierswoningen waarin nu onder meer de kantoren van het Surinaams Museum, de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname en het Nola Hatterman Instituut
voor kunst zijn gehuisvest. Bovendien grenst het aan een groot exercitieterrein,
waaraan wat later ook het gouverneurspaleis werd gebouwd. Vandaar dat dit
terrein al gauw het Gouvernementsplein werd genoemd, later veranderd in Oranjeplein en sinds 1975 Onafhankelijkheidsplein.

Gezicht op fort Zeelandia rond 1835 (Benoit 1839) vanaf de Suriname rivier (links) en de
achterkant van Fort Zeelandia vanaf de Suriname rivier (rechts)

Ook zulke namen en hun veranderingen behoren tot het erfgoed. Onomstreden
zijn ze bovendien niet, getuige het gemor dat veranderingen van straatnamen
recentelijk nog met zich meebracht. Dat gold niet voor de omzetting van de Steenbakkersgracht in dr. Sophie Redmondstraat, of de Pontewerfstraat in de Anton
de Komstraat, het werd al wat lastiger toen het Pad van Wanica werd herdoopt
in Indira Ghandiweg en het gemor werd goed hoorbaar toen de Gravenstraat,
in het hart van het historisch centrum dat op Unesco’s werelderfgoedlijst staat,
werd omgezet in de Henck Arronstraat, de Rust en Vredestraat in de Frederik
Derbystraat en de Coppenamestraat in de Jaggernath Lachmonstraat. Bij misschien wel de meeste Surinamers heet bovendien de Johan Adolf Pengel Airport
nog steeds gewoon Zanderij. Kortom, koppig erfgoed en koppige erfgoeddragers,
als het om historische namen gaat. Sterker nog, de Zeeuwse veroveraars die tot
1682 Suriname bestierden, hadden het stadje dat achter het fort ontstond Nieuw
Middelburg genoemd. Maar die naam is nooit beklijfd. Opmerkelijk genoeg wel
de naam die de oorspronkelijke bewoners, de Inheemsen, aan deze plek hadden
gegeven: Parmurbo/Parmirbo/Paramaribo. Zo bezien is er alleen al in de naamgeving van het Surinaamse landschap meer Inheems erfgoed te vinden dan in het
algemeen misschien lijkt.
De kern van Fort Zeelandia bestond uit een stervormig gebouw met vijf
bastions, waarvan er nu nog drie over zijn – bastion Middelburg, bastion Veere
en bastion Zierikzee – en een binnen- en een buitengracht. De geschiedenis heeft
geleerd dat het fort als verdedigingswerk tegen binnenvallende vijanden nooit
goed functioneerde, maar zoveel te meer als onderkomen voor militairen en
Alex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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gevangenis. Meer dan twee eeuwen lang vormde het fort voor de slaafgemaakte
bevolking het voorportaal van de hel, waar ze de meest wrede straffen kregen
opgelegd en toegediend, waaronder de zogenaamde Spaanse bok. Het overgrote
deel van hen werd gedwongen op de plantages te blijven en kwam dus alleen voor
straf naar Paramaribo. De stad werd dus vooral vereenzelvigd met het fort, wat
ook nu nog blijkt uit het feit dat de stad in het Sranan Tongo wordt aangeduid
met het woord foto. Ook zijn er meerdere odo’s, spreekwoorden, waarin deze
achtergrond tot uitdrukking komt, zoals het cynische Tangi fu pansboko, meki
mi si benifoto (dankzij de Spaanse bok zag ik de binnenkant van het fort). Op
deze manier hebben vele tienduizenden slaafgemaakten in de loop der tijd het
binnenfort gezien. Zo werden tussen 1 januari 1832 en 1 januari 1840 iets meer
dan 8.800 mensen naar Fort Zeelandia gestuurd om te worden afgestraft. Van
hen kregen 5.972 mensen een lijfstraf, veelal een Spaanse bok, 1.752 werden er
’gecorrigeerd’ en 1.078 werden er in de boeien geslagen. Ervan uitgaande dat het
hier allemaal volwassenen betrof, betekent dit dat in die acht jaar een op de vier
van alle volwassen slaafgemaakten naar het fort was gestuurd voor een zware
straf.
Daarnaast is de geschiedenis van het fort, als bolwerk van (militaire) macht,
ook gerelateerd aan meer politiek geweld. Nadat al in 1688 gouverneur Van
Sommelsdijck en diens commandant Laurens Verboom door ontevreden soldaten in het fort werden vermoord is vooral de twintigste eeuw gekoppeld aan
(vermeende) couppogingen waarin het fort een rol speelde. Zo was er de verijdelde staatsgreep van politie-inspecteur Frans Killinger in 1910, de vroegtijdig
uitgelekte couppoging van de ex-marinier Simon Sanches in 1947, de staatsgreep
van de zestien sergeanten onder leiding van Bouterse in 1980, de tegencoups van
de sergeant Hawker en ex-officier Rambocus in 1982 en tenslotte de decembermoorden in het fort in datzelfde jaar. Overigens was het ook de plaats waar korte
tijd na de onafhankelijkheid de eerste officieren van het Surinaams leger werden
geïnaugureerd.
Fort Zeelandia is echter niet alleen zelf erfgoed, het herbergt ook erfgoed. Zo
worden er sinds 2009 de decembermoorden herdacht met een plaquette in het
bastion Veere, waarop de namen van de vijftien slachtoffers staan vermeld. Ook
de kogelinslagen van die traumatische gebeurtenis zijn zichtbaar bewaard gebleven. Daarnaast is het fort al sinds 1972 de plek waarin het Surinaams Museum
is gehuisvest, in feite het nationaal museum van Suriname. In 1980 werd het fort
echter door het militair gezag onder leiding van Bouterse gevorderd om opnieuw
als militair hoofdkwartier en gevangenis dienst te doen. Pas veertien dramatische
jaren verder werd het weer ter beschikking gesteld aan de Stichting Surinaams
Museum. Met geld van de voormalige kolonisator Nederland werd het fort opnieuw opgeknapt en als museum ingericht. Maar daarmee was het niet afgelopen.
Kort nadat onder flinke druk van de nu democratisch gekozen president Bouterse,
het Surinaamse parlement in 2012 een amnestiewet aannam die de daders van
de decembermoorden van vervolging zou vrijwaren, kwam dezelfde president
met nieuwe toekomstplannen voor het fort, hem aangereikt door zijn toenmalig
cultureel adviseur en ook in Nederland bekende verhalenacteur Paul Middellijn.
22
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Binnen enkele maanden zou het museum moeten vertrekken en zou het fort
‘een nieuwe culturele invulling [krijgen] die past bij de inzichten van de regering’,
aldus een regeringswoordvoerder. Die nieuwe invulling bleek een festivalcentrum
te zijn. Verschillende instellingen zouden in het fort worden gehuisvest, waaronder Middellijns eigen Sranan Tori Academia en er zouden de Surinaamse bijdragen aan het jaarlijks Pan-Caraïbisch Cultureel Festival Carifesta moeten worden
voorbereid. Tegelijk werd overgewogen het gevangenisgedeelte in het fort waarin
onder meer de slachtoffers van de decembermoorden hadden gezeten, af te breken.
De woordvoerder van de nabestaanden van die slachtoffers concludeerde dan ook
dat het hier louter ging om ’de belangen van de zittende macht, de erfgenamen
van de militaire dictatuur’. Op de plek van het cellenblok, devil genoemd, moest
een beeldenpark met historische helden komen en volgens de cultureel adviseur
kon daar wellicht ook een beeld van Bouterse zelf tussen komen te staan (NRC
25-05-2016; Trouw 26-05-2012, Historisch Nieuwsblad juli 2012). Er kwam
daarop nogal wat protest op gang, zeker vanuit de voormalige kolonisator Nederland en van het plan is sindsdien nooit meer vernomen. In hoeverre dit protest
ook het gevoel van de Surinaamse bevolking weergaf is moeilijk in te schatten.
Nog geen twee jaar eerder was Bouterse’s NDP op democratische wijze door het
volk tot de grootste partij verkozen en ruim tweederde van de parlementariërs
wees hem vervolgens als de nieuwe president aan. Velen vonden alles wat hij deed
goed voor het land. Daarnaast is het de vraag in hoeverre diezelfde bevolking het
Surinaams Museum erg diep in het hart draagt. Schoolkinderen komen er veel,
evenals toeristen, maar onder de volwassen bevolking zijn nogal eens stemmen te
horen dat het niet hun geschiedenis is die daar wordt getoond, al is dan vaak niet
duidelijk of die critici ooit zelf wel in het museum zijn geweest.
De grote vraag waarmee materieel erfgoed vaak te maken krijgt, en misschien wel
altijd, is: van wie is het? Of nog ingewikkelder, kan iets of iemand bezitter zijn
van het erfgoed van een gemeenschap. En wie is die gemeenschap? De beroemde
Brits-Jamaicaanse socioloog Stuart Hall stelde die vragen hardop in een van zijn
spraakmakende artikelen: Whose Heritage? Un-settling ‘The Heritage’, Re-imagining the Post-nation. ’The Heritage invariably reflects the governing assumptions
of its time and context. It is always inflected by the power and authority of those
who have colonised the past, whose versions of history matter. These assumptions
and co-ordinates of power are inhabited as natural – given, timeless, true and
inevitable. But it takes only the passage of time, the shift of circumstances, or
the reversals of history, to reveal those assumptions as time- and context-bound,
historically specific and thus open to contestation, re-negotiation, and revision’
(Hall 1999: 6). Dus erfgoed is van degenen die de macht hebben. Maar emotioneel is dat zeker niet zo, zoals blijkt uit het voorbeeld van Fort Zeelandia. Het
fort is gebouwd en gebruikt door de kolonisators, en niet eens door één, maar
laten we voor het gemak zeggen Nederland. Is Nederland daarmee (deel) eigenaar
van dit erfgoed?
Een beetje wel vindt de Nederlandse overheid, want al vele jaren lang is zorg
voor het koloniaal erfgoed deel van haar buitenlandbeleid. Zo werd met NederAlex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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lands (ontwikkelingshulp)geld fort Elmina in Ghana opgeknapt en zoals hiervoor
bleek, werd in 1994-95 Fort Zeelandia na de teruggave door de militairen, met
Nederlands geld weer opgeknapt. Sinds 2000 is hiervoor zelfs een officieel beleid,
gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en ondersteund door
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de vorm van Gedeeld
Cultureel Erfgoed (GCE).9 Koloniaal erfgoed dat zich in Nederland of in een van
de voormalige koloniën bevindt is daarbij instrumenteel voor de relaties die Nederland met de betreffende landen onderhoudt. De vraag is alleen wel of iedereen
er hetzelfde onder verstaat. Want hoe gedeeld is dat erfgoed? Enigszins verontrustend is de naam van de instelling die uitvoering aan dit beleid moet geven: Dutch
Culture. Anderzijds heeft Nederland wel substantiële gebaren gemaakt met het
overdragen van historische archieven aan Suriname en met de bouw van een modern archiefgebouw in Paramaribo. Ook heeft het de kunstcollectie van Sticusa10,
die ondergebracht was bij het Tropenmuseum, aan Suriname overgedragen. Daarnaast besteedt de Nederlandse ambassade in Suriname jaarlijks een bedrag aan
kunst, cultuur en erfgoed in Suriname dat groter is dan het (beperkte) budget van
de afdeling cultuur van het Surinaamse ministerie van OW&C. Nederland voelt
zich dus wel enigszins verantwoordelijk voor het voortbestaan van het erfgoed
dat het mede heeft gecreëerd. Maar hoe ver gaat die verantwoordelijkheid? En
wat is dat delen dan precies? Is Fort Zeelandia, in ieder geval emotioneel, ook niet
van al die mensen en hun nazaten die er vermoord zijn, van Van Sommelsdijck
via al die slaafgemaakten tot en met de vermoorden van 8 december 1982? Is het
ook niet van de militairen, maar dan inclusief alle moordenaars die er hebben
rondgelopen? Is het ook niet van de Stichting Surinaams Museum die al vele
decennia poogt iets van het verhaal van Suriname met en in dit gebouw te laten
zien? Is het (ook) van de bezoekers, inclusief de toeristen, die er de historische
sensatie beleven van authenticiteit, maar ook van herdenken?

IMMATERIEEL ERFGOED. TAMBÚ: ‘MAS BO SERA, MAS MI BRIA’ (TAMBÚ ‘PICHI
LEBETON’)11
Een typerend voorbeeld van immaterieel erfgoed is de Curaçaose tambú, op
Bonaire meer bekend als bari. Dit is zowel een drum, als de muzieksoort die deze
drum, samen met de chapi of heru ondersteunt, als ook de liederen en de dansen
die hier bij horen. Iedere Curaçaoenaar kent het fenomeen tambú, al is lang niet
iedereen er een fan van. Zoals zoveel Caraïbisch cultureel erfgoed is ook dit
ontstaan in de tijd van de slavernij. Hoe en waar precies is niet duidelijk, maar in
Gedeeld Cultureel Erfgoed staat voor de materiële en immateriële sporen van de Nederlandse internationale geschiedenis. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief,
de Nederlandse ambassades in Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, Rusland, Suriname, Sri
Lanka, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika voert Dutch Culture het Gedeeld Cultureel Erfgoedbeleid
van de Nederlandse rijksoverheid uit.
10 De Stichting Culturele Samenwerking (1948-1988) was een met overheidsgeld gefinancierde instelling voor culturele samenwerking met de koloniën. Bij de opheffing ging verder de boekencollectie
naar de Openbare Bibliotheek Den Haag en alles m.b.t. theater is via het inmiddels opgeheven Nederlands Theater Instituut nu bij de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam terechtgekomen.
11 Uit de film van Catrien Ariëns, vertaling: ‘The more You hold me, the more I will shine’.
9
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ieder geval is het een van de uitkomsten van het creoliseringsproces dat kenmerkend is voor alle Caraïbische cultuur en voortkwam uit de interactie (en botsing)
van verschillende West- en Centraal-Afrikaanse culturen, Inheems Amerikaanse
culturen en Europese culturen. Afhankelijk van de omstandigheden resulteerde
dat proces tot allerhande soorten culturele nieuwvormingen uiteenlopend op
een continuüm tussen heel sterk Afrikaans en heel sterk Europees aandoend (zie
Van Stipriaan 2000). De tambú moet dan vooral aan de Afrikaanse kant van dit
spectrum worden gezocht.

Muzikanten en dansers op Curaçao. Foto midden: Barber, 1955
(foto: W.v.d. Poll; links en rechts: in Schakels 1968).

De grootste tegenstander van de tambú op Curaçao is altijd de rooms katholieke
kerk geweest. Anders dan in Suriname, een typisch protestantse kolonie grotendeels gericht op Nederland, was Curaçao veel meer gericht op de omringende regio en die was overwegend katholiek. Bovendien was Curaçao eerst onder Spaans
gezag geweest, dus toen het door Nederland in 1634 werd ingelijfd bleef het bisdom Caracas zich verantwoordelijk voelen voor het zielenheil van dit eiland. Aan
de protestantse en joodse elite viel geen eer te behalen, maar er waren toch ook
katholieke plantage-eigenaars en handelaars. In tegenstelling tot de protestantse
kerken die hun geloof niet met slaafgemaakte Afrikanen wensten te delen, bedreef
de katholieke kerk van oudsher wel missionering onder hen. Om deze katholieke
machtsfactor in de regio niet voor het hoofd te stoten gaf de gouverneur van
Curaçao al rond 1708 toestemming aan ene pater Schabel om missie onder de
slaafgemaakten te gaan bedrijven onder voorbehoud dat hij hen in gehoorzaamheid en trouw aan de slavenmeesters zou opvoeden (Rosalia 1996: 186). In die
missionering zijn de katholieke priesters zo succesvol geweest dat de r.k. kerk al
in de negentiende eeuw de algemene zwarte volkskerk was geworden en dat is het
tot de dag van vandaag gebleven. Maar wel op een geheel eigen manier. Historica
Rose Mary Allen benadrukt dan ook de eigen geloofsbeleving en betekenisgeving.
En zij illustreert dat veelzeggend met de priester die in 1856 constateerde dat de
Alex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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rozenkransen die door de kerk aan de slaafgemaakte bevolking waren verstrekt
om mee te bidden ook als amulet om de nek bleken te worden gedragen (Allen
2007: 235). Daarnaast bleven er ook Afro-Curaçaose tradities bestaan waar de
kerk noch de overheid vat op kregen. Tambú is daar een van.
Het spelen van de tambú drum, en het tambú dansen en zingen waren tijdens
de slavernij ten strengste verboden uit angst voor het vermeend opruiend karakter
ervan. Toch wisten ook de slaveneigenaren dat tambú wel gepraktiseerd werd,
met name gedurende de enige periode per jaar, rond de jaarwisseling dat de
slaafgemaakten een paar dagen vrij kregen van hun slavenarbeid. Ze konden er
weinig tegen uitrichten. Ook na de afschaffing van de slavernij bleef de kerk fel
gekant tegen de tambú, omdat ze het als heidens, wellustig en immoreel zag. Dat
ging zo ver dat Allen in haar onderzoek van oudere informanten te horen kreeg
hoe zij zich de strenge straffen konden herinneren die de kerk uitdeelde als ze
op deelname aan een tambú bijeenkomst werden betrapt. Niet alleen namen de
priesters de drums in beslag, maar de deelnemers werden zweepstraffen opgelegd
en soms ook uit de kerk verbannen (Allen 2007: 35; zie ook Ariëns 2012).
De r.k. kerk had daarin in die zin gelijk dat tambú niet zo maar een dans
was. Rosalia stelt tambú gelijk aan een levenswijze of volksgeloof, of zoals de
etnologen Juliana en Brenneker het optekenden uit de mond van een van hun
informanten, Tambu di bida (tambú van het leven) (Rosalia 1996: 32-35; Allen
2007: 35). Rosalia vergelijkt het onder meer met de Afro-Braziliaanse candomblé
en de Afro-Surinaamse winti. Allen relateert het daarnaast ook aan het AfroCuraçaose systeem van brua. Vaak is gedacht dat brua alleen bestaat uit kwade
krachten, black magic (zumbi, spiritu malu, alma malu, satanas, djabel), maar
Allen (2007) en Ansano (1990) lieten zien dat het veel verwantschap vertoont met
de obeah die ook elders, met name in het anglofone Caraïbisch gebied voorkomt,
met inderdaad een negatieve kant, maar minstens zo zeer een positieve, letterlijk
helende kant, fysiek en sociaal, evenals een dimensie van divinatie en directe
communicatie met geesten (van overleden voorouders). Ook onder Nederlandse
medici wordt brua inmiddels erkend als een combinatie van beide. De hasidó di
brua, een brua specialist, houdt zich met beide aspecten, de positieve én de negatieve, bezig. En net als in candomble, santeria en vaudou vallen in het Curaçao’s
Afro-religieus systeem katholieke heiligen samen met heel andere niet-kerkelijke
functies of machten.
Dat is bijvoorbeeld het geval met de heilige Antonius van Padua, die net als in
de vaudou volgens Rosalia op Curaçao samenvalt met de oorspronkelijke Yoruba
godheid Papa Legba, de bemiddelaar tussen mensen en goden (Rosalia 1996:
100). Hem kan om de meest uiteenlopende gunsten en bescherming worden
gevraagd. De viering van zijn naamdag, 13 juni, staat meer bekend als Lele Toni
en kan soms negen achtereenvolgende dagen duren, waarbij gedanst wordt op
het ritme van de drum voor een altaar met daarop alle mogelijke soorten fruit,
kaarsen, rum en in ieder geval een beeld van ’Toni’ die heel persoonlijk wordt
bejegend (Allen 2007: 241-3). ’Er wordt gebeden en gezongen en de dames trekken telkens als ze voor Sint Antonius komen haar rokken (wel wat al te hoog)
op. Antonius houdt daarvan, beweren ze. De liedjes worden met handengeklap
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begeleid en in de tekst wordt de heilige zeer familiair aangesproken met Toni. Vast
vraagt men hem drie zaken: de eeuwige zaligheid, geld om te kunnen fuiven en
een kerel, mari, om te trouwen. Maar tevens wordt hij bedreigd, omdat iedereen
uit ondervinding weet, dat hij lang niet alles geeft, wat de vereersters hem vragen.
Ze maken hem uit voor bandiet, gierigaard en armoedzaaier’, aldus etnoloog en
pater, Paul Brenneker. Sterker nog, regelmatig wordt Toni door zijn volgelingen
gestraft als hun wensen niet uitkomen: ‘hij wordt met zijn gezicht naar de muur
gedraaid, geblinddoekt, een paar uur in de hete zon gezet, gezweept met een
stuk touw, met het hoofd omlaag in een emmer water gezet en zelfs onthoofd’.
’Vandaar nogal eens een Antonius met gelijmde hals’, zo constateerde Brenneker
(geciteerd in Witteveen 2009: 10).
Tambú was dus een expressie van spiritualiteit, maar ook een vorm van protest
van de sociale onderklasse tegen de sociale en raciale status quo. In de liederen
werden de treurige levensomstandigheden kritisch beschouwd en beklaagd, maar
ook werden teksten gezongen waarin onderling kritiek werd geuit en die als sociale controle werden aangewend (Rosalia 1996: 97-110). Om dit satirisch aspect
konden, ondanks de verboden en net als bij de Surinaamse du, zelfs tambú performances worden ingehuurd door mensen uit de koloniale elite om hun huisfeesten
te verluchtigen met liederen waarin hun opponenten voor gek werden gezet. En
soms werd er dan ook meegedanst. Allen voegt er bovendien nog een andere
belangrijke dimensie aan toe, namelijk dat de tambú, tegen alle gender conventies
in, de grenzen van een door mannen gedomineerde samenleving doorbrak door
de leidende voorzang voor vrouwen te reserveren (Allen 2007: 236-7). En ook
al zijn steeds meer mannen tegenwoordig die voorzang gaan claimen, toch is de
prominente plaats van vrouwen in de tambú performance nog steeds opvallend
groot (zie Ariëns 2012).

Foto 6: Privé-altaar voor San Antoni en privé-altaar bij een huis (Foto’s: Ieteke Witteveen);
Rechts: altaar samengesteld door Tirzo Martha voor Museo Tula (foto: Alex van Stipriaan).
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De Lele Toni dansen schijnen vrijwel verdwenen, de huisaltaren voor Toni en
andere geesten en heiligen echter (nog?) niet, al lijkt het inmiddels wel tot het
bedreigde erfgoed te zijn gaan behoren (zie Witteveen 2009) en het is de vraag hoe
algemeen brua nog wordt beleefd onder de Afro-Curaçaoenaars. Al kunnen hier
de woorden van de Nederlandse arts die lang op Curaçao woonde zeer op zijn
plaats zijn: ’De buitenstaander merkt van die geheime activiteiten hoegenaamd
niets, maar de buitenstaander wordt nu eenmaal totaal geen blik gegund in de
keuken van deze knus ogende, maar in wezen hermetische samenleving’ (Rutten
2003 : 5). De tambú, daarentegen is meer openbaar dan ooit (zie Ariëns 2012) en
lijkt zelfs aan een nieuwe opmars te beginnen, of is in ieder geval nooit echt weg
geweest. Het is onlosmakelijk verbonden met de Afro-Curaçaose popular culture,
het wordt in de volle openbaarheid beleefd, en kerk en overheid beseffen dat het
een onbegonnen zaak is zich nog tegen dit immaterieel erfgoed teweer te stellen.
De instrumenten en de muziek zijn nauwelijks veranderd in de loop der tijd,
maar de context wel. De muziek wordt nu elektrisch versterkt, er worden speciale
podia en tenten opgezet, men gaat er per gemotoriseerd vervoer heen en iedereen
ziet er volgens de laatste mode gekleed uit. Maar ook de inhoud van de liederen
lijkt veranderd, enigszins vergelijkbaar met de calypso van Trinidad. De relatie
met een –wellicht meer ruraal Afro-volksgeloof (zie Rosalia 1996: 70, 100) lijkt
in het geürbaniseerde Curaçao sterk op de achtergrond te zijn geraakt. Nog steeds
kan er een toon van protest- en sociaal commentaar doorklinken, maar vermaak
lijkt toch belangrijker te zijn geworden en vaker lijkt de dubbele betekenis van
veel teksten, die vroeger noodzakelijk was om de slavenmeesters en koloniale
autoriteiten om de tuin te leiden, nu het voertuig te zijn voor dubbelzinnigheid
op liefdesgebied. Kortom, popularisering die daardoor minder bedreigend is voor
de status quo, maar wellicht tegelijkertijd ook een verandering is die de toekomst
van dit erfgoed zeker stelt.

MENTAAL ERFGOED. ’ZIJ KUNNEN ONZE GESCHIEDENIS NIET SCHRIJVEN’
Mentaal Caraïbisch erfgoed in Nederland bestaat op twee manieren, namelijk
datgene dat in eeuwen is opgebouwd in Nederland zelf in relatie tot het Caraïbisch gebied en datgene dat door de Caraïbische diaspora in Nederland is terecht
gekomen. In zichzelf vallen die twee soorten Caraïbisch erfgoed in Nederland
ieder uiteen in een sterk koloniaal deel, dat, om de complexiteit nog te vergroten,
ook nu nog sterk aanwezig kan zijn, en een anti- en postkoloniaal deel, dat zich
ook al in de koloniale tijd voordeed.
Vier citaten mogen dat illustreren. De eerste twee komen uit de West Indische
Gids (WIG), halverwege de jaren 1920. Twee heren komen aan het woord die
door geschriften en lezingen veel invloed hadden in Nederland op de beeldvorming over Suriname en de toenmalige Antillen. Beiden hadden er lang gewoond
en/of veelvuldig rondgereisd. De een was C. van Drimmelen die tussen 1884 en
1921 vele bestuursfuncties in Suriname vervulde, de ander C.K. Kesler die archivaris was van de West-Indische Kamer van het Koloniaal Instituut, het huidige
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam.
In 1926 schreef Van Drimmelen een stuk in de WIG, onder de titel ‘De Neger
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en zijn cultuurgeschiedenis’. Daarin stelde hij zich in felle bewoordingen teweer
tegen de vermeende superioriteit van de Europeaan en witte Amerikaan en diens
ongelijke behandeling van de rest van de wereld. ’Zelfzucht en heerschzucht zijn
nog steeds de niet uitgedreven cultuur-duivels der blanke overheerschers. De
gekleurde rassen worden door dezen bij voortduring nog gering geschat en waar
blanken en negers samenwonen, is het een gewoon verschijnsel, dat de loonen der
blanke arbeiders 6 a 7 maal hooger zijn dan die der kleurlingen’ (Van Drimmelen
1926: 386). Mede door het slachtofferschap door toedoen van dit soort systemen,
zegt hij, heeft de zwarte man of vrouw nog niet (voldoende) kunnen bewijzen dat
zij niet onderdoen voor de witte man of vrouw. Hij weet niet ’waarom de evolutie
van den geest bij den neger in Midden-Afrika eeuwenlang heeft stilgestaan […],
maar vast staat, dat de afstammelingen der uit bedoeld deel van Afrika naar
Amerika overgebrachte negers zeer vatbaar zijn voor de beschaving, waarop wij
westerlingen zoo prat gaan en dat velen onder hen, onder gunstige omstandigheden, den achterstand wonderlijk snel inhalen. Er bestaat ongetwijfeld verschil in
geest en gemoedsgesteldheid tusschen blank, zwart, rood en geel, maar niet meer
dan tusschen menschen van eenzelfde ras’. Hij toont zich bovendien cultuurrelativistisch als hij zegt dat het een westerse maatstaf is om te oordelen ’dat
spaarzaamheid en volhardend doorzetten zelden zijn hoofddeugden zijn’, want in
dat geval moet de westerling ook toegeven, ’dat hij guller, milder, minder heb- en
baatzuchtig is dan de blanke’(Van Drimmelen 1926: 388). Maar wat Van Drimmelen het belangrijkste vindt is dat de zwarte mens in zichzelf gaat geloven en,
wat hij noemt, rasgevoel en rastrots gaat ontwikkelen. Hij wijst daarbij op de joden, die ondanks assimilatie ook trots blijven op hun joodse identiteit, en ook op
de Marrons die weigerden zichzelf te laten uitbuiten. ’Dergelijke feiten behooren
den negerkinderen te worden voorgehouden, opdat zij van de verlammende,
verslappende gedachte zullen worden verlost, dat zij tot een minderwaardig ras
behooren. Toon hun uit eigen geschiedenis aan, dat zij dwalen, dat zij in verstandelijk en geestelijk opzicht niet behooren onder te doen voor welk ras dan ook en
leer hun dat geestdrift, gewijd aan zelfverbetering, hun weldra het juiste inzicht
zal schenken’(Van Drimmelen 1926: 393-4). ’Negers hebben zich ten allen tijde
onderscheiden, maar er is nooit bijzondere aandacht aan geschonken en voor de
Afro-Amerikanen, die vier eeuwen in een hel verkeerden, is een baanbrekende
studie van het ras nog niet geschreven’ (Van Drimmelen 1926: 397)
Kortom, de gekoloniseerde zwarte mens doet in principe in geen enkel opzicht
onder voor de witte mens, maar heeft door zijn eeuwenlang onderworpen positie
nauwelijks kans gehad zich door westerse beschaving op een gelijk niveau te
manifesteren. Dat heeft geleid tot geïnternaliseerde minderwaardigheidsgevoelens, terwijl er toch genoeg is om trots op te zijn, alleen is dat nog nauwelijks
onderzocht en erkend.
In het volgende nummer van de West-Indische Gids schrijft Kesler hierop
een repliek. ’Trotsch mag men zijn, – behoudens de ieder geboden menschelijke
bescheidenheid, – op, wat men zelf gedaan heeft, op wat men tot stand bracht,
om de gemeenschap vooruit te brengen, eigen geluk en dat der mede-menschen te
bevorderen. En dit aanvaardende, zal de Afro-Amerikaan, die nadenkt en de hand
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in eigen boezem steekt, moeten zeggen: Voor mijn land en volk heb ik zoo goed
als niets gedaan; wat daar is, is, hoe gebrekkig dan ook, gewrocht door blanken;
ik critiseer, ik keur af, maar ik bouw zoo goed als niets op. Wie wat doet, is de
Britsch-Indiër, dien ik als ”koelie” veracht en bespot, wie leiding geeft en den weg
aanwijst, is de Europeaan, dien ik becritiseer, voor wiens gebreken ik een open
oog heb. Uit eigen kracht heb ik nog niets tot stand gebracht, noch in Suriname,
waar ik nog niet de leiding in handen heb, noch op Haïti, waar ik die gehad heb,
doch de kracht en het zelfbedwang miste, om haar te behouden.
Zoo, en niet anders zal de nadenkende Afro-Amerikaan moeten spreken, als hij
oprecht wil zijn. […] Daarom geen cultuur-historie van het negerras op onjuiste
grondslagen rustende, geen cultuur-historie, met de tendenz, het voor te stellen,
als steeds onderdrukt door den door eigenbaat en zelfzucht bedorven blanke,
maar het opgeheven tot mensch, gelijkwaardig aan dien blanke. Dat is een zwaar,
maar geenszins onmogelijk werk’ (Kesler 1927: 67-68).
Net zo min als Van Drimmelen wil Kesler denken in termen van inherent inferieure en superieure rassen, maar ontkent dat de gekoloniseerde Afro-Caribiër
iets heeft om trots op te zijn – ’dat de geschiedenis van het negerras op deze wijze
allerminst geschikt is, om den jongen Afro-Amerikaan trots op zijne afstamming
in te boezemen’ (Kesler 1927: 62)– laat staan dat hij zich slachtoffer zou mogen
voelen van witte onderdrukking. Daarin verschilden deze mannen absoluut.
Maar wat zij heel erg deelden was de opvatting dat de zwarte mens in ontwikkeling sterk achterliep op de westerse beschaving en alleen onder westerse leiding
vooruit zou kunnen komen, uiteindelijk misschien zelfs tot op het niveau van die
westerling zelf. Ondanks de enigszins cultuur-relativistische blik van Van Drimmelen, delen ze tegelijkertijd ook een cultuuressentialistische opvatting dat er rassen zijn, met kenmerkende eigenschappen, waarbij bijvoorbeeld een gebrek aan
volhardendheid en spaarzaamheid en een teveel aan gemakzucht tot de essentie
van de zwarte mens behoren en, niet toevallig, in omgekeerde mate juist wel bij de
witte mens. Kesler vond dan ook meer dan zestig jaar na dato dat de –toch al niet
vooroplopende- afschaffing van de slavernij eigenlijk te vroeg was gekomen. Of
liever gezegd, in plaats van het, mislukte, tienjarig Staatstoezicht had er, volgens
hem, een veel langduriger apprenticeship systeem moeten zijn. ’Als kinderen, die
uit eene donkere ruimte plotseling in het volle licht gebracht werden, zoo moesten de negerslaven van gisteren zoekend en tastend, verblind door dat licht, hun
weg trachten te vinden; moesten zij zonder middelen en zonder voortgeholpen te
worden, trachten zich een bestaan te scheppen te midden van een hun vreemde
maatschappij van vrijen. […] Eeuwen waren zij aan de plantages gebonden geweest, en toen zij de vrijheid kregen, vonden zij niets beters te doen dan van die
vrijheid te gaan genieten door niets te doen, of te trachten den heer te spelen’(
Kesler 1927: 61-62).
Een dergelijke vorm van raciaal en cultuuressentialistisch denken, in combinatie met het bijbehorend paternalisme, is typerend voor de wereldvisie waarmee
Nederland al heel lang was gevoed vanuit de koloniale ervaring, vanuit de
wetenschap en voor velen ook vanuit hun (bijbels) geloof. Dat is wat ik mentaal
erfgoed noem, omdat het tot op heden tot de deels onbewuste, maar wel steeds
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doorgegeven mindset van de Nederlandse bevolking behoort. ’Zij zijn anders,
nog niet zo ver als wij, maar vanuit onze beste bedoelingen zullen we hen helpen
vooruit te komen’. Dat leidde tot alledaags en tot institutioneel racisme waarvan
in Nederland in allerlei hedendaagse en felle discussies blijkt hoe diepgeworteld
dat nog altijd zit, juist omdat het door velen zo hartgrondig wordt ontkend.
Antropoloog Gloria Wekker noemt dat ’witte onschuld’, voortkomend uit een
mentaal cultureel archief dat in eeuwen kolonialisme is opgebouwd. Dienke Hondius liet bovendien zien hoe de koloniale geschiedenis Europeanen heeft gevoed
met een wereldvisie die zij duidt als een combinatie van paternalisme, exotisme
en racisme, waarbij de zwarte ‘ander’ als inferieur wordt weggezet maar even
goed verheerlijkt kan worden onder meer vanwege diens vermeende vrije natuur,
lichamelijkheid en sensualiteit. Die beelden en ideeën zijn ook vandaag nog grotendeels onderdeel van het mentaal erfgoed (Hondius 2014: 15-57, 321-337).

Links: Antilliaanse en
Surinaamse verpleegsters
in opleiding in Rotterdam,
1958. Rechts: en kantoorsituatie in Nederland ca. 1965.
(foto’s: Nationaal Archief
en Min.v.CRM 1968)

Het gecompliceerde is dat dit mentaal erfgoed deels ook tot het cultureel archief
is gaan behoren van de gekoloniseerde zelf, ook in het land van de voormalige
kolonisator. Zo is het opmerkelijk hoe Chan Choenni, zelf van Hindostaans-Surinaamse afkomst, in zijn boek over veertig jaar Hindostaanse Surinamers in Nederland (2014) een zeer essentialistische rol toebedeelt aan hun cultureel erfgoed.
Hij ziet dit als wezenlijk voor de identiteit van de groep en als verklaring voor
hun relatieve succes in de Nederlandse samenleving, omdat, zo stelt hij, zij nazaten zijn van een hele oude en grote beschaving waardoor hun etnisch-culturele
identiteit ’robuuster en diepgaander’ is dan bijvoorbeeld die van Afro-Surinaamse
Nederlanders en dat geldt ook voor hun (arbeids-)ethos (Choenni 2014: 399Alex van Stipriaan Caraïbisch erfgoed in de Nederlandse Black Atlantic
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405). Zelf leerde ik op de middelbare school rond 1970 bij aardrijkskunde, toen
Suriname nog net ’bij Nederland hoorde’ ook al dat ’de creool’ vrolijk van aard
was, pluk de dag als motto had en hield van feestvieren en dat ’de Hindostaan’
een ijverige en spaarzame werker was en sterk op zijn familie gericht. Laatstgenoemde allemaal waarden die ook in de Nederlandse cultuur hoger gewaardeerd
stonden dan eerstgenoemde en dus gemakkelijk passen in het mentaal erfgoed dat
de blik op de Afro-Surinamer en Afro-Nederlander bepaalt.
Ook het zwarte mentaal erfgoed waarop Van Drimmelen een eeuw geleden al
wees, gekenmerkt door geïnternaliseerde minderwaardigheid, is duidelijk in
Nederland aanwezig. Dat bleek onder meer uit het onderzoek naar sporen van de
slavernij in deze samenleving zo’n tien jaar geleden (Van Stipriaan et al. 2007).
Enkele citaten van Afro-Nederlandse informanten:
‘De slavernij heeft nu nog gevolgen: bijvoorbeeld onderling wantrouwen onder
Surinamers, het feit dat ze geen eenheid vormen, dat ze een krabbenmentaliteit
hebben[elkaars succes misgunnen en tegenwerken]… Er is veel zelfhaat’ (Van
Stipriaan e.a. 2007: 139)
‘Ik heb vermoedens dat de slavernij nog doorwerkt in alledaagse levens, maar
zoiets kun je nooit hard maken. Een voorbeeld is dat ik geloof dat langdurige
onderdrukking roomser maakt dan de paus uit vrees voor straf. Zo heb je in
Suriname van die hele donkere families die zo wit leven dat ze hun eigen Afrocultuur verloochenen’ (Van Stipriaan e.a. 2007: 140).
Een informant noemt de verdeel-en-heers-politiek van slavenmeesters op de Antillen. ’Vergelijk dat met een hedendaagse zwarte portier bij een discotheek, die
bij toelating erger discrimineert dan zijn witte collega’s door zwarte mensen, zijn
eigen soortgenoten, niet binnen te laten’ (Van Stipriaan e.a.2007:118).
Steeds meer en steeds openlijker wordt er inmiddels over dit mentaal erfgoed
van zelfhaat gesproken, die maakte dat mensen zichzelf zo lelijk vonden dat ze
hun haar lieten ontkroezen, hun huid bleekten of met een lichter gekleurd persoon kinderen kregen zodat die minder donker zouden zijn. De onderliggende
gedachte daarbij was bovendien: meer kansen in de (witte) samenleving. Dit
Caraïbisch mentaal erfgoed in Nederland is aan het verschuiven. Natuurlijk haar,
trots op de eigen kleur, sterk maken voor eigenheid zijn aan een enorme opmars
bezig. Dat betekent onder meer dat erfgoed herontdekt wordt of opnieuw uitgevonden. Zo zijn er tegenwoordig allerlei hairdesigns van zwart haar te zien die
compleet nieuw zijn, maar soms ook heel sterk doen denken aan wat te zien is op
oude prenten en foto’s in de koloniale erfgoedcollecties.
Die herontdekking van het eigene betekent bijna automatisch ook ondergraving, of in ieder geval aanvechten van het mentaal erfgoed waar grote delen van
wit Nederland (nog) uit put. Opnieuw twee citaten.
‘Zodra zwarten met hun geschiedenis bezig zijn, worden ze uitgemaakt als ‘te
emotioneel’. Nederlanders hebben hun eigen geschiedenis goed beschreven en nu
wij ons perspectief willen laten zien is het moeilijk. Ze dwingen ons in een positie
dat wij ons daarvoor gaan verontschuldigen of gaan verklaren’ (Van Stipriaan e.a.
2007: 139).
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Marrons met allemaal verschillende kapsels, ca. 1890 (Detail. Foto: Julius Muller, collectie Tropenmuseum)

‘Zij kunnen onze geschiedenis niet schrijven […]. Je vraagt toch ook niet aan een
Duitser om te vertellen over de Tweede Wereldoorlog? Je kunt degene in de gaskamers toch niet vragen objectief te zijn? Als het aan mij ligt moeten onderzoekers
naar het slavernijverleden een Afrikaans perspectief hebben. Want het ligt niet
alleen aan je huidskleur, ook Afrikanen kunnen eurocentrisch geschoold zijn. Dat
witte verhaal hebben we nu wel gehoord’ (Van Stipriaan e.a.2007: 121).
In de Zwarte Piet-discussie blijkt hoezeer een groot –maar inmiddels wel afnemend– deel van de Nederlandse bevolking moeite heeft kritisch naar dat mentaal
erfgoed te kijken, zelfs maar om toe te geven dat er wellicht enig verband met
een koloniaal c.q. slavernijverleden zou kunnen bestaan (Van Stipriaan 2015a:
417-421). Het is voor hen een traditioneel, maar ahistorisch –want huns inziens
onveranderlijk– ’onschuldig’ kinderfeest (zie Van Stipriaan 2015b). Wekker koos
haar titel ’witte onschuld’ niet voor niets. Maar zelfs als een nog veel grotere
groep Nederlanders vanuit anti-racisme en inclusiviteit in de multiculturele samenleving, die Nederland nu eenmaal is, afstand doet van Zwarte Piet en/of hem
compleet laat transformeren, dan nog is daarmee het probleem niet opgelost.
En dat heeft alles te maken met hoe de geschiedenis wordt beleefd, of, zoals de
socioloog Jo Littler het formuleerde ’the paradigm of white past, multicultural
present’. Daarin gaat het er volgens haar om dat tegenwoordig steeds meer erfgoedinstellingen gevoeliger worden voor en bewuster worden van de (grote) lacunes in hun collecties en in het publiek dat ze bereiken, maar dat ze nog niet goed
beseffen dat niet alleen het heden, maar ook het verleden multicultureel is (Littler
2004: 10-13). Samenlevingen, zoals de Nederlandse beschouwen hun verleden en
daarmee hun erfgoed als ‘wit’. Ze zijn pas zeer recent multicultureel geworden,
is het idee, dat heeft dus nog nauwelijks een plaats in de eigen geschiedenis en
het gaat gepaard met de connotatie van ’problematisch’. Maar de welvaart, de
taal, wetenschap, kunst, design, consumptiegoederen zijn ondenkbaar zonder de
bijdrage en invloed van de gekoloniseerde en in slavernij gehouden volken in de
koloniale imperia.
Ruim twee decennia geleden ijkte Paul Gilroy 1993) de term ’the Black Atlantic’ en liet zien hoe slavenhandel en slavernij in het Atlantisch gebied aan de basis
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liggen van de westerse moderniteit. Toch is het daarmee nog geen vanzelfsprekend
deel van het mentaal erfgoed geworden, dat lijkt vooralsnog één hoofdkleur
te hebben: wit. Een interessante opmerking in dit kader werd gemaakt door
antropoloog Markus Balkenhol, die zich recentelijk publiekelijk afvroeg12, of
het Meertensinstituut voor Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en
cultuur niet zou moeten fuseren met het KITLV gespecialiseerd op onderzoek van
Zuid-Oost Azië en het Caraïbisch gebied en daarbinnen met name de voormalige
koloniën Indonesië, Suriname en de Nederlandse Caraïben. Balkenhol deed dat
overigens in het Tropenmuseum, een toepasselijke plaats, want ook dit voormalig
Koloniaal Museum zou niet misstaan in de fusie die hij voorstelde. Het Amsterdam Museum deed overigens een interessante poging tot het veelkleuriger en
inclusiever maken van het verleden door in zijn tentoonstelling over de Gouden
Eeuw naast de bekende regentenportretten en schilderijen ook teksten over de
Caraïbische slavernij te hangen, met als herkenningsobject een Afro-Surinaamse
angisa (hoofddoek).

CONCLUSIE
Wat is nu Caraïbisch erfgoed? Mijns inziens is dat alles dat in het verleden is
geproduceerd –materieel, immaterieel en mentaal– in, voor en in relatie tot het
Nederlands Caraïbisch gebied en dat nu door heel verschillende groepen en om
heel verschillende redenen wordt uitgekozen om voor latere generaties te worden
bewaard. Die drie dimensies zijn totaal met elkaar verweven. Fort Zeelandia
heeft weinig betekenis zonder de verhalen over zijn eeuwenlange moorddadige
karakter, de tambú is niet voor te stellen zonder de drum, Zwarte Piet is een
verhaal, een fysieke verschijning en een product van mentaal erfgoed evenals de
discussie erover.
Tegelijk laten ze alle drie ook zien hoezeer erfgoed altijd omstreden is. Voor
de een is Fort Zeelandia een symbool van een groots koloniaal verleden waarin
de Nederlandse driekleur in alle hoeken van de wereld wapperde. Voor de ander
staat het symbool voor de hel die mensen elkaar kunnen aandoen, voor weer
anderen is het een combinatie van beide. Tambú en brua waren en zijn cultuurfenomenen die door velen, met name in de lagere regionen van de samenleving,
als eigen werden gekoesterd en als steun in een moeilijk bestaan werden beleefd,
terwijl kerk en overheid het te vuur en te zwaard bestreden vanwege hun vermeend ondermijnend karakter. De omstredenheid van raciaal denken als mentaal
erfgoed hoeft geen betoog.
Dat omstreden of betwiste karakter van erfgoed komt ook terug in de vraag
naar het eigenaarschap van erfgoed. Bijvoorbeeld Fort Zeelandia kan als erfgoed
door zoveel verschillende partijen worden geclaimd vanwege het bijzondere belang voor hen, van heel klein lokaal tot internationaal en zelfs op wereldschaal,
dat het ondoenlijk is hen het ook allemaal te laten beheren. De oplossing is in
woord en (financiële) daad hen wel allemaal een zichtbare en hoorbare stem te
12 Interventie van Markus Balkenhol tijdens de boekpresentatie in het Tropenmuseum te Amsterdam

van Gloria Wekkers White Innocence, 27 mei, 2016.
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geven. Daar lijken de beheerders, Surinaamse overheid en Stichting Surinaams
Museum, een eigen weg in aan het zoeken te zijn met het historisch museum, de
herdenkingsplek voor de Decembermoorden en de toerismefunctie, maar tegelijk
blijken de claims die machthebber Bouterse een paar keer op het fort legde hoe
fragiel die weg nog is.
Omstreden is ook de identiteitsfunctie die per definitie in erfgoed als groepsbepalend fenomeen zit en waarmee het onderdeel wordt van wat tegenwoordig identity
politics wordt genoemd. Dat geldt eens te meer voor Caraïbisch erfgoed, omdat
de Surinaamse en Antilliaanse samenlevingen gedwongen creaties van Nederland
zijn, getypeerd door veel geweld, ongelijkheid en verdeel-en-heers beleid. Slechts
een heel klein deel van de al bestaande Inheemse samenlevingen is die dans min of
meer ontsprongen. Bovendien zijn deze samenlevingen ook nog eens substantieel
in diaspora gegaan naar de voormalige kolonisator, omdat hun mentaal erfgoed
hen nauwelijks een andere keus liet: afhankelijkheid. Iedere etnische groep, of erfgoedgemeenschap, heeft door deze historische ontwikkelingen zijn eigen erfgoed,
waardoor van nationaal erfgoed weinig sprake is en er ook nog eens verschillende
erfgoedvelden aan de twee kanten van de Atlantische Oceaan zijn ontstaan. De
ene erfgoedgemeenschap is bovendien rijker en machtiger dan de andere en kan
er dus ook meer in investeren. De vraag is dan ook wat precies de inhoud is van
het vaak door Nederland, maar nauwelijks door de Caraïbische landen gebezigde
concept van ‘gedeeld erfgoed’.
Erfgoed is tegelijk ook dynamisch en daar ligt waarschijnlijk de oplossing
van een aantal van de geconstateerde problemen. Omdat erfgoed altijd maar
een selectie is uit het verleden in een steeds verschuivend heden, vallen vroegere
keuzes weg en worden nieuwe gemaakt. Konings- of Koninginnedag met alle
bijbehorende festiviteiten werd in koloniaal Suriname uitbundig gevierd, maar
is, logischerwijs na de onafhankelijkheid in 1975 geheel uit beeld verdwenen.
Daar staat tegenover dat vrijwel iedere etnische groep in Suriname nu een eigen
nationale dag heeft.
Brua en joodse religie lijken op Curaçao een langzame dood te sterven, maar
tambú is levender dan ooit, en het straatcarnaval dat een eeuwenoude traditie
lijkt, is op Aruba en Curaçao pas in respectievelijk 1954 en 1970 ingevoerd (Tak
1997: 85). Ook Suriname begint door zijn Braziliaanse migrantenpopulatie langzaam aan het carnaval te wennen. Wie weet is het ook daar over enkele decennia
een eigen nationale traditie geworden. Nu al participeren veel Surinaamse Nederlanders in het Rotterdamse zomercarnaval. Ontstaan in (katholiek) Europa,
werd het naar de Amerika’s geëxporteerd als deel van de koloniale cultuur. Daar
werd het toegeëigend door de slaafgemaakte bevolking die er haar eigen expressie
van protest van maakte. Nu is het iets typisch Caraïbisch geworden, dat ook in
ieder geval op de eilanden niet meer kan ontbreken en eigen is geworden. En in
de diaspora is het als Antilliaans carnaval teruggekomen naar Nederland en heeft
daar als grootste eendaagse festival inmiddels een vaste plaats op de kalender
veroverd. Zou dit pas echt gedeeld (Caraïbisch) erfgoed zijn?
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n Valika Smeulders

Slavernij, erfgoed, herdenken en identiteit
in het Koninkrijk

rfgoed is datgene uit het verleden waar mensen betekenis aan toekennen.
In de keuze welke aspecten van het verleden levend worden gehouden,
heeft de staat de meest bepalende stem, onder meer door voor te schrijven wat officieel wordt herdacht. Maar groepen uit de samenleving geven er ook
mede vorm aan. In Suriname is vanaf 1863 herdacht dat de kroon de vrijheid
heeft verleend aan slaafgemaakten. Sinds 2002 wordt het einde van de slavernij
ook in Nederland landelijk herdacht. Welke betekenis wordt daarmee toegekend
aan het verleden en de plaats die de sociale geschiedenis van slavernij inneemt in
de huidige samenleving? Zijn er ook andere manieren van terugkijken mogelijk?
Onder Curaçaoënaars raakt sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw het
herdenken van het verzet van de slaafgemaakte Tula langzamerhand steeds meer
ingeburgerd. Ook op Sint Maarten is in de afgelopen tien jaar een geheel eigen
herdenking uitgevoerd waarin agency van slaafgemaakten een centrale rol speelt.

E

Rijdend in een huurauto over het Caraïbische Sint Maarten ontvang ik met enige
regelmaat verwarrende berichten op mijn telefoon. Mijn Nederlandse telefoonprovider laat mij achtereenvolgens per sms weten dat ik aangekomen ben op Curaçao, dan weer op Guadeloupe, op Desirade, en tot slot weer op Sint Maarten.
Verwarrend, omdat ik het eiland niet heb verlaten. Maar ook begrijpelijk, want
de eilanden om Sint Maarten heen liggen zó dichtbij dat je ze bijna aan kunt
raken. En Sint Maarten zelf bestaat uit twee delen. Het bereik van de zendmasten
houdt zich niet aan de formele landsgrenzen. Voor de telefoonprovider is dat een
belangrijk onderscheid, want het Franse deel van Sint Maarten is onderdeel van
de EU en daar geldt het EU-tarief. Nederlands Sint Maarten is, hoewel het een
land is binnen het Koninkrijk, voor mijn provider ‘zone 3’: de kosten bedragen er
ruim acht keer het EU-tarief.
Gezien vanaf het eiland zijn die door Europese overheden en multinationale
bedrijven getrokken economisch-politieke grenzen slechts papieren abstracties.
Ga je naar het strand of eten in Baie Rouge, dan sta je er nauwelijks bij stil dat je
oversteekt naar de Franse kant. En de mensen die er wonen vertellen me dat het
heel normaal is dat je naasten of jijzelf elders zijn geboren (zestig procent van de
bevolking van Nederlands Sint Maarten is migrant, volgens cijfers van de VN).1
Wat telt zijn niet de geconstrueerde ‘nationaliteiten’, maar de intermenselijke
relaties. Dat gold ook in de koloniale periode, toen slaafgemaakten op beide
1

http://esa.un.org/miggmgprofiles/indicators/files/SintMaarten.pdf
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delen van het eiland één gemeenschap vormden (Paula 1993; Sekou 1996). Die
grensoverstijgende solidariteit maakt Sint Maarten een bijzonder verhaal binnen
de grotere geschiedenis van de afschaffing van de slavernij én een interessante
casus in een artikel over het toekennen van betekenis aan het verleden en onze
hedendaagse verhouding tot dat verleden.
Dit artikel is gebaseerd op een werkreis naar Sint Maarten in 2016, mijn
promotieonderzoek in onder meer Suriname en Curaçao (Smeulders 2012), mijn
voortdurende onderzoek in Den Haag en betrokkenheid bij het herdenken van
slavernij in de stad waar de Koninkrijksregering zetelt. Het is gebaseerd op literatuur, berichten uit de media, interviews en mijn eigen ervaringen opgedaan in
mijn werkzaamheden op het gebied van erfgoed en slavernij.
In dit artikel ga ik in op de vraag welke ontwikkelingen waarneembaar zijn
in de herdenking van het trans-Atlantisch slavernijverleden in diverse gebieden
die deel waren van het Koninkrijk der Nederlanden in 1863, specifiek Suriname,
Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Zoals gezegd bepalen staat en burgers
aan welke aspecten van het verleden betekenis toegekend wordt. Het Koninkrijk
bestaat uit meerdere ‘staten’ (gebiedsdelen en landen, waar Suriname sinds 1975
niet meer bij hoort) waar de herdenking van de trans-Atlantische slavernij niet
hetzelfde is, wat een vergelijking interessant maakt. Suriname en Curaçao zijn
ook wel ‘the darlings of the empire’ genoemd (Roitman 2016: 377). Vergeleken
met Suriname en Curaçao is het verleden van Sint Maarten veel minder bekend,
wat de ontwikkelingen in de herdenking op het bovenwindse eiland des te interessanter maakt. Die onbekendheid met delen van het slavernijverleden van
het Koninkrijk en de verschillen in herdenken leiden tot een tweede vraag: Hoe
verhoudt de geschiedenis en het herdenken in het bestuurlijke centrum van het
Koninkrijk, Den Haag, zich tot de andere gebiedsdelen?
In het eerste deel schets ik hoe wordt stilgestaan bij het slavernijverleden in
achtereenvolgens Suriname, op Curaçao en in Nederland, en hoe dat in de tijd
veranderd is. In dit eerste deel volsta ik met korte uiteenzettingen van de rol van
de staat en de invloed van groepen uit de samenleving, dit omdat de geschiedenis
waarop deze herdenkingen zijn gebaseerd vrij algemeen bekend is. Het tweede
deel is iets anders van opzet. Over het slavernijverleden van Sint Maarten is nog
maar weinig geschreven en buiten het eiland zelf zijn maar weinig mensen bekend
met dit specifieke verhaal. Alvorens in te gaan op de herdenking op Sint Maarten
geef ik daarom een impressie van relevante aspecten van het slavernijverleden
daar. Vervolgens richt ik me op Den Haag, als zetel van het Koninkrijk, waar
de uiteenlopende lokale herdenkingen met elkaar verbonden zouden kunnen
worden. Ook Den Haag heeft een slavernijverleden dat nog weinig beschreven
en bekend is. Daarom geef ik ook voor de stad van de Koninkrijksregering een
impressie van relevante historische gebeurtenissen, eindigend in een observatie
over de herdenking daar. Tot slot volgt een reflectie op inclusiviteit in de weergave
van wat er in het hele Koninkrijk gedaan is om de afschaffing van de slavernij te
realiseren.
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HERDENKING IN SURINAME
In 1863, het jaar waarin het slavernijsysteem werd beëindigd, woonden in Suriname ruim 34.000 mensen, die voor de wet voor het eerst tot vrije inwoners van
het land werden gerekend. De Koninkrijksregering in Den Haag, aangespoord
door de koloniale overheid in Suriname en de lobby van mensen met belangen in
de Surinaamse economie, had zich gedurende de jaren daarvoor vooral gebogen
over de vraag hoe ervoor te zorgen dat de bestaande economie zou blijven draaien
en hoe de orde in de samenleving te handhaven. Staat en planters vreesden dat
de oud-slaafgemaakten niet langer onderdeel zouden willen uitmaken van de
plantage-economie en de koloniale samenleving, dat zij de voorkeur zouden geven
aan het vormen van eigen samenlevingen, zoals de Marrons (die de slavernij wisten
te ontvluchtten) al eerder hadden gedaan (Willemsen 2006). Al vanaf 1820 cultiveerde de Staat daarom een cultuur van predestinatie en dankbaarheid door het
aanmoedigen van kerstening, en het invoeren van godsdienstleerplicht. Het invoeren van de viering van de afschaffing van de slavernij was een volgende stap in dat
traject van het bestendigen van de status quo van de bestaande orde. Door jaarlijks
stil te staan bij de emancipatie zoals verleend door de kroon, ging alle aandacht
uit naar de verbetering in de leefomstandigheden van Afro-Surinamers door de
goedgevendheid van de staat, waarmee tegelijkertijd het gezag van na, maar ook
vóór de afschaffing werd gelegitimeerd (Van Stipriaan 2004; Oostindie e.a. 2013).
Maar, net zoals mensen in slavernij in Suriname een vrije geest cultiveerden
door het ontwikkelen van een eigen cultuur, is ook de 1 juli viering een uiting
geworden van zelfbewustzijn, door er een uitbundige culturele manifestatie van
te maken. Op 1 juli laat de Republiek Suriname (onafhankelijk sinds 1975) zien
dat het trots is op het Afro-Surinaamse deel van zijn roots (Van Stipriaan 2004).
Die trots komt ook tot uiting in het standbeeld dat 100 jaar na de afschaffing is
onthuld, Kwakoe, een man met verbroken ketens. Kwakoe wordt door de samenleving regelmatig spontaan aangekleed, in Marronkleding, waarmee het beeld
vooral komt te verwijzen naar zelf verworven vrijheid. De culturen die de slaafgemaakten naar Suriname brachten (de Creoolse en Marronculturen) vormen samen
met die van de inheemsen en de Aziatische contractarbeiders de samengestelde
cultuur van rainbow nation Suriname, die na zijn koloniale periode zijn eigen weg
inslaat. Dat is te zien aan de kalender van nationale vrije dagen, waarin expliciet
aandacht is voor elke specifieke bevolkingsgroep. Die eigen weg is mogelijk mede
vanwege de onafhankelijke status van het land en de bevolkingssamenstelling: de
grootste bevolkingsgroepen, afstammelingen van slaafgemaakten en contractarbeiders, identificeren zich eerder met de ervaring gekoloniseerd te zijn dan met
de kolonisator. Slavernijerfgoed wordt in Suriname daardoor vaak ervaren als
nationaal, gedeeld erfgoed, erfgoed dat groepen bindt (Smeulders 2012).

HERDENKING OP CURAÇAO
De situatie op Curaçao rondom de afschaffing van de slavernij was anders dan die
in Suriname. De natuurlijke omgeving bood ex-slaafgemaakten nauwelijks mogelijkheden om zich af te keren van de koloniale maatschappij. De staat maakte
zich weinig zorgen over leegloop van de samenleving. De verwachting was dat de
Valika Smeulders Slavernij, erfgoed, herdenken en identiteit in het Koninkrijk
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In 1888 werd de afschaffing van de slavernij op Curaçao nog gevierd als dankbetuiging van
ex-slaafgemaakten aan het gezag. Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen
Inventarisnr TM-60050755

economie, die meer divers en minder plantagegericht was dan die in Suriname,
ook zonder een systeem van gedwongen arbeid zou blijven draaien. Daar kwam
bij dat, anders dan in Suriname, de slaveneigenaren zich permanent op het eiland
hadden gevestigd. Mensen die slaven hadden gehad en mensen die slaven waren
geweest waren definitief tot samen leven veroordeeld. Zo vatte het idee post dat
de orde in de samenleving vooral gebaat was bij het zo snel mogelijk vergeten
van de slavernij. Aldus geschiedde. Na slechts enkele vieringen van de afschaffing
van slavernij werd de aandacht verlegd naar een alternatieve nationale dag: 2 juli,
dag van de vlag, dag van nationale eenheid (Smeulders 2012; Willemsen 2006).2
Tegen dat vergeten spraken activisten zich vanaf de jaren zestig van de vorige
eeuw uit. En omdat er geen slavernijherdenking bestond, konden deze twintigsteeeuwse denkers van onderaf een nieuwe herdenking opbouwen. Zij kozen voor
een geheel andere invalshoek: het verzet van slaafgemaakten tegen het systeem.
Geen viering op de dag dat de emancipatiewet van kracht werd, maar viering van
de dag dat Tula de grootste opstand van slaafgemaakten op het eiland begon:
17 augustus 1795. Daarmee wordt de aandacht gericht op de kracht van de
slaafgemaakten en de strijd om het systeem te veranderen. Op Curaçao, dat nog
altijd onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden en waar directe nazaten
van slavenhouders nog altijd deel uitmaken van lokale economische en politieke
krachtenvelden, is de totstandkoming van de herdenking een lang proces dat nog
2
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altijd voortduurt. Pas in 1998 werd een standbeeld onthuld ter nagedachtenis
van de slaafgemaakten. Dat standbeeld heeft geen centrale plek in de stad gekregen, maar staat op een plek waar slechts geïnformeerde geïnteresseerden het
zullen bezoeken (Bacilio 1999; Smeulders 2012). Bovendien is noch 17 augustus,
noch 1 juli een officiële vrije dag, zoals de dag van de vlag dat wel is. Suriname
presenteert zichzelf als een land waar diverse bevolkingsgroepen samen kwamen
(zie OSO, themanummer november 2014), een natie die mede gevormd is door
een gezamenlijke strijd tegen het oude, verdreven koloniale gezag. Op Curaçao
daarentegen wordt nog altijd gestreden om de vraag wie de ware Curaçaoënaar
is. Is dat nog steeds de op de westerse wereld gerichte, veelkleurige inwoner van
de Caraïben? Of mag de lang onderdrukte Afro-Curaçaose meerderheid nu het
gezicht van het eiland bepalen? In die concurrentiestrijd wordt het slavernijverleden vaak gebruikt om de samenleving te verdelen, niet samen te brengen.

HERDENKING IN NEDERLAND
In Nederland, het Europese deel van het Koninkrijk, is lang vastgehouden aan
het idee dat het land weinig met slavernij te maken had. Wat mensen hier lazen
en zagen over slavernij kwam meestal uit Amerika. Het waren vooral Surinamers
die zich in de jaren zestig in Nederland vestigden, die aandacht vroegen voor
het gegeven dat slavernij ook binnen het Koninkrijk had plaatsgevonden. Zo
ontstond een Caraïbisch-Nederlandse lobby voor een meer inclusieve geschiedbeleving van het Koninkrijk (Oostindie 2010; Sens 2012). Er kwamen maatschappelijk debatten op gang over erfgoed als Zwarte Piet, terminologie zoals ‘neger’,
de plaats die slavernij in de canon innam, de noodzaak voor meer onderzoek,
educatie en herdenken. In 2002 kwam een landelijk monument tot stand dat de
ontwikkeling verbeeldt van slavernij tot emancipatie. Vanaf de onthulling door
(toen nog) koningin Beatrix vinden jaarlijks 1 juli-herdenkingen plaats die vaak
worden bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders, maar niet de status van
officiële vrije dag hebben. Daarnaast werd een landelijk instituut opgericht, het
NiNsee, om onderzoek, educatie en museale aandacht op gang te brengen voor
het slavernijverleden en de erfenis ervan. Dit alles paste in een internationale
ontwikkeling aangezwengeld door Unesco die pleitte voor het doorbreken van
de stilte rondom de koloniale slavernij en de gevolgen van dat raciale systeem.
Toen in 2003 meerdere musea aandacht schonken aan 140 jaar afschaffing leek
een belangrijke stap gezet te zijn in de erkenning van slavernij als deel van het
koninkrijksverleden (Van Stipriaan e.a. 2007).
Er bestond dus een landelijke beweging onder activisten en professionals
in erfgoed richting meer erkenning van diversiteit en meerstemmigheid binnen
de koninkrijksgeschiedenis, waaraan de staat gehoor gaf. Maar rond de eeuwwisseling kwam ook een andere beweging op die multiculturaliteit aanwees als
zondebok van wat er mis was in Nederland. Categoriaal beleid, waarbinnen
culturele diversiteit ondersteund werd, werd afgeschaft. Er kwam een politiek
discours op dat ‘het authentieke Nederland’ en één enkele verschijningsvorm van
de Nederlander centraal stelde (zie ook Wekker 2016). Zo was de ontsteltenis
groot toen (toen nog prinses) Máxima in 2007 een rapport van de WRR presenValika Smeulders Slavernij, erfgoed, herdenken en identiteit in het Koninkrijk
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teerde met de woorden dat de Nederlander helemaal niet bestaat. Politici speelden
in op sentimenten van verlies onder een groeiende groep ‘bezorgde burgers’.
Ongeïnformeerde stemmen kregen via de media en vooral sociale media een niet
eerder vertoond bereik. Daar staat echter tegenover dat er inmiddels een groep
Afro-Nederlanders is opgegroeid met een nieuwe kijk op zaken. Jonge, zelfbewuste, welbespraakte en goed onderlegde activisten die worden geïnspireerd door
supranationale peer groups, gaan op eigentijdse wijze de discussie aan over welk
erfgoed Nederland in ere wil houden.3 De behoudende groep reageert furieus,
zoals bijvoorbeeld te zien aan de boze reacties op het besluit van het Rijksmuseum
om gedateerde, koloniaal beladen terminologie aan te passen. Het doorbreken
van de stilte heeft in Nederland vooralsnog geleid tot zowel meer aandacht voor
het verleden en haar erfenis als meer polarisatie tussen vóór en tegenstanders van
een plurale Nederlandse identiteit.

DE GESCHIEDENIS VAN SINT MAARTEN
Maar er is meer beweging binnen het Koninkrijk. Vanaf de constitutionele herschikking van 10-10-2010 heeft het bovenwindse eiland Sint Maarten de status
van apart land binnen het Koninkrijk gekregen. En dat opent nieuwe perspectieven als het gaat om de herdenking van slavernij. Daarvoor moet ik eerst uitleggen
wat Sint Maarten in dat opzicht bijzonder maakt.
Ik verwees er al naar aan het begin van dit artikel: Sint Maarten bestaat uit een
Nederlands en een Frans deel, en is omringd door eilanden waarvan sommigen zo
dichtbij liggen dat een goede zwemmer de oversteek kan maken. In die omgeving,
die Brits, Zweeds, Frans en Deens gebied is (geweest), werd de slavernij eerder
afgeschaft dan in Nederlands gebied, respectievelijk in 1834, 1847, 1848 en
1848 (Roitman 2016). Bovendien is in Frans-Caraïbisch gebied de slavernij ook
eerder afgeschaft geweest, van 1794 tot 1802, dankzij de geslaagde revolutie van
slaafgemaakten op Haïti. Volgens Sekou (1996: 41) had dat zeer directe gevolgen
voor wat nu Nederlands Sint Maarten is, omdat Franse republikeinen zich plantages op het eiland toe-eigenden en slaafgemaakten vrijlieten. Die vrijheid werd
langzaam teruggedraaid door eerst hernieuwd Nederlands en daarna, tijdelijk,
Brits gezag. Nog een relevante omstandigheid was dat vanaf 1825 autoriteiten in
Brits gebied de uit Nederlands gebied gevluchte slaven niet langer terugstuurden.
Zij zagen terugsturen als handelen in mensen en dat was illegaal omdat de slavenhandel in 1807 en 1814 afgeschaft was (Paula 1993; Sekou 1996; Roitman 2016)
Er bestond veel contact tussen slaafgemaakten en voormalige slaafgemaakten
uit de drie gebieden. Slaafgemaakten uit Nederlands Sint Maarten liepen vrij
eenvoudig naar Frans Sint Maarten, onder meer omdat veel plantage-eigenaren
bezittingen hadden op beide delen van het eiland. Het gebeurde ook dat zij als
bedienden werden meegenomen naar andere eilanden, en soms bleven ze daar een
tijdje achter. Ook kwamen er voormalige slaafgemaakten van andere eilanden
naar Sint Maarten om te werken in de zoutwinning (Paula 1993).
3
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Door dit veelvuldige contact onder lotgenoten waren slaafgemaakten op Sint
Maarten goed op de hoogte van het proces van de afschaffing van slavernij in
Brits en Frans gebied. Dit inspireerde Sint Maartenaren om te vluchtten naar die
gebieden waar zij vrij waren.4 Om dat tegen te gaan voerden de autoriteiten op
Sint Maarten meer vrijheidsbeperkende regels en afschrikwekkende strafmaatregelen in. Daarvóór, volgens de wet van 1734, mochten ‘marronnegers’ die zich
verzetten reeds in hun voet geschoten worden. Van 1796 tot en met 1798, de
periode waarin Nederlandse koloniale autoriteiten probeerden weer meer grip op
het systeem te krijgen, kwamen daar wetten bij die slaafgemaakten het dragen
van een pas in de avond verplicht stelden; die tuinbouw, handel, en feesten voor
slaafgemaakten inperkten, en die het registreren van boten voorschreven (Sekou
1996: 29, 32, 34, 41).
Een belangrijke reden om niet te vluchten was het contact met en de zorg voor
de naasten, die vluchtelingen achter zouden moeten laten. Ook was er onzekerheid over het vergaren van voldoende inkomen als vrij persoon (Roitman 2016).
Daar kwam bij dat er heel lang hoop was dat de slavernij binnen afzienbare tijd
tot een einde zou komen. Die hoop stamde uit de ontwikkelingen na de Haïtiaanse revolutie, en laaide nogmaals op in 1830. Slaafgemaakten op de Franse
kant kwamen toen in opstand vanwege een machtswisseling in Frankrijk waarvan
zij hoopten dat het de emancipatie zou brengen. Beide keren bleek de hoop uiteindelijk vergeefs, wat onder slaafgemaakten veel wantrouwen jegens autoriteiten
moet hebben aangewakkerd (Sekou 1996: 35). Ondertussen echter werden vanuit
Nederland meermalen reglementen uitgevaardigd die de leefomstandigheden van
slaven moesten verbeteren. Ook dat was bedoeld om vluchten in te dammen
(Paula 1993). In de overweging om slavernij te ontvluchten gaven mens zich dus
rekenschap van zowel drempels en risico’s als de hoop op verbetering. Toch was
de vrijheid voor velen zo belangrijk, dat door de jaren heen velen bleven vluchtten. Zo vluchtten in 1840 alle slaven van drie plantages die het bezit waren van
één Nederlandse eigenaar (Voges 2006: 9). En in 1848, toen de Emancipatie in
Frans gebied werd afgekondigd, vluchtten alle slaafgemaakten van de Diamond
plantage (Paula 1993; Sekou 1996: Roitman 2016).
In de overlevering zijn liederen bewaard gebleven die spreken over de ervaring
van mensen aan de Franse kant, die eerder vrij waren en meeleefden met de slaafgemaakten aan de Nederlandse kant, die zo lang de vrijheid onthouden is. Uit
de teksten blijkt dat mensen de emancipatie zagen als een strijd tegen eigenaren.
Sypkens Smit (1995) schreef deze teksten op, gezongen door ouderen:
“Obbey ben’a here ‘m long time (O, we hebben ze lang gehoord)
Bukkra hide ‘m long time…” (De witte meester heeft ze lang verstopt)

4

Daarnaast vluchtten zowel aan de Franse als de Nederlandse kant mensen ook naar heuvels en
grotten in de omgeving. One Tété Lohkay is daar een voorbeeld van, zie Sekou 1996.
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En:
“oh we benna here ‘m long time
But we come then and we hide ‘m, oh poor slave
And we get emancipation”
Was de toename van het verzet en het vluchten in 1848 de spreekwoordelijke
druppel voor de slaveneigenaren van Sint Maarten? Paula (1993: 91-2) beschrijft
op basis van archiefstukken dat slavenhouders in het Koninkrijk over het algemeen meer hechtten aan het behoud van de slavernij dan de Koninkrijksregering.
Roitman ziet dat anders. Zij beschrijft hoe slaveneigenaren vanwege een neerwaartse economische spiraal al vóór 1848 van hun slaven af wilden. Vast staat
dat een aantal slaveneigenaren onder de naam ‘burgers van Sint Maarten’ in 1848
een brief opstelde waarin zij de kroon verzochten de slavernij per onmiddellijk
te beëindigen en hun te compenseren voor het verlies van de slaven die hun bezit
waren. De reactie die uit Nederland kwam, was niet die waarop deze burgers
gehoopt hadden. Maar wat inmiddels reeds in gang gezet was, was niet meer volledig terug te draaien: in de jaren tussen 1848 en 1863, de uiteindelijke afschaffing van slavernij, hebben veel slaafgemaakten op Sint Maarten geleefd als vrije,
betaalde arbeidskrachten. Toen in 1863 werd gecontroleerd voor welke slaven
de Staat een compensatie zou betalen, waren er slechts 1456 aanwezig, terwijl de
eigenaren 2254 hadden aangegeven (Van Sypesteyn 1866).5
Herdenking op Sint Maarten

HERDENKING OP SINT MAARTEN
Tot aan de staatkundige herschikking van 2010 was Sint Maarten deel van de
Nederlandse Antillen, die werden aangestuurd vanuit Curaçao. In die constellatie was de herdenking van slavernij geen officiële vrije dag, hoewel de lokale
politiek in 2005 wel de wens daartoe uitsprak.6 Maar net als op Curaçao waren
er activisten die eigen vormen van herdenken organiseerden. Een belangrijke
daarvan is de herdenking van de massale vlucht vanaf de Diamond plantage.
Die herdenking wordt sinds 2006 gehouden.Tijdens een nachtelijke re-enactment
worden de gebeurtenissen van 1848 herleefd. In kledij, met kapmessen en toortsen die verwijzen naar die tijd, ‘vluchten’ mensen naar de Franse kant, waar zij
worden opgewacht door mensen die inmiddels vrij zijn. Daar wordt de vrijheid
gevierd met ‘spoken word’ en de Ponum, de dans die symbool is gaan staan voor
het veroveren van de vrijheid.7

5
6
7
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Roitman schat op basis van andere bronnen het aantal mensen dat gevlucht is lager in, nl. enkele
procenten per jaar (2016: 384).
The Daily Herald 1 juli 2005; I. Witteveen Dag van de Proclamatie in Napa, Amigoe, 24 juni 2006.
Interview Clara Reyes; The Daily Herald, 2 juli 2005.
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Het nieuwe land Sint Maarten werkt aan herdenking vanuit het perspectief van slaafgemaakten.
Foto John Halley/The Daily Herald

Ook zijn er diverse monumenten met een relatie met slavernij.8 Er is een buste
van Emilio Wilson op de voormalige plantage waarvan hij in 2001 een deel
schonk aan het volk van Sint Maarten. Er is een monument voor de mensen die
werkten in de zoutpan, the salt pickers, waarvan een aanzienlijk deel in slavernij
leefde. Drie monumenten verwijzen meer specifiek naar slavernij, verzet en de
zelfverworven emancipatie. Het beeld van One Tété Lohkay (die volgens de overlevering de slavernij ontvluchte en in de heuvels woonde ondanks dat als straf na
een eerdere vluchtpoging haar borst was afgezet) is onthuld in 2006 en het beeld
Freedom fighter in 2007. In 2007 werd ook Miss Lady Liberty onthuld. Het
interessante aan dit laatste monument is dat de onthulling gebeurde door hoge
functionarissen van Nederlands én Frans Sint Maarten samen.
Vanaf de ontmanteling van de Antillen, en de verzelfstandiging van Sint
Maarten is het land vrij om te bepalen wat zijn nationale identiteit, erfgoed en
herdenkingen inhouden en het installeren van een officiële vrije dag rondom
slavernij stond direct op de agenda. In 2011 moest dat nog zonder wet gebeuren,
maar vanaf het jaar daarop is 1 juli officieel Emancipation Day, de dag waarop
herdacht wordt dat mensen in slavernij op Sint Maarten zelf hun vrijheid bewerk8

Overigens bestaan er in Suriname, op Curaçao en in Nederland ook meerdere herdenkingstekens
en monumenten die verwijzen naar de slavernij. Maar voor alle drie landen geldt dat maar één
monument de status heeft van het centrale slavernijmonument. Op Sint Maarten, waar de diverse
monumenten vrijwel gelijktijdig zijn neergezet, is nauwelijks sprake van een hiërarchie. Zij worden
vaak tijdens dezelfde herdenkingsgelegenheid opeenvolgend aangedaan.
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stelligd hebben. Onderdeel van de herdenking is een culturele optocht, die voert
langs onder meer het Salt Pickers monument.9 Ook leggen hoogwaardigheidbekleders, zowel de premier van het land als de gouverneur, die de koning vertegenwoordigd, kransen bij de monumenten voor One Tété Lohkay en Freedom
fighter. Op Sint Maarten zijn regering, activisten en civil society dus bezig een
geheel eigen herdenking te vormen rondom de erkenning van de zelfbevrijding,
zelfredzaamheid en het doorzettingsvermogen van de slaafgemaakten van toen.
Zoals eerder gezegd is de meerderheid van Sint Maarten niet op het eiland geboren, en de populatie is niet hoofdzakelijk Afro-Caraïbische.10 Net als in Suriname
is op Sint Maarten niet gekozen om slavernij te herdenken omdat de meerderheid
van de bevolking van slaven af zou stammen, de reden is eerder dat het herdenken
van de strijd voor gerechtigheid een inspirerende basis vormt voor een nationale
identiteit, waar mensen van uiteenlopende achtergronden zich in kunnen vinden.

DE GESCHIEDENIS VAN DEN HAAG
Hoe sluiten deze verhalen van verzet en zelfbevrijding nu aan op wat er in die
periode in Den Haag gebeurde? Wat was de invloed van verzet en (de dreiging
van) marronage op de besluitvorming rondom de afschaffing van de slavernij? De
overheden in het Caraïbische deel van het Koninkrijk zaten het meest dicht op de
praktijk en hadden de bevoegdheid om regels uit te vaardigen om die praktijk in
goede banen te leiden. Verzet en vluchten leidden in eerste instantie tot verdere
vrijheidsbeperking en straf. Maar uiteindelijk, in 1848, kwam het verzoek van de
slaveneigenaren aan de Koninkrijksregering om de slavernij af te schaffen. Dat
verzoek moest naar de Koninkrijksregering omdat die de verantwoordelijkheid
droeg over het systeem als geheel. Den Haag gaf echter geen gehoor aan het
verzoek van de eigenaren uit Sint Maarten. Eerst zou er overeenstemming moeten
zijn over een vergoeding voor eigenaren in het Koninkrijk als geheel (Paula 1993).
Hadden verzet en zelfbevrijding op Sint Maarten ook invloed op stemmen
tegen slavernij in Den Haag? Individuele stemmen tegen de slavernij zijn er altijd
geweest, maar deze namen pas toe aan het eind van de achttiende eeuw en verenigden zich voor het eerst rond 1840. Daar waren Haagse stemmen tussen, deels
uit de civil society maar ook in bestuurlijke en politieke kringen. Een voorbeeld
zijn vader en zoon Van Hogendorp. Willem van Hogendorp was ambtenaar in
Indonesië en zijn indrukken over de wrede aard van de koloniale slavernij verwerkte hij in de novelle Kraspoekol. Zoon Dirk van Hogendorp maakte er twintig
jaar later, in 1801, een toneelstuk van dat pleitte voor de afschaffing van slavernij
(Nieuwenhuys 1978). Een ander voorbeeld is de groep die in 1841 in Diligentia
bij elkaar kwam en later een petitie naar de koning stuurde waarin gepleit werd
de slavernij af te schaffen (Kuitenbrouwer 1978; Reinsma 1963; Vree 2012). Deze
Haagse stemmen waren dus deels beïnvloed door eigen observaties tijdens hun
‘Government workers get day off on July 1. Emancipation Day schedule released.’ The Daily Herald,
29 juni 2011
10 Het CIA World Factbook noemt de meerderheid van Curaçao ‘Afro-Curaçaos’ maar die van Sint
Maarten ‘mulat’, terwijl ‘zwart’ de tweede groep is: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/fields/2075.html
9
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werk in de koloniën, maar vooral ook door de abolitionistische beweging in Engeland en Frankrijk (Reinsma 1963: Janse 2012). Vooralsnog lijkt hun negatieve
oordeel over de slavernij eerder voort te komen uit interactie binnen de groep die
slaven bezat, dan door de stem van de slaafgemaakten. Janse (2012; 178) schrijft
zelfs dat de abolitionisten hun werkzaamheden tijdelijk staakten op verzoek van
minister Baud van Koloniën omdat hij slavenopstanden in de koloniën wilde
voorkomen. Of is het toch mogelijk dat ‘Den Haag’ ook werd beïnvloed door de
stemmen van mensen die tot de groep behoorden die slaafgemaakt werd?
Er woonden in de koloniale periode meer mensen met Afrikaanse roots in Nederland dan nu vaak gedacht wordt (zie bijvoorbeeld Doortmont 2015; Oostindie
en Maduro 2007; Haarnack en Hondius 2008). Dat geldt ook voor Den Haag.
Mensen uit het Caraïbische gebied en Afrika kwamen hier terecht als bedienden
van rijke families, waaronder het stadhouderlijk hof, als ‘protegé’, maar ook als
vrije mensen die zaken voorlegden aan de Staten-Generaal of aan ambtenaren.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden.
Jacob Capitein werd als jong kind vanuit Ghana door een WIC-medewerker
meegenomen naar Nederland. Hij studeerde theologie aan de Leidse Universiteit.
In zijn afstudeerthese (1742) concludeerde hij dat slavernij verenigbaar was
met het christelijk geloof. De WIC, die het onderzoek deels gefinancierd had,
gebruikte Capiteins boek in combinatie met zijn Afrikaanse achtergrond als een
legitimatie van het bestaande systeem. Toch verdedigde Capitein niet de op ras
gebaseerde koloniale slavernij, maar een systeem waarbij sommigen voorbestemd
waren om te heersen, anderen om te dienen, als niet tegen een loon, dan tegen
onderdak en eten. Capitein zag dus geen hiërarchie tussen ‘rassen’, en beschreef
bovendien ook de christelijke plichten die volgens hem samenhingen met de
verantwoordelijkheid van ‘heersen’ (Kpobi 1993). Hoewel over Capitein voornamelijk het beeld voortleeft dat hij de slavernij verdedigde, moet zijn boek mensen
in Den Haag van die tijd hebben aangezet tot nadenken over de implicaties van
verschillende vormen van slavernij en slavenhouderschap.
De ouders van de Surinaamse Elisabeth Samson waren slaven. Zij was een
self-made zakenvrouw, well connected, maar vanwege haar huidskleur werd zij
in het Suriname van halverwege de achttiende eeuw niet voor vol aangezien, ook
al was ze vrij en steenrijk. De koloniale slavernij had een connectie gelegd tussen
slavernij en ras, maar wat was er nu precies wettelijk vastgelegd? Door zaken
voor te leggen aan de Staten-Generaal in Den Haag heeft Elisabeth Samson tot
twee keer toe het ongelijk van de Surinaamse autoriteiten bewezen. In de eerste
rechtszaak kreeg ze gedaan dat haar onterechte verbanning uit Suriname ongedaan werd gemaakt. In de tweede rechtszaak bewees ze dat een zwarte vrouw het
recht had met een witte man te trouwen. Door het voortijdig overlijden van de
beoogde bruidegom trouwde zij daarna overigens met een Haagse man (Mc Leod
1996). Beide rechtszaken duurden samen zeven jaar en moeten de gemoederen
op het Binnenhof bezig gehouden hebben. Zou Elisabeth Samson tijdens de jaren
dat zij in Den Haag woonde en met haar stellingname, de gedachten van mensen
in Den Haag over vrijheid en rechten hebben beïnvloed?
Quassie van Timotibo heeft het grootste deel van zijn leven in Suriname in
Valika Smeulders Slavernij, erfgoed, herdenken en identiteit in het Koninkrijk
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slavernij doorgebracht. Hij werd bekend vanwege zijn kennis over kruiden en de
menselijke geest. Hij werd gekocht en gemanumitteerd door de gouverneur van
Suriname, op voorwaarde dat hij de koloniale overheid en planters bij zou staan
in hun strijd tegen de Marrons. In die strijd gaat zijn huis in vlammen op. In 1776
reist hij naar Den Haag om aan stadhouder Willem V in eigen persoon te vragen
om een schadevergoeding van de koloniale overheid. Dat krijgt hij voor elkaar
(Dragtenstein 2004). Net als Elisabeth Samson is hij voor Haagse autoriteiten
opgekomen voor zijn eigen recht.
En zij waren niet de enigen die dat deden. Diverse mensen die als slaaf meegenomen waren naar Nederland startten ambtelijke procedures of spanden rechtszaken aan om te bewijzen dat zij hier, waar slavernij niet bestond maar hoogstens
werd getolereerd, recht hadden op vrijheidspapieren. In 1776 is daarom een wet
aangenomen die de verhouding tussen de Haagse wetgeving en de koloniale regels
moest verduidelijken: voortaan waren slaafgemaakten die na een verblijf van zes
maanden in Nederland hun vrijheidspapieren konden bemachtigen, definitief
vrije burgers, ook als zij terugreisden naar het Caraïbische gebied (Oostindie en
Maduro 2007).
Deze voorbeelden suggereren dat het denken over mensenrechten ook volop
plaatsvond in de koloniale periode, en dat mensen met een Afrikaanse en AfroCaraïbische achtergrond daar actief onderdeel van uitmaakten, juist in het
centrum van het Koninkrijk. Daar wordt op dit moment geen betekenis aan
toegekend. Wekker (2016) beschrijft uitgebreid hoe de Nederlandse herinnering
in de afgelopen vierhonderd jaar mede gebaseerd is op een geconstrueerde hiërarchie tussen een Eurocentrische standaard en andere, onderworpen, delen van
het Koninkrijk. En in de twintigste eeuw zijn politici in Nederland steeds meer
beperkingen gaan stellen aan wat de Nederlandse identiteit zou zijn, waarbij
mensen uit de koloniën, ook al hadden zij de Nederlandse nationaliteit, buitengesloten werden (Jones 2014). In Den Haag, anders dan in Amsterdam, wonen
slechts weinig Afro-Caraïbische Nederlanders die een tegenwicht bieden aan dit
witgewassen zelfbeeld. Van oudsher is er, buiten de activiteiten van culturele
zelforganisaties, nauwelijks een traditie van stilstaan bij 1 juli. Den Haag noemt
zich sinds 2012 officieel Stad van Vrede en Recht, vanwege de vele internationale
organisaties die werken aan rechtspraak en vrede die de stad sinds de 20e eeuw
huisvest. Over de bovenbeschreven meerstemmige geschiedenis over het denken
over vrijheid en recht wordt in die nieuwe positionering van de stad niet gerept.

TOT SLOT
De samenlevingen in het Koninkrijk (evenals die in Suriname) zijn multi-etnisch,
cultureel divers en bovendien constant in ontwikkeling door nieuwe immigratie.
De meer recente vormen van herdenken op Curaçao en Sint Maarten reflecteren
bovendien dat de eilanden niet los te zien zijn van onder meer hun Frans- en
Engels-Caraïbische omgeving. Verzet onder slaafgemaakten overschreed de door
Europa aangebrachte grenzen. Dat Afro-Caraïbische denkers en strijders daarmee
ook een stempel gezet hebben op het denken over vrijheid in Europa, is nog niet
terug te zien in herdenken in het Europese deel van het Koninkrijk.
50
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Groepen kennen betekenis toe aan anciënniteit, denkbeelden over culturele hiërarchieën, slachtofferschap in een geschiedenis van onderdrukking, en plaatsen
daarmee de eigen groep boven andere groepen. Daarmee wordt verdeeldheid
in de hand gewerkt. Maar het kan anders. In verschillende landen waar tijdens
een periode van onrecht een deel van de bevolking onderdrukt is door een ander
deel (van Zuid-Afrika tot voormalige dictaturen in Latijns-Amerika en OostEuropa) wordt gewerkt aan een verbindende nationale identiteit door afstand te
nemen van het regime, het systeem van toen. Zo wordt herdenken een algemeen,
gezamenlijk statement tegen onderdrukking, in plaats van concurrentie tussen
specifieke groepen. Een dergelijke aanpak vereist echter wel een duidelijke visie,
beleid, tijd en doorzettingsvermogen. Op Curaçao en in Nederland is dit afwezig,
zo is de herdenking van slavernij geen officiële nationale vrije dag. In afwezigheid
van nieuwe nationale narratieven die slavernij een algemeen erkend onderwerp
maken, verankeren groepen zich in loopgraven rondom koloniale denkbeelden
die de samenleving steeds meer splijten. In Suriname is bewust gekozen, en dat
gebeurt nu ook op Sint Maarten, voor erfgoed dat een strijd om gerechtigheid
reflecteert. Centraal staat niet de staat, de kroon of de gevestigde orde, noch
etnische affiniteiten, maar de mogelijkheid en verantwoordelijkheid van iedere
burger om zich in te zetten voor het algemeen belang van de samenleving. De
vrijheidsstrijd van slaafgemaakten inspireert zo het land als geheel om te blijven
werken aan rechtvaardigheid voor een ieder.
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n Stephen Fokké

Het mysterie rond de verdwenen
begraafplaatsen van Fort Zeelandia;
voorlopige onderzoeksresultaten

et Fort Zeelandia is de nucleus geweest van waaruit het huidige Paramaribo is ontstaan. Daarvoor werd het gebied bewoond door de Inheemsen.
Omstreeks 1644 waren het de Fransen die als eerste koloniale mogendheid een eenvoudig fortje bouwde op de huidige plek, maar vanwege ziekte en
aanvallen van de Inheemsen werd de plaats verlaten. De Engelsen onder leiding
van Lord Francis Willoughby hebben vervolgens in de periode 1650-1653 een
degelijk fort neergezet, waarbinnen een stevig gebouw van schelpsteen was opgetrokken, dat later geheel in steen werd uitgevoerd en de naam ‘Fort Willoughby’
kreeg. In 1666 waren de Nederlanden in een Tweede Engelse Oorlog verwikkeld
en werd een kleine vloot onder leiding van Abraham Crijnssen uitgerust met
de bedoeling om de Engelse kolonie Sornamme of Serename’ te veroveren. Het
Fort Willoughby werd in 1667 op de Engelsen veroverd en omgedoopt tot ‘Fort
Zeelandia’ en verder verstevigd (Fontaine 1972, 7-17).

H

Als militair verdedigingswerk heeft het Fort een belangrijke rol gespeeld in de zeventiende- en achttiende-eeuwse koloniale geschiedenis van Suriname. Maar het
is ook de plaats geweest waar voornamelijk, maar niet uitsluitend, hoge militairen
en prominente personen uit de geschiedenis van Suriname werden begraven. Het
opmerkelijke is dat het niet om één begraafplaats gaat, maar feitelijk om twee.
In diverse archieven blijkt namelijk dat er personen werden begraven in zowel
het binnenfort (binnen het eigenlijke stenen fort) als daar buiten (buiten het binnenfort, maar binnen de wallen van het fort).
Van deze twee begraafplaatsen is heden ten dage nauwelijks wat over. Het mysterie rond de begraafplaatsen is, dat ze op geen enkele kaart of plattegrond van
Paramaribo staan afgebeeld. Ook niet op detailkaarten van het Fort Zeelandiagebied of op oude prenten, terwijl de begraafplaatsen waarschijnlijk ruim 122
jaar in gebruik zijn geweest als laatste rustplaats van meer dan honderd personen,
onder wie vele notabelen uit de koloniale geschiedenis van Suriname. De cruciale
vraag, wat er precies met de verdwenen begraafplaatsen en grafzerken is gebeurd,
is vooralsnog onbeantwoord gebleven. De archieven geven hierover (nog) geen
uitsluitsel.
De enige tastbare bewijzen dat er op en in het Fort Zeelandia ooit begraafplaatsen hebben bestaan, worden gevonden wanneer arbeiders in 1954 tijdens het
afbreken van de oude militaire bakkerij op het fort op drie grafstenen stuiten, die
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onder het fundament van de noordelijke bakstenen muur liggen, en er een schedel
en wat beenderen vinden.1 Een dagblad kopte hierover het volgende:
SCHEDEL GEVONDEN. Het graafwerk in Fort Zeelandia bracht vanmorgen een schedel, vermoedelijk van een blanke, en enige halswervels te
voorschijn. Gisterenmiddag werden er enkele stukken dijbeen en een viertal
stenen koppen opgegraven. Het merkwaardige van deze vondsten is dat ze
eigenlijk boven de grond lagen in de anderhalve meter hoge schelpenmassa
die onder de oude militaire bakkerij bleek te liggen. Een der stenen koppen
stelt een meisjeshoofd voor. Het was geschilderd en de kleuren zijn vrijwel
onaangetast gebleven.2
Alleen bij twee grafstenen zijn de inscripties met moeite te lezen. De derde steen
was of onbewerkt of zodanig afgesleten, dat er niets meer op viel te lezen3 en
was met zijn bovenkant naar beneden gekeerd.4 Een van de zerken behoorde toe
aan Jacob Ernst Beeldsnijder Matroos, overleden op 18 november 1771 en de
tweede was van Frederik Nieuwold overleden op 22 juli 1779. De graftekst van
Beeldsnijder Matroos luidt als volgt:
[wapen] / de weledele gestrenge heer / Jacob Ernst Beeldsnijder Matroos /
overleeden X V I I I Novemb: / M D C C L X X I / in den leevens van / X X
V I I Jaaren en I I I maanden / M .. D. R ter Zee / in dienst van den staat der /
vereenigden Nederlanden / op slands fregat van oorlog / de Boreas / alhier ter
reede leggende / onder commando van / de weled: gestr: Hr: Capt: / Jacob Andries van den Velden (Dikland 2006, bijgewerkt jan. 2007 & febr. 2011, 15).
De graftekst van Frederik Nieuwold luidt:
Hier legt Begraven / Den Weledele / Gestrenge Heer / Fredrik Nieuwold /
In sijn Edele leeven / Luijtenant ter Zee / Ten Dienste / Van den staat / der
Verenigde / Nederlanden / Gebooren in Texel / den 4 December 1746 / en
Overleeden op / den 22 July 17795.
De grafstenen liggen in een hoek op de binnenplaats van het Surinaams Museum
in het Fort Zeelandia (het zogenaamde binnenfort).
De directe aanleiding voor het onderzoek naar het raadsel van de begraafplaatsen van Fort Zeelandia was het plaatsen door ondergetekende, van een
historische foto van de militaire bakkerij van Fort Zeelandia op de Facebookpagina van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), en de uitwisseling
1
2
3
4
5

De Surinamer Nieuws- en Advertentieblad (01-04-1954, 3), Amigoe di Curacao (6-4-1954, 3) en Het
Nieuws - Algemeen dagblad voor Suriname (22-06-1954)
Het Nieuws - Algemeen dagblad voor Suriname (22-06-1954).
Amigoe di Curacao (6-4-1954, 3).
De Surinamer Nieuws- en advertentieblad (01-04-1954, 3).
http://members.home.nl/jp.de.groot/luitje.htm, geraadpleegd op 30/9/2016.
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van informatie die daarop volgde tussen Bernd
Katt6 en ondergetekende over de begraafplaats
van het Fort Zeelandia. Zelf geboeid door het
funerair erfgoed van Suriname en werkzaam
op het Fort Zeelandia, was voor mij de keuze
snel gemaakt om een archiefonderzoek te starten naar deze begraafplaats waar prominenten
uit de koloniale geschiedenis werden begraven.
De auteur van dit artikel is vanaf augustus
2015 bezig met het onderzoek maar intensief
vanaf maart 2016. Voor zoverre bekend is niet
eerder een dergelijk onderzoek gedaan.
Dit onderzoek heeft tot doel een bijdrage te
leveren aan de verdere geschiedschrijving over
het Fort Zeelandje; om meer inzicht te krijgen
in het bestaan van deze begraafplaatsen en
waarom ze zijn verdwenen.7 Het lopende onderzoek concentreert zich rond de vraagstellingen: Waar in Fort Zeelandia werden personen
begraven? Wie werden er allemaal begraven?
Wie zijn de eerste en laatste personen geweest
die er werden begraven? Hoe lang hebben de
begraafplaatsen bestaan, wanneer en waarom
werden ze opgeheven? En wat is er met de
overige grafstenen gebeurd?
Historische begraafplaatsen vallen onder het
Grafzerk Kapitein Frederik Nieuwold (1779)
begrip funerair erfgoed. Het zijn niet alleen
op de binnenplaats van Fort Zeelandia
dodenakkers, ze hebben ook een waarde[Foto: S. A. Fokké, 31 aug. 2016]
volle betekenis voor de historie van een land
en voor de genealogie. Het zijn open archieven; grafteksten kunnen belangrijke informatie
verschaffen over de overledene. Oude begraafplaatsen (en grafstenen of tekens)
kunnen ook van belang zijn vanwege hun kunsthistorische, architectonische,
landschappelijke en toeristische8 waarde of betekenis. Paramaribo telde en telt
heden ten dage nog talrijke historische begraafplaatsen, waaronder die van het
Fort Zeelandia, welke als funerair erfgoed van Paramaribo deel uitmaken van de
Surinaamse geschiedenis.
Het onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd op archiefonderzoek en foto- en

6
7

8
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Bernd Katt is voorzitter van de Stichting Charlotte van der Lith. Charlotte van der Lith was een van de
tegenstanders van het bewind van gouverneur Mauricius.
Het onderzoek maakt deel uit van het subprogramma 6 (Geschiedenis, Erfgoed & Toerisme) van het
onderzoeksprogramma 2016-2018/2020 van de Studierichting Geschiedenis/Faculteit der Humaniora
van de Anton de Kom Universiteit.
Het toeristisch bezoeken van historische begraafplaatsen valt onder de noemer dark tourism, wat het
reizen is naar plekken die in verband staan met de dood en tragedie (het lijden).
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kaartinterpretatie. Belangrijke archiefbronnen zijn de diverse Gouverneursjournalen van Suriname9, de overlijdensregisters van de Gereformeerden en het Oud
archief Burgerlijke Stand Suriname, het grootboek van de kerk van Paramaribo/
het journaal van ontvangst wegens kerkgerechtigheid (ARA), de Admiraliteiten/
Van den Velden op de site van het Nationaal Archief van Nederland, Verspreide
West-Indische Stukken 1614-1875, Oud Archief Suriname (Gouvernementssecretarie), en verschillende historische onderzoeken over de Marrons en marronoorlogen in Suriname en diverse internetsites. Wat het kaartmateriaal betreft
zijn diverse oude 18e-eeuwse kaarten van Paramaribo en van het Fort Zeelandia
bestudeerd.10 Aanvullend archeologisch onderzoek op locatie zal noodzakelijk
zijn om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de eventuele aanwezigheid
van meerdere grafstenen. Hieronder volgen enkele voorlopige resultaten van het
onderzoek.
BESCHRIJVING VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN FORT ZEELANDIA
In de historische literatuur zijn enkele aanwijzingen te vinden die duiden op
het bestaan van begraafplaatsen op en in het Fort Zeelandia. Daarbij moet
onderscheid worden gemaakt tussen het begraven in het zogenaamde binnenfort, dat wil zeggen op de binnenplaats van het eigenlijke stenen fort, en
het begraven buiten of op het fort, maar binnen de vestingwallen. Hieronder
volgen enkele beschrijvingen:
Dit Fort, dat als het ware het bolwerk van de stad Paramaribo vormt, is een
gemetselde vijfhoek, waarvan de buiten veelhoekszijde nauwelijks 150 voet
is; het heeft een borstwering, maar de muren zijn ongeveer vijf voet boven het
maaiveld opgetrokken en zijn wel 6 voet dik. Aan de binnenzijde bevinden
zich gebouwen die men er later heeft geconstrueerd zoals een wapenmagazijn,
vele barakken en verschillende opslagplaatsen. Het is ook de plaats, waar men
de Gouverneurs en officieren begraaft’ (Fontaine 1972: 110).
Den een en twintigste Mey (1773) stierf ook weder een van onze officieren,
wiens begraavenis in het Fort Zeelandia, daar alle officieren begraven en alle
gevangene bewaard worden, ik bijwoonde. Hier zag ik de gevangene rebellen
en andere Negers, onder het gekletter van hunne boeijen, Pisangs en Yams op
de grafsteden der verstorvenen braaden; ik meende een aantal helsche geesten
te zien, die de zielen van hunne Europische vervolgers pijnigden (Stedman
1799, 83). Het betrof hier de begrafenis van huurling Luitenant-Kolonel
Johannes Lantmans.11

9 http://www.gahetna.nl/.
10 Diverse historische kaarten van Paramaribo zoals van 1745 (Matheus Sager in het Maritiem Museum

in Rotterdam), 1758 (Lavaux- de Leth in UvA), 1760 (Tirion), 1763 (Bellin), 1772 (Rey), 1776 (Stedman
afgeleid van Lavaux 1748), 1790 (Pierre Francoise Tardieu), 1810 (NAN 4VELH 582). Historische kaarten van Fort Zeelandia vanaf 1702 tot en met 1775 van het NAN (NAN 4VEL 2066 tot en met 2079, NAN
4.AANW 1289, NAN 1.05.10.01-129a) en van NL-HaNA_4.VEL_2070 tot en met 2079.
11 http://www.suriname.nu/303ges/mei21.html, geraadpleegd op 25-8-2016.
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Het ruime Plein in’t voorfz. Fort, is vereerd geworden met de Begraaf-plaats
van Mijn Heer de Goyer, Gouverneur over geheel Zuriname, zijn E. is
Overleden in ‘t Jaar onzens Heeren 1715 (…) (Fontaine 1972, 91).
Men vindt aldaar nog twee oude gebouwen, vooreerst het gebouw afgebeeld
in de beschrijving van Suriname in 1718 bij Injema uitgegeven. Dit is van
klipsteen gebouwd en nog van eene treffende gelijkenis. Weleer werden daar
de Gouverneurs begraven, die vervolgens benevens de aanzienlijkste Inwoners
buiten dit gebouw, maar binnen de wallen begraven werden, waarvan de alom
verspreide zerken getuigen (Beijer & Sulpke 1819: 23).12
Vermelding verdient, dat er binnen het fortterrein ook een militaire begraafplaats was (Temminck Groll, Tjin A Djie, Hollestelle, Krooshof, Rubenstein
& Luykx 1973: 20).

WAAR WAREN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN FORT ZEELANDIA GELOKALISEERD?
Uit de archieven komt heel duidelijk vast te staan, dat er personen werden begraven in zowel het binnenfort als daarbuiten (buiten het binnenfort, maar binnen
de wallen van het fort). In het binnenfort, is dé enige plaats die logischerwijs voor
begraving in aanmerking zou kunnen komen, de centrale binnenplaats.
In onderstaande tabel zijn opgenomen de personen die volgens de archieven
met zekerheid zijn begraven in het binnenfort. Het zijn er wellicht meer.
Tabel 1: Personen die volgens de archieven met zekerheid zijn begraven in het binnenfort
Jaar

Naam

Beroep

Datum overlijden

1667

Engelse Capiteijn John Herman1

Commandeur van het oorlogsschip ‘de
Bonavonture’

17 oktober 1667

1667

Engelse Capiteijn Sir Henry Willoughbij2

Commandeur van de ‘Portsmouth Kits’

17 oktober 1667

1669

Abraham Crijnssen (of Abraham Crijnsens)

Commandeur en veroveraar van Suriname

1 februari 1669

1688

Cornelis Aerssen van Sommelsdijck3

Gouverneur-Generaal

19 juli 1688

1688

Laurens Verboom4

Commandeur

28 juli 1688

1752

Jean Bermont of Bermond5

Luitenant-Kolonel van het regiment van de
Gouverneur

22 juni 1752

1752

Hendrik Ernst Baron van Spörcke6

Gouverneur-Generaal Ad Interim

7 september 1752

1753

Charlotte Elisabeth van der Lith7

Echtgenote van de Gouverneur-Generaals
Hendrik Temming, Charles de Cheusses &
Joan Raye en de predikanten Antoine Audra
en Martin Louis Duvoisin

6 augustus 1753

1773

Johannes Lantmans8

Huurling Luitenant-Kolonel

21 mei 1773

1783

Bernhard Texier9

Gouverneur-Generaal

25 september 1783

1789

F.O. Elsperman10

Kapitein en commando-officier op`t Fort
Nieuw-Amsterdam

25 juni 1789

12 Van alle beschrijvingen geeft deze het duidelijkst het bestaan weer van twee begraafplaatsen op het

Fort Zeelandia.
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De ligging van de begraafplaats binnen de vestingwallen van Fort Zeelandia,
wordt concreet aangegeven in ‘Zeelandia, de geschiedenis van een fort’: ‘Voor
de kazerne (lees: Gebouw 1790) en de vroeger genoemde gebouwen heeft men
een ruim, onregelmatig schulpenplein, op hetwelk hier en daar eenige grafzerken
verspreid liggen. Volgens Herlein werd Gouverneur de Goijer hier den I Augustus
1715 begraven’ (Fontaine 1972: 159).

Locatie van de begraafplaatsen te Fort Zeelandia [Foto: Bewerkte satellietfoto van MI-GLIS/ESRI, 2006]

HOE LANG HEBBEN DE BEGRAAFPLAATSEN BESTAAN ?
Aan de hand van archiefbronnen kan de voorzichtige schatting worden gemaakt
dat de begraafplaats op Fort Zeelandia en die in het binnenfort ruim 122 jaar
hebben bestaan (1667-1789). Wie de allereerste persoon is geweest die op of in
Fort Zeelandia is begraven, zullen we waarschijnlijk nooit achterhalen. De vroegste begrafenis die is achterhaald dateert van 1667 en betreft de begrafenis op 18
oktober 1667 van de Engelse Kapitein John Herman(s), Commandeur van het
schip de Bonavonture en Kapitein Sir Henry Willoughby van de Portsmouth kits.
Herman(s) werd op 17 oktober 1667 bij de herovering van het Fort Zeelandia
door de Engelsen, vanuit het fort beschoten:
de derde schoot die hij vant fort kreegh, wiert ongeluckelick Capn. Herman,
Commandeur van de Bonavonture dootgeschooten, met een roer in zijn handt
staende, de loop en haen in stucken gebroocken, en zijn ingewant uijtgeschoten (…)”.
Stephen Fokké Het mysterie rond de verdwenen begraafplaatsen van Fort Zeelandia
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De beide Engelse kapiteins werden de volgende dag (18 oktober 1667) begraven
in het fort, wat als opmerkelijk kan worden beschouwd daar de ‘vijand’ er werd
begraven:
“de beijde ‘s anderen daegs heerlijck begraven wierden in het fort, op de plaetse, daer de vlagge staet, haer lichamen possessie houdende van ‘t gene sij met
couragie van haer vijanden genoomen hadden (…) (Fontaine 1972: 35-36).
Kapitein F.O. Elsperman, commando-officier op het Fort Nieuw-Amsterdam die
op 25 juni 1789 overleed, is vermoedelijk de laatste persoon geweest die in het
binnenfort werd begraven.
Nader archiefonderzoek moet uitwijzen of er personen vóór 1667 en na 1789
zijn begraven binnen de wallen van het Fort Zeelandia dan wel in het binnenfort.
Er kan gevoeglijk worden aangenomen dat vóór 1667 (tijdens de Engelse periode
1650-1667), maar ook tijdens de verovering op 17 februari 1667 van het Fort
Willoughby door Abraham Crijnssen meerdere personen in of nabij het Fort
Willoughby begraven kunnen zijn. Bij de aanval die Crijnssen opende op de vestingwallen vielen er namelijk enkele doden aan de zijde van de Engelsen (Fontaine
1972: 25). Ook bij de herovering door de Engelsen op 17 oktober 1667 waren er
meerdere dodelijke slachtoffers dan de twee eerder genoemde Engelse kapiteins:
'(...) onder 't voetvolck zijnder niet boven 4 doot gebleven, Capiteijn Mussende
geschoten, en een Vendrich doot gebleven' (Fontaine 1972: 36).

WIE WERDEN ER ALLEMAAL BEGRAVEN?
Uit diverse archiefbronnen13 komt naar voren, dat de begraafplaatsen op Fort
Zeelandia de laatste rustplaatsen zijn geweest van diverse notabelen uit de Surinaamse koloniale geschiedenis waaronder Gouverneurs (Gouverneurs-Generaal
(a.i.), Commandeurs, andere hoge militairen, hun echtgenoten, kinderen en
andere familieleden. Maar ook twee Raden-Fiscaal, een scheepskapitein, een
plantage-eigenaar, een deurwaarder van het Hof van Politie en Civiele Justitie,
een eigenaar van een drukpers, en andere vooraanstaande personen in de kolonie
en hun familieleden.
Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat op basis van archiefmateriaal vooralsnog 133 personen begraven zijn geweest op Fort Zeelandia. Een relatief hoog
aantal op zo’n klein gebied. Van een aantal prominente figuren uit de achttiendeeeuwse koloniale geschiedenis van Suriname bestaat een redelijk vermoeden dat
zij waarschijnlijk ook in of op het Fort Zeelandia zijn begraven, waardoor het
totaal aantal begravenen hoger kan uitkomen.
Het hoogste aantal begrafenissen in de periode 1667-1789 was in 1766 en
1771 met tien begrafenissen, gevolgd door 1761 en 1772 met zeven begrafenissen
en 1769 en 1773 met vijf begrafenissen. Uit het onderzoek blijkt, dat een aantal
personen dat in de archieven te boek staat als te zijn begraven in of op Fort

13 Nationaal Archief, Koloniaal Suriname: Gouverneursjournalen en Gereformeerden (Overleden),

zoekwoorden ‘fort, fortress, forteresse, fortresse, binnefort, fortress Selandia, begraven op fort
Zeelandia’.
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Zeelandia, in werkelijkheid elders begraven is, namelijk in de Nieuwe Oranjetuin
begraafplaats. Of hier sprake is geweest van een herbegrafenis is vooralsnog
onduidelijk.14
Van enkele andere graven is ook het lot bekend: Abraham Crijnssen (†1669)
werd tussen 1669 en 1672 herbegraven op Torarica. Van Kapitein Walraad Hendrik Godlief van Borries15 (†1771) is het graf verloren gegaan. De beenderen
van Jacobus Van Baarle of van Baerle (†1750), zijn waarschijnlijk conform zijn
testamentaire wens naar patria overgebracht. Of de overblijfselen van de vermoorde Gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (†1688), inderdaad
zijn overgebracht en bijgezet in het familiegraf in het plaatsje ‘Sommelsdijk’ in
Zeeland is vooralsnog niet duidelijk. Zijn weduwe, die in Holland achtergebleven
was, had immers aan de Staten-Generaal verzocht:
Oock is ons vrundelick begeeren Uwel. Ed. gelieve te versorgen dat met d’
eerste herwaerts komende schepen die in Zeeland aenkomen, het lijck van
ons Gemael zal ged. moge overgescheept werde ende van ‘t aenkomen van
selve schip in Zeeland aen ons bericht gegeven werde ende wij alsdan orde
konnen geven, dat een schip van Sommelsdyck het kome afhalen om aldaer in
de Vaderlijcke begraafplaats mede bijgeset te werden (Both, ongedateerd, 5).
Wordt gelet op het aantal doodshoofden dat in het familiegraf in Zeeland is
aangetroffen, dan valt één schedel op met verscheidene gaten. Van Aerssen was
volgens de historie getroffen door 46 kogels, wat het aannemelijk maakt dat er
ook een aantal kogels zijn hoofd hebben geraakt (Both, ongedateerd, 6).
Van de 133 begravenen in of op Fort Zeelandia had ruim 35% (47) een hoge
militaire rang, waardoor wellicht de indruk ontstond dat het een militaire begraafplaats betrof.16 Uit de archieven blijkt echter dat dat niet helemaal juist
is, aangezien zoals eerder aangehaald, ook hooggeplaatste personen en/of hun
familieleden er begraven werden.
De militaire macht van de kolonie Suriname bestond in de achttiende eeuw
grotendeels uit buitenlanders (waaronder Duitsers17 en Hugenoten). Dit gold
met name voor het officierenkorps van de Sociëteitstroepen. Zo blijkt in 1791
het officierskorps uit 39 buitenlanders, twaalf Nederlanders en acht Surinamers
te bestaan (Bosschart 1900: 36). De Sociëteitstroepen, die hoofdzakelijk ingezet
werden in de strijd tegen de Marrons, bestonden uit twee bataljons, die elk weer
werden onderverdeeld in zes compagnieën. Een aantal leden van het officieren14 Het betreft onder meer Luitenant Daniel Digues de la Motte (†1758), Sophia Moesner (†1766), dochter

van Willem Hendrik Moesner, ‘medicine doctor en gezworen examinateur van nieuwe aankomende
slaven’, Geertruy(d) Van Den Heever (†1763), weduwe van Joachim de Friderici of Friedericy, en
Vaandrig Joachim de Friderici of Fridericy (†1763), de vader van gouverneur-generaal Jurriaan
François de Friderici (Stichting Oranjetuin & Rotaryclub Paramaribo 1998: 5-7).
15 Walraad Borries was ook stichter/eigenaar van de plantage Berlijn.
16 Zie Temminck Groll Temminck Groll, Tjin A Djie, Hollestelle, Krooshof, Rubenstein & Luykx 1973: 20 en
184. Sir Henry Willoughby was de zoon van de Gouverneur van Barbados (Van Sijpesteijn 1854: 10).
17 https://bukubooks.wordpress.com/duitsers/, geraadpleegd op 30/10/2016.
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korps werd in of op het Fort Zeelandia begraven.18

PROMINENTE FIGUREN BEGRAVEN TE FORT ZEELANDIA
Uit de archieven blijkt dat Abraham Crijnssen of Crijnsens vermoedelijk een
van de allereerste prominente personen uit Suriname’s koloniale geschiedenis is
geweest, die er werd begraven. De Commandeur en veroveraar van Suriname
18 Officieren die er werden begraven: Luitenant-Kolonel van het regiment van de gouverneur Jean

Bermont (of Bermond) (†1752); Kapitein Herbert (†1752); Luitenant onder ad-interim gouverneur H.E.
Baron von Spörcke, Augustin de St. Aubin (†1753); Vaandrig Paul Caljer (of Callier) (†1754); Officier
Willem (Wim) Maurs van Hanekroth (†1755); Sous-Luitenant Zevende Compagnie Lars Ingemund
Hägg (†1760); Vaandrig Derde Compagnie Cornelis van der Ploeg(e) (†1760); Gereformeerd Vaandrig
Zesde Compagnie Fredrik August (of August Fredrik) Beutler of Beuyteler (†1760); Luitenant Zevende
Compagnie Christiaan Samson Georgij of Georgy (†1761); Kapitein Luitenant Eerste of Lijf Compagnie
v.d. Gouverneur Gerhardus Klopman (†1762); Gereformeerd Officier Lod(e)wijk van Varendorp (of van
Varendorf of van Varendourp of van Varendeurp) (†1762); Sous Luitenant Tweede Bataljon Johan
(of Jean) George Scheffer (†1763); Vaandrig Eerste Bataljon J.A. (of J.G.) Vosmar (†1763); Luitenant
Vierde Compagnie Jacob Francois Reinet of Renet (†1764); Officier Vijfde Compagnie Christiaan
van Hertsbergen (†1764); Sous Luitenant Divisie van Para, Coropina en Tawajara Creecq, Isaac of
Isack Winia (†1766); Luitenant bombardiers, Jacob Godlien Fellmann (of Felman of Fellman) (†1767);
Luitenant Tweede Bataljon Carel Augustus Voet (†1768); Kapitein Luitenant Tweede Bataljon, Martinus Lodewijk Whyts (of Whytz of Weijtz) (†1771), die getrouwd was met Anna Magdalena Bleij (of
Bley), de dochter van commandeur Johannes Bleij; Commandeur Majoor, Charles Egon de Langes
de Beauvesen (†1771), die tevens eigenaar was van de houtgrond Oranje in de Para; Kapitein der
Militie, Walraad Hendrik Godlief van Borries (†1771), die ook stichter/eigenaar was van de houtgrond/
suikerplantage Berlijn aan de Parakreek. In 1766 huwde hij met Johanna Margaretha Crommelin, de
dochter van Gouverneur-Generaal Wigbolt (of Wigbold) Crommelin; Vaandrig bij het Regiment Gordon in 1763, Henrij (of Henry) Maclaine (†1771); De marine officier op het Amsterdamse oorlogsfregat
‘de Boreas’ o.l.v. Admiraal Jacob Andries van den Velden (de schoonzoon van Gouverneur-Generaal
Jan Nepveu), Marine Officier Jacob Ernst Beeldsnijder Matroos (†1771). Jacob was de broer van
Wolphert Beeldsnijder Matroos (eigenaar van de drukkerij ‘De Weeklyksche Woensdaagsche
Surinaamse Courant’); Capiteijn Vierde Compagnie, Arent(d) de Jaager (of Jager ) (†1772); Vaandrig
Eerste Bataljon, Frans Gomarus (of Gomarius) (†1772); Luitenant Abraham Dirks(e) (†1772); Huurling
Luitenant-Kolonel Johannes Lantmans (†1773), wiens begrafenis door de bekende Kapitein JohnGabriël Stedman werd bijgewoond (Stedman 1799, 83); Kapitein Georg(e) du Mierre (of Demiere )
(†1774); Sous Luitenant Eerste Bataljon, Hendrik Otto Kreemer (of Cremer) (†1775); Kapitein, Luitenant
ter Zee, Fredericus (Frederik) Nieuwold (†1779); Luitenant Derde Compagnie Jacob Gerard Daandels
of Daendels (†1781); en Kapitein en commando officier op`t fort Nieuw-Amsterdam, F.O. Elsperman
(†1789).
Overige officieren: Luitenant Jan Collerus (†1761) die in 1761 de leiding had over een expeditie om
de grootte van Aucaanse dorpen vast te stellen na de Vrede in 1760 met de Aucaners (Van Velzen
& Hoogbergen 2011, 205-208); Majoor Louis George de Boisguyon (†1762) van de Derde Compagnie
die door Wigbolt (of Wigbold) Crommelin met 125 militairen werd uitgezonden om de slavenopstand
in de Tempatie te onderdrukken (Van Velzen & Hoogbergen 2011, 164-165); Eerste Bataljon Vaandrig
Joachim de Friderici of Fridericy (†1763), de vader van Jurriaan François de Friderici die van 1792 tot
1801 Gouverneur-Generaal van Suriname was; Kapitein Frederik Willem Baron van (of von) Canitz
(†1766), die aan het hoofd stond van een expeditie uitgezonden naar Berbice door Gouverneur Wigbolt (of Wigbold) Crommelin ter voorkoming dat Marrons Suriname binnen drongen via de Corantijn
rivier; Luitenant Johan Hendrik (Heinrich) Klepper (of Klipper) (†1770), die in 1760 aan het hoofd stond
van enkele militaire expedities tegen de Kwinti Marrons, die diverse plantages hadden aangevallen.
Verscheidene Kwintidorpen werden daarbij ontdekt en vernietigd (Hoogbergen 1992: 33-36); Kapitein
onder Generaal-Majoor (Gouverneur) van Spörcke, John Mackneill of Mac Neill of Macneil of Makneel of Macneyl of Makniel (†1778), tevens eigenaar van plantage Sporksgift (het latere Alliance). Kapitein Tweede Bataljon, George Carolus Abercrombie (†1781); de Provisioneel Inspecteur-Generaal
van het militair kordon in Suriname, A. Westmaas (†1784); en Vaandrig/Sous-Luitenant van de Eerste
of Lijf Compagnie Friedrich Eberhard Kraft (†1785) die in 1771 op patrouille was tegen Marrons in het
Cotticagebied (Bosschart 1900: 58).
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overleed op 1 februari 1669 aan dysenterie (darminfectie). Hij werd dezelfde dag
nog met militaire eer begraven in het fort. Interim-gouverneur Luitenant Pieter
Versterre prees Crijnssen om zijn leiderschap. In een brief aan de Staten van
Zeeland de dato zestien maart 1669, doet hij verslag van de begrafenis, waarbij
hij opnieuw de aandacht vestigt op de kwaliteiten van Crijnssens:
Wij hebben t lichaem dien eigen dach begraven, met soo veel eer en pracht
als mogelijck is geweest, met losbranden van canonnen, decharsieren van
musquetten, doch sijn parsoon heeft meer gemeriteert, maer hebben sijn verdiensten niet genoech in dese Landen cunnen uitdrucken, sullen ’t verder aen
Haer Eed. Mog: gerecommandeert laten.19
In een getranscribeerde brief20 (uit de zogenaamde Sailing Letters of Prize Papers,
een project van de Koninklijke Bibliotheek) die schipper Jan Dimmesen in 1672
schreef aan zijn echtgenote in Middelburg, verhaalt hij aan zijn vrouw dat bij
aankomst in de kolonie Suriname zijn broer Jacob Dimmesen was overleden en
‘inde kercke van Torarijca21 begraven was, ‘aen de zijde van de heer Abraham
Qurijnsen saligher’ (Paesie 2011:18). Hieruit zou dus de conclusie kunnen worden getrokken dat Abraham Crijnssen op een later tijdstip is herbegraven.
Uit de archieven blijkt tot nog toe dat er na 1789 géén personen meer zijn
begraven op of in het Fort Zeelandia.22
19 http://www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/tuinbonen-voor-de-zeeuwse-kolonie-suriname/,

geraadpleegd op 30/9/2016.
20 De plaats waar Abraham Crijnsens begraven lag is gevonden door Nettie Schwartz, studente van de

Universiteit van Amsterdam, die de brief van Jan Dimmesen in handen kreeg. Schwartz verichtte in
het kader van haar masterscriptie onder meer onderzoek naar het fluitschip Aardenburg, dat deel
uitmaakte van het eskader van Abraham Crijnsens (Paesie 2011).
21 Van de oude hoofdstad Torarica is helaas niets meer over, sedert een Maleisische houtgigant rond
1990 deze historisch plek plat heeft gewalst ten behoeve van de bouw van een grote houtverwerkingsfabriek (Dikland 2006: 1).
22 Andere notabelen die er werden begraven zijn: De zuster van Charlotte van der Lith, Philippina
Amelia (of Emilia) van der Lith (†1732); Henrietta Sophie van Nauta (†1745) die echtgenote was van
Commandeur Johan Cornelis François de Vries; De weduwe van de raad-fiscaal Jacob van Baarle (of
van Baerle) (†1753); Jan Floris Mauricius (†1754), Kapitein/Havenmeester en zoon van GouverneurGeneraal Jan Jacob Mauricius; Andreas Mauricius (†1754), ontvanger der in- en uitgaande rechten/
eerste ontvanger der Ed. Societeit / vendumeester en zoon van Gouverneur-Generaal Jan Jacob
Mauricius en Alida Pauw; De weduwe van Commandeur Marcellus Brouwer, Maria Anna Jacobij of
Jacoby (†1766); De echtgenoot van Martha Johanna Nepveu (dochter van Jan Nepveu), Johann (of
Jean) Daniel (de) Meinertzhagen of de Meijnerschagen (†1782); De weduwe van A. Westmaas, prov.
Inspecteur-Generaal van het militair kordon in Suriname, J.A. Duten (†1786); De jongste zoon van
Governeur Jan Nepveu, Johannes Felix Nepveu (†1778); en de dochter van commandeur Johannes
Bleij (of Bley), Anna Magdalena Bleij (†1779). Zij trouwde in 1742 met Pieter Mauricius (zoon van
Gouverneur-Generaal Johan Jacob Mauricius) en scheidde in 1757 van hem. In de archieven komt
ze verder ook voor als weduwe van Martinus Lodewicus Weijtz.
Overige notabelen die er begraven zijn: Commandeur der Militie Laurens Verboom (†1688) die in
de stromende regen in het binnenfort met militaire eer werd begraven (Hartsinck 1770, 671-672).
De Raden-Fiscaal Mr. Nicolaas Anthony Kohl (†1748), die gehuwd was met de oudste dochter van
Gouverneur-Generaal Jan Jacob Mauricius, en Jacobus Van Baarle (of Baerle) (†1750); Voorts de invloedrijke Charlotte Elisabeth van der Lith (†1753), die getrouwd is geweest met de Gouverneur-Generaals Hendrik Temming (†1727), Charles Emilius Hendrik de Cheusses (†1734), en Joan Raye (†1737) en
verder met de Waalse predikanten Antoine Audra (†1744) en Martin Louis Duvoisin (†1751); Jaques
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Tenslotte zijn er een heleboel andere personen begraven geweest wier beroep
(vooralsnog) onbekend is. Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek kan
worden afgeleid dat het Fort Zeelandia evenals de oude en de nieuwe Oranjetuin
begraafplaats een belangrijke begraafplaats is geweest waar notabelen uit de
zeventiende- en achttiende-eeuwse koloniale geschiedenis van Suriname werden
begraven. Tijdens het onderzoek is opgevallen dat verschillende notabelen vaker
met de dood van een naaste werden geconfronteerd.23
de Crepij (of Crepy) (†1754) die eigenaar was van plantage Vreeland en vader van Charles François
Isaak de Crepij naar wie de buitenplaats Charlesburg werd genoemd (Oudschans Dentz 1911, 7);
Charles Kennedy (of Kennedij) (†1758), zoon van de Schotse predikant Hugh Kennedy, die samen met
zijn twee andere broers Walter en Robert zich in Suriname vestigden, waar Charles in 1751 trouwde
met Anna Catharina Arnaud, eigenaresse van plantage Visserszorg. Zijn broer Walter Kennedy was
eerst Raad van Civiele Justitie en Capitein in de Burger Compagnie van Paramaribo en goede vriend
van Stedman; Johanna Agatha Oudenrogg(h)e (†1765), echtgenote van Jan Nepveu; Adriana Rijkrok
(†1766), echtgenote van de ‘medicine doctor’ en ‘gezworen examinateur van nieuwe aankomende
slaven’ Willem Hendrik Moesner (Schouten & Ottens 1766, 129); Eerste Exploïteur/Deurwaarder
van het Hof van Politie en Civiele Justitie, Thomas Wybrand van Rees (†1766). Van Rees was tevens
eigenaar van de katoenplantage ‘Rees en Crop’ aan de Tapoeripa-kreek, door de slaven ‘Van Resi’
genoemd; Dochter van Gouverneur Jan Nepveu, Johanna Elisabeth Nepveu (†1769); De echtgenote
van Capiteijn Jacob Bogman, Maria Margaretha Casaboune (†1771); De weduwe van Jacques de
Crepij, Sara Francina van Hertsberge(n) (†1772); De echtgenote van Kapitein François Louis Mayland,
Anna Catharina Valencijne (†1773); Het zoontje van Nicolaas Rocher, Boekhouder der Garnizoenen/
gezworen klerk van het Hof van Civiele Justitie, Jean Nicolaas Rocher (†1773); De echtgenote van
Gouverneur Jan Nepveu, tevens plantage-eigenaresse, Elisabeth Buys (of Buijs) (†1775). Elisabeth
was een kleurlinge en eerder getrouwd geweest met de legerkapitein/planter Isaac Stolkert die in
1757 overleed. Elisabeth was illustratief voor de sociale mobiliteit onder de gekleurde bevolking van
Suriname in de achttiende eeuw. Wegens een structureel tekort aan huwbare Europese vrouwen,
waren gekleurde - en vaak rijke - vrouwen zeer in trek bij de blanke mannelijke bevolking. Zo werd
Elisabeth Buys, afstammelinge van een negerin (en wellicht zelfs van een slavin), op 47-jarige leeftijd
op Fort Zeelandia begraven als gouverneursvrouw: ’s Morgens om zes uur werd de vlag ‘ter halver
stok opgehaald’ en de hele dag werd om het half uur een kanonschot afgevuurd van de batterij en
alle ter rede liggende schepen; De eigenaar van de drukpers ‘Geprivilegeerde Societeyts en Lands
Boekdrukkery’, Nicolaas Vlier (†1781). Na zijn overlijden ging de drukkerij over op zijn weduwe, Sara
de Beer, die de zaak voortzette. Vlier genoot kennelijk aanzien, respect en had een zekere mate van
rijkdom verworven in de 1770-er jaren, wat onder andere blijkt uit het feit dat hij op het Fort Zeelandia
werd begraven. Tot 1785 zijn Vlier, en vanaf 1781 zijn weduwe, de enige drukkers in de kolonie. Ze
verzorgden alle drukwerk, inclusief de wekelijkse courant.
Diverse Gouverneurs-Generaal werden er begraven zoals: Cornelis Aerssen van Sommelsdijck
(†1688), Johan de Gooyer (of Goyer/Goijer) (†1715). Laatstgenoemde werd op het plein voor de
kazerne begraven (binnen de fortwallen). Verder Johan ‘Joan’ Raye of Raije van Breukelenwaard
(†1737) en Hendrik Ernst Baron van Spörcke (†1752). Van deze Gouverneur-Generaal ad interim die in
het binnenfort werd begraven, is er een gedetailleerde beschrijving van de lijkstaatsie:
De lijkwagen voor ’t binnenfort gekomen zijnde, wierd het lijk derselve genomen en in ’t selve in ’t
graff gebragt, gevolgd zijnde door het gansche gevolg. Het lijk in ’t graf gezet wordende, wierden 21
canonschoten van de fortres Zeelandia gedaan en daarop een salvo van ’t regiment, en dus driemaal
agtermalkanderen, waarna ’t gevolg den weg terug ging (...) (van Sypesteyn 1858, 50-52).
Voorts Pieter Aalbert van der Meer (†1756) en Bernhard Texier (†1783), de laatste GouverneurGeneraal die in het binnenfort werd begraven.
23 Tot de meest onfortuinlijken behoorden: Gouverneur-Generaal Jan Nepveu die in een tijdsbestek
van drie jaar zijn echtgenote Johanna Agatha (of Agathe) Oudenrogg(h)e (†23 februari 1765), zijn
dochter Johanna Elisabeth Nepveu (†12 november 1769), zijn tweede echtgenote Elisabeth Buys
(of Buijs) (†23 mei 1775) en zijn jongste zoon Johannes Felix Nepveu (†1 juli 1778) verloor. Verder
Luitenant-Colonel Matthys Erhardus Meijer of Meyer, die binnen een paar dagen zowel dochter
Johanna Elisabeth Meijer (of Meyer ) (†28 october 1771) als zoon Jean Pierre Meijer (of Meyer) (†30
october 1771) verloor. Voorts Willem Hendrik Moesner, ‘medicine doctor’, van wie binnen een jaar zijn
64
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WAT IS ER MET DE BEGRAAFPLAATSEN VAN FORT ZEELANDIA GEBEURD?
Dat is de vraag die ook enkele andere personen zich stelden, zoals Jannes H.
Mulder in zijn publicatie ‘Historische begraafplaatsen van Paramaribo’ (Mulder
2005: 28) en Bernd Katt, die de begraafplaats een groot raadsel noemt (Katt
september 2015, facebookpagina SGES).
Ondanks het feit dat er diverse prominente personen uit de koloniale geschiedenis van Suriname op en in het Fort Zeelandia zijn begraven, zijn er tot nu toe,
met uitzondering van de in 1954 ontdekte graven, geen sporen meer die nog
herinneren aan de begraafplaatsen. Een voor de hand liggende reden hiervoor zou
kunnen zijn, dat de graven waarschijnlijk zijn geruimd vanwege ruimtegebrek op
het fort; voor noodzakelijke uitbreidingen en versterking van het fort had men de
ruimte binnen de vestingwallen nodig. In de periode 1780-1800 hebben diverse
grote wijzigingen aan het fort plaatsgevonden. In een brief van Gouverneur Wichers van 27 september 1788 stelt hij voor om een deel van de gracht rond het fort
te dempen om ruimte te creëren voor het nieuw te bouwen levensmiddelenmagazijn, het latere Gebouw 1790 (Fontaine 1972, 126).
Indien de graven zouden zijn geruimd, dan is de grote vraag: wat is er vervolgens met de grafzerken gebeurd? Heeft men ze gebruikt ter versterking van de
oever langs het fort of voor het helpen dempen van de open gracht rond het fort,
of als fundering van nieuwe gebouwen? Het vermoeden dat de grafzerken zouden
zijn gebruikt als fundering voor de bouw van een levensmiddelenmagazijn (het
huidige Gebouw 1790) wordt ontkracht door het feit dat voor een groot nieuw
vivresmagazijn ‘(…) al klipsteen wordt geprepareerd voor de fundering’ (Temminck Groll, Tjin A Djie, Hollestelle, Krooshof, Rubenstein & Luykx 1973: 24).
Ook bij restauratiewerkzaamheden aan het fort vanaf eind 1968 werden
hoegenaamd geen resten van graven gevonden op de binnenplaats van het fort:
Daar de binnenplaats van het fort in het verleden als begraafplaats voor enkele
gouverneurs en notabelen is gebruikt was het te verwachten dat thans bij de
graafwerkzaamheden ten behoeve van de riolering wel enkele “vondsten” zouden
worden gedaan. Hoewel de gehele binnenplaats 20 cm is afgegraven en het rioolsysteem ruim 60 cm diep ligt, is er niets aan het licht gekomen wat interessant
genoemd zou kunnen worden (Fontaine 1972:184).
Het zou echter nog best mogelijk zijn dat er grafstenen onder de grond verscholen
liggen of onder de met bakstenen belegde binnenplaats van het binnenfort. Het
komend jaar zal daarom in samenwerking met de Archeologische Dienst van
Suriname, getracht worden meerdere grafstenen te ontdekken op de vermoedeechtgenote Adriana Rijkrok (†13 augustus 1766), zijn dochter Sophia Moesner (†17 september 1766)
en zoon Willem Fredrik Moesner (†28 september 1766) hem kwamen te ontvallen. Luitenant Abraham
Dirks(e), die eveneens in een kort tijdsbestek zijn zoon Abraham Barent Dirks(e) (†16 december
1764), zijn echtgenote Alida Jacob Dapper (†15 october 1766) en zijn dochter Taleta Jacoba Diederica
Dirks(e) of Anna Dirks(e) of Anna Jacoba Dirks(e) (†22 october 1766) ten grave bracht. En Charlotte
van der Lith die al haar vijf echtgenoten, de Gouverneurs-Generaal Hendrik Temming (†1727), Charles
Emilius Hendrik de Cheusses (†1734), en Joan Raye (†1737) en de Waalse predikanten Antoine Audra
(†1744) en Martin Louis Duvoisin (†1751), overleefde.
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lijke locatie van de begraafplaats binnen de oude fortwallen. Een geavanceerde
methode die men in het buitenland hanteert om ongemarkeerde graven of graven
die verborgen liggen op te sporen, is de Ground Penetrating Radar (GPR).24
Aangezien deze technologie in Suriname niet voorhanden is, zullen andere relatief goedkopere onderzoeksmethoden worden toegepast zoals rod probing25 en
geofysisch onderzoek welke een speciale vorm is van archeologische prospectie,
waarbij gebruik wordt gemaakt van een weerstandsmeter. Deze techniek, die op
de ADEK-Universiteit in gebruik is, kan geschikt zijn voor het opsporen van aan
het oppervlak onzichtbare resten van muren en funderingen. Met behulp van
archeologisch onderzoek wordt dus gehoopt het mysterie rondom de begraafplaatsen van Fort Zeelandia te helpen ontrafelen. Wordt vervolgd!
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n Harrold Sijlbing

Jodensavanne, het Jeruzalem aan de rivier;
een betwist erfgoed

r is gedurende de afgelopen jaren veel gepubliceerd en tentoongesteld
over het Surinaamse Jodendom.1 Terecht, een zeer fascinerend en bijzonder aspect van de Surinaamse geschiedenis waarin agrarische Sefardische
joden als een van de eerste groepen kolonisten een aanmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan de historie van Suriname, ten koste van vele tot slaaf gemaakte
Inheemsen en Afrikanen. In dit artikel wordt het accent gelegd op de diverse
uitdagingen om het monumentale erfgoed van Jodensavanne, het historisch religieuze centrum van de Sefardische joden te kunnen beheren, conserveren en interpreteren. Zo ook is het toegankelijk maken voor het publiek tegen de achtergrond
van de verschillende opvattingen, gevoelens en interpretaties ten opzichte van de
joodse kolonisatie, een uitdaging. Zeker tegen de achtergrond van de vele privileges die deze groep historisch heeft gehad vergeleken bij de Inheemsen en AfroSurinaamse groepen. Het beheer van een betwist erfgoed wordt altijd gekenmerkt
door tal van belemmeringen. Hoe staan de belanghebbenden daar tegenover?
In hoeverre zijn de beheersdoelen en -acties strijdig met de groepsbelangen van
hen? Met de instelling van Jodensavanne tot beschermd monument is een zeer
belangrijke stap gedaan in de richting van waardering en conservering van deze
oude nederzetting en ons materieel erfgoed. De interpretatie naar gebruikers en
bezoekers toe blijkt niet eenduidig, maar is multi-vocaal. Hoe gaan de beheerders
daarmee om?

E

INTRODUCTIE EN HISTORISCHE ACHTERGRONDEN2
Een uitgave van OSO met de focus op cultureel erfgoed is onvolledig zonder
aandacht te schenken aan Jodensavanne, een mondiaal zeer geroemde historische joodse enclave van de zeventiende en achttiende eeuw. Ruwweg een eeuw
heeft de glorieperiode van deze nederzetting die in 1685 met de inauguratie van
1

2

Enkele markante publicaties van de afgelopen jaren zijn onder andere Remnant Stones: The Jewish
Cemeteries and Synagogues deel 1 en 2 van Aviva Ben-Ur en Rachel Frankel (2009 en 2011); Atlantic
Diasporas: Jews, Conversos and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, L. Kagan &
Ph. Morgan, red. (2009); The Jewish Nation of the Caribbean: The Spanish-Portuguese Jewish
Settlements in the Caribbean and the Guianas by Mordechai Arbell (2002); Creole Jew: Negotiating
Community in Colonial Suriname van Wieke Vink (2010); Joden in de Cariben, J-M Cohen, Ed. (2015);
Joden in Suriname: 400 jaar Surinaams Jodendom; aankomst, glorietijd, neergang, Ben Ipenburg
(2015); Regaining Jerusalem: Eschatology and Slavery in Jewish Colonization in Seventeenth-Century
Surinam, Natalie Zemon-Davis (2015).
Gezien de strekking en focus van dit artikel verwijs ik de lezers die in historische details geïnteresseerd zijn naar de bovengenoemde publicaties die een goed beeld geven van de joodse kolonisatie
in Suriname.
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de majestueuze synagoge Beraha VeSalom (Zegen en Vrede) begon, geduurd.
Geplaagd door teruglopende oogsten, gecombineerd met financiële problemen,
een grote schuldenlast, aanvallen van Marrons en een toename van arme joden
uit Amsterdam3,verlieten de bewoners hun nederzetting en vestigden zich in
Paramaribo of in het buitenland, opnieuw op zoek naar nieuwe economische
vooruitzichten.
Jodensavanne werd geroemd als ’Jeruzalem aan de rivier’.4 Het was het symbool van de joodse plantersklasse en de trots van de joden die vanwege de inquisitie in Spanje en Portugal sinds eind vijftiende eeuw hun vluchtweg via Amsterdam
en andere Europese steden onder andere naar Brazilië en het Caraïbisch gebied
vonden, op zoek naar plekken waar ze een menswaardig bestaan konden opbouwen als vrije aanhangers van het Jodendom. De nederzetting was het centrum van
de ‘Joodse Natie’, die reeds rond 1661 was gesticht en de grootste joodse enclave
was op het Amerikaanse continent en vanwege de vele privileges als autonome
natie werd beschouwd.5

Gravure van Jodensavanne en Post Jodensavanne anno 1860
3

4

5

72

OSO_p001_384_HT.indd 72

Volgens Schalkwijk (2010) was de influx van armere joden de tweede reden van de achteruitgang van
Jodensavanne. Inderdaad, Amsterdam had in de achttiende eeuw een groot vluchtelingenprobleem,
waarbij steeds meer arme joden met een buideltje geld naar de Caraïben werden geloodst. Deze
waren vaak niet in staat om aan plantagelandbouw te doen en bleven doorgaans in Paramaribo als
kleinhandelaren. De impact van de Marrons die regelmatig de plantages aanvielen moet echter niet
worden onderschat.
In Regaining Jerusalem (2015) maakt Natalie Zemon-Davis duidelijk dat deze aanduiding gebaseerd
is op de eschatologische hoop bevrijd te zijn van de katholieke tirannie. ‘Jeruzalem aan de rivier’ was
het symbool van religieuze bevrijding, het tweede Heilige Land. Men maakte klaarblijkelijk onderscheid tussen de Bijbelse exodus en het gevangenschap van de Afrikanen in een slavernijsysteem
dat economische voordelen met zich meebracht.
Voor de Sefardische joden. Hoewel er al sinds 1690 ook Asjkenazische (Hoogduitse) joden naar
Suriname kwamen, maakten zij geen deel uit van de planterselite. Hun rol bleef beperkt tot de handel
in Paramaribo.
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De genoemde privileges, die in eerste instantie door het Engelse bestuur6 werden
verleend en later door de Republiek (Nederland) werden uitgebreid, waren de
meest verregaande in de zeventiende en achttiende eeuwse wereld. Naast de
gebruikelijke vrijheden7 van godsdienstuitoefening, de instelling van een eigen
begraafplaats en ruimte voor beleving van de sabbat, hadden de Surinaamse
joden de mogelijkheid om zelf de keuze te maken waar ze hun nederzetting zouden opzetten. Hun territoriale autonomie8 werd overigens aangemoedigd door
het koloniale bestuur (Ben-Ur, 2015:130-153): de gouverneur schonk hen naast
de bestaande grond die ze in bezit hadden, middels een grondbrief in 1691, een
extra honderd akkers in allodiale eigendom. Onder de buitengewone voorrechten
kan ook het zelfbestuur volgens joodse religieuze regels worden gerekend. Joden
beïnvloedden het koloniale bestuur doordat ze aan de verkiezing van leden voor
de Raad van Politie konden meedoen. Ze hadden een eigen civiele rechtspraak
en konden de joodse huwelijkswetten laten gelden. Daarnaast stichtten ze joodse
scholen en hadden een eigen leger, de zogenaamde ‘burgermilitie’, een unicum
in de wereld. De joodse natie of ‘pseudo staat’9 had een eigen burgerdivisie, die
onder leiding stond van een burgerkapitein (Schalkwijk 2011: 107-115). Nergens
anders in de wereld bestond er een joods leger, tot de stichting van de moderne
staat Israël in 1948. De joodse burgermilitie in Suriname stond hoog in aanzien
vanwege zijn grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gehele gebied
aan de Surinamerivier, min of meer vanaf Torarica (het huidige Overbridge), zuidwaarts tot aan Victoria.10 Een niet onbetekenend bewijs van de ruime autonomie
waren ook de Bijbelse namen van de vele suikerplantages rondom Jodensavanne:
Mahanaim, Carmel, Beershaba, Dotan, Kayam, Moriah, et cetera.
Twee schitterende, goed geconserveerde joodse begraafplaatsen11 en een
degenererende Creoolse12 nengre berpe zijn naast de ruïnes van de synagoge en
6 Suriname was van 1651 tot en met 1667 een Engelse kolonie, die vanuit Barbados door de Engelse
Gouverneur Francis Willougby werd gesticht.
7 In diverse koloniën, vooral Britse en Nederlandse, waren basisvrijheden aan joden gegund, mede
vanwege de economische betekenis van deze groep kolonisten, die naast de beschikbaarheid van
een uitgebreid mondiaal netwerk, ruime ervaringen hadden als bankiers en internationale handel.
8 Aviva Ben-Ur schetst een duidelijk beeld van de heersende unieke situatie waarin de joden zich
bevonden.
9 Terecht zo genoemd door Schalkwijk: ‘the Jews constituted a seperate nation, although not necessarily a seperate state… since they did not declare independence, and were careful not to do so’. In
1825 werden deze rechten ingetrokken en joden gelijkgesteld aan vrije inwoners.
10 De in 1671 ingestelde burgerwacht bevocht niet alleen Marrons, maar ook Inheemsen, en dit tot
aan het vredesverdrag van 1686. Daarnaast was de joodse militie onder leiding van Kapitein Samuel
Cohen Nassy betrokken bij de verdediging van de kolonie in 1689 tegen de binnengevallen Franse
boekanier Jean du Casse.
11 Beth haim velho (Huis der levenden) de oudste begraafplaats is gelegen aan de monding van de
Cassiporakreek, ongeveer twee kilometer ten zuiden van Jodensavanne, waar de joden zich in
eerste instantie hadden gevestigd. Daar stond ook de eerste houten synagoge, die in 1671 door
brand verwoest werd. De oudste grafsteen dateert van 1666. De beth haim van Jodensavanne werd
ingesteld gelijktijdig met de Synagoge in 1685. De Cassipora en Jodensavanne begraafplaatsen tellen
respectievelijk 216 en 462 grafstenen van marmer en blauwsteen, alle verscheept uit Amsterdam,
met grafteksten in het Hebreeuws, Portugees, Spaans, Aramees en Nederlands. Alle grafstenen zijn
geïnventariseerd en beschreven in Remnant Stones (2009)
12 De Nengre berpe dateert vermoedelijk van de eerste helft van de 19e eeuw. Niet-joden mochten
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funderingen van gebouwen, de stille getuigen van de eens florerende nederzetting,
waar niet alle nazaten met hetzelfde enthousiasme naar omkijken.
Voor Inheemsen, vele Creolen en Saamaka Marrons heeft de geschiedenis van
Jodensavanne vooral een bittere nasmaak vanwege de occupatie van Inheems
leefgebied, het onmiskenbaar harde slavernijverleden en de talrijke bospatrouilles
of strafexpedities waartegen ruim tachtig jaar, tot de Marronvrede in 1762, moest
worden gevochten om de vrijheid. Volledigheidshalve moet in dit verband ook
aangegeven worden dat menig blanke en joodse bezoeker aan Jodensavanne zich
vaak laat ontvallen hoe onbegrijpelijk deze historie voor hen is.13 Onbegrip is er
vooral voor de opportunistische zeventiende- en achttiende- eeuwse interpretatie
van de Halacha14, die een hard slavernijregiem legitimeerde en huidskleur sterk
relateerde aan sociale en religieuze status.15
Hoewel diverse personen en groepen na 1832, het jaar waarin Jodensavanne
voor een deel in vlammen opging (Ben-Ur & Frankel 2011: 35), gepoogd hebben16
iets te doen aan de conservering en revitalisatie van deze historische nederzetting,
is het opvallend dat pas met de oprichting van de ‘Stichting Jodensavanne’ (SJS)
in 1971 door onder andere Rini da Costa, een structurele vorm van behoud van

13

14

15
16
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niet in de beth haim begraven worden. Hier liggen voornamelijk nazaten van joodse mannen en Afrikaanse moeders begraven, de zogenaamde Eurafricans of mulatten, die geen joden waren. Slechts
van 36 grafpalen konden nog teksten worden geïdentificeerd. Enkele bekende familienamen zijn:
Wijngaarde, Belliot, Lobles, Cotin, Letterboom en Koorndijk.
Tijdens diverse gidsactiviteiten die ik uitvoerde de afgelopen twintig jaar in het Jodensavannegebied
werd deze houding waargenomen, maar de meest ontroerende was van een bezoeker uit Israël, die
zei zich te schamen en zich emotioneel verontschuldigde voor het gedrag van zijn geloofsgenoten.
Joodse wet, die de omgang met slaven regelde. Volgens de traditionele Halacha, moesten slaven
niet alleen worden besneden, maar ook worden ondergedompeld in een ritueel bad, opdat zij, indien
gewenst, zich tot het Jodendom konden bekeren. Deze procedure verdween in het koloniale tijdperk
waar men klaarblijkelijk onderscheid maakte tussen de Bijbelse exodus en het gevangenschap van
de Afrikanen in een slavernijsysteem, dat economische voordelen met zich meebracht.
Zie ook van H.A. Oron: No aksi mi fu libi yu: A view on the Halakhic status of the Congregation “Siva
Darkhey Y’sharim, the Judeo-Creoles of Suriname (2010).
De Hozer Holim broederschap heeft getracht om na 1830 Jodensavanne te revitaliseren en wederom
te maken tot ‘de juweel van de kolonie’.
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dit erfgoed tot stand kwam. De SJS is belast met het beheer van dit Nationale
Monument, dat op basis van de Monumentenwet 2002 werd ingesteld en sinds
2009 als zodanig officieel is beschermd.

WERELDERFGOED EN DUURZAAM BEHEER
De unieke betekenis van Jodensavanne en de Joodse Natie heeft ertoe geleid dat
de site in 1998 op de Tentatieve Lijst van Unesco Werelderfgoed werd geplaatst
door de Staat Suriname. Hiermee was de eerste stap gezet op weg naar nationale
en mondiale erkenning, maar tegelijk werden ook serieuze stappen genomen voor
de conservering van Jodensavanne en de Cassipora begraafplaats. Op grond van
de criteria en condities vervat in de Operational Guidelines, werd in 2008 een
Management Plan17 ontwikkeld dat als richtlijn zou dienen voor een doeltreffend
beheer van de site. Uitgaande van de historische, culturele, esthetische, socio-economische en wetenschappelijke waarden van de site werden beleidsmaatregelen
en richtlijnen voor duurzaam beheer geformuleerd met de volle participatie van
alle belanghebbenden, waaronder het Joodse gemeentebestuur, het districtsbestuur, toerismebedrijven, dorpsbesturen en bewoners van omliggende dorpen en
plantages.
De formele toekenning van de werelderfgoedstatus kwam tot stand na bestudering van het door de Staat ingediende nominatiedossier, dat volgens de voorschriften van de Unesco World Heritage Convention is samengesteld en waarin volgens
de criteria en de comparative analysis18 wordt aangetoond dat Jodensavanne over
een Outstanding Universal Value 19 beschikt. De voorbereidende stappen voor de
indiening zijn reeds ver gevorderd en het SJS-bestuur streeft ernaar rond het einde
van 2016 het dossier gereed te hebben ten behoeve van indiening door de regering. De twee criteria op grond waarvan het nominatiedossier wordt ingediend
zijn:
• Jodensavanne exhibits the interchange of Indigenous, Dutch, Portuguese,
Spanish and African traditions and values.
• Jodensavanne bears the exceptional testimony of 17th century Jewish Sephardic civilization. It was an important symbol of freedom of religion at a
time when Jews were prosecuted due to their religious beliefs.

17 De volledige versie van het Jodensavanne and Cassipora Cemetery Management Plan is te lezen op

de website van Stichting Jodensavanne: www.jodensavanne.sr.org.
18 Een vergelijkende analyse van Jodensavanne in relatie met soortgelijke nationale en internationale

sites is een essentieel aspect in het nominatiedossier. Vergelijkbare plaatsen in de regio waar joden
zich hebben gevestigd, onder andere Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Barbados, Jamaica en Curaçao komen er uitgebreid aan de orde, maar ook Europese ‘joods-vriendelijke’ steden als Amsterdam,
Hamburg en Trebic worden vergeleken. Tien thema’s komen in de analyse aan de orde: historische
nederzetting, kwartier of getto; religieuze vrijheid; educatie; verdedigingssysteem; justitie; locatie,
architectuur en gebruik van de synagoge; locatie, bescherming, behoud en artistieke kwaliteit van de
begraafplaatsen; culturele uitwisseling met Inheemsen en Afrikanen; authenticiteit en economische
bedrijvigheid.
19 Unesco - Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention (2015).
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Grondenrechten van Inheemsen en Marrons (Jagdew en Gezius 2014: 29-85) zijn
in relatie tot erfgoedbescherming van cruciale betekenis.20 De culturele rechten
van Inheemsen en Marrons (Kambel en MacKay 1999: 172) worden helaas niet
of onvoldoende erkend in de Surinaamse wetgeving. Tijdens de besprekingen
rondom het beheer van de site door Stichting Jodensavanne werd door de Inheemse gemeenschap onmiskenbaar te kennen gegeven, dat de grondenrechten
gerespecteerd dienden te worden. Het dagelijkse management van Jodensavanne
wordt uitgevoerd door bewoners van het aangrenzende Inheemse dorp Redi Doti,
waarmee een unieke overeenkomst is aangegaan. Hierin worden de grondenrechten van de Inheemsen erkend door de SJS. Daarnaast wordt de medeverantwoordelijkheid voor de bescherming van het culturele erfgoed erkend door Redi Doti;
een bewijs dat de wederzijdse ondersteuning ten grondslag ligt aan de verbintenis.
Voorts is vastgelegd dat twee vertegenwoordigers van het dorp zitting hebben in
het bestuur en zodoende intensief bijdragen aan de doelstellingen van de SJS.21
Naast de lokale beheerder en onderhoudsmedewerkers verdient het dorp direct
uit de inkomsten doordat tien procent van de entree-inkomsten jaarlijks wordt
overgemaakt ten behoeve van de ontwikkeling van het dorp. Jodensavanne blijkt
hiermede een belangrijke bron voor duurzame ontwikkeling van Redi Doti en
omgeving. Als erfgoedattractie ligt het ten grondslag aan het toerisme in de regio
van Para-Oost. De Inheemse bevolking speelt daarop in door overige faciliteiten
en diensten aan te bieden aan bezoekers van Jodensavanne.

BETWIST ERFGOED EN INTERPRETATIE
Wanneer erfgoed gedefinieerd wordt als ‘alle elementen uit het verleden die als
zodanig zijn aangemerkt op grond van de betekenissen die door individuen of gemeenschap hieraan zijn toegekend’22, dan is het logisch gevolg dat bij het beheer
en de interpretatie van erfgoed in een plurale samenleving een aantal dilemma’s
en spanningsvelden ontstaan. Deze verdienen de nodige aandacht en als we daarnaast beseffen dat erfgoed ook een politiek instrument is, dat bewust of onbewust wordt bespeeld, dan kunnen conservering en beheer van erfgoedelementen
nogal wat uitdagingen met zich meebrengen. Het politieke machtselement in de
omgang met erfgoed is duidelijk en werd passend geschetst door George Orwell
(1984) met zijn uitspraak ‘He who controls the past controls the future. He who
controls the present controls the past’. Verdraaiing van geschiedenis is al sinds
mensenheugenis een beproefde politieke methode geweest om macht te verwerven
of te consolideren. Soms worden aspecten van de geschiedenis bewust en formeel
verzwegen - collectieve amnesie -of voor een bepaalde periode als staatsgeheim
20 In het jubileumnummer van His/her Tori (2014) onder redactie van Jagdew en Gezius wordt aandacht

besteed aan de problematiek rond grondenrechten van Inheemsen en Marrons.
21 De SJS heeft tot doel: a. Het conserveren, beschermen en onderhouden van de ruïnes, begraaf-

plaatsen en andere archeologische objecten in de oude joodse nederzetting aan de Surinamerivier,
bekend als Jodensavanne, als vormende met hun omgeving een monument van nationale historische
waarde; b. Het beheren en exploiteren van bedoeld monument in het belang van het Surinaamse
publiek en het toerisme (Art.2 uit de Statuten van 1998)
22 Deze definitie is ontleend aan een kort stuk van de hand van John Schuster ter introductie van het
thema erfgoed bij de auteurs.
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gekoesterd en van de openbaarheid geweerd. De verbindingen tussen erfgoed
en politieke macht worden misschien goed zichtbaar gemaakt in het musealiseringbeleid: waarom geen suikermuseum in Mariënburg, of een rijstmuseum in
Wageningen, maar wel een legermuseum in Paramaribo? Gelukkig zijn er ook
gemeenschapsinitiatieven in Suriname, zoals het Saamaka Museum in Pikin Slee23
en het onlangs geopende Lalla Rookh24 museum in Paramaribo.
De interpretatie van geschiedenis en erfgoed vindt niet altijd op een juiste ‘gebalanceerde’ manier plaats vanwege uiteenlopende redenen. De koloniale geschiedenis van een op slavernij gefundeerde plantage-economie brengt zoals bekend vele
oneffenheden met zich mee, die onder andere voortspruiten uit machtsposities
die gebaseerd waren op afkomst, huidskleur en exploitatie van de arbeidersklasse
door een koloniale elite. Er is in vele gevallen sprake van betwist, omstreden of
zelfs dissonant erfgoed (Dann & Seaton 2001:15). Vaak worden erfgoedlocaties
zelfs mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn geweest en worden aspecten bewust ‘vergeten’, genegeerd, gemanipuleerd of verzwegen.25 De materiële,
fysieke componenten van erfgoed, in dit geval van Jodensavanne, zijn zichtbaar
aanwezig en worden geconserveerd, maar via interpretatie worden de immateriële
aspecten ervan (gevoelens, anekdotes, nostalgie, trots en verdriet) verschillend
gecommuniceerd naar de bezoeker.
Drie vormen van omstreden of betwist erfgoed worden door Olson (geciteerd in
Timothy & Boyd 2003: 264-269) onderscheiden. De eerste betreft twee of meer
groepen die hetzelfde erfgoed claimen: één en dezelfde plaats of hetzelfde object
heeft meerdere betekenissen voor verschillende groepen en iedere groep wil zijn
gelijk hebben. De bekende uitspraak van Tunbridge illustreert deze dissonantie:
‘One person’s landmark may be an object of hostility to another’ (geciteerd in
Timothy & Boyd 2003: 266). Jeruzalem is misschien een van de meest bekende
voorbeelden in de wereld wanneer het gaat om betwist en omstreden erfgoed.
Het feit dat zowel joden als christenen en moslims de stad als heilige erfgoedlocatie claimen, maakt het zowel politiek, sociaal als cultureel tot een voortdurend
tikkende tijdbom. De tweede vorm van betwist erfgoed betreft de verdeeldheid
binnen een groep, wanneer men het oneens is over de aspecten van het erfgoed die
aandacht en bescherming moeten krijgen, of voor het publiek toegankelijk moeten
worden gemaakt. Niet alle Surinamers waren blij met het boek De Koningin van

23 Het museum is een initiatief geweest van Stichting Totomboti http://www.saamakamarronmuseum.

com/
24 De Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI) was de initiatiefnemer van het Lalla Rookh

museum http://www.lallarookh.org/lalla-rookh-museum dat op 5 juni 2016 werd geopend.
25 Widdup in Dann & Seaton (2001:15): ‘amid the bright pink and purple azaleas and the rolling green

lawns of Low country plantations lies a gray area. Interpretations of these attractive historic sites aim
to educate visitors by sharing stories of the legendary Old South. But their tales seem to have some
black holes, both literally and figuratively. Visitors hear about wealthy owners, antique furnishings
and fine art, but missing is the underlying take of those who helped build the plantations, the story of
slaves who were fundamental in keeping these properties productive and beautiful’.
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Paramaribo; velen vonden Maxi Linder geen rolmodel.26 Ten slotte wordt een
derde vorm geïdentificeerd, bekend als Inheems versus koloniaal erfgoed. Deze
verwijst naar twee verschillende groepen met dezelfde erfgoedgebieden, waarbij
vaak de vraag wordt gesteld welk en wiens erfgoed geconserveerd moet worden.
De dominante politieke groep in een samenleving marginaliseert meestal het
erfgoed van de minder bedeelden. In Jodensavanne zijn zowel de eerste als derde
vorm van toepassing. De erfgoedwaarde voor andere groepen dan joden is in het
verleden buiten beschouwing gebleven of als marginale aanvulling beschouwd.
Jodensavanne heeft dan wel niet het karakter van een tijdbom vergeleken bij
Jeruzalem, maar evenredige aandacht is ten zeerste gewenst. Nobelprijswinnaar
Elie Wiesel waarschuwde immers: ‘The executioner always kills twice; the second
time with his silence’.27

INHEEMSEN, MARRONS EN NAZATEN VAN PLANTAGEWERKERS EN
GEKLEURDE JODEN
Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende groepen die nauwe historische
banden hebben met het Jodensavannegebied. Inheemsen woonden er al eeuwen
voordat de kolonisten kwamen en zijn tot ver in de achttiende eeuw als slaaf of
als Marron-speurders gebruikt door de kolonisten (Ben-Ur & Frankel 2012: 63).
Marrons, de voormalige tot slaaf gemaakte vrijheidsstrijders, waren een grote
zorg voor de joodse kolonisten en werden als wrede vijanden aangeduid zowel
in archieven als in de grafschriften van de begraafplaatsen.28 Ook in het Sabbatgebed29 werd God gesmeekt om de overwinning van de militie op de vijanden,
de rebellerende negers.30 De diverse aanvallen van Marrons op joodse plantages,
waarbij eigenaren de dood vonden, werden door strafexpedities onder leiding
van de joodse burgerkapitein gewroken.31 De eerste joodse plantagehouder die
gedood werd in 1690 aan de Cassewinica was Emmanuel Machado. Strafexpedities waren kostbaar en de Gouverneur gaf de burgermilitie alle ruimte om zelf de
Marrons te achtervolgen (Ben-Ur & Frankel 2012: 64).

26 Clarck Accord’s Koningin van Paramaribo beschrijft het leven van Wilhelmina Rijburg, de beroemdste

prostituee van Paramaribo halverwege de twintigste eeuw.
27 Unesco Slave Route Project 2014.
28 Twee grafstenen in de Beth Haim zijn van Emmanuel Pereyra en David Rodrigues Monsanto die

werden gedood tijdens slavenopstanden in 1738 en 1739 en hebben grafteksten die verwijzen naar
‘opstandige negers’. Beide epitafen bevatten dezelfde openingstekst van Psalm 94 in het Hebreeuws:
‘O God der wrake, O Heer, verschijn blinkende’. Die van Monsanto eindigt met: ’dat zijn bloed gewroken wordt’. (Ben-Ur & Frankel 2009, 2012: 63).
29 David Baruh Louzada, de chazzan van de congregatie componeerde een speciaal Sabbatgebed
(Id.2012:65)
30 Dit is temeer een bewijs dat Marrons mede de oorzaak zijn geweest van de achteruitgang van
Jodensavanne.
31 De in joodse kringen geroemde burgerkapitein David Cohen Nassy had meer dan 30 strafexpedities
achter de rug. Zijn grafschrift in de Cassipora begraafplaats luidt: ‘Hij verliet deze wereld nadat hij
terugkeerde van een expeditie waarin hij de zwarte rebellen een aframmeling had gegeven’.
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Omgekeerd werd de joodse militie zeer gevreesd en gehaat door de Marrons. In de
goed bewaarde orale geschiedenis van de
Saamaka32 zijn de talloze vluchten van de
plantages, inclusief vluchtroutes en leiderschapsperikelen, alsook gevechtshandelingen en ontwikkelingen van nederzettingen,
fortificaties enzovoort blijven voortleven.33
Deze worden bevestigd door archiefbronnen. Evenzo was Quassi, die in de orale
geschiedenis van de Saamaka bekend stond
als Kwasimukamba34, een gehate figuur
vanwege zijn verraad en zijn trouw aan de
blanken (Dragtenstein 2004: 59). De Marrons duidden hem aan met ‘gespuis’, maar
in gouvernementskringen was hij een geziene
figuur die vanwege zijn medicinale kennis
hoog stond aangeschreven. Van strijd tussen
joodse kolonisten en naar vrijheid snakkende Marrons in het Caraïbisch gebied was
overigens alleen in Suriname sprake. Arbell
(2002: 300-314) geeft aan dat Portugese
joden (onder andere Mordechay Ricardo
en Joseph Curiel) ook actief waren in bewegingen voor de onafhankelijkheid van
Grafsteen van David Monsanto
Spaanssprekend Amerika die zij openlijk,
hetzij gedekt steunden.35 In Jamaica werden
Marrons van wapens en munitie voorzien
door joodse handelaren. Misschien waren de ruime privileges van de joodse natie
in Suriname in tegenstelling tot andere landen op het continent, reden genoeg om
deze met alle middelen te verdedigen.
De geschiedenis van de Marron-nederzetting Kumakô is zeer interessant.
Etno-archeologisch onderzoek uitgevoerd door onder andere Cheryl White
(2016: 179-195) bevestigt dat bij deze versterkte nederzetting in het gebied tus32 Richard Price (1983) brengt de orale geschiedenis van de Saamaka in First-Time voor het voetlicht,

waaruit grote overeenkomsten met de koloniale archieven blijken zoals de strafexpeditie als gevolg
van de dood van Pereyra. Nassy en leger brachten 47 gevangenen en 6 handen van dode Marrons
naar de autoriteiten in Paramaribo.
33 De grote en beroemde Saamaka nederzetting Kumakô werd in oktober 1743 uiteindelijk door een
gecombineerde expeditie van koloniale troepen en de joodse militie onder leiding van David Nassy
vernietigd. Behalve gevangenen en handen van gedode Marrons, was er ook het hoofd van een
Marron leider.
34 Id. Price, 153-159.
35 Simon Bolivar vond een schuilplaats bij joden van Curaçao en jonge joodse mannen waren actief lid
van Bolivars leger. Ook de onafhankelijksbewegingen in de Dominicaanse Republiek en Cuba werden gesteund door joden, terwijl de joden van St. Eustatius de Noord-Amerikaanse revolutionairen
steunden tegen de Britten.
Harold Sijlbing Jodensavanne, het Jeruzalem aan de rivier; een betwist erfgoed

OSO_p001_384_HT.indd 79

79

22-02-17 14:39

Grafpalen op de Creoolse begraafplaats

sen de Suriname- en Saramaccarivier enorme gevechten hebben plaatsgevonden.
Saamaka Marrons zijn ook op een andere bijzondere wijze historisch verbonden aan de joodse kolonisatie. Vele namen van lo’s36 zijn afgeleid van joodse
plantage-eigenaren waar ze vandaan zijn gevlucht: de belangrijkste lo’s zijn die
36 Lo betekent clan, een afkorting van loweman (‘wegloper’, ‘vluchteling’), gegroepeerd en vernoemd

naar de plantage of het gebied waar de gevluchte voorouders vandaan kwamen.
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van de Matjau-lo (afgeleid van Machado) en de Nassi-lo, terwijl ook de Biitu-lo
(Brito), Kasitu-lo(Castilho) en de Kadosu-lo (Cardoso) Sefardische joden onthullen. Behalve de historische relatie tussen de lo’s en de Sefardim, worden ook de
vele invloeden van het Portugees in de Creoolse taal van de Saamaka en Matawai
gerelateerd aan deze groep. De taal werd op de plantages al aangeduid als Djutongo, letterlijk ‘joodse taal’ en stond centraal in de communicatie tussen slaven
en meesters.37
Jodensavanne (en omgeving) had reeds in 1684 een populatie van circa 1.158
mensen, waarvan minder dan tweehonderd joods was. Qua omvang was het na
Paramaribo de tweede Europese urbane kern van het land. De derde was Torarica. Een aanzienlijk deel van de bewoners had Afrikaanse wortels. Aviva Ben-Ur
(2015: 138) schreef zeer toepasselijk: ‘de wijd verbreide praktijk van polygynie
door joodse mannen en de legitieme realiteit dat het bezit van een mens zowel
het bezit van de arbeid als van het lichaam betekende, leidde tot het ontstaan
van een groep mensen die mulatten werden genoemd, van wie sommigen legaal
opgenomen werden in de gemeenschap en erkend werden als joden’.
Er ontstond een aanzienlijke grote groep gekleurde mensen met een Afrikaanse
moeder of grootmoeder, die voor een groot deel gemarginaliseerd werden.38 Zelfs
bij de dood was het steeds een probleem waar deze personen begraven dienden
te worden (Vink 2010: 221-253). De aanduiding jachied voor een volwaardig
lid (met een joodse moeder) en congregant voor gekleurde joden was een typisch
Surinaams fenomeen. Uiteindelijk werden congreganten (toch) aan de rand van
de Beth Haim begraven, maar niet-joodse kleurlingen hadden een eigen begraafplaats toegewezen gekregen: de nengre berpe (de Afro-Surinaamse / Creoolse
begraafplaats). Jodensavanne heeft onder andere hierdoor voor vele Creoolse
nazaten een spirituele waarde.
Een bekend fenomeen dat onder anderen ook de hechte relaties tussen joodse
eigenaren en hun vrijgelaten slaven en/of nazaten demonstreert, betreft de vele namen van voornamelijk Creolen die een joodse achtergrond hebben. In de Manumissiewet van 1832 werd bepaald dat een vrijgelaten slaaf een achternaam diende
te krijgen die niet reeds in de kolonie voorkwam, behalve als er toestemming
van de familie daartoe was. Het gevolg was dat bestaande namen werden aangepast of verdraaid: per lettergreep of letters die werden weggelaten, omgekeerd
of toegevoegd, bijvoorbeeld: Nahar-Rahan, Lyons-Snoyl, Miranda-Randami,
Coutino-Cotin, Alvares-Ravales, Nunes-Neus, Robles-Lobles, Louzada-Louz, De
la Parra-Lapar, Del Prado-Rado enzovoort.39 Het is overigens aantoonbaar dat de
polygynie, zoals eerder door Ben-Ur aangegeven, een sterke relatie heeft met de
agrarische joden in Suriname en zich concentreerde op de plantages en Jodensavanne. De stedelijke joodse gemeenschappen, zowel in Suriname als in de regio
37 Natalie Zemon-Davis, Origins and Uses of the Creole Languages in 18th Century Suriname, www.

buku.nl geraadpleegd 10 augustus 2016
38 Wieke Vink geeft in Creole Jews een uitgebreide analyse van de complexe ontwikkelingen van deze

groep.
39 Rini da Costa, Herkomst van Surinaamse familienamen (2004: 4-6).
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hebben waarschijnlijk veel minder ‘gemengde’ nazaten opgeleverd. De bekende
schrijfster Cynthia McLeod zei terecht treffend tegen een journalist die vroeg of
zij van joodse afkomst was: ‘If you shake a Surinamese family tree, surely a Jew
falls out.’40

SLOT
In dit artikel is getracht een beeld te geven van de complexiteit waarmee het beheer van cultureel erfgoed te maken heeft. De uitdagingen bij het beheer betreffen
aan de ene kant de conservering van waarneembare materiële aspecten, waaronder het voorkomen van vandalisme aan concrete erfgoedelementen, het behoud
van graven, grafteksten en funderingen, de in stand houding van de sacrale sfeer,
het verrichten van archeologisch onderzoek de conservering van Jodensavanne als
nationaal monument enzovoort. De immateriële dimensies van het erfgoed moeten echter niet worden onderschat. Het is daarom van groot belang om erfgoed
in Suriname, vooral plantage-erfgoed en zeker van de historische nederzetting
Jodensavanne, vanuit een meervoudig perspectief te analyseren, te beheren en
te presenteren. Een juiste balans bij de interpretatie doet recht aan de diverse
belanghebbenden die verschillende (intrinsieke) waarden verbinden aan de plaats.
De stemmen van de toenmalige onderdrukten en onvrije mensen die bijdroegen
aan de bloei van Jodensavanne moeten ook worden gehoord.
Het verzwijgen, vermijden, verdraaien of ‘vergeten’ van minder plezierige gebeurtenissen wordt tot slot met een voorbeeld verduidelijkt: een touroperator die
zijn toeristen rondleidde, vertelde aan zijn gehoor dat de kappa (grote gietijzeren
kookpan die gebruikt werd voor de productie van suiker) en die op enkele meters
verwijderd van de restanten van de synagoge staat, gebruikt werd door slaven om
er moksi alesi en pom in te bereiden. Dit is een bizar voorbeeld van de wijze waarop sommigen bij de interpretatie de juiste historische achtergronden vermijden.
Opvallend is ook het door Rini da Costa (2004: 65) opgetekende verhaal, dat
de synagoge in opdracht van de commandant (Koninklijke Nederlandse Landmacht) van het concentratiekamp41 te Jodensavanne, door middel van twee
handgranaten werd vernietigd zodat de stenen konden worden hergebruikt bij
de bouwwerkzaamheden (afvoerkanalen) aan het kamp. Ook deze nare historie
verdient de aandacht.
Het Jodensavanne-stichtingsbestuur streeft ernaar in zijn erfgoedmanagementstrategie de genoemde balans te benaderen door dit jaar onder andere een veldgids uit te geven, bestemd voor touroperators, begeleiders van bezoekersgroepen
en individuele gasten. Daarnaast zullen trainingen ter certificering van gidsen en
educatieve tochten voor studenten bijdragen aan dit doel.

40 Adam Rovner http://forward.com/culture/105939/shake-a-family-tree-and-a-jew-falls-out/ geraad-

pleegd 3 september 2016
41 In 1942 werden 246 vermeende NSB‘ers afkomstig uit Nederlands-Indië geïnterneerd in Jodensa-

vanne.
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n Narinder Mohkamsing

Rámlilá in Suriname; Traditie en
Vernieuwing

ámlilá is de Hindi naam van een bekend openlucht-volkstheater dat
jaarlijks door hindoes over heel de wereld, dus ook in Suriname, wordt
opgevoerd om de overwinning van het goede op het kwade te vieren en
te gedenken. Letterlijk betekent Rám-lilá het ‘Spel van Ráma’ en refereert aan de
voorbeeldige levenswandel van koning Ráma, een van de incarnaties van godheid
Vishnu op aarde. Het geheel van dergelijke interventies, het glorieus ingrijpen
van Vishnu en zijn vertoeven op aarde, wordt vanuit een bepaald filosofisch
perspectief als een soort goddelijk spel of vermaak (lilá) gezien. Het Rámlilá is
gebaseerd op het Rámáyana – een populair hindoe-epos dat een sterk religieusethisch karakter heeft en dat zich uitermate leent voor publieke uitvoeringen
waardoor het Rámlilá als volkstheater enorme populariteit geniet. Vanwege deze
populariteit is het Rámáyana al vele malen verfilmd en vertoond in de bioscoop
en op de televisie.
Vermeldenswaard is de enorme impact die de vertoning van de Rámáyanaserie
van filmmaker Rámanand Sagar had op kijkers in India, Suriname en de rest
van de wereld. Het eerste deel van deze 78 delen tellende serie werd in India op
25 Januari 1987 op Doordarshan, de nationale zender, vertoond. Het werd het
meest populaire programma dat ooit is vertoond op de Indiase televisie. Massa’s
bleven tijdens de uitzending gekluisterd aan de buis totdat het laatste deel op 31
juli 1988 vertoond was (Lutgendorf 1990: 127 f.). Een vergelijkbaar effect was
zichtbaar in Suriname, toen de serie daar aan het eind van het vorige millennium
werd vertoond. Iedere aflevering werd voorafgegaan door een korte toelichting
door wijlen Nico Waagmeester.

R

De meeste Brits-Indische immigranten kwamen uit Noordoost-India en hadden een rijke volksculturele achtergrond, vol muziek, dans, literatuur en
toneel. Door hun vestiging in Suriname werden ze praktisch afgesneden van
hun culturele bronnen. Desalniettemin hebben ze ondanks de zware contractperiode (1873-1916) hun culturele erfgoed ten dele weten te bewaren.
De Hindostaanse immigranten hadden weinig spullen bij zich toen ze voet
aan wal zetten in Suriname. Spreekwoordelijk is dat de gathari (bundel) die
ze bij zich droegen, bestond uit slechts wat kleding, een koperen schaal (thariyá), een beker (lotá), enkele religieuze boekjes en zilveren sieraden. Daarentegen woog de immateriële bagage die ze meenamen stukken zwaarder.
Hun hoofden zaten vol persoonlijke herinneringen, kennis en ervaringen met
betrekking tot vele vormen van dans, muziek, poëzie, taal, literatuur, toneel,
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religie, volksgeloof, enzovoort. Volgens Michiel van Kempen heeft vooral het
toneel (nāṯ ak) een belangrijke rol vervuld doordat daarin veel van dit oude
erfgoed werd doorgegeven (2002: 192).
Tegen het midden van de vorige eeuw waren in Suriname nog zeker dertig
tot veertig Rámlilá-groepen door het hele land actief, maar nu is dat aantal
geslonken tot slechts twee.
Wat betekent deze ontwikkeling voor de toekomst van het Rámlilá in Suriname alsook voor het gehele Caraïbisch gebied? Na een korte toelichting op
de literaire, religieuze en filosofische achtergronden van dit spel, geef ik in
dit artikel een overzicht van de ontwikkeling van het traditionele Rámlilá in
Suriname tot zijn huidige vorm waarbij allerlei aspecten van het spel worden
belicht zoals bijvoorbeeld de kostuums, belichting, recitatie, taal, enzovoort,
waarbij tegelijkertijd steeds wordt gecontrasteerd met de latere adaptaties.
Vervolgens sta ik stil bij de hedendaagse problematiek rond de twee overgebleven Rámlilá-groepen in Suriname die op hun eigen manier proberen deze
volkstraditie levend te houden: hoe doen ze dat, welke methoden grijpen ze
aan om de aandacht en interesse van het publiek vast te houden en waardoor
laat men zich inspireren? Ten slotte zal in deze bijdrage ook worden stilgestaan bij het voortbestaan van dit belangrijk onderdeel van het Hindostaanse
culturele erfgoed; kunnen verregaande innovaties haar voortbestaan garanderen of luiden ze juist haar ondergang in?
RÁMÁYANA EN RÁMLILÁ
Rámlilá als populair volkstheater heeft zijn wortels in een lange literaire
traditie van grote Sanskriet-werken. Zij is de gedramatiseerde versie van het
Rámáyana, een epos dat samen met de Mahábhárata, rond het begin van
onze jaartelling is samengesteld. Het Rámáyana is een groot Sanskrietepos (of
heldendicht) en wordt toegeschreven aan Válmiki. Dit werk is, net als talloze
andere werken, eeuwenlang oraal overgeleverd.
Evenals de Mahábhárata kent het Rámáyana enkele bewerkingen in regionale talen, waarvan de bekendste het Rámacaritamánas is. De auteur Tulsidás
(zestiende eeuw) schreef dit werk bewust niet in het Sanskriet dat destijds als
de taal van geleerden in heel Zuid Azie gold, maar in het Avadhi, een populair
lokaal dialect van Noordoost-India.
Er is een duidelijke verhaallijn rondom prins Ráma, de kroonprins van
Ayodhya. Het begint met zijn geboorte, kinderjaren en huwelijk, en culmineert in zijn verbanning, terugkeer en uiteindelijke kroning tot koning. Het
verhaal wordt pas spannend wanneer door intriges aan het hof niet Ráma,
maar zijn jongere halfbroer (Bharata) op de troon terecht komt. Bovendien
wordt Ráma voor veertien jaar verbannen. Tijdens die ballingschap wordt
zijn vrouw Sitá geschaakt door Rávana, de kwade heerser van Sri Lanka,
waar hij haar gevangen houdt. Het verhaal bereikt zijn climax wanneer Ráma
ten strijde trekt tegen Rávana om zijn geliefde Sitá te bevrijden met de hulp
van legers van ‘apen’ en ‘beren’. Hanumán, de aanvoerder van de apen, is,
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naast Ráma, de meest markante figuur uit het Rámáyana omdat hij zich als
Ráma’s grootste devoot ontpopt.
Hanumáns devotie geeft aan dat dit werk naast een literaire ook een religieuze dimensie heeft. De hoofdrolspeler van het verhaal, prins Ráma, wordt
als de verpersoonlijking (incarnatie) van godheid Vishnu gezien. Daardoor
maakt hij in de hindoegemeenschappen over de hele wereld een enorme
toewijding en aanbidding los. Het Rámáyana wordt daarom door de hindoes
als het belangrijkste religieuze boek beschouwd, dat hen wegwijs maakt in de
verschillende aspecten van devotie en geloof.
In het hindoeïsme is Vishnu een belangrijke godheid naast Shiva,
vooral in zijn verschillende geïncarneerde vormen. Een belangrijk motief voor deze herhaalde incarnaties is een herstel van de verstoorde
orde in de wereld door onder andere de kwaadwilligen te vernietigen.
Zijn belichamingen varieerden van vis (matsya), everzwijn (váráha), half
mens-half leeuw (narsiṃ ha) tot dwerg (vámana), prins Ráma en Krishna,
enzovoort. Alle incarnaties van Vishnu zouden net als de welbekende Krishna
en Ráma, in hun respectievelijke era, object zijn geweest van grote devotie
en verering.
De toegewijde toeschouwer van het Rámlilá ervaart het spel daarom als
een representatie van de goddelijke Ráma, ofwel als een getuigenis van iets
heiligs: voor zijn ogen ontvouwt zich de kosmische en eeuwige strijd tussen
goed en kwaad gepersonifieerd door goden (deva) en ‘mindere’ goden (asura/
dánava). Het spel beeldt een gebeurtenis uit die zich voor de gelovige duizenden jaren terug in werkelijkheid in Noord-India zou hebben afgespeeld. Door
het spel heen worden op eenvoudige maar didactische wijze de basisprincipes
van het hindoeïsme gepresenteerd, met name zaken als de leer rondom de reincarnaties van Vishnu (avatára), het geheel van normen, waarden en plichten
(dharma), de leer dat alle handelingen gevolgen hebben (karma).
In het hindoeïsme gaan religie en filosofie hand in hand, en dus ook in
het Rámáyana. De belangrijkste filosofische boodschap van het Rámáyana
is ethisch. Deze wordt krachtig verwoord in een specifieke benaming van
Ráma die hem karakteriseert als de ‘perfecte of ideale persoon die model
staat voor goed ethisch gedrag’ (maryádá-purushottama Ráma). De hele
handel en wandel van Ráma is ‘onbesmet’ en houdt de toeschouwers als het
ware een spiegel voor. Zijn rol als gehoorzame zoon, kroonprins, trouwe
echtgenoot, banneling en rechtvaardige koning, is voor velen een grote bron
voor morele en ethische inspiratie geweest. Het Rámlilá herinnert de mens
aan zijn plichten, idealen, normen en waarden. Het verhaal geeft universele
antwoorden op vragen over familierelaties en op de vraag hoe als ideale mens
te handelen. Ook voor een koning en leider zijn er wijze lessen in te vinden
(zie Gangapersad 2011).
Ook bijfiguren, zoals Sitá, zijn gemalin, Daśaratha, zijn vader en Lakshmana, zijn broer, laten eenzelfde voorbeeldig ideaal zien. Al met al probeert
het verhaal de toeschouwer bewust te maken van zijn rechten, plichten,
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handelingen en gedrag ten aanzien van God, mens, de natuur, maatschappij,
cultuur en beschaving. De voorbeelden van het Rámlilá volgend, kan hij
proberen een goed mens te worden en de strijd tegen het kwaad aan te gaan.
TRADITIE
Volgens Kumar Mahabir, een geleerde uit Trinidad, is het Rámlilá misschien
wel de oudste nog bestaande vorm van openluchttheater in het Caraïbische
gebied. Het Rámlilá heeft volgens hem ongetwijfeld het ongeëvenaarde record het enige spel te zijn dat gedurende meer dan honderd opeenvolgende
jaren in de regio op tientallen locaties is uitgevoerd (Mahabir 2013: 3). In
Suriname gaat deze traditie terug tot het begin van de twintigste eeuw. Op
basis van berichten in de Surinaamse kranten stelt Van Kempen dat de eerste
Rámlilá’s rond 1911 en mogelijk enkele jaren eerder al werden gespeeld,
onder meer op Half Flora (Leysweg) en Pad van Wanica, dat wil zeggen aan
de rand van de huidige stedelijke agglomeratie van Paramaribo (Van Kempen
2002: 300-303).
Tot aan de onafhankelijkheid van Suriname, werd het Rámlilá in praktisch
iedere buitenwijk van Paramaribo opgevoerd. De wijken Kwatta, Flora,
Leidingen, Pad van Wanica, Leysweg, Livorno, Nieuwe Grond, Meerzorg
waren bekend om hun Rámlilá-groepen. Iedere wijk telde meerdere groepen.
Toneelopvoeringen in de wijken waren sociale gebeurtenissen die de verspreid
werkende contractanten bijeenbrachten en zo de groepscohesie bevorderden
(Van Kempen 2002: 195). De organisatie van een Rámlilá in zo’ n wijk is
tegenwoordig een aangelegenheid van enkele families. In de Leidingen bijvoorbeeld komen de leden uit verschillende families, terwijl in Vredenburg de
groep voornamelijk uit leden van de familie Anroedh bestaat.
VELD
Vroeger was het veld waarop de uitvoering plaatsvond niet zo groot als nu;
een veld zo groot als een ruime kavel (25 bij 30/40 m) leverde genoeg ruimte
om het spel op te voeren en de toeschouwers een plekje te geven. Zowel aan
de noord- als aan de zuidkant werd een platform gebouwd van 1½ tot 2 m
hoog. Het platform aan de noordkant stond voor de stad Ayodhya, de zetel
van Ráma, en dat aan de zuidkant voor Lanka, het rijk van Rávana. Daartussen voltrok zich het spel. Tegenwoordig is het terrein groter, ongeveer de helft
van een voetbalveld (ongeveer 50 bij 100 m) om driehonderd tot vijfhonderd
toeschouwers te kunnen herbergen. Nog steeds zijn de twee platvormen de
belangrijkste ankers op het veld gebleven, maar er zijn kleine bouwsels ten
oosten en westen van het veld bijgekomen die dagelijks worden opgezet of
vervangen. Een voorbeeld is de bruiloft-luifel (máro) waarbinnen het huwelijk tussen Ráma en Sitá wordt voltrokken.
Vroeger was het aantal acteurs niet zo groot als nu (vijfentwintig tot dertig).
De entourages van Ráma en Rávana waren niet zo groot; ze waren beperkt
tot vier hoogstens vijf mannen. Nu is dat anders omdat men vooral jongeren
wil betrekken en stimuleren mee te doen. Zij treden alleen op als figuranten in
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de legers van Rávana of Hanumán, hoeven geen teksten te declameren. Hun
rol beperkt zich tot rondspringen of zwaaien tijdens actiescènes.
De hoofdspelers werden vaak geselecteerd op hun beheersing van de taal
en bedrevenheid met de recitatie van verzen uit het Rámáyana. Zij die daarin
niet vaardig (genoeg) waren kregen de mindere rollen toebedeeld. Er was
nauwelijks aandacht voor mimiek, choreografie, acteer- en danstalent, wat
resulteert in een vrij statische verloop van het spel, uiteraard uitgezonderd de
scènes die zeer spannend en dynamisch zijn zoals de komische scènes en de
gevechtsscènes. Deze situatie is in de loop der jaren nauwelijks gewijzigd.
Recitatie
Vroeger domineerden de pandits het spel met hun recitaties. Dat waren lokale
priesters en geleerden die het Rámáyana goed kenden en bedreven waren in
het reciteren van caupái en dohá-verzen, de bekendste versvormen uit de
Hindibewerking van deze tekst. Zij waren de souffleurs en bewogen zich
als schaduwen van de acteurs over het veld om voor hen van tijd tot tijd de
relevante verzen te reciteren en te parafraseren. Los van de overheersende
recitaties uit het Rámáyana, was er ook ruimte voor monologen en dialogen
in het Hindi, maar die waren ondergeschikt aan de recitatie. Toentertijd was
recitatie belangrijker omdat dit de enige vorm was die de mensen kenden, met
als nadeel dat het spel weinig dynamiek en spektakel vertoonde. Tegenwoordig is de situatie omgekeerd, kennelijk onder invloed van de moderne Hindi
verfilmingen van het Rámáyana waarin de recitaties praktisch volledig zijn
verbannen ten gunste van vlotte dialogen of monologen hetgeen het spel een
veel natuurlijker vorm geeft.
TAAL
Een belangrijker reden waarom aanvankelijk recitatie de boventoon voerde
in het spel, was het aspect taal. De betekenis van de woorden was het belangrijkst. Het Rámáyana van Tulsidas, de Rámacaritamánas, is geschreven in het
Avadhi, een van de oude literaire talen die ten grondslag ligt aan het moderne
Hindi. De populaire dohá en caupái-verzen waarin de tekst is gecomponeerd,
waren het instrument om de betekenis van het spel over te brengen.
De oudere generaties waren doorgaans vertrouwd met de traditionele talen
zoals het Avadhi, Bhojpuri, Braj en Magahi; de meeste talen verstonden ze,
waardoor ze het spel makkelijk konden volgen. Nu is de situatie volledig omgekeerd. Slechts een enkeling kan die talen verstaan waardoor het begrijpen
van de recitatie van caupái’s en dohá’s in het statige Avadhi een hele uitdaging
is geworden. Daarom worden de recitaties tegenwoordig tot een minimum
beperkt (althans in het woongebied de Leidingen), terwijl de monologen en
dialogen in het Hindi domineren. Ook dit loopt niet zo vlot en naturel doordat het Hindi niet de moedertaal is van de acteurs. Voor de oudere spelers valt
het nog mee, maar jongeren zijn beter thuis in het Sarnami dan in het Hindi.
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RITUEEL
De positie van het ritueel in het Rámlilá is in feite ongewijzigd gebleven.
Ritueel en spel liggen in elkaars verlengde, precies volgens het format van
een standaard hindoe-eredienst die zowel pujá als kathá wordt genoemd. De
dienst bestaat uit twee delen: eerst een offerritueel (pujá), gevolgd door een
lezing (kathá). Tijdens de pujá wordt een bepaalde godheid aangeroepen en
op verschillende manieren vereerd. In de lezing wordt een stichtelijk verhaal
vol symboliek verteld om de luisteraars een moraal-ethische en spiritueelreligieuze hart onder de riem te steken.
Het Rámlilá-spel is feitelijk een stichtelijk verhaal, de kathá, die altijd
wordt voorafgegaan door een kort ritueel, de pujá ter ere van bepaalde godin
(bijvoorbeeld Durga) of godheid (bijvoorbeeld Shiva). Gezien dit verheven
aspect van het Rámlilá, werd van de hoofdspelers verwacht dat ze gedurende
het gehele spel vegetariër moesten blijven. De opvoedkundige betekenis van
het spel was daarom groot, mogelijk groter dan de amusementswaarde (vgl.
Van Kempen 2002: 299).
De dienst aan het begin, vooral op de eerste dag, is belangrijk omdat de
acteurs dan bidden dat het spel voorspoedig mag verlopen, terwijl de dienst
aan het eind van de laatste dag bedoeld is om dank te betuigen aan de goden
dat alles goed is gegaan. Vroeger werd de pujá in het midden van het veld
verricht, maar deze is kennelijk om praktische redenen naar één kant van het
veld verschoven.
De intrede van de acteurs op de eerste dag, vooral zij die goden representeren, wordt extra opgeluisterd door de klanken van rituele muziekinstrumenten. Deze instrumenten zijn alleen te horen binnen de context van
hindoe-erediensten (pujá), zoals bijvoorbeeld tijdens het lichtoffer (árti) aan
de goden. In Suriname wordt geblazen op de shankh (blaas-/kinkschelp),
gerinkeld met de ghanti (handbel) en geslagen op de ghantá (zware, ronde,
platte bronzen gong, bespeeld met een houten ‘hamer’) en een ghaṛ iyál
(lichte, ronde, omrande gong, geslagen met een houten ‘hamer’). Deze rituele
‘muziek’ kenmerkt zich door monotonie en het ontbreken van melodie en
ritme. Desondanks produceert de schelp, het enige melodische instrument dat
bovendien symbool staat voor reinheid, een diep omineus geluid, omlijst door
de monotone pulsen van de bel en gongs. Het geheel creëert een sfeer van
ootmoed en respect en geeft sacrale luister aan het spel (Mohkamsing 2016).
TIJD
Het moment waarop het toneelstuk op het platteland van India alsook in
Suriname werd opgevoerd, werd afgestemd op de kalender van zaaien en
oogsten (Van Kempen 2002: 194-195) en van religieuze aangelegenheden en
vrije dagen. Het openluchttoneel vindt jaarlijks plaats in een speciale periode,
namelijk de lichte helft van de maand Kuár (september/oktober). In religieusceremoniële gelegenheden als chatthi (zes dagen na de geboorte), mudan (het
kaalscheren van een eenjarig kind) of viváh (het huwelijk) werd een aanleiding
gevonden om een opvoering van een privé-Rámlilá te organiseren (Van Kem90
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pen 2002: 299). Nu wordt er op deze gelegenheden geen privé-Rámlilá meer
uitgevoerd, maar beperkt men zich tot één openbare aangelegenheid in september in de vakantieperiode, vlak voor Naurátam.
Rámlilá-voorstellingen vonden vroeger plaats in de middaguren, dat was
van vijf tot zes, na werktijd maar voor het donker werd. Na de komst van
buitenverlichting is daar verandering in gekomen en kon er ’s avonds gespeeld
worden en meer tijd worden uitgetrokken voor langere uitvoeringen.
Vroeger duurde het Rámlilá 15 dagen, maar dat is later geleidelijk aan teruggelopen naar tien, en uiteindelijk naar zeven dagen, zoals tegenwoordig het geval is.
Wat precies de redenen zijn voor deze terugloop is niet duidelijk, maar het
is mogelijk dat het voor betrokkenen niet meer haalbaar was zoveel tijd en
middelen vrij te maken voor het spel. Wat ongetwijfeld zal hebben bijgedragen is het feit dat de komst van openbare verlichting het aantal uren dat per
dag gespeeld kan worden, aanzienlijk verhoogd heeft waardoor het aantal
speeldagen teruggebracht kon worden. Vroeger speelde men maar een uur
per uitvoering; nu is dat meer dan verdubbeld, namelijk van rond zes uur tot
half negen. Hierdoor kunnen per avond meer episodes uitgevoerd worden
dan vroeger. In India worden op moderne kunst- en cultuurpodia korte
dans- en dramavoorstellingen gepresenteerd van slechts enkele uren. Ook
in Nederland zijn er experimenten geweest waarin het Rámlilá-spel tot drie
dagen werd teruggebracht. In Suriname werd in 2015 in het Flamboyant Park
een driedaagse ‘Rámlilá Theater & Enlightenment Beurs’ gehouden door de
Stichting Rámlilá & Rámayan Foundation Suriname (zie Anroedh 2015).
GELUID
Toen er nog geen geluidsversterking bestond, waren de acteurs, reciteerders
en zangers op hun krachtige stem aangewezen. Verstaanbaarheid was ook een
van de redenen waarom vroeger het Rámlilá-veld klein werd gehouden. Met
de intrede van de eerste luidsprekers werden grote zandklokvormige bhonpá’s
rondom het speelveld opgehangen. Via een vaste microfoon kon een persoon
vanuit een plek al de recitaties doen voor de verschillende acteurs. De muzikanten die live speelden konden ook van dit systeem gebruik maken, terwijl
monologen en dialogen van de acteurs onversterkt bleven.
Tegenwoordig maakt men veelal gebruik van de modernste vormen van
geluidsversterking. Grote geluidsboxen worden op strategische plekken
op het veld geplaatst en de belangrijkste acteurs dragen headsets met een
ingebouwde microfoon of hebben draagbare microfoons. De goedkopere
handmicrofoons hebben het nadeel dat ze de acteurs beperkingen opleggen
omdat één hand altijd bezet is en de acteur dwingt een krampachtige houding
aan te nemen met de microfoon gericht naar de mond.
VERSIERING
De opmaak is naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde gebleven als vroeger,
omdat men trouw is gebleven aan traditionele iconografische conventies,
zoals het dragen van verschillende maskers en additionele ledematen zoals
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vleugels, hoofden en staarten. Iedere figuur heeft een bepaalde kleur. Ráma
wordt altijd blauw geschminkt, Lakshman en Sitá wit (= blank) en Hanumán
helemaal rood. De kledij is tegenwoordig aangepast onder invloed van de
moderne verfilmingen van het Rámáyana. Naast de opmaak nemen ook
maskers een belangrijke plaats in. Goedaardige en normale karakters, zoals
die van de helden en de mensen aan het hof, hebben een normaal menselijk
uiterlijk, maar kwaadaardige figuren, zoals de ‘demonen’, dragen altijd
kleurrijke, niet vriendelijk ogende maskers. Meest spectaculair is Rávana’s
verschijning met tien hoofden. Dieren, zoals apen, beren, herten, worden ook
zo natuurgetrouw mogelijk afgebeeld met maskers. In het verleden maakten
maskermakers de maskers van papier-maché. Tegenwoordig worden synthetisch vervaardigde maskers uit India of een ander land geïmporteerd.
Voorheen was het veld vrij kaal en soms op een natuurlijke wijze versierd met
bloemen en slingers. Thans is de situatie geheel anders en wordt het veld feestelijk
versierd met kleurrijke slingers, plantenbakken, aangeplante bomen, bloemen,
lampen en andere parafernalia.
Aan het eind wordt bij het doden van Rávana ook een reuzenpop van hem in
brand gestoken, waarbij aardig wat vuurwerk wordt afgestoken. Deze uiterlijke
opsmuk is uiteraard bedoeld om het spel op te luisteren. In het Rámlilá is dit een
vast en spectaculair onderdeel van de laatste dag.

Groepsportret van Ramlila-helden, Uitkijk 1920-1940. Foto:
Collectie Tropenmuseum Amsterdam

Op symbolische wijze wordt dan de overwinning op het kwaad, gepersonifieerd
door Rávana, afgebeeld door een levensgrote pop van Rávana (vaak samen met
die van zijn broer Kumbhakaran en zijn zoon Meghnáth) in brand te steken,
gevolgd door de kroning van Ráma waarmee de verstoorde orde op aarde opnieuw wordt hersteld. Deze authentieke verbrandingstraditie aan het eind van het
Rámlilá heeft van oudsher ook in Suriname bestaan, maar lijkt om onbekende
redenen in het gedrang te zijn gekomen. De laatste jaren gebeurt dit steeds minder,
hoewel het dit jaar (2016) in de Leidingen wel werd gedaan. In Nederland staat
deze traditie zwaarder onder druk door de strenge brandweerregels tegen het
maken van vuur in openbare ruimten.
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MUZIEK
Naast de rituele ‘muziek’ tijdens de eredienst aan het begin van het Rámlilá,
wordt er tijdens het spel traditiegetrouw veel gezongen en gereciteerd. De caupái
en dohá-verzen worden meestal a capella gereciteerd maar soms gebeurt dat met
minimale muzikale begeleiding. Religieuze composities (bhajans) werden vroeger
door de zanger-acteurs vaak live gezongen met een live optredend muziekgroepje
zoals dat gebruikelijk was bij het volkstoneel. Nu worden de acteurs qua recitatie
en zang zoveel mogelijk ontlast. In Vredenburg wordt bijvoorbeeld de zang en de
muziek volledig overgelaten aan een groep die een live performance geeft, terwijl
in de Leidingen een dj, waar nodig cd’ s met bhajans afspeelt en op een synthesizer natuur- en dierengeluiden en andere effecten maakt. Vermakelijk zijn de
situaties in het spel waar muziekgroepen verschijnen en gedanst wordt zoals bij de
geboorte van Ráma of in de onderwereld van Ahi Rávana waar er een offer aan
een godin wordt voorbereid. Hoewel de acteurs geen professionele musici zijn,
wordt hun gebrekkige muzikaliteit ruimschoots gecompenseerd door de komische
situaties en de hilariteit als gevolg daarvan.

VERANDERING
Tegen de achtergrond van een tanende achteruitgang van het aantal Rámlilágroepen in Suriname van enkele tientallen naar slechts twee, bestaat er toch
een duidelijk interesse om het spel als cultureel erfgoed voor het nageslacht te
bewaren, zowel van de kant van de spelers als van de toeschouwers. We zien dat
beide groepen alles uit de kast halen om de opvoeringen aantrekkelijk te maken
en de aandacht van het publiek proberen vast te houden door steeds meer spectaculaire technische stunts, actie en komedie in de opvoering op te nemen. Dit
schijnt indruk te maken op het publiek gezien de drukte op de laatste drie à vier
dagen van het spel.

Beide groepen hebben de afgelopen jaren veel innovaties doorgevoerd om
zo de aandacht en interesse van het publiek terug te winnen en vast te houden.
Ieder doet zijn uiterste best om de boodschap en essentie van het verhaal zo
goed mogelijk over te brengen, maar daarbij hanteren zij duidelijk verschillende methoden om het publiek van tijd tot tijd ook te vermaken en te imponeren. Uit observaties en gesprekken met enkele sleutelfiguren uit de groepen
is gebleken dat de groep uit de Leidingen lijkt te focussen op komedie, terwijl
de groep uit Vredenburg in toenemende mate lijkt te investeren in techniek en
spektakel. In de Leidingen zijn tegen het eind van de voorstelling enkele komische scènes toegevoegd, echter zonder dat de serieuze toon van het verhaal
verloren gaat. Deze scènes verbinden op ludieke wijze het traditionele script
met actuele zaken, bijvoorbeeld uit de politiek, de economie en Bollywood.
Deze moderniseringen roepen op hun beurt weer kritiek op uit traditionele
hoek, maar dat lijkt een gepasseerd station doordat de kritiek intussen verstomd is door de roep naar meer populair entertainment en vertier. Wanneer
in het heetst van de strijd Ráma’s broer Lakshman geveld wordt door een
dodelijke pijl, komt een arts samen met enkele zusters het veld opgerend,
compleet met witte pakken, Rode Kruisbadges, stethoscoop, medicijndoos
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en brancard, zonder dat men daar aanstoot aan neemt. Zwaaiend met lange
injectiespuiten rennen ze eerst achter gewonde strijders aan, die bij het zien
van de vervaarlijke spuiten bang wegrennen. Wat bijdraagt aan de hilariteit
is dat de zusters geen vrouwen zijn, maar verklede mannen. Ze accentueren
dit door overdreven hun billen te bewegen en hun borsten regelmatig met de
hand te positioneren. Wanneer Lakshman uiteindelijk behandeld en gered is
keert de rust en serieuze toon van het verhaal terug. Een ander voorbeeld is
wanneer ietsje verder in het verhaal Hanumán de zetel van Rávana (Lanká)
in brand steekt en er terstond er een brandweerwagen compleet met toeters
en bellen zoals sirenes en zwaailichten het veld op komt rijden om de brand
te blussen. Ook hier creëren de blussers grote chaos, natuurlijk tot groot
vermaak van het publiek.
Ook Vishwe Jyotti, de vereniging uit Vredenburg, heeft komische scènes,
maar de items die deze vereniging inzet om het publiek te vermaken en het
spel zo interessant mogelijk te houden, is van een andere orde. Ze verzinnen
technische snufjes om ten minste de illusie te wekken dat bijvoorbeeld Hanumán echt door de lucht vliegt, dat Vishnu echt op een zevenkoppige slang
in de zee rust, dat Brahma op een lotusbloem staat en Shiva hoog vanuit de
bergen neerkijkt. Elk jaar wordt er op deze wijze een verrassing in het spel
toegevoegd en het publiek kijkt reikhalzend uit naar wat volgend jaar gaat
komen.
De ontwikkelingen in Vredenburg worden geïnspireerd vanuit Nederland
door een groep van voormalige leden uit Vredenburg. Amrika Anroedh,
de trekker van deze vereniging, heeft in feite het Rámlilá naar Nederland
gebracht. Na enkele openluchtopvoeringen in 2006 en 2008 richtte hij de
Vereniging Ramlila Nederland op om de ‘organisatie van Ramlila te waarborgen’ alsook om ‘Ramlila en de Rámayan een plaats te geven in onze huidige
samenleving en ervoor te zorgen dat het cultureel erfgoed ook geborgd blijft’
(Anroedh 2008: 2). Sinds 2010 richt deze groep zich op Suriname voor het
aantrekkelijker maken van het Rámlilá-spel te Vredenburg. Op 22 april 2015
is onder leiding van dezelfde Anroedh de Stichting Rámlilá & Rámayan
Foundation Suriname in het leven geroepen om het Ramlila als cultureel
erfgoed voor Suriname te behouden door deze te promoten en te bevorderen
(Anroedh 2015). De stichting bereikte haar hoogtepunt door de opvoering
van een driedaagse Rámlilá-show (tijdens de Enlightment Beurs van 30
oktober tot 1 november 2015 op het Flamboyant Park) waarbij naast de
gebruikelijke live muziek en dans fors gebruik werd gemaakt van moderne
theatertechnieken en speciale effecten.
Intussen had de stichting nagedacht over technieken om onder andere Hanumán ‘vliegend’ ofwel ‘zwevend’ op het veld zijn intrede te laten doen, want
in het spel is dat een belangrijk gegeven samen met het ‘verkeer’ van goden en
demonen door de lucht. Dat gebeurt met of zonder een vimán, een mythisch
voertuig waarmee men zich door de lucht verplaatst. Hanumán, bijvoorbeeld,
was begiftigd met de bijzondere gave om zich ‘vliegend’ te verplaatsen.
De goden daarentegen maken gebruik van een soort ‘zweefvoertuig’
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(vimán). Nadat Rávana was verslagen, keerden de helden Ráma, Lakshman
en anderen per vimán terug naar Ayodhyá, terwijl Hanumán voor de vimán
op eigen kracht door de lucht suisde.
Dit mythisch-magisch element van het spel vormde een grote uitdaging voor het
team van Vredenburg, in het bijzonder Hanumáns vlucht door de lucht. In 2014
werd dit met succes uitgeprobeerd. Er werd eerst een lang stuk touw over een deel
van het speelveld gespannen dat het traject vormde waarlangs Hanumán vliegend
vanuit de hemel op aarde zou neerdalen. Aan het hoogste uiteinde van het traject
werd Hanumán (buiten het zicht van de toeschouwers) horizontaal aan het touw
bevestigd, en via een vernuftig systeem van katrollen gracieus naar beneden getrokken. In de duisternis leverde deze truc het gewenste magische effect op van
een vliegende Hanumán. Deze
truc werd later met assistentie
van militairen (afdeling Genie
van het leger) verbeterd door
het touw te vervangen door een
stalen kabel en de kabelbaantechniek toe te passen.

Hanumán te Vredenburg tijdens
een ‘vlucht’ door de lucht.
Foto: Shyam Anroedh

Vanwege deze verbeterde en spectaculaire truc wordt de groep Vredenburg
jaarlijks door de Culturele Unie Suriname (CUS) uitgenodigd om met een
glorieuze intocht van de helden Ráma, Lakshman, Sitá en Hanumán, het Divalifeest (lichtfeest) in te luiden op het Onafhankelijkheidssplein in Suriname.
De helden mogen daar de Nationale Diyá (lamp) aansteken.

Intocht van de Rámáyana helden
op het Onafhankelijkheidssplein.
Foto: Waterkant.net
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Om het spektakel te vergroten ‘vloog’ Hanumán in 2015 over het plein,
nu zwevend aan een touw onder een helikopter terwijl de overige helden
zwevend op een mooie vimán langzaam op het plein neerdaalden. Een hoge
hijskraan en de nodige belichting creëerden in het duister de illusie van een
vliegende vimán.

Vimán 'vliegtuig' op het
Onafhankelijkheidsplein.
Foto: YouTube

Op semiwetenschappelijk niveau is eveneens beweging ontstaan, want men
wil in een internationaal verband samen op de huidige situatie reflecteren om
daar verbetering in aan te brengen. Ondanks een enkel optimistisch geluid
over de situatie van het Rámlilá (Mahabir 2013: 3), is er in de regio intussen
bezorgdheid ontstaan over de toekomst van het Rámlilá en vindt men dat
er gauw wat moet gebeuren. In dat kader is er onlangs van 12-14 juli 2013
een tweedaagse internationale Rámlilá-conferentie gehouden in Trinidad met
als thema Rámlilá in the Global Village: Traditions, Innovations and Future
Directions.1 Dit was het eerste initiatief waarin men stilstond bij de status
van dit spel als cultureel erfgoed, in elk geval in de regio. Primnath Gooptar,
de voorzitter van het Rámlilá-conferentiecomité, gaf aan dat vele Indiase
diasporagemeenschappen een aantal ervaringen delen, namelijk dat sommige
groepen de traditionele setting van het festival volgen, terwijl andere zich aan
de hedendaagse situatie aanpassen. Hij is van mening dat de ontwikkelingen,
aanpassingen en problemen waarmee Rámlilá-groepen kampen niet uniek
zijn voor een bepaald land of bepaalde regio en dat de problemen die daaruit
voortvloeien overeenkomen. Door ervaringen en standpunten uit te wisselen
kan er gericht naar oplossingen gezocht worden (Gooptar 2013: 2). Op deze
conferentie hebben ook drie Surinamers presentaties gehouden. (Zie voor
samenvatting van hun bijdrage, Gangapersad 2013).2
TOEKOMST
De twee overgebleven actieve Rámliláverenigingen hebben het niet makkelijk. Die
in de Leidingen heeft ondanks een moeizame bestuurswisseling in 2016 voor een
1
2
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De conferentie was georganiseerd door de Nationale Rámlilá Raad van Trinidad en Tobago in samenwerking met de Faculty of Humanities and Education van de University of the West Indies (UWI).
Vanuit Suriname spraken Pt. Pandit Balram Patandin over de geschiedenis van Rámlilá in Suriname
en de religieuze betekenis van het spel; Geetapersad Gangaram Panday over zijn eigen ervaringen
over Rámlilá, en Amrika Anroedh over de evolutie van Rámlilá als openluchttoneel naar een show in
een overdekte ruimte.
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Rámliláopvoering gezorgd, terwijl de groep uit Vredenburg helemaal geen opvoering heeft kunnen organiseren doordat de ruimte waar ze tot nu toe speelden, niet
beschikbaar was! Door de inzet van de organisatoren, spelers en sponsoren en
aangemoedigd door het groeiend aantal bezoekers, vooral op laatste drie dagen
van de opvoering, zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat de Rámliláverenigingen en daarmede ook het Rámlilá niet zo gauw zullen verdwijnen.

Rámáyana komt nu het wereldwijde publiek
tegemoet. Foto: Galaxy Reporter

Deze conclusie is deels ook af te leiden uit de blijvende populariteit van het
Rámáyana dat zowel in India als daarbuiten steeds weer opnieuw verfilmd wordt,
zoals blijkt uit een recente aankondiging op internet door Galaxy Reporter, een
Indiaas nieuwsblad, dat het ‘Rámáyana’ Hollywood gaat veroveren! (‘Rámáyana’
to take Hollywood by Storm!). De makers van de film denken dat met behulp
van de nieuwste technologie de film eenzelfde niveau gaat halen als de grootste
Hollywoodfilms, zoals The Lord of Rings en Planet of the Apes.3
Organisatoren van Rámlilá in Suriname worstelen met dezelfde problemen als de
filmmakers van Hollywood en Bollywood, namelijk, hoe de nieuwste technologie
zodanig aan te wenden dat daarmee het hoogste rendement wordt behaald?
Steeds rijst de vraag hoe ver je kan gaan met moderniseren zonder de traditie
geweld aan te doen. Zoals filmmakers bij hun producties een balans moeten zien
te vinden tussen de smaak van de Indiërs en die van de westerlingen, moeten de
organisatoren van het Rámlilá in Suriname aan de ene kant letten op wat traditionalisten willen (ethiek en moraal) en wat jongeren van het spel verwachten
(komedie en vermaak).
De Stichting Rámlilá & Rámayan Foundation Suriname doet pogingen in de
districten Nickerie, Wanica en Commewijne om nieuwe Rámlilá-verenigingen op
te richten. Hierbij is het van belang dat de twee bestaande Rámlilá-verenigingen
3

Vineet, een van de makers, zegt dat Hollywood, Japan en China hun verhalen zoals Batman, Superman, Star Wars en Pokemon maken en verkopen aan de hele wereld, terwijl de Indiase verhalen nog
onbekend blijven.
De bedoeling is dat deze film het publiek aanspreekt dat van fantasie, actie en avontuur houdt.
Hoewel het verhaal van Rámáyana al meerdere malen is verteld en naverteld, eerst oraal door
barden en vertellers, en nu door middel van tv-series, films, video´s, DVD´s alsook door cartoons
en animatiefilms, is er nu zelfs in Hollywood belangstelling om de klassieker aan te passen aan het
Engels om tegemoet te komen aan het wereldwijde publiek. Er zijn ook plannen om het verhaal in 3D
en Imax te vertellen (Zie Galaxy Reporter 2016).
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zich niet als rivalen opstellen, maar dat ze hun krachten bundelen en samenwerken. Verder zou de interesse voor het Rámáyana en voor Rámlilá moeten
worden gestimuleerd en naar financiële middelen moeten worden gezocht. Naast
donaties zouden de verenigingen bijvoorbeeld loterijen kunnen organiseren om
hun ‘Rámlilá-kas’ te versterken, waardoor ze onder andere zouden kunnen beschikken over een eigen Rámlilá-veld. Daarnaast is het van groot belang dat er
ook professionele acteurs, regisseurs, choreografen, zangers, muzikanten, teksten scenarioschrijvers bij worden betrokken om het spel naar een hoger artistiek
niveau te tillen. Bij dit proces zullen de media een bijzondere rol kunnen spelen
met name wat betreft het populariseren van dit culturele erfgoed.
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Esther Captain en Guno Jones

Koninkrijkserfgoed of bevrijdingserfgoed?
De Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie in de Nederlandse Caraïben

e Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor het Koninkrijk
der Nederlanden, inclusief de gebieden in ‘de Oost’ en ‘de West’. Hoe
raakte oorlogserfgoed op Aruba en Curaçao, in Suriname en in Nederland tijdens en na de oorlog verknoopt met een toenemend politiek zelfbewustzijn
in de Nederlandse Caraïben? En hoe dacht men in de Nederlandse Caraïben na
over de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden? We
belichten in dit artikel hoe lokale volksvertegenwoordigers, steunfondsen, herdenkingscomités, koloniale autoriteiten en veteranen betekenis hebben gegeven
aan het geven van oorlogssteun, het uitroepen van oorlogs- en verzetshelden en de
totstandkoming van herdenkingsmonumenten. Die steun kon op twee manieren
worden uitgelegd: deze kon in het teken staan van de eenheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook een toegenomen politiek zelfbewustzijn uitdrukken, dat zich - met name in Suriname - vertaalde in een drang naar autonomie.
We nemen dit als volgt onder de loep. In onze opvatting gaat het bij erfgoed
niet om de intrinsieke waarde van objecten of gebouwen. Voor ons is erfgoed
een term die, al naar gelang tijd, locatie en context, aangeeft wat waardevolle
artefacten, memorabele gebeurtenissen en zelfs personen zouden zijn en daarom
bewaard zouden moeten worden als museaal object, als monument of als symbool of traditie. We richten ons daarbij specifiek op ‘oorlogserfgoed’; objecten en
personen binnen de context van de gewijzigde verhoudingen tussen Nederland en
de Caraïbische rijksdelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Concreet betekent dit
dat onze aandacht uitgaat naar de politiek en symboliek van oorlogserfgoed door
achtereenvolgens stil te staan bij steunfondsen, de ontvangst en herdenking van
oud-strijders, de constructie en betekenis van de verzetshelden Boy Ecury, George
Maduro, Harry Voss en Anton de Kom en de totstandkoming van monumenten.
Deze bijdrage is vooral een analyse van het begrip ‘oorlogserfgoed’ en hoe dit
in de praktijk zijn uitwerking heeft. Dit artikel gaat niet over de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog en de toenmalige rijksdelen in de West. Over dit onderwerp hebben diverse auteurs al belangrijk historiografisch werk geschreven. Onze
analyse is een bewerking van relevante hoofdstukken uit onze monografie Oorlogserfgoed overzee. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao,
Indonesië en Suriname en een nog te verschijnen Engelstalige publicatie (Captain
en Jones 2010; Captain & Jones ter perse 2017). Voor de historische elementen
van onze analyse baseren we ons op secundaire bronnen.

D
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ERFGOED
Opvattingen omtrent erfgoed kunnen politiek geladen raken omdat deze verknoopt kunnen raken met bepaalde politieke agenda’s of doelstellingen. Zo’n
politieke agenda van erfgoed kan er meerduidig uitzien: erfgoed kan een utilitairtoeristische agenda of een kosmopolitische agenda (denk aan ‘Unesco werelderfgoed’) dienen, maar ook een reactionair-nativistische agenda, die uit naam van
‘het volk’ zaken bij het oude wil laten (denk aan de beginjaren van de discussie
over zwarte piet in de Nederlandse traditie rond sinterklaas) of, omgekeerd, een
progressieve agenda die in het teken staat van vernieuwing of verandering (zoals
gedeeld erfgoed rond het slavernijverleden van Nederland).
De dynamische definitie van erfgoed waar wij in dit artikel vanuit gaan, staat
haaks op het idee dat erfgoed een vaststaande en intrinsieke betekenis met zich
meedraagt, zoals onder meer tot uiting komt in het courante gebruik van het
begrip ‘nationaal erfgoed’. Hierin krijgen materiële zaken zoals historische gebouwen, monumenten en ecologische ruimtes de juridische markering van erfgoed,
waarmee deze een intrinsieke waarde toegekend krijgen. Het gaat om objecten
uit de Tweede Wereldoorlog die de speciale status van oorlogserfgoed krijgen,
maar ook om tradities als het bloemencorso of studentenverenigingen. Erfgoed
kent daarmee een materiële en immateriële dimensie. Zelfs personen kunnen het
predicaat erfgoed krijgen. Niet alleen het werk, maar ook de musicus, zanger en
Nobelprijswinnaar Bob Dylan als levend persoon geldt als nationaal cultureel
erfgoed in de VS en daarbuiten.
Erkenning van iets of iemand als erfgoed suggereert dat die- of datgene het
beschermen waard is. Het resultaat kan een ogenschijnlijk neutrale en tijdloze
waardering van een object of persoon zijn, omdat de tijd-, maar ook de locatie- en
context-specifieke aspecten in dit sociale en politieke proces naar de achtergrond
zijn verdreven. Echter, in het politieke keuzeproces van de totstandkoming van
erfgoed zijn altijd mensen betrokken. Mensen bepalen, vaak in georganiseerd
verband en beïnvloed door wat ze van eerdere generaties overgedragen hebben
gekregen, de criteria voor erfgoed. Wat de een als erfgoed markeert, kan de ander
betwisten. De achterliggende vraag is dus wie de actoren bij de totstandkoming
van erfgoed zijn, wiens erfgoed wordt beschermd en waartoe (Hall 1999).
Deze vragen gelden net zo goed voor het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.
Zo waren critici van een tentoonstelling over de rol van Suriname en de Nederlandse Antillen in de Tweede Wereldoorlog van mening dat deze verhalen niet
thuishoorden in de publieke herdenkings- en herinneringscultuur van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland.1 Tegelijkertijd is een tegengestelde beweging gaande,
waarin men het overzeese aandeel in het Nederlandse oorlogserfgoed expliciet
onder de aandacht brengt. Zo organiseert Valika Smeulders van Pasado Presente
wandelingen door Den Haag langs betekenisvolle locaties in het leven van de
‘Caraïbische oorlogshelden’ Anton de Kom, George Maduro, Boy Ecury en het
gezin Nods (beschreven in de roman Sonny Boy door Annejet van der Zijl).2 Er
1
2

Reacties op het opiniestuk van Captain en Jones in dagblad Trouw, 2008.
Zie: www.pasadopresente.nl.
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kwamen standbeelden van en biografieën over Anton de Kom en George Maduro
(Boots & Woortman 2015; Brandt-Cary 2016). Er zijn mensen die aangeven zich
niet gerepresenteerd te voelen op de Nationale Dodenherdenking, jaarlijks op 4
mei om acht uur ’s avonds op de Dam (Captain 2016).
In 2016 ontbrandde een felle discussie op Twitter waarin men stelde dat de
nationale dodenherdenking te nationalistisch was, weinig actualiteitswaarde had
omdat het fascisme uitsluitend in het verleden werd gesitueerd, er geen verbanden
werden gelegd met hedendaags populisme en terrorisme en koloniale verhoudingen werden genegeerd.3 ‘Ons oorlogserfgoed’ bleek verre van neutraal en
vanzelfsprekend. In dit artikel staan we daarom stil bij de processen van betekenisgeving aan erfgoed van de Tweede Wereldoorlog door verschillende partijen in
Suriname, Aruba en Curaçao, maar kijken we ook naar de situatie in Nederland.

VERSCHOVEN VERHOUDINGEN
Voor een goed begrip van het ontstaan en de betekenis van het oorlogserfgoed
zijn de verschoven verhoudingen tussen het ‘moederland’ Nederland en de Caraibische overzeese rijksdelen tijdens de Tweede Wereldoorlog van belang. Duitsland bezette Nederland op 10 mei 1940, waarna de Nederlandse regering naar
Londen uitweek. Japan nam op 7 maart 1942 de controle over Nederlands-Indië
over. De Nederlandse regering verloor daarmee niet alleen de soevereiniteit over
Nederland, maar ook over de ‘gordel van smaragd’. De overzeese rijksdelen in de
West waren plotsklaps de enige territoria waar de Nederlandse regering formeel
de soevereiniteit over behield. In Suriname en op de Nederlandse Antillen bleef
dat niet onopgemerkt. Zoals Jacques André Vonsée, gepensioneerd leraar Spaans
en tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het Korps Stads- en Landwachten, het
uitdrukte:
‘Heel belangrijk is dat toen Nederland werd binnengevallen Suriname en de
Nederlandse Antillen de enige gebieden waren waar de Nederlandse vlag nog
vrijuit wapperde. Suriname [en de Nederlandse Antillen] hadden de volle
verantwoordelijkheid. Nederland was ontvallen. Dit gebiedsdeel en de Antillen waren vrij en we hielden de [Nederlandse] vlag in top. Vandaar dat het
bewustzijn (…) levendig was: ‘wij moeten gaan vechten’ (geciteerd in: Captain
& Jones 2010: 246).
Voorts kreeg het besef van zelfredzaamheid in Suriname en op Curaçao en Aruba
een impuls omdat bauxiet uit Suriname en de olie die op Aruba en Curaçao geraffineerd werd van cruciaal belang waren voor de geallieerde oorlogsinspanning.

3
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Zo deed Christa Noëlla een (inmiddels verwijderde) oproep op Twitter om de Nationale Dodenherdenking van 4 mei 2016 te negeren zolang ‘hier de fascisten door de straten marcheren en zolang we
onze koloniale geschiedenis niet op gelijke voet herdenken’: http://publieketribune.net/2016/05/01/
geen4meivoormij-de-hypocrisietrein-dendert-door/; Zie ook de reflectie Karwan Fatah-Black, gepubliceerd op Facebook, 4 mei 2016.
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‘Hopi con pronto’ (snel en veel) was de slogan waarmee de werknemers van olieraffinaderij
Lago in San Nicolas de strijd aangingen tegen Adolf Hitler. Tussen 1939 en 1945 produceerde
Lago 530 miljoen gallon (dat is meer dan 2 miljard liter) vliegtuigbrandstof en meer dan 2800
miljoen gallon (meer dan 10 miljard liter) benzine voor de geallieerde oorlogsindustrie.
Bron: Archivo Nacional Aruba, Oranjestad.

De productie van bauxiet en olie gaf de lokale economieën een enorme impuls.
Suriname kreeg door de oorlogseconomie sinds lange tijd zelfs een ‘sluitende
begroting’ (Ramsoedh 1995). Tijdens de oorlog behield de Nederlandse regering
formeel de soevereiniteit over ‘de West’, al moest ze met lede ogen toezien dat de
Verenigde Staten troepen vestigden in ‘de West’ ter bescherming van de bauxieten olie-industrie. Nu Nederland bezet was en het Japanse keizerrijk de controle
over de Indonesische archipel had overgenomen, was het voor Nederland zeer belangrijk om de soevereiniteit over ‘de West’ te behouden. Het bezit van overzeese
kolonies tijdens, maar ook na het einde van de Tweede Wereldoorlog, was nauw
verbonden met constructies van nationale identiteit. Het idee was immers dat Nederland een ‘grote natie’ was door het bezit van overzeese kolonies, een opvatting
die destijds zowel in politieke kringen als in de publieke opinie gangbaar was. De
regering, gesteund door de publieke opinie, wilde de soevereiniteit over de kolonies ook na de oorlog behouden of terugwinnen. Die houding verklaart waarom
Nederlandse politici de Japanse machtsovername van de Indonesische archipel
(die door de Japanse autoriteiten opportunistisch gerepresenteerd werd als een
bevrijding van het Indonesische volk van de Europese bezetters) consequent als
‘bezetting’ kwalificeerden, terwijl zij de duurzame Nederlandse koloniale machtsuitoefening die daaraan vooraf was gegaan niet het predicaat ‘bezetting’ gaven en
daarmee dus legitimeerden.
Hoewel de koloniale attitude tijdens en ook lang na de Tweede Wereldoorlog
springlevend was, werd het beeld van alomvattende Nederlandse macht tijdens de
oorlog grondig aangetast. Dat Nederland formeel de soevereiniteit over ‘de West’
had behouden, laat onverlet dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een situatie
Esther Captain en Guno Jones Koninkrijkserfgoed of bevrijdingserfgoed?
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van ‘omgekeerde afhankelijkheid’ was ontstaan tussen Nederland enerzijds en
Suriname, Aruba en Curaçao anderzijds. Die omgekeerde afhankelijkheid kwam,
naast het enorme belang van de bauxiet en olie voor de geallieerde oorlogsinspanning, onder meer tot uiting in de hulpacties en personele en militaire steun aan
Nederland. Er was spanning tussen de politieke aspiraties van ‘moederland’ en
‘kolonies’: de wens van Nederland om vanuit London de resterende delen van het
overzeese rijk, via de koloniale autoriteiten aldaar, te blijven beheersen versus de
reactie van de lokale bevolking, gevoed door het besef dat ‘de West’ zelfredzaam
en van materieel belang was voor de geallieerde oorlogsinspanning.
Op de abrupte stationering van Amerikaanse troepen in Suriname (tweeduizend man) en op Curaçao (veertienhonderd man) en Aruba (elfhonderd man)
reageerde Nederland met een politiek van ‘imperiale symboliek’ (Van Eyk 1995:
150-153; Van der Horst 2004: 20-22; Captain & Jones 2010: 51-52). Het
koloniale bestuur in Suriname, aldus historicus Hans Ramsoedh, bevestigde de
Pax Neerlandica door vlaginstructies aan openbare instellingen te geven en door
aan scholieren een eerbiedige houding jegens het Wilhelmus af te dwingen. Ook
controleerden de autoriteiten de loyaliteit aan Nederland van nieuw aan te stellen bestuurs- en politiefunctionarissen (Ramsoedh 1995: 135-147; Captain &
Jones 2010: 52). Gouverneurs Wouters en Kielstra maakten maximaal gebruik
van speciale bevoegdheden die ze uit hoofde van de staat van beleg toebedeeld
hadden gekregen (Captain & Jones 2010: 56-61). Vanaf 1940 gebruikte de
autocratisch regerende gouverneur Kielstra de staat van beleg om een aantal
van zijn politieke opponenten – waaronder het zeer populaire statenlid Wim Bos
Verschuur - te interneren. Deze interneringspolitiek gaf een stevige impuls aan
het pleidooi van ‘gematigde nationalisten’ voor intern zelfbestuur. De kracht van
dit gematigde nationalisme is zonder meer als politieke erfenis van de Tweede
Wereldoorlog te beschouwen (Captain & Jones 2010: 57-63; Breeveld 2004: 7492). De betekenissen die men hechtte aan oorlogserfgoed hingen daarbij, zoals
we hieronder zullen betogen, vaak samen met de staatkundig politieke oriëntatie
op de Koninkrijksverhoudingen. Hierbij stonden de ‘Koninkrijksgedachte’ en
‘rijkseenheidsgedachte’ tegenover een pleidooi voor autonomie van de overzeese
gebiedsdelen.

HULPACTIES VOOR HONGEREND NEDERLAND
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten Aruba, Curaçao en Suriname betrokken
bij grootscheepse hulpacties aan moederland Nederland. Die hulpacties haalden
de notie van een vanzelfsprekende materiële afhankelijkheid van ‘de kolonies’ ten
opzichte van ‘het moederland’ onderuit, een belangrijk element in de koloniale
verhoudingen. Ze markeren de transformatie van Nederland van ‘leidend’ naar
‘lijdend land’ (Captain & Jones 2010 : 93). De Nederlandse autoriteiten waren
zich ervan bewust dat dit, ondanks het feit dat Nederland de soevereiniteit over
‘de West’ had behouden, een feitelijke omkering van afhankelijkheidsverhoudingen tussen moederland en de kolonies behelsde. Zoals gouverneur Isaac Wagemaker van Aruba het formuleerde:
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‘Het valt mij niet makkelijk deze woorden te schrijven, want geen onzer kent
Nederland als een lijdend, doch als een welvarend land’ (geciteerd in: Captain
& Jones 2010: 86)
De bevolking van de Nederlandse Antillen en Suriname gaf overvloedig gehoor
aan de oproep tot hulp aan de Nederlandse bevolking. Op Curaçao werd het
noodhulpfonds ‘Steun aan Nederlandse Oorlogsslachtoffers Curaçao’ (SANOC)
opgericht, op Aruba kwam ‘Steun aan Nederlandse Oorlogsslachtoffers Aruba’
(SANOA) tot stand. Als we de inspanningen van deze laatste organisatie, die het
best gedocumenteerd is in de archieven, als uitgangspunt nemen, dan ontstaat het
beeld van wijdvertakte hulpacties: het fonds bestond uit organisaties, besturen,
kerken, scholen, handelsorganisaties en oliemaatschappijen en uit militaire en
civiele instituten. SANOA zamelde een bedrag van 290.428,17 gulden in, omgerekend naar hedendaagse prijzen ongeveer 3,1 miljoen euro (Captain & Jones
2010: 85). Toen het zuiden van Nederland in 1944 bevrijd was en transport van
hulpgoederen mogelijk was, kwam, na een officieel verzoek daartoe van de Nederlandse regering, ook nog het Aruba Hulpfonds voor Nederland tot stand. Het
werd een bekend fonds dat moderne campagnemiddelen inzette om zijn hulpdoelstellingen te verwezenlijken. In november 1945 verscheepte het Aruba Hulpfonds
de eerste zending hulpgoederen naar Nederland, bestaande uit 49 kisten met dekens, boven- en onderkleding en schoenen voor vrouwen, mannen en kinderen in
Nederland. De verscheping van zes balen flanel volgde met een ander schip. Met
Kerst 1945 stuurde het Aruba Hulpfonds nog eens vijftig kisten met elfduizend
stuks onder- en bovenkleding, waaronder 350 mantels, overjassen, japonnen en
colbertkostuums. In totaal stuurde het Aruba Hulpfonds voor Nederland in het
jaar 1945 voor 85.244,97 gulden aan hulpgoederen naar Nederland (Captain &
Jones 2010: 89-91).
Ook de bevolking van Suriname leverde tijdens de Tweede Wereldoorlog op
grote schaal materiële hulp aan Nederland, die zowel militaire als civiele doelen
diende. Wat het eerste betreft zamelde de bevolking een bedrag van 135.000 gulden in voor militaire voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen via het Spitfirefonds.
Het Duikenbotenfonds en het Prins Bernhard Fonds brachten tussen 1940 en
1943 128.506 gulden bij elkaar. Voorts verzamelden Surinaams-Nederlandse militairen in 1944 50.000 gulden in voor hun gevangengenomen kameraden in Nederland. De Surinaamse bevolking steunde ook de bevolking in het moederland
via het Oorlogsnoodfonds (dat binnen twee dagen 50.000 gulden bij elkaar had
weten te brengen), het Rode Kruis en het Nationale Steuncomité voor de hulpverlening aan Nederland (Captain & Jones 2010: 276-278; Rijssen 2007: 71-75;
Van der Horst 2004: 95-106; Wijngaarde 1995: 185-187). Dat de verhoudingen
grondig aan het veranderen waren blijkt ook uit het feit dat laatstgenoemd comité
zelfs plannen had gemaakt om ondervoede Nederlandse kinderen in Suriname en
de Nederlandse Antillen op te vangen (Van der Horst 2004: 99). Het Surinaamse
Rode Kruis speelde een belangrijke rol in de ‘stroom van goederen’ die werd verstuurd naar ‘het hongerende Nederland’, aldus Johan Ferrier, de latere president
van Suriname (Ferrier 1995: 164). Dat varieerde van ‘kleding, lakens en handEsther Captain en Guno Jones Koninkrijkserfgoed of bevrijdingserfgoed?
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doeken’ tot ‘trommels met pindakoekjes, kokoskoekjes, gommakoekjes’ en ‘onze
voedzame zelfgemaakte cacao […] wat die bloedarme kindertjes in Holland nodig
hadden om weer aan te sterken’, aldus Cynthia McLeod, een dochter van Johan
Ferrier (Captain & Jones 2010: 278).
De politieke betekenis van de hulpacties door de bevolking van de Nederlandse
Antillen en Suriname is meerduidig: de steun stond in het teken van de eenheid in
het Koninkrijk, maar was tegelijkertijd tekenend voor de toegenomen complexiteit in de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Door de enthousiaste
steun voor de hulpinitiatieven demonstreerde de bevolking van de Nederlandse
Antillen en Suriname hun betrokkenheid bij hun noodlijdende Nederlandse
medeburgers in Nederland. Tegelijkertijd gaven deze hulpacties ook voeding aan
het politieke zelfbewustzijn en aan een gematigd nationalistische ideologie. Op
Curaçao en Aruba ondergroeven de armoede en de hongersnood die de Nederlanders tijdens de oorlog ondervonden oude aannames over de vanzelfsprekende
Nederlandse macht en rijkdom. De Arubaanse gezaghebber Wagemaker had er al
aan gerefereerd in zijn brief van november 1944 bij de oprichting van het Aruba
Hulpfonds voor Nederland: de oorlog had het welvarende Nederland berooid
gemaakt. De overmacht van Nederland binnen de koninkrijksverhoudingen bleek
niet natuurlijk. Het zelfbewustzijn op Aruba nam toe en een herziening van de
verhouding tussen Aruba en Nederland was een kwestie van tijd.
In Suriname kwam de tweezijdige betekenis van de hulpinspanningen tot
uitdrukking in de houding van gematigde nationalisten als Wim Bos Verschuur,
Johan Wijngaarde en Johan Ferrier. Zij waren actieve ondersteuners van de hulpinitiatieven én felle voorstanders van autonomie, die pleitten voor zelfbestuur in
interne aangelegenheden. Ferrier, destijds een prominente gematigde nationalist,
was in dit verband van mening dat het streven ‘baas in eigen huis’ te zijn, in overeenstemming was met de toezegging van autonomie die Koningin Wilhelmina in
een radiotoespraak op 7 december 1942 had gedaan. Tegen de achtergrond van
de hulpacties, het belang van grondstoffen, de inzet van strijders uit ‘de West’
(waarover hieronder meer) was het politieke ideaal van zelfbestuur realistischer
geworden dan ooit. De Tweede Wereldoorlog, de nood van het moederland en de
steun van ‘de West’ vormden zodoende een bekrachtiging en legitimering van het
politieke ideaal van zelfbestuur, met name in Suriname.

DE GEVARIEERDE BETEKENIS VAN ‘PERSONELE BIJDRAGEN’
De werving en inzet van Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders aan geallieerde
zijde was – net als de verstrekte hulp aan Nederland – meerduidig. De betekenis
van de militaire bijdrage van de rijksgenoten hing af van de politieke oriëntatie
die partijen innamen. Voor de Nederlandse regering en de koloniale autoriteiten
stond die werving in het licht van de rijkseenheidsgedachte en het behoud van
de Nederlandse soevereiniteit. De verregaande militarisering van de Antilliaanse
en Surinaamse samenleving, een initiatief van de Nederlandse regering, diende
niet alleen militair-strategische doelen, maar was ook bedoeld om een tegenwicht
te bieden tegen Amerikaanse militaire aanwezigheid. De Nederlandse regering
voerde vanaf 1942 de militaire dienstplicht in voor de mannelijke bevolking van
106
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‘de West’ van 18 jaar en ouder. In Suriname traden vijfduizend mannen in dienst
van de Schutterij, op Curaçao drieduizend mannen. In de woorden van de Curaçaose historicus Johan Hartog: ‘...blank en zwart, Curaçaoënaars, Arubanen,
Bonairianen, Bovenwinders, Europese Nederlanders, Surinamers en Indonesiërs.’
(Captain & Jones 2010: 53).

Nederlandse mariniers (links) en schutters van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) stellen zich naast
elkaar op. Bron: persoonlijk archief Cleon Geerlinks/Joop Kooijman, Willemstad.

Daarnaast zette de Nederlandse regering een aantal vrijwillige korpsen op: het
Korps Stads- en Landwachten (duizend personen) en het Vrouwen Vrijwilligers
Korps (driehonderd personen) in Suriname en de Burgerwacht op de Nederlandse
Antillen.
Ook rekruteerde de Nederlandse regering Surinaamse en Antilliaanse mannen
voor inzet als gunners (ter bescherming van koopvaardijschepen) en mariniers.
Voorts streden Surinaamse mannen in het Nederlandse leger. Een van hen was
luitenant Hugo Desire Rijhiner, die bij de inval van het Duitse leger in Nederland
in 1940 leiding gaf aan zijn legereenheid te Overschie. Antilliaanse en Surinaamse
vrouwen werden ingezet als verpleegkundigen in België en Nederlands-Indië. Ook
in het verzet tegen de Duitse bezetter in Nederland waren Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders actief betrokken. Hiervan zijn de verzetsdaden van George
Maduro, Boy Ecury en Anton de Kom het meest bekend.
Esther Captain en Guno Jones Koninkrijkserfgoed of bevrijdingserfgoed?
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De Nederlandse regering wierf Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders ook voor inzet in de strijd tegen
het Japanse leger in Nederlands-Indië. Ongeveer
driehonderd Antilliaanse en vierhonderdvijftig Surinaamse mannen, de zogenoemde ‘Australiëgangers’
omdat ze via dit land naar Nederlands-Indië afreisden, gaven zich hiervoor op. In de gelederen van
het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)
aldaar vochten enkele rijksgenoten uit de West mee,
zoals Harry Voss. Verder waren 32 Surinaamse en
Antilliaanse vrouwen werkzaam voor het Rode Kruis
in Nederlands-Indië. De werving van ‘rijksgenoten’
uit Suriname en de Nederlandse Antillen stond voor
de Nederlandse regering in het teken van het terugbrengen van de rijkseenheid. We zouden ook kunnen
Mevrouw Esseline Elfriede Bakrudezeggen: het herstel van de vooroorlogse koloniale
Bolwerk, brigadier Compagnie Vrouwelijke
verhoudingen. De Nederlandse regering, bij monde
Hulpkrachten. Bron: persoonlijk archief
van gouverneur-generaal Van Mook, beschouwde de
mevrouw Bakrude-Bolwerk
inzet van de Australiëgangers als ‘een bijdrage aan de
bevrijding en opbouw Indonesië’. Dat dit voor de Nederlandse regering tevens een bijdrage aan het herstel
van de vooroorlogse koloniale verhoudingen impliceerde, blijkt uit het feit dat ze
de Australiëgangers, nadat het Japanse leger was verslagen, wilde inzetten tegen
Indonesische nationalisten. Dit kwam niet overeen met de verwachtingen van de
Australiëgangers en ging in tegen de politieke aspiraties van een deel van hen.
Vooral na de oorlog, toen het immateriële en materiële oorlogserfgoed profiel
kreeg, werd de meerduidigheid van die bijdragen duidelijk, zoals herinneringen,
huldigingsceremonies, krantenberichten en secundaire literatuur demonstreren.
Waar de herinnering aan de inzet van rijksgenoten uit de West voor de Nederlandse regering ‘koninkrijkserfgoed’ was, was het voor anderen vooral ‘bevrijdingserfgoed’. De inzet van de strijders uit de West was vooral voor mensen die
het gematigd nationalistische gedachtegoed aanhingen een kwestie van nationale
trots. Gematigde nationalisten zoals Wim Bos Verschuur speelden een centrale
rol in de organisatie van de huldiging en herdenking van de Australiëgangers,
die op 16 februari 1947 door duizenden als helden werden binnengehaald in
Suriname. Voor Percy Wijngaarde, voorzitter van het huldigingscomité van de
Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen, symboliseerden de Australiëgangers de
ontluikende eenheid onder de bevolking van Suriname en hadden ze ‘Suriname’s
eer hoog gehouden’. Wijngaarde: ‘[…] gij hebt getoond dat dit landje strijders
kan voortbrengen, die niet voor anderen behoeven onder te doen’ (geciteerd in:
Captain & Jones 2010: 251). In de naoorlogse berichtgeving in dagbladen zoals
De West raakte de trots op Suriname daarbij expliciet verknoopt met de eis voor
intern zelfbestuur (Captain & Jones 2010: 246-252). Ook uit de herinneringen
van oorlogsveteranen zelf komt het vooruitzicht van intern zelfbestuur naar voren
als een belangrijk motief voor deelname aan de strijd. Voormalig gunner August
108
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Hermelijn herinnert zich dat bij de vergadering in verband met de werving in
theater Thalia in Paramaribo expliciet verwezen werd naar de belofte voor meer
autonomie die Koningin Wilhelmina had gedaan. Hoe ‘eerder Nederland vrijgevochten zou zijn, des te eerder de kolonie een vorm van zelfbestuur of autonomie
zou krijgen’ (Captain & Jones 2010: 253-254).
De persoonlijke herinneringen van Australiëgangers aan hun inzet dragen sporen van wat W.E.B. Dubois double consciousness heeft genoemd. De betekenis die
deze veteranen gaven aan hun inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog was afhankelijk van de positie die ze innamen in het koloniale bestel. De Australiëgangers
waren zich ervan bewust dat ze, anders dan hun ‘Hollandse’ kameraden, zowel
‘rijksgenoot’ als ‘gekoloniseerde’ waren. Ze hadden kennis gemaakt met een autoritair regerende Nederlandse gouverneur en hadden op training in de Verenigde
Staten en in Australië soms meegemaakt dat ze racistisch werden bejegend. Ze
wisten wat tweederangs burgerschap betekende en wilden niet betrokken raken
bij een Nederlandse koloniale oorlog tegen het Indonesische nationalisme, omdat
zij zich herkenden in het streven van de nationalisten naar Indonesische onafhankelijkheid. Een deel van hen weigerde, na te zijn ingezet tegen het Japanse leger,
te vechten tegen de Indonesische nationalisten toen de Nederlandse regering hen
dat gebood (Captain & Jones 2010: 254-256). Ook jaren later, tijdens jaarlijkse
herdenkingen in het onafhankelijke Suriname, herinnerden veteranen zich deze
politieke keuze (Captain & Jones 2010: 295-297). In Nederland nemen sommige
Surinaams-Nederlandse veteranen, zoals veteraan Gerold Dompig, ook vandaag
de dag expliciet afstand van de nationale dodenherdenking op de Dam op 4 mei
vanwege de oorlogsmisdaden die het Nederlandse leger in Indonesië tijdens de
kolonisatieoorlog tegen Indonesische nationalisten heeft gepleegd.

OORLOGSHELDEN
De betekenis van oorlogshelden hangt sterk samen met politieke oriëntatie, tijd,
plaats en toeval. Na de oorlog zijn zowel verzetsmensen als militairen uit ‘de
West’ onderscheiden of anderszins geëerd voor hun rol tijdens de oorlog. Sprekende voorbeelden zijn de reeds genoemde verzetsmensen George Maduro, Boy
Ecury en Anton de Kom. Ook de lotgevallen van de familie Nods zijn bekend.
Enkele militairen, zoals Hugo Desire Rijhiner, Harry Voss en George Maduro,
ontvingen de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding: de Militaire Willemsorde. De publieke omgang met het oorlogsverhaal van deze Caraïbische
Nederlanders laat een dynamisch beeld zien. Zo hoeft officiële erkenning (van
regeringswege) niet samen te gaan met opname in het publieke herinnerings- en
herdenkingslandschap: men kan een onderscheiding hebben gekregen, maar
nauwelijks bekendheid genieten of gememoreerd worden. Voorts blijkt dat de
publieke herinnering van helden door de tijd heen varieert en dat ook de betekenis van helden dynamisch en meerduidig is.
Voor Aruba is Boy Ecury al meer dan een halve eeuw belangrijk in de geschiedenis van het eiland. Hij was betrokken bij verzetswerkzaamheden in Nederland
en werd in 1944 opgepakt. Omdat Ecury weigerde de namen van zijn verzetsEsther Captain en Guno Jones Koninkrijkserfgoed of bevrijdingserfgoed?
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De bevolking van Aruba begeleidt de stoet met de doodskist van verzetsheld Boy Ecury in de
straten van Oranjestad, april 1947. Bron: Archivo Nacional Aruba, Oranjestad

kameraden te onthullen, werd hij door de SS gefusilleerd. Zijn lichaam kwam in
een massagraf, maar werd in 1947 geïdentificeerd en datzelfde jaar naar Aruba
gerepatrieerd, conform zijn laatste wilsbeschikking. Zijn terugkeer naar het
eiland en de plechtige teraardebestelling was een gebeurtenis waar veel Arubanen
bij aanwezig waren. Zij begeleidden de stoet met zijn grafkist door de straten van
Oranjestad naar zijn laatste rustplaats op de katholieke begraafplaats.
In november 1949 volgde de onthulling van een gedenkteken aan de Lloyd
G. Smith Boulevard. In Nederland is sinds de jaren tachtig aandacht voor Ecury
gekomen. In 1984 verscheen een boek over de Arubaanse verzetsman en ontving
hij postuum het Verzetsherdenkingskruis, gevolgd door een speelfilm in 2003.
Tenslotte werd in 2007 in het Archeologisch Museum Aruba, gevestigd in het
familiehuis van de familie Ecury te Oranjestad, permanent aandacht ingeruimd
voor Ecury (Captain & Jones 2010: 66-74).
George Maduro, de verzetsheld van Curaçao, schitterde tot voor kort vooral
door afwezigheid in het publieke domein. Hij was betrokken bij het verzet rond
Den Haag, werd opgepakt, verbleef in de gevangenis in Scheveningen en probeerde de Nederlandse strijdkrachten in Engeland te bereiken. Dit plan mislukte
door verraad en Maduro kwam in concentratiekamp Dachau terecht, waar hij
in februari 1945 overleed. Zijn lichaam is nooit gevonden. Het pijnlijke feit dat
Maduro niet thuis kon worden gebracht en geen graf heeft, heeft er mogelijk toe
bijgedragen dat zijn nagedachtenis op Curaçao een bescheiden karakter heeft ge110
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kregen. In mei 1946 ontving Maduro postuum de Militaire Willemsorde. Behalve
een plaquette, onthuld in 1951 in het kantoor van de handelsfirma Maduro in
Willemstad, is in Nederland het grootste ‘herdenkingsmonument’ voor Maduro
te vinden: de miniatuurstad Madurodam aan de rand van Scheveningen, geopend
in 1952 (Captain & Jones 2010: 75-82). Los van een eerdere plaquette uit 1991
is pas recent een monument ter nagedachtenis aan deze verzetsheld onthuld,
bestaande uit twee beelden: een tienjarige Maduro, nonchalant tegen een boom
geleund, tegenover het beeld van de volwassen Maduro in zijn huzarenuniform.
Dit monument is op 15 juli 2016 onthuld, het jaar waarin Maduro honderd jaar
zou zijn geworden. Het brandpunt van het oorlogserfgoed rond Maduro is in
Nederland komen te liggen.
De naoorlogse omgang met de oorlogsverhalen van de Surinaamse militairen
Hugo Desire Rijhiner en Harry Voss en verzetsheld Anton de Kom illustreert
eveneens de onvoorspelbare dynamiek in de publieke omgang met helden. Alle
drie kregen na de oorlog officiële erkenning. Anton de Kom kreeg het Verzetsherdenkingskruis, Hugo Desire Rijhiner en Harry Voss, zoals gezegd, de Militaire
Willemsorde. Wat Rijhiner betreft: hij kreeg ‘de hoogste militaire onderscheiding
in Nederland’ bij Koninklijk Besluit toegekend op 26 juni 1946 voor ‘daden van
uitzonderlijke moed, leiderschap en plichtsbetrachting in het aangezicht van de
vijand’.4 Rijhiner had leiding gegeven aan een legereenheid in een gevecht tegen
Duitse troepen (Captain & Jones 2010: 262; Rijssen 2007: 97). De tekst van de
voordracht luidde als volgt:
Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed,
beleid en trouw onderscheiden door op 13 mei 1940 te Overschie bij voortduring en met volkomen verachting van het hevigste vijandelijk vuur, moedig,
kalm en vol beleid tegen de Duitschers voorwaarts te dringen. Hij vermocht
de weinige aan zijn bevelen toevertrouwde soldaten te bezielen, waardoor
den talrijker, zwaarder en beter bewapenden vijand ernstige verliezen werden
toegebracht. De hem onder een Vaandrig toegezonden versterking (waarvan
een deel nimmer in het vuur was geweest) wist hij, toen een deel van deze
troepen weifelde, door zijn voorbeeld op te wekken en voorwaarts te doen
gaan. Dit alles deed hij, ondanks de pijnen, gevolg van een ricochetschot aan
een van zijn dijbenen en zijn groote vermoeidheid. Toen later een gedeelte van
de troepen dreigde te vluchten, greep hij op last van zijn kapitein in en kon
hij de manschappen weder verzamelen, waardoor erger werd voorkomen.5
Ondanks zijn onderscheiding is rond Rijhiner in Nederland noch Suriname een
collectief van herinneraars ontstaan dat zijn verhaal levend wenst te houden.
Rond Harry Voss was kort na de oorlog wèl een herinneringsgemeenschap
ontstaan, zij het in kleine kring van veteranen in Suriname. De Surinaams-Nederlandse KNIL-sergeant Harry Voss had zich buitengewoon heldhaftig gedragen
4
5
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tegenover het Japanse leger. Nadat hij door de Japanse bezetter was gevangengezet in Nederlands-Indië weigerde hij om als trainer voor het Japanse leger te
werken, waarna hij op 23 mei 1943 te Kotatjane werd geëxecuteerd. Nadat een
Japanse officier Voss om zijn laatste wens vroeg, wenste hij een Nederlandse vlag
om zichzelf te bedekken. Voss weigerde te worden geblinddoekt en riep: ‘Ik ben
een Hollander en durf te sterven.’ Een Japanse officier loste het schot, waarna
Voss toch nog bleek te leven. Voordat hij het fatale schot kreeg, riep Voss: ‘Leve
de Koningin’.
Hoewel de houding van Harry Voss een ondubbelzinnige loyaliteit ten opzichte
van de Koningin lijkt uit te drukken, is hij direct na de oorlog op uiteenlopende
wijze toegeëigend. Voss kreeg op 8 augustus 1950 postuum de Militaire Willemsorde toegekend. Terwijl Nederlandse civiele en militaire autoriteiten Voss
representeerden als excellent militair en goed Nederlander, beschouwden vertegenwoordigers van Surinaamse oorlogsveteranen en gematigde nationalisten hem
als ‘het historische voorbeeld van de Surinamer in de laatste wereldoorlog’, zoals
de voorzitter van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen Pieter Polanen het
formuleerde (Captain & Jones 2010: 256-262). Vandaag de dag lijkt Harry Voss
in de publieke herdenkings- en herinneringscultuur in Suriname en Nederland
nagenoeg in de vergetelheid te zijn geraakt.
Daartegenover krijgt het verzetswerk van Anton de Kom meer publieke belangstelling en erkenning. De Kom speelde een belangrijke rol in het Nederlandse
verzetswerk en werd als ‘zwaar geval’ beschouwd door de Duitsers die hem
interneerden. Hij overleed omstreeks maart/april/mei 1945 in het Duitse kamp
Sandbostel. De Kom had een betekenisvol verzetsverhaal, maar is in de decennia direct na de oorlog nooit herdacht. Zijn politiek-ideologische oriëntatie als
antikoloniale verzetsheld die het communisme aanhing is er waarschijnlijk debet
aan geweest dat veteranen, politici en anderen in Nederland en Suriname zich niet
met hem wensten te associëren. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975
werd hij aldaar vooral gecanoniseerd als nationale held. De Nederlandse regering
kende Anton de Kom uiteindelijk op 26 maart 1982 postuum het Verzetsherdenkingskruis toe. Op 4 mei 2006 was Anton de Kom een van de 63 namen op de
plaquette die aan het monument voor de gevallenen aan de Waterkant in Paramaribo werd bevestigd (Captain & Jones 2010: 285-289). In Nederland werd
in hetzelfde jaar op initiatief van stadsdeel Amsterdam Zuidoost een monument
onthuld voor Anton de Kom, een bronzen beeld naar ontwerp van kunstenaar
Jikke van Loon.6 Het monument raakte meteen omstreden doordat Anton de
Kom als een halfnaakte man was afgebeeld.

TER AFSLUITING
Vooralsnog is aan de rol van Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse Nederlanders
tijdens de oorlog - ondanks de officiële erkenning door de Nederlandse regering
die enkele van hen direct na de oorlog ten deel viel - slechts spaarzaam aandacht
6
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besteed in de Nederlandse historiografie en het publieke herinneringsveld over/
van de Tweede Wereldoorlog. Dat de biografie van de publieke herinnering aan
de rol van Caraïbische Nederlanders niet af is, blijkt uit recente initiatieven in
Nederland om de verzetshelden Maduro, Ecury, De Kom en de lotgevallen van
de familie Nods meer bekendheid te geven. In dit artikel hebben we stil gestaan
bij de vraag hoe oorlogserfgoed op Aruba, Curaçao, in Suriname en in Nederland
tijdens en na de oorlog verknoopt raakte met een toenemend politiek zelfbewustzijn en met veelvormige reflecties over de staatkundige verhoudingen binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. Zowel de materiële steun van de inwoners van
Aruba, Curaçao en Suriname aan Nederland als de militaire steun vanuit de
overzeese gebieden aan de geallieerde oorlogsinspanning bleek verrassend meerduidig: koninkrijkserfgoed of bevrijdingserfgoed? We hebben laten zien hoe deze
betekenissen varieerden al naar gelang de positie van sociale en politieke actoren
in de Caraïbische dan wel Nederlandse samenleving.
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Ruben Gowricharn

Hindostaanse heritage in Suriname

araïbische samenlevingen heten volksplantingen te zijn, maatschappijen
die zijn ontstaan uit verschillende groepen immigranten. De term is, voor
zover ik weet, afkomstig van Rudolf van Lier (1949/1971). Daarmee
drukte hij uit dat deze samenlevingen niet op natuurlijke wijze tot stand zijn gekomen, maar ‘kunstmatig’ door het kolonialisme zijn gecreëerd. Het onderscheid
tussen kunstmatige en natuurlijke samenlevingen kan worden betwist, want veel
kunstmatige samenlevingen zijn zodanig gegroeid dat zij een natuurlijk karakter
hebben gekregen. Omgekeerd is te betogen dat veel natuurlijke samenlevingen
door bijvoorbeeld immigratie hun ‘natuurlijke eenheid’ hebben verloren. In beide
gevallen is er sprake van plurale samenlevingen zoals Furnivall (1939) en Van
Lier (1949/1971) die bedoelden: samenlevingen bestaande uit etnische groepen
die niet mengden en alleen economisch met elkaar te maken hadden. Terwijl
Furnivalls plurale samenleving bestond uit inheemse en enkele geïmmigreerde
groepen met een lange historie, was voor Van Lier de plurale samenleving – hij
had het vooral over Suriname – primair een volksplanting.
De volksplanting kenmerkt zich dus door een erfenis van culturen. Maar dat is
een al te beperkte optiek, wat tot uiting komt in de aanklacht van de JamaicaansAmerikaanse socioloog Orlando Patterson in zijn roman An Absence of Ruins
(1967). Daarin betoogde hij dat de slavernij zo vernietigend was dat het geen
beschaving kon achterlaten. Het was een barbaars stelsel en consumeerde alleen
mensenlevens. Maar Patterson overdreef op meerdere punten. Aan het begin van
de negentiende eeuw bestond circa tachtig tot negentig procent van de slaven
in de Amerika’s uit tweede generatie slaven, dus mensen die in slavernij waren
geboren en niet tot slaaf waren gemaakt (Price 2007). Naast deze demografie
was er nog een erfenis van de slavernij. Dat was het plantagestelsel, het in cultuur gebrachte land, de gewassen, de fysieke inrichting van het land en daarmee
het totale landschap. Het landschap en de culturele pluraliteit, vormen samen
de historische en geografische identiteit van Caraïbische samenlevingen. En deze
identiteit, dat is de centrale stelling van dit artikel, is een heritage die nauwelijks
beschreven is noch erkend wordt als erfgoed van de Surinaamse bevolking.
Ik sta wat langer stil bij deze identiteit van Caraïbische samenlevingen en met
name die van Suriname. Nadat de oorspronkelijke bewoners (de Indianen) waren
gedecimeerd, werd de culturele en fysieke geografie bepaald door de blanke planters en de slavenbevolking. Samen brachten zij het land in cultuur en veranderden
zij het landschap. Beide bevolkingsgroepen hadden een eigen aandeel in dat proces. Dat is te illustreren aan de hand van gebouwen. De planterswoningen waren
statige herenhuizen waarvan sommige nog zijn te bewonderen en zelfs de status
van erfgoed zouden kunnen krijgen. De woningen van de slaven waren slechte en
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kleine onderkomens die minimale levensfuncties mogelijk maakten. Geen wonder
dat dit aandeel van de slavenbevolking in het fysieke landschap is verdwenen.
Sporen ervan zijn nog terug te vinden in de wooncultuur van Marrons, maar door
verwestersing en toename van welvaart dreigt ook die erfenis plaats te maken
voor hedendaagse inrichtingen van het landschap.
Zoals de blanken en slaven hun erfenis hebben achtergelaten, zo hebben ook
later Joden, Hollandse boeren, Chinezen, Hindostanen en Javanen bijgedragen
aan het huidige fysieke en culturele landschap. Het is ondoenlijk om de erfenis
van elk van deze groepen in het bestek van een artikel te beschrijven. Ik zal me
daarom beperken tot de erfenis van slechts één bevolkingsgroep, namelijk de Hindostanen. Deze keuze is niet helemaal willekeurig. De erfenis van de Hindostanen
aan de Caraïbische samenleving wordt vaak geminimaliseerd (ook in andere Caraibische landen, zie Munasinghe 2001) waardoor het geen luxe is om die erfenis
voor het voetlicht te brengen. Mijn bijdrage zal schetsmatig zijn en zich richten op
een duiding van alleen de grote herkenbare elementen. Omdat diepgaande kennis
van de verschillende culturele erfenissen in Suriname ontbreekt, zal dit artikel
tegelijk een explorerend karakter hebben.
In de komende paragraaf zal ik me concentreren op de fysieke erfenis die sterk
is bepaald door de productie van de Hindostaanse boeren. Die heeft geleid tot een
inrichting van het landschap conform de productie-eisen van het boerenbedrijf. In
de daaropvolgende paragraaf richt ik me op de culturele erfenis die bestaat uit de
producten van Hindostanen die het cultuurlandschap hebben beïnvloed. In beide
gevallen laat ik me leiden door de herkenbaarheid. Dus zaken die vooral insiders
weten, komen niet aan de orde. Ik besluit met enkele conclusies en suggesties voor
verder onderzoek.

HERITAGE: ENKELE OPMERKINGEN
Het concept heritage is betrekkelijk eenvoudig: het betekent ‘erfenis’. Maar
die erfenis kan verschillende vormen aannemen. Het kan bestaan uit natuur,
bijvoorbeeld uit landschappen, oerwouden, wilde dieren, bijzondere planten
en dergelijke. Een dergelijke erfenis kan toeristen aantrekken die overigens de
heritage kunnen aantasten, bijvoorbeeld wanneer in het oerwoud vakantieparken
worden gebouwd, paden worden aangelegd en bezoekers afval achterlaten. Andere vormen van heritage zijn terug te vinden in landen met veel oude gebouwen
en monumenten, zoals India, Thailand en Birma. Dat is een cultureel-historische
erfenis die vaak niet wordt onderhouden, soms zelfs wordt gesloopt, en op den
duur verloren gaat. Niet elk land heeft dus dezelfde heritage. Het definiëren en
conserveren van heritage vereist een cultureel-historisch bewustzijn en kost vaak
veel geld.
Over het begrip heritage bestaat verrassend genoeg enige overeenstemming.
Eerdere definities door the International Council on Monuments and Sites (Icomos) en the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(Unesco) werden in het begin van de jaren zeventig geherformuleerd tot een
brede definitie, omvattende ‘historic monuments’, ‘monuments and sites’, ‘cultural property’, ‘gardens’, ‘landscape’ en ‘environments’ (Ahmad 2006). Tot deze
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omschrijving wordt ook gerekend de immateriële cultuur, zoals folklore, tradities,
taal en specifieke kennis. Deze omschrijving is niet alleen van toepassing op
landen, maar ook op specifieke (etnische) groepen binnen landen. Hindostaanse
Surinamers hebben op al deze gebieden een bijdrage geleverd, maar die is evenals
die van de andere etnische groepen niet bijzonder groot. Dat komt door hun relatief korte verblijf in Suriname, de geringe culturele bagage die zij als zwervende
boeren (Yang 1979) meenamen en de zeer recente aandacht van overheidswege
voor heritage.
Ik wil benadrukken dat heritage in essentie een erfenis is, dus iets dat de
Hindostanen hebben meegenomen of dat in Suriname is ontstaan, maar tot het
verleden behoort. Culturele uitingen als de huidige creoliseringstendensen in
taal en muziek bijvoorbeeld zijn gaande ontwikkelingen en daardoor uitgesloten
van de hier gehanteerde definitie. Zouden actuele uitingen ook tot de definitie
van heritage worden gerekend, dan zou alles heritage mogen heten. Menging
is kenmerkend voor cultuur (Burke 2009), het omvat zowel heden als verleden,
en daarom een te ruim criterium om heritage te definiëren. Heritage moet een
product zijn uit het verleden dat geërfd is. De officiële definitie, zoals hierboven
weergegeven, hint hierop, maar bakent het begrip nauwelijks af. Voorbeelden van
dergelijke erfenissen zijn te zien in een prachtig fotoboek over de architectuur van
Suriname (Klooster & Bakker 2009), maar veel van die heritage is intussen verloren gegaan. Bovendien is dit boek niet gericht op de etnische heritage, al zijn er
wel foto’s opgenomen van gebedshuizen van verschillende etnische groepen. Die
etnische focus is meer aanwezig in een brede documentatie van de geschiedenis
van de fysieke infrastructuur, die het landschap sterk heeft beïnvloed (Ehrenburg
& Meyer, 2015).
Ook wil ik opmerken dat heritage niet per se een economisch voordeel hoeft
op te leveren. Heritage heeft vooral invloed op de identiteit van een bevolking.
Deze genereert een cultuur-historisch besef of is daar de uitdrukking van. Het is
zeer wel mogelijk dat een bevolking de aandacht voor heritage een luxe-kwestie
vindt. Daar is ook veel voor te zeggen, zeker wanneer die bevolking andere prioriteiten moet stellen zoals het verwerven van inkomen of luxegoederen. Zoals
‘kunst’ een Europese preoccupatie is die de wereld is overgegaan, zo kan heritage
gezien worden als een westerse gekte die alleen een welvarend continent zich kan
permitteren. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat de politieke betekenis van heritage
gekenmerkt wordt door een westerse bias. Dat maakt het denken over en het
streven naar conservering van heritage niet per se verkeerd, maar het maakt wel
duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat heritage een ieder even na aan het
hart ligt.
In een plurale samenleving als Suriname is de heritage van groepen vaak etnisch bepaald. Het slavernijverleden bijvoorbeeld is de heritage van de Creoolse
groep, niet van de Chinezen of Javanen. Andere vormen van heritage, zoals het
oerwoud, behoren toe aan alle groepen, omdat het bestaan ervan niet te herleiden
is tot een etnische groep. De meeste heritage is wel te herleiden tot het verleden
van een etnische groep en het is daarom niet verwonderlijk dat er weinig belangstelling is voor het verleden van andere groepen. We kunnen dit betreuren, maar
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het is niet vreemd wanneer etnische groepen in eerste instantie zijn geïnteresseerd
in het eigen verleden. Overigens, al te vaak worden vooral Hindostanen, Javanen
en Chinezen als etnische groepen gedefinieerd. Creolen en blanken presenteren
zich niet als etnische groepen, terwijl ze dat wel zijn. Ook voor hen geldt dat zij
een etnisch-specifieke heritage hebben.
De heritage van Hindostanen zal ik proberen te traceren door na te gaan welke
invloed zij hebben gehad op de natuur en het landschap, en op sociaal-culturele
terreinen, zoals godsdienst, onderwijs, politiek, ondernemerschap, klederdracht
en dergelijke. Ik zal niet proberen om hun heritage naar historische perioden te
onderscheiden. Hoe langer een bevolking ergens gevestigd is, des te lastiger het
wordt om hun heritage vast te stellen, omdat veel verloren is gegaan en ook veel
tot de dagelijkse leefcultuur is gaan behoren en dus niet wordt gezien als erfenis.
Ik laat mij leiden door wat anno 2016 van Hindostanen (nog) herkenbaar is voor
een buitenstander en wat bekend is van hun historie.

HET FYSIEKE LANDSCHAP
Met het fysieke landschap wordt de natuurlijke omgeving bedoeld, dus de geologie en de biologie, met name de vegetatie. Dit fysieke landschap is niet een eensen-voor-altijd gegeven: mensen grijpen in en (ver)vormen soms het landschap
door de vestiging van nederzettingen of de beoefening van mijnbouw, maar nog
vaker door de landbouw, waardoor de oorspronkelijke vegetatie verandert. Deze
veranderingen, zowel vernielingen als creaties, drukken een menselijk voortbrengsel uit en vormen de fysieke heritage. De aanleg van plantages is een voorbeeld
van een dergelijke verandering. Plantages bestonden uit grote stukken grond die
waren ontbost en ingepolderd door dijken en/of kanalen, verdeeld in kleinere lappen grond en ontsloten door wegen te land en te water, waarop nieuwe beplantingen plaatsvonden. Dat was de bestaansgrond van dit type bedrijf. De aanleg
van plantages is een geweldige ingreep in het oorspronkelijke natuurlandschap en
heeft een ander geografisch beeld geschapen.
De aanwezige dieren en planten behoren ook tot het fysieke landschap, maar
veranderingen daarvan zijn niet altijd merkbaar door mensen beïnvloed. Na
de ontdekking van Amerika heeft er een massale transfer plaatsgevonden van
planten en dieren van Europa en Afrika (en later van Azië) naar de Amerika’s.
Tot die ‘verrijking’ behoorden niet alleen planten en dieren, maar ook tal van
besmettelijke ziekten. Deze transfer is uitvoerig beschreven door Alfred Crosby
(1972) in zijn The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences
of 1492. Het onderwerp is door latere auteurs en vanuit andere disciplines opgepakt en verder uitgediept (zie bijvoorbeeld Nunn & Qian 2010). De gevolgen van
deze transfer zijn niet altijd te herkennen of terug te vinden in het ogenschijnlijk
ongerepte fysieke landschap van het Amazonegebied.
Deze veranderingen evolueerden in de Amerika’s, kregen eigen vormen van
biologisch leven en ontvingen stimuli door de immigratie van nieuwe groepen,
zoals de Brits-Indische arbeidscontractanten. Het is bekend dat ongeveer twee
derde van hen na afloop van hun arbeidsovereenkomst zich als landbouwer in
Suriname vestigde. In dit vestigingsproces hebben de Brits-Indiërs gebruik moe118
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ten maken van bekende of meegenomen planten, dieren, kruiden en specerijen.
Mahabir (2008) toont overtuigend aan dat momenteel op Trinidad 63 medicinale
planten en groetensoorten uit India bestaan. Op grond van de bijbehorende foto's
en prenten kan worden vastgesteld dat deze planten ook in Suriname gebruikt
worden. Soortgelijke bevindingen rapporteren ook Choenni en Choenni (2012)
voor Suriname aan de hand van vraaggesprekken met oudere Hindostaanse
respondenten. De immigranten namen daarnaast zaken mee die konden worden
geconsumeerd, zoals rijstsoorten, geiten, schapen en specerijen, en daarnaast
muziekinstrumenten, koperen schalen en bekers voor sociale en religieuze doeleinden. Veel van deze zaken werden overigens op verzoek van reeds gevestigde
immigranten meegenomen.
De Brits-Indische arbeidscontractanten hebben door de meegenomen planten
en dieren het natuurlijk leven in Suriname (of het Caraïbisch gebied) beïnvloed.
Maar het kan ook zijn dat bepaalde planten of dieren onder vergelijkbare biologische en klimatologische condities zowel in India als in Amerika bestonden of dat
de landbouwers gebruik maakten van substituten die op het westelijk halfrond
beschikbaar waren. Het idee van een meegenomen erfenis uit India wordt pas
plausibel wanneer specifieke planten en dieren, die vooral Hindostanen gebruiken, afwezig zijn in gebieden waar zij zich niet hebben gevestigd, zoals in Middenen Zuid-Amerika. In gebieden waar Hindostanen zich wel hebben gevestigd, valt
op dat neem, een geneeskrachtig kruid, de gena (een bloem die wordt gebruikt bij
religieuze rituelen), de bamboe en tal van andere planten, maar ook vruchtbomen
als de broodboom en de manja (mango), en verschillende soorten groenten, ook
in India voorkomen. Dat kan duiden op een ‘Asian Exchange’.
De aanplant van bijvoorbeeld broodboom, mango, banaan en verschillende
andere fruitbomen vomen nu een vertrouwd onderdeel van het Caraïbisch landschap. Het gebruik ervan was specifiek. Zo werden bananenbladeren gebruikt
om een maaltijd te serveren tijdens Hindoehuwelijken en andere religieuze ceremoniën, en werden de bladeren van de pudina gebruikt als medicijn en als kruid
bij de bereiding van maaltijden of om tjatnie van te maken. De bladeren van de
mango worden nog steeds gebruikt in Hindoerituelen evenals de bloem gena en
de bladeren van de tulsi. Sommige planten, zoals de neem en de dhanya, worden
gebruikt als geneeskrachtige kruiden. Dit gebruik van de botanica illustreert
hoezeer vegetatie en cultuur met elkaar samenhangen en hoe omvattend heritage
kan zijn.
De Brits-Indische immigranten hebben ook een heritage gecreëerd door de
grote schaal waarop zij land in gebruik namen. Dat is inderdaad gebeurd door de
rijstteelt. Hoe de rijst in Suriname is geïntroduceerd, is onbekend. Tijdens eerder
onderzoek kwam ik in de koloniale importstatistieken de registratie tegen van
kleine hoeveelheden rijst. De rijst was in Amerika al eerder bekend en is door
slaafgemaakten op verzoek van planters meegenomen uit Afrika (Carney 2001).
De slaafgemaakten afkomstig uit het midden van Afrika hadden kennis van de
teelt, bereiding en consumptie van rijst. Daardoor was er ook een specifieke vraag
naar deze slaven. In Suriname heeft deze situatie zich tijdens de slavernij – de teelt
van rijst en de vraag naar specifieke deskundigheid van slaven – niet voorgedaan.
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Rijstvelden

Aangezien de rijstteelt in Azië zich onafhankelijk van de Afrikaanse situatie heeft
ontwikkeld, is het waarschijnlijk dat het gewas in het Caraïbisch gebied door
Chinezen, wier immigratie al in 1853 plaatsvond, is meegenomen en ook door
hen op grotere schaal is geteeld.
Maar het waren vooral de Hindostanen die het fysieke landschap door de
rijstteelt hebben veranderd. Deze landbouwers vestigden zich aanvankelijk in
de nabijheid van plantages, meestal op speciaal daartoe ingerichte vestigingsplaatsen, en later op plaatsen buiten de vestigingsplaatsen (Snellen 1933). Op de
vestigingsplaatsen waren de percelen kleiner en de bevolkingsconcentraties groter
dan op de percelen buiten de vestigingsplaatsen. De rijstpercelen bestonden uit
rechthoekige stukken grond die waren omgeven door dijken en dammen om bevloeiing en drainage van overtollig water mogelijk te maken. In seizoenen waarin
de rijstvelden braak stonden, waren enkele koeien, geiten en schapen te zien. De
runderteelt was belangrijk, niet alleen voor de productie van melk, maar ook omdat deze dieren als trekvee bij het ploegen en het transport werden gebruikt (Leys
1925). Rijstteelt en runderteelt gingen dus samen. Dat heeft het fysieke landschap
een cultureel karakter gegeven. Wie anno 2016 een autorit maakt in de districten
Wanica, Commewijne en Saramacca kan nog sporen van dit landschap zien. In
Nickerie is de rijstproductie in een vroeg stadium gemoderniseerd waardoor de
overeenkomsten met het landschap in de andere districten veel minder groot zijn.
Ook (nog) herkenbaar is de erfcultuur van de landbouwers. Daarmee bedoel
ik dat er rondom de huizen bomen zijn geplant waarvan sommige, zoals de
120
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broodboom en de bananenboom, als voedsel dienen. Daarnaast zijn de erven
van Hindostaanse landbouwers beplant met verschillende groenten (waarvan
sommige klimrekken nodig hebben, zoals de kouseband), tomaten, peper, en grotere planten, zoals de neem-, katahar-, sapotille-, bananen-, en broodbomen. De
groenten zijn in de nabijheid van het huis te vinden, terwijl de grotere planten en
bomen wat verder van de woning verwijderd zijn. Het leven op het perceel wordt
ook gekenmerkt door de aanwezigheid van geiten, schapen, kippen, eenden en
honden. Een belangrijk deel van het erf wordt gevormd door koeienstallen. Vroeger waren die kleiner – een landbouwer had meestal een of twee koeien – en aangebouwd tegen de keuken van het huis. Dat ontlokte een landbouwconsulent eens
de opmerking dat de Hindoeboer beter voor zijn koe zorgde dan voor zijn gezin
(Leys 1925). Het fysieke landschap, zoals vormgegeven door de Hindostaanse
landbouwers, kende dus een herkenbaar cultivatiepatroon: het huis, met pluimvee
en kleine planten; daaromheen de aanplant van bomen, en weer verderop de
rijstvelden.
Dit cultivatiepatroon is niet specifiek voor Suriname. Wie een autoreis maakt
door het huidige India ziet al gauw overeenkomsten met de vegetatie in Suriname
en het Caraïbisch gebied. Ook de overeenkomsten met het landschap van andere
landen waar Brits-Indiërs naartoe zijn geïmmigreerd, zijn opvallend. In het oog
springende verschillen zijn het geteelde product (rijst, soms suikerriet), de geologie (soms heuvellandschap) en het klimaat (verschillen in regen- en droge tijden
en in temperatuur). Hoewel de Brits-Indische gemeenschappen in de verschillende
diasporalanden onderling verschillen – naar herkomstgebied, vorm van integratie
en mate van creolisering – is de overeenkomst qua natuurlandschap dermate
opvallend dat die alleen als het resultaat van hun specifieke cultuur begrepen kan
worden. Het vertrouwde fysieke landschap in de Hindostaanse diasporalanden is
zo beschouwd een heritage van de Brits-Indiërs.
Naast deze impact van de landbouwers op de natuur zijn er andere elementen
die eveneens tot ‘de cultivering van de natuur’ gerekend kunnen worden. Ik
denk aan de waterwegen, de kanalen en de sloten waarmee het land ontsloten
werd en die de geografische mobiliteit van de bewoners vergrootte. Parallel met
deze ontsluiting werden boten gebouwd om landbouwproducten en mensen te
vervoeren. Aanvankelijk waren het korjalen, later waren het motorboten. Ook de
uitbreiding van paden en wegen kenmerkte het landschap. Het is anno 2016 in
Suriname gebruikelijk om vrijwel overal met de auto naartoe te gaan. Maar dat
was een halve eeuw terug niet het geval. Het vervoersbeeld over land kenmerkte
zich door ezelskarren. Vaak verplaatsten mensen zich met behulp van meerdere
vervoersmiddelen, zowel te land als te water, om hun plaats van bestemming te
bereiken. Deze ontsluiting van de ruimte heeft de inrichting van het landschap
mede bepaald.
De betekenis van dit landschap wordt pas duidelijk wanneer men zich een
Suriname probeert in te beelden zonder Hindostanen. Hoe zou het landschap
er dan hebben uitgezien? Het beeld van grote rijstvelden zou er niet zijn, noch
dat van het vee in de weiden. Het land zou veel meer begroeid zijn, groente- en
fruitbomen en pluimvee zou schaars zijn, kortom, het landschap dat nu zo verRuben Gowricharn Hindostaanse heritage in Suriname
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trouwd is, zou niet hebben bestaan. Daar komt bij dat wat nu nog herkenbaar
is, waarschijnlijk (aanzienlijk) verschilt van wat twee generaties geleden nog
bestond. De imprint van de boeren op het landschap is immers geen constante,
maar een vormgeving van de natuur die in de tijd verandert, hetzij door de natuur
zelf (bijvoorbeeld door overwoekering van verwaarloosde delen), hetzij doordat
het land een andere bestemming krijgt.
Terzijde zij opgemerkt dat dit rijstlandschap in Guyana wel voorkomt, maar
alleen in gebieden waar een Hindostaanse landbouwersstand is opgekomen. Anders dan in Suriname hebben plantages in Guyana tot ver in de twintigste eeuw
de agrarische sector gekenmerkt en is een belangrijk deel van de Hindostanen
op de plantages blijven werken. In Trinidad is het beschreven landschap veel
minder herkenbaar dan in Suriname. Dat komt doordat het eiland ruimtelijk
minder groot is dan Suriname en Guyana en de agrarische sector lange tijd werd
gedomineerd door plantages en nauwelijks door kleine boeren. Het is jammer dat
het vertrouwde fysieke landschap, zoals dat door Hindostanen vorm is gegeven,
door de urbanisatie en de commercialisering van land aan het verdwijnen is.
Zoals in Nederland bepaalde delen van het land tot beschermd natuurgebied zijn
verklaard, zo is het de moeite waard om ook delen van het Surinaamse agrarisch
landschap te conserveren.

HET CULTUURLANDSCHAP
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat elke etnische groep bijdraagt aan de heritage van Suriname. Die heritage is niet beperkt tot de inrichting
van land en natuur. Ook de cultuur van de verschillende groepen behoort tot die
erfenis. Evenals bij het fysieke landschap is het sociaal-culturele landschap geen
constante, omdat de mensen en hun cultuur in de tijd veranderen. Maar dat zij
elk een bijdrage hebben geleverd aan de totale erfenis van Suriname staat niet ter
discussie. In de culturele verscheidenheid van etnische groepen zijn Hindostanen
zichtbaar. Dat vindt zijn uiting in specifieke gezinsvormen, religieuze instituties,
klederdrachten en dergelijke. Zoals in de voorgaande paragraaf werd beschreven,
werken hun cultuur en natuur op elkaar in waardoor het landschap een specifiek
etnisch karakter krijgt. Denk aan de concentraties Hindostanen in de districten
waardoor een bepaald gebied herkenbaar wordt door het leefpatroon van zijn
bewoners.
Waar het natuurlandschap primair bestaat uit oorspronkelijke natuur die
werd bewerkt door mensen, bestaat het cultuurlandschap uitsluitend uit menselijke voortbrengselen. Dat geldt bijvoorbeeld voor instituties zoals Hindostaanse
scholen. In 1961 werd de eerste Hindostaanse Muloschool, de Shri Vishnu Muloschool, in Paramaribo opgericht. In de jaren daarna werden nog meer Hindoescholen (en ook enkele Moslimscholen) gesticht. Op grond van data verkregen
van de Hindoegemeenten (in 2011) bleek dat alle Hindoescholen tussen 1961 en
1978 werden gevestigd en dat tien van de 16 scholen in Paramaribo te vinden
zijn. Een vergelijkbare manifestatie van creaties is te zien in de toename van het
aantal tempels, die steeds meer opvielen door hun architectuur.
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Hindoetempel

Gemeenschapsfeesten, zoals de Ram Lila (een stuk uit het Hindoe-epos de Ramayana), Holi en Diwali, evenals geïdealiseerde vrouwenrollen zoals die van Sita
en Laksmi, vonden steeds meer ingang. Daarnaast kwamen radio- en televisiestations op. In jaren zestig vestigden Hindostanen een eigen begraafplaats, later
aangevuld met een crematorium, weeshuizen en tal van culturele organisaties en
centra, waarvan de meeste in Paramaribo.
Ook opvallend in het straatbeeld zijn de djandhies, de bamboestokken met
gekleurde vlaggen, die na een katha, ‘Hindoe-mis’, op het erf worden geplant.
Deze herkenbare religieuze uitingen van Hindoes zijn op Trinidad veel dichter
in de stedelijke bebouwing aanwezig (Vertovec 1995). In dit kader moet ook
het toenemend aantal standbeelden (voornamelijk van Hindoegoden) genoemd
worden. Deze zichtbaarheid van Hindostanen is per etnische woonconcentratie
anders. In gebieden waar Hindostanen zijn geconcentreerd, zoals in Nickerie,
of in gebieden waar er weinig ruimte is om de omgeving te veranderen, zoals in
Paramaribo, is dit sociaal-culturele landschap duurzaam. Maar in gebieden waar
de urbanisatie groot is en de commercialisering van de grond oprukt, zoals in de
districten rondom Paramaribo, zijn de culturele erfenissen aan verval onderhevig.
Door verhuizingen, nieuwe bestemmingen van percelen en landerijen en moderniseringstendensen neemt het etnisch-specifieke karakter van het cultuurlandschap af. Anders gezegd, de culturele pluraliteit, herkenbaar aan uiterlijkheden,
verdwijnt langzamerhand. Daarmee verdwijnt een essentieel onderdeel van de
zichtbare geschiedenis van Suriname.
Ruben Gowricharn Hindostaanse heritage in Suriname
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Crematie in Suriname

Naast de demografische en culturele pluraliteit behoort het eten tot de heritage.
Suriname is gezegend met verschillende keukens – van Chinezen, Javanen, Creolen en Hindostanen – en kent steeds meer gerechten van Europese herkomst,
zoals de patat en de pizza. Ook hieromtrent heb ik me vaak afgevraagd hoe het
land er cultureel uit zou zien zonder Hindostanen. Niet alleen zouden we tal van
gerechten niet tot onze dagelijkse kost kunnen rekenen, ook verschillende kruiden
zouden ons volstrekt onbekend zijn. Het gebruik van kerrie en peper, relatief
nieuwe gerechten als de samosa, de vele afhaalwinkels of een ‘instituut’ als Roop
Ram [roti-keten] zouden waarschijnlijk onbekend zijn. Ook de interactie tussen
de etnische groepen is via het voedsel toegenomen. De bami, nasi, roti, pom,
teloh, dahl, tjatnie en andere gerechten zijn dermate onderdeel geworden van het
dieet van andere groepen, dat ze nu eerder Surinaams zijn dan etnisch. Wat ooit
etnisch was, hoeft dat over enkele decennia niet meer te zijn. Dat neemt niet weg
dat het oorspronkelijk om de heritage van een specifieke groep gaat.
Een andere waarneembare uiting van Hindostaanse cultuur is de Indiase film.
Die is een gangbaar onderdeel van het dagelijks leven van de Hindostanen. Deze
films hebben een belangrijke conserverende functie voor het Hindi. Met de film
wordt ook de Indiase muziek geïntroduceerd. Vroeger bereikte deze muziek via de
huiskamers het publiek op straat, nu klinkt deze uit voorbijrijdende auto’s en kan
124
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die via gsm’s worden beluisterd. Zang- en danslessen worden vooral gestimuleerd
door de Indiase ambassade. Praten over dans verwijst impliciet ook naar Indiase
kleding en sieraden. Dit laatste is overigens niet per se gerelateerd aan traditionele
Indiase dansen. Ook in het dagelijks leven zijn sieraden voor Hindostanen belangrijk. Deze culturele behoefte komt bijvoorbeeld tot uiting in de vele goud- en
zilversmeden van Hindostaanse afkomst, wier ambacht gestaag maar onverbiddelijk wordt overgenomen door Chinese juweliers in Paramaribo. Dat neemt niet
weg dat er ook lokale Hindostaanse kleding-, zang- en danskunsten zijn ontstaan.
In het verlengde van deze uitingen moet ook de ontwikkeling van het Sarnami
Hindostani, de taal van de Surinaamse Hindostanen waarin veel woorden uit
andere talen zijn opgenomen, genoemd worden. Deze taal wordt eveneens gezien
als een erfenis van de Surinaamse Hindostanen. Onder taalkundigen bestaat geen
overeenstemming over de vraag of het Sarnami een zelfstandige taal is of een variant van het Bhojpuri (Gobardhan 2001). Voor het laatste pleit de ervaring van
veel India-bezoekers uit Suriname dat ze met de bevolking in Bihar gemakkelijk
in het Sarnami kunnen converseren. Dan kan het Sarnami dus niet zo Surinaams
zijn. Bij officiële gelegenheden en religieuze bijeenkomsten en op de Hindostaanse
radio en televisie daarentegen ijveren sprekers met elkaar om Hindi te spreken, al
verstaan weinig toehoorders wat er precies gezegd wordt. Hindi werd en wordt
niet alleen beschouwd als een superieure taal, maar ook als de taal van de oudere
generatie. De jongere generatie verliest door dit cultureel snobisme om het Hindi
te demonstreren in toenemende mate het contact met het Sarnami en neemt haar
toevlucht tot Sranan Tongo.
Aan de hand van het sociale landschap zijn meer Hindostaanse erfenissen te
traceren. Door hun sociaal-economische emancipatie hebben Hindostanen verschillende rolmodellen voortgebracht. Zo is in een recente studie de politieke erfenis van Jagernath Lachmon gedocumenteerd. Diens politiek van compromissen
sluiten, politieke coalities smeden, nooit het onderste uit de kan halen en etnische
vrede vooropstellen, is intussen gemeengoed geworden in de Surinaamse politiek
(Gonesh 2015). Deze ideologische erfenis heeft waarschijnlijk meerdere wortels.
De pacifistische ideologie van Mahatma Gandhi heeft ongetwijfeld zijn doorwerking gehad, maar ook de etnische onlusten in Guyana hebben als aansporing
gediend om naar etnische vrede te streven. Het is zeker niet zo dat alle politieke
partijen deze vredesideologie hebben overgenomen, maar het feit dat Suriname
etnische onlusten bespaard is gebleven, kan deels worden toegeschreven aan de
‘pre-emptive politics’ van Jagernath Lachmon.
Andere rolmodellen die traditioneel aan Hindostanen worden toegeschreven,
zijn verbonden met het ondernemerschap en intellectuele prestaties. Al vóór de
Tweede Wereldoorlog bezaten Hindostanen de reputatie goede zakenmensen
te zijn, wat vooral bleek uit het bezit van percelen en huizen (De Klerk 1953).
Bezitsvorming manifesteerde zich ook in de vorm van spaartegoeden, sieradencollecties en ondernemingen, vooral winkels en bouwbedrijven. Hindostanen
zouden zuinige en hardwerkende mensen zijn. Mij staat nog een anekdote bij van
een Jamaicaanse Creoolse jongeman die graag een Hindostaanse vrouw wilde
hebben. Creolen konden niet sparen, zo meende hij, en om dat te leren had hij
Ruben Gowricharn Hindostaanse heritage in Suriname
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een Hindostaanse vrouw nodig (Erlich 1976). Deze beelden van hardwerkende
en spaarzame Hindostanen – zo zij op waarheid berusten – zijn intussen minder
overtuigend. Tegenwoordig blinken Hindostanen niet meer uit als ondernemers.
Dat zijn de Chinezen. Wat nu bij Hindostanen opvalt, zowel in Suriname als in
Nederland, is hun consumptieve leefstijl. Ook in de politiek is het ondernemerschap in de afgelopen decennia van afnemende kwaliteit geweest. Met dit verlies
van ondernemersgeest is een belangrijke erfenis verloren gegaan.
Anders is het gesteld met de intellectuele erfenis. Die is grotendeels intact, maar
van oudsher sterk gericht op opleidingen tot arts, jurist en econoom. Ook op het
niveau van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn Hindostanen sterk
vertegenwoordigd en hebben zij een vooruitgangsethos gedemonstreerd dat als
erfenis mag gelden. Al vrij vroeg was dit ethos aanwezig bij kinderen van het platteland, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in hun toenemende vertegenwoordiging
in opleidingen tot onderwijzer, verpleger en ambtenaar, en later, tot ingenieur en
arts. Vrouwen participeerden eveneens in deze sociale mobiliteit. De associatie
tussen Hindostanen en sociale vooruitgang, al was die niet altijd even sterk, was
niet alleen een heersend zelfbeeld, maar ook het beeld dat andere etnische groepen
van hen bezaten. Hindostanen verkregen hierdoor een voorbeeldfunctie.

TOT BESLUIT
In deze bijdrage heb ik alles als heritage beschouwd dat Brits-Indiërs en hun
nazaten hebben meegenomen uit India of dat in het verleden door hen in Suriname is ontwikkeld. Dat ‘alles’ omvat zowel de invloed op het natuur- als op het
cultuurlandschap. Beide zaken moesten voor buitenstanders waarneembaar en
herkenbaar ‘Hindostaans’ zijn. Andere zaken die ook tot de Hindostaanse heritage gerekend kunnen worden, bijvoorbeeld de huwelijksrituelen, maar die voor
buitenstaanders niet waarneembaar zijn, heb ik buiten beschouwing gelaten. Dat
is strikt genomen een onterechte beperking. Want door die niet te noemen krijgen
de buitenstaanders geen inzicht in deze ‘interne’ elementen van de Hindostaanse
heritage. De beschrijving van deze elementen vereist echter langdurige studie en
uitvoerige documentatie. Veel tradities zijn verloren gegaan of aangepast aan
nieuwe wensen en gebruiken. Zo was de inzegening van het Hindoehuwelijk kort
na de Tweede Wereldoorlog dermate complex dat die meer dan een halve dag
duurde, terwijl de hedendaags huwelijksrituelen sterk vereenvoudigd zijn en soms
niet meer dan een uur in beslag kunnen nemen.
In mijn opsomming van voorbeelden van heritage heb ik ook meegenomen de
elementen die in Suriname zijn ontstaan of gesticht, zoals scholen en tempels. De
belangrijkste reden is dat deze fysieke manifestatie van de Hindostaanse cultuur
nu tot het sociaal-culturele landschap van Suriname behoort. Die bijdrage omvat
ook het straatbeeld waarin Hindostanen als etnische groep somatisch en cultureel vanzelfsprekend aanwezig zijn. De betekenis van deze beelden kan het beste
geïllustreerd worden door zich Suriname voor te stellen zonder Hindostanen (of
een andere bevolkingsgroep) en vervolgens na te gaan wat er niet zou zijn. Hoe
‘schraal’ zou het culturele landschap eruit zien? De aanwezigheid van verschillende etnische groepen heeft niet alleen de culturele pluraliteit van Suriname
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vergroot, maar ook de culturele rijkdom van de bevolking onderstreept. Daarom
heeft het uitoefenen van een assimilatiedruk (oftewel het streven naar ‘mengen’)
een verarmende werking. Elke waardering van heritage betekent dat de culturele
pluraliteit juist geapprecieerd moet worden.
De afbakening van heritage tot wat is meegenomen uit India en wat de
Brits-Indiërs en hun nazaten in Suriname hebben voortgebracht, laat buiten
beschouwing dat er wellicht uit de Caraïbische regio belangwekkende zaken zijn
overgenomen en geïncorporeerd in de leefcultuur van de Surinaams-Hindostaanse
gemeenschap. Ik denk bijvoorbeeld aan invloeden uit Trinidad, zoals de chutney
muziek- en dansstijl, die nu als een vanzelfsprekend onderdeel van het SurinaamsHindostaanse repertoire wordt beschouwd en evenals de baithak gana tot de
Hindostaanse heritage gerekend kan worden. Analoog aan deze buitenlandse
invloeden kan men zich afvragen of de betrekkingen met Nederlandse Hindostanen geen invloeden achterlaten op de heritage van de Surinaamse Hindostanen.
En zoals de heritage van Surinaamse Hindostanen waarschijnlijk beïnvloed is
door de Caraïbisch-Hindostaanse cultuur en door de Nederlandse Hindostanen,
zo kan men veronderstellen dat de in Suriname ontwikkelde heritage ook is
beïnvloed door de aanwezigheid van andere etnische groepen. De erkenning van
deze invloeden betekent dat de definitie van heritage opnieuw tegen het licht
moet worden gehouden en dat er nieuw onderzoek nodig is om de verschillende
erfenissen in al hun complexiteit te doorgronden.
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Hariëtte K. Mingoen

Koloniaal culinair erfgoed in Nederland

andacht voor eten en tradities rondom eten als cultureel erfgoed is wereldwijd toegenomen. Deze impuls komt door het initiatief van Unesco,
de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, om zowel
het materieel als het immaterieel erfgoed van zijn lidstaten te registreren op een
speciale Werelderfgoedlijst.1 Niet alleen bijzondere fysieke objecten die tastbaar
en zichtbaar aanwezig zijn in het publieke domein worden tot deze lijst toegelaten, maar ook niet-tastbare elementen, zoals sociale gewoonten, voorstellingen,
rituelen, tradities, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden die gemeenschappen en
groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.
Aan eten gerelateerd erfgoed dat tot dusver is toegelaten tot de Immaterieel
Werelderfgoedlijst zijn de culinaire tradities van Mexico, Japan, Frankrijk en
Turkije (koffiecultuur) en het Mediterrane dieet, zoals bekend in Cyprus, Kroatië, Spanje, Griekenland, Italië, Marokko en Portugal. Nederland heeft in 2012
het Unesco Immaterieel Erfgoed Verdrag geratificeerd. In dat verband heeft het
Kenniscentrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed de verantwoordelijkheid gekregen om activiteiten te ontplooien gericht op het behoud, het beheer
en de ontwikkeling van het immaterieel erfgoed in Nederland. Een van de eerste
initiatieven van het Kenniscentrum bestond uit het opstellen van de Nationale
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Aan eten gerelateerde tradities die tot
op heden in de Nationale Inventaris zijn opgenomen zijn de Tielse kermiskoek,
het stoken van Limburgse stroop, het Brabants Worstenbroodje en de Indische
rijsttafel.
Ik grijp de toevoeging van de rijsttafel aan de Nationale Inventaris aan om een
link te leggen tussen de rijsttafel en de culinaire tradities van Javaanse Surinamers.
Javaanse Surinamers hebben in tegenstelling tot andere bevolkingsgroepen een
dubbele link met Nederland. De rijsttafel is weliswaar erfgoed uit het koloniaal
verleden van Nederland in Indië, maar elementen eruit zijn duidelijk aanwezig
in Suriname, zij het in andere vorm. Bovendien zijn onder Javaanse Surinamers
meerdere culinaire tradities te vinden, die hun oorsprong hebben in Indië, zijn
voortgezet in Suriname en via Suriname in Nederland terecht zijn gekomen. In
deze bijdrage ga ik nader in op deze erfgoedsporen.

A
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Unesco houdt twee Werelderfgoedlijsten bij als uitvloeisel van: a. Het Werelderfgoed Verdrag,
aangenomen in 1972 en b. Het verdrag inzake de bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed,
aangenomen in 2003. Zie www.unesco.nl en www.immaterieelerfgoed.nl (laatst geraadpleegd op 25
juli 2016).
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HOE NEDERLANDS IS DE RIJSTTAFEL?
De toevoeging van de rijsttafel aan de Nationale Inventaris roept de vraag op hoe
Nederlands de rijsttafel is. Van de rijsttafel wordt vaak gezegd dat deze ontstaan
is door vermenging van de Nederlandse keuken met de inlandse keuken van
voormalig Nederlands-Indië. Is deze constatering juist en zo ja, waarop is die dan
gebaseerd? Wederzijdse beïnvloeding door interactie en acculturatie tussen de
Nederlanders en de inlandse bevolking, zoals Rahman (2011) naar voren brengt,
bewijst mijns inziens onvoldoende dat de invloed van de Nederlandse keuken
op de inlandse keuken significant is geweest. Wat het hooguit bewijst is dat Nederlanders de rijsttafel ook lekker zijn gaan vinden en dat een select deel van de
inlandse bevolking Nederlandse gerechten is gaan waarderen.
De kookboeken over de Indische keuken geven evenmin uitsluitsel. Zij presenteren receptuur, maar onthullen niet de oorsprong van de gerechten. Het
gebruik van de inlandse taal om gewichten, maten, ingrediënten en gerechten
te beschrijven, zoals in het befaamde kookboek van Catenius van der Meijden
(1973), is een indicatie dat de oorsprong van de gerechten niet Nederlands is.
Overigens ìs de oorsprong moeilijk te achterhalen aangezien de inlandse keuken
al een hybride keuken was op het moment dat de Nederlanders het in Indië
voor het zeggen kregen. Vóór de VOC en de kolonisatie door Nederland was
Nederlands-Indië (of waren delen van Nederlands-Indië) in handen van andere
vreemde mogendheden, eerst van Portugal 2 en na het bankroet van de VOC in
1800 gedurende korte tijd van Engeland. Intensieve handel en contacten met
kooplieden uit de Arabische wereld, India en China hadden toen reeds hun
stempel op de Indische keuken gedrukt.
Kijken wij naar de Nederlandse keuken van die tijd, dan zien wij dat deze
weinig verfijnd was. Van Otterloo (1990) en Jobse-Van Putten (1995) stellen dat
tot omstreeks 1850 de Nederlanders voornamelijk peulvruchten, grutterswaren
en brood aten. De maaltijdenstructuur bestond uit een warme maaltijd overdag
en een koude broodmaaltijd in de avond. Bij de minder welgestelden bleef het
’s avonds bij een papmaaltijd. Een ontbijt was niet voor iedereen weggelegd.
Volgens hedendaagse maatstaven hadden halverwege de negentiende eeuw lang
niet alle mensen voldoende te eten. De entree van de aardappel betekende een
belangrijke verandering. In de middengroepen verving de aardappel het brood.
Aardappelen werden met groenten in een pot gekookt. De avondmaaltijd werd
gevarieerder en de broodmaaltijd aangevuld met een salade. Thee en koffie wonnen terrein als prestigieuze dranken.
Door de snel om zich heen grijpende industrialisatie in Nederland in de tweede
helft van de negentiende eeuw veranderde het maaltijdenpatroon. In de stedelijke
centra werd de afstand tussen wonen en werken groter. Mensen aten op het werk
hun meegebrachte brood op. De warme avondmaaltijd werd om die reden steeds
gangbaarder. Op het platteland bleef echter alles bij het oude. Wel waren er regi-

2

De culinaire invloed van Portugal is terug te vinden in de Portugese oorsprong van Indonesische
woorden die met eten te maken hebben: kaldu (i) van caldo (p) = bouillon; keju (i) van queijo (p) =
kaas; mentega (i) van manteiga (p) = boter; terigu (i) van trigo (p) = tarwebloem.
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onale en sociale verschillen. Het ontbijt bestond doorgaans uit pap, pannenkoek,
aardappel of brood. De warme hoofdmaaltijd bestond uit aardappelen met wat
vet of een sausje. Wie het beter had, bereidde zijn maal gedurende een deel van
het jaar met wat spek, vlees en/of groenten. Aan dit eetpatroon veranderde niet
veel tot 1960.
Rijst deed zijn intrede aan het begin van de twintigste eeuw. Het kwam hooguit
twee keer per week, vooral tijdens de weekenden, op tafel. Die frequentie nam
iets toe, toen er door oorlogsomstandigheden geen aardappelen te koop waren.
Voor de meeste plattelanders was rijst echter een luxeproduct. Het kwam immers
van buiten. Rijst werd daarom op feestdagen in de vorm van rijstebrij of -pap
gegeten. Is het waarschijnlijk dat deze keuken grote invloed heeft gehad op de
aangetroffen inlandse cuisine?

KENNISMAKING MET DE RIJSTTAFEL
Terwijl de meeste Nederlanders vasthielden aan het eten van potspijzen, brood,
pap en peulen, maakte een selecte groep die het privilege had op dienstreis te gaan
en in Indië te verblijven met verwondering kennis met de lokale eetgewoonten
en tradities. Een zoektocht in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren naar de rijsttafel levert verschillende treffers op voor de negentiende eeuw.
Allereerst is daar het reisverslag van A.E. Croockewit (1866). Daarin schrijft hij
over zijn kennismaking met de plaats Tjiandjoer, het logement waar hij zijn intrek
heeft genomen en de vaste prijs van vijf gulden die hij betaalt voor logies, ontbijt,
rijsttafel en diner. Ook meldt hij dat hij een rijsttafel heeft genuttigd, echter zonder te beschrijven welke gerechten hij tot zich nam.
In 1875 schrijft M.C. Piepers, eveneens in De Gids, een onsamenhangend
stuk over de rijsttafel, pogend om de namen van de gerechten te inventariseren.
Dit lukt hem niet. Zo heeft Piepers (1875: 449) het over ‘stinkboontjes’ en
identificeert hij ‘eene andere spijs’ als ‘zwart zuur’. In een van de jaargangen
van het tijdschrift De Huisvriend lezen wij over een jonge advocaat, die net in
Indië is aangekomen. Hij maakt kennis met de rijsttafel. Het aantal gerechten, de
‘sambellans’ en de exotische vruchten overweldigen hem. Ook valt het bedienend
personeel hem op. Treffend is zijn opmerking over de aanwezige slavinnen. In
zijn beleving waren zij kennelijk een vanzelfsprekendheid in het huishouden (De
Huisvriend 1894: 266).3
Wat een aantal gerechten stonden daar op tafel en dit alles voor slechts twee
personen! De tafel stond als bedekt met schalen en schaaltjes, dáár gebraden
kip, geflankeerd door twee verschillende schotels kerrie, kerrie van visch en
kerrie van kip, gevulde eieren, gezouten eieren, groote garnalen, zoo groot als
zeekreeften, gefarceerd en in de schil gebraden, frikadel (gehakt) van kip en
frikadel van kepiting (zeekrabben), in de schalen gebraden, gevulde omelet,
en dan in die groote bak, al die schoteltjes verschillende gekruide sambellans,
3
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Rijsttafel bij de assistent-wedono van Trawas. Aan het hoofd van de tafel assistentcontroleur F. van Mourik, 1921. Uit: Collections KITLV, Digital Image Library

sambel hati, sambel oelèk, sambel oedang, sambel badjak, volgens mij de
heerlijkste van alle sambels. Enfin, te veel om ze alle op te noemen [...].
Achter den stoel der oude mevrouw stonden de twee slavinnen, Melati en
Rosa, om haar te bedienen, achter den stoel van Marie, stond Aurora; de
dispensjongen stond bij het buffet, om over de bediening het oog te houden,
terwijl Nèk, dicht bij hare meesteres, op den grond neergehurkt zat.
Justus van Maurik (1879: 8-9) moest wennen aan de verschillende smaken die hij
tegelijkertijd moest verwerken.
Eerlijk gezegd, moest ik me geweld aandoen om de combinatie van rijst, visch,
gehakt, uitjes, kool, spaansche peper, geraspte kokosnoot, kip, vischkuit, in
water gekookte groenten, gezouten eendeneieren, roode macassaarsche vischjes, spiegeleieren en gebakken pisang lekker te vinden. Ik kreeg in den beginne
te veel smaakjes opeens en zat met al die bijschotels verlegen. De mensch is
van nature een gulzig wezen en wil zich te goed doen, wanneer de gelegenheid
daartoe hem geboden wordt, hij wil proeven wat 't lekkerst is […]. Ik nam dus
van alles wat op mijn bord en roerde, zooals meest alle tòtòks (nieuwelingen)
doen, hutje met mutje dooreen, waardoor ik een mengsel verkreeg, dat mij
met verschrikte oogen op mijn bord deed staren en me een rilling bezorgde,
denkende: door mekaâr is 't wel, maar doorgeslikt nog niet!
Maar de mensch went aan alles, zelfs aan 't hangen, zegt 't spreekwoord en
daarom wende ik ook aan de rijsttafel […]. 't Is geen wonder dat veel menschen in Indië corpulent worden, wanneer men ziet wat ze verorberen kunnen.
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In Java. Feiten en Fantasiën (1907: 22) beschreef Augusta de Wit hoe ‘onuitsprekelijk ellendig’ zij was geworden van het eten van sambal.

KLASSENSAMENLEVING EN DE RIJSTTAFEL
In de gestratificeerde samenleving waarin Europeanen de hoogste positie innamen, buitenlandse Aziaten de middenpositie en inlanders de laagste positie, was
het belangrijk om te laten zien wat men at. Officieel werd er onderscheid gemaakt
naar geboorteland: de totok (helemaal blank én geboren in Nederland) en de
rest (geboren in Indië of elders) waartoe ook de Indo (van gemengd Nederlandse
en inlandse afkomst) behoorde. Binnen de gemeenschap van de totoks was de
positie die men had in de hiërarchie (directeur, ambtenaar, militair) bepalend
voor de maatschappelijke status die men bezat. Volgens Taylor (1988) bestond er
een strikte scheiding tussen totoks en pribumi’s (inlandse bevolking). Interraciale
contacten tussen mensen van gelijke rang en stand waren zeldzaam. Contacten
vonden vooral plaats in de werksfeer tussen Nederlandse werkgevers en inlandse
ondergeschikten en betroffen voornamelijk het geven en ontvangen van bevelen.
In totokgezinnen werd de rijsttafel niet zo vaak gegeten als in Indo-gezinnen
(Wormser 1942: 242-254, 292-310). Aan het begin van de twintigste eeuw daalde
de populariteit van de rijsttafel bij de blanke bovenlaag door de toenemende import van ingeblikte Europese producten en de vestiging in Indië van fabrieken die
melk, bier en andere dranken op de markt brachten. Het werd gewoonte onder
Europeanen om westerse maaltijden te nuttigen in plaats van de rijsttafel. Ook bij
feesten en banketten werd een westers menu geserveerd.4 Daarmee werden niet
alleen stand en klasse geëtaleerd, maar werd ook de koloniale identiteit benadrukt. Meer Nederlanders, met een opvallende toename van het aantal vrouwen,
vestigden zich in de kolonie, hetgeen gezinsvorming deed toenemen. De vrouwen
volgden de mannen in het uitdragen van status via kleding en eetgewoonten en
versterkten daarmee de bestaande patronen van hiërarchie. Via vrouwenorganisaties en trainingsinstituten werden de Europese tradities gepromoot en vrouwen
gericht voorbereid op een verblijf in Indië. In de kolonie was er zelfs een organisatie die bemiddelde bij het aantrekken van keukenhulpen die westerse gerechten
konden klaarmaken (Locher-Scholten 1997: 169-173). De rijsttafel verloor zijn
aanzien onder de rijkere en invloedrijke totoks, maar hield stand in de Indo- en
armere totokgezinnen.
Louis Couperus (1992: 128) schreef aan het begin van de jaren 1920 over de
trend om de rijsttafel af te schaffen, ‘het enige middel om niet Indiesch te worden’:

4
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Behalve uit Locher-Scholten 1997 is deze informatie afkomstig uit een blog van historicus Taufiq
Nur Rahman: Beberapa Keseharian Masyarakat Eropa Pada Masa Kolonial Sebuah Kajian Sejarah
Kuliner di Hindia Belanda (akhir 1800an – 1930an), 28 augustus 2011, http://ruangtempur.blogspot.
nl/2011_08_01_archive.html (laatst geraadpleegd op 25 juli 2016). In zijn bijdrage presenteert hij onder
meer statistieken over de toename van de import van ingeblikte producten uit Nederland.
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Er is in Indië een neiging het geheele leven te vereuropeanizeeren… Onder
deze vereuropeanizeering behoort vooral de bijna algeheele afschaffing van
de rijsttafel. Was de rijsttafel vroeger algemeen het ge-ijkte lunch, in de
laatste tien, vijftien jaren - wie is er meê begonnen?! - is het mode geworden
op de rijsttafel neêr te zien als onhygiëniesch en ‘Indiesch’! In de hôtels te
Sumatra krijgt ge dus op lunchtijd een noenmaal, dat dikwijls bestaat uit
erwtensoep,‘hochepot’ (sic), boeuf-braisé, worst met boerenkool en kabinetpudding. ‘Spreek me niet van rijsttafel!’ werd mij verzekerd. ‘Die schaffen
wij af! Het eenige middel om niet “Indiesch” te worden!’ Ik vond dien schrik
wel komisch. Om niet Indiesch te worden, niet te zwaar, niet te loom, niet te
lui, schaft de Europeaan de gepimenteerde rijsttafel af en eischt ... een lunch,
dat hij nergens in het vaderland krijgt, zoo zwaar en wintersch, dat het hem
smaken zoû als hij een paar uur had schaatsen gereden.
In de derde druk van haar kookboek Hollandsche tafel in Indië, dat speciaal was
geschreven voor Hollandse vrouwen die naar Indië gingen, refereerde ook Van
Berkum (1913) aan de trend de rijsttafel te vervangen door Europese gerechten.
Het eten van brood in de avond, met een warme schotel, werd meer algemeen.
Tevens nam de vegetarische leefwijze toe, of juister gezegd, er werd minder vlees
gegeten, zonder dat men tot het eigenlijke vegetarisme overging. De schrijfster
meldde dat haar was verzocht met deze veranderingen rekening te houden.
De belangstelling voor de rijsttafel onder de totoks was met andere woorden
nooit echt groot en aan het begin van de twintigste eeuw zelfs tanende. Dit werpt
vragen op over het daadwerkelijke stempel dat de totoks hebben gedrukt op de
Indische keuken, in het bijzonder de rijsttafel.

DE KOKKIE EN DE NJAI
Het lijkt onwaarschijnlijk dat Hollandse vrouwen in Indië rijsttafelgerechten konden klaarmaken. Voor hen was immers het eerder genoemde kookboek geschreven, waarin ook voorbeeldmenu’s en de bijbehorende tafeletiquette uiteen werden
gezet. Hollandse vrouwen waren het sowieso niet gewend om in de tropen in de
keuken te staan. Degene die kookte was de kokkie, de inlandse bediende. Ook
de inlandse vrouwen die wettig gehuwd of de njai (concubine) waren van Nederlandse mannen bezaten kookvaardigheden, hoewel in deze huishoudens mogelijk
ook kokkie’s in dienst waren.
Omdat de kokkie de scepter zwaaide in de keuken namen Hollandse vrouwen
niet de moeite om de kunst van het koken te leren. Hans Vervoort (2006: 119)
vertelt dat er weliswaar overleg was tussen de vrouwen des huizes en de kokkie’s
over het menu, maar dat er maar weinig vrouwen zelf kookten. Hij verzucht dat
zijn moeder, een totok, zeventien jaar van haar leven Indisch had gegeten, maar
eenmaal in Holland terugviel op de culinaire kennis die ze zich als Hollands
meisje in haar jeugd had eigen gemaakt. Het resultaat was varkenslappen met
bloemige aardappelen en zachtgekookte bloemkool met een wit sausje erover. Dat
bleek tegelijk het einde van haar repertoire.
Cottaar (2000) stelt de vraag waaraan de Indische restaurants in Den Haag de
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naam Indisch ontleenden: aan de eigenaren, de koks of de gasten? Zij toont aan
dat het keukenpersoneel van de Indische restaurants werd geworven onder de
bedienden die met Indische families mee naar Nederland waren gekomen.

EEN BEETJE NEDERLANDS
De invloed van de Nederlanders op de rijsttafel lijkt zich te beperken tot de naamgeving en de wijze van opdienen. Die manier van opdienen was overigens geen
noviteit, want in Indië bestond al de traditie om verschillende gerechten tegelijk te
serveren. Zo houden Javanen bij bijzondere gebeurtenissen een slametan met een
keur van gerechten. De Minangkabau van West-Sumatra staan bekend om hun
Masakan Padang, een culinair hoogstandje waarbij tenminste veertig gerechten
op tafel komen.
De Nederlandse invloed op de samenstelling van gerechten bestond uit de
introductie van ingrediënten als wortel, bloemkool en bonen. Deze werden
geïntegreerd in de lokale keuken. Denk aan Sop Brenebon in Indonesië en
bruine bonen met rijst in Suriname. De namen van de groenten werden ook in
de Indonesische taal overgenomen: kol en wortel. De Nederlandse gewoonte om
potspijzen te bereiden door het koken van vlees en groenten met vocht vond zijn
neerslag in de semur gerechten. De gewoonte om van vlees gehakt te maken en
dit te bereiden als balletjes raakte eveneens ingeburgerd en staat bekend onder
de naam frikadel of perkedel. Ten slotte werden hete smaken aangepast aan Nederlandse smaakpapillen en werden soepen, sauzen, toetjes en gebak toegevoegd
aan de reeds bestaande inlandse gerechten. Toevoegen betekent niet dat er sprake
was van vermenging. De variatie aan gerechten nam toe, maar inlandse gerechten
domineerden de samenstelling van de rijsttafel (Rahman 2011).

SLAMETAN: HET VOORBEELD VOOR DE RIJSTTAFEL
Een slametan is een dankmaal dat bij bijzondere gebeurtenissen gedurende de
levenscyclus (van geboorte tot overlijden) en bij andere gelegenheden, zoals
de bouw van een huis of het behalen van een diploma, wordt gehouden. Voor
een slametan worden verschillende gerechten klaargemaakt. Gerechten met een
diepere symbolische betekenis en ‘gewone’ feestelijke gerechten. Ze worden vóór
de nuttiging door familie en genodigden opgedragen aan de voorouders en de
onzichtbare krachten in het universum aan wie gevraagd wordt de geofferde
gerechten te accepteren en over het welzijn van de familie en de gemeenschap
te waken. De Hollandse koloniale ambtenaren die door de inlandse adel en
hoofden werden uitgenodigd, deden klaarblijkelijk op hun beurt hetzelfde, niet
in de allereerste plaats om dezelfde gastvrijheid te tonen, maar vooral om hun
machtspositie en status kracht bij te zetten. In de antropologie bestaat voor dit
fenomeen de term conspicuous consumption.
Onder Javanen in het toenmalige Indië, maar ook in het huidige Indonesië,
Suriname en Nederland, is het gebruikelijk om tijdens de slametan de gerechten
voor het oog van de genodigden die op de grond zitten, tentoon te spreiden.
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Voorgangers en gasten in gebed bij een slametan in de woongemeenschap Bangun Trisno,
Den Haag. Uit: Privécollectie Hariëtte Mingoen.

Bij de rijsttafel daarentegen werden de gerechten door een stoet van bedienden
één voor één aan tafel geserveerd, dus letterlijk ‘rijst aan tafel’. Niet bij iedereen
was dit gebruikelijk, alleen bij welgestelde totoks die zich veel bedienden konden
veroorloven. In de meeste gevallen werden de gerechten op tafel geserveerd met
bedienden op de achtergrond, om disgenoten te hulp te schieten als bediening
werd gewenst.
Met het groeiende toerisme aan het begin van de twintigste eeuw groeide de
belangstelling voor de rijsttafel en stond deze in de betere hotels in Indië op het
menu.5

Het serveren van rijsttafel in het restaurant
van Hotel Homann te
Bandung, circa 1933.
Uit: Collections KITLV,
Digital Image Library.

5

Het culinair ondernemerschap in Indië leefde op met de oprichting van de Vereeniging Toeristen
Verkeer in 1907. Bij het raadplegen van twee willekeurige jaargangen (1929 en 1934) van het officieel
adresboek van hotels en restaurants in Indië valt de groei op in het aantal vestigingen, van 103 in
1929 (voornamelijk Java, Sumatra, Borneo, Celebes en de Molukken) naar 129 in 1939, waarbij Bali er
als locatie bij kwam. Indische restaurants in Nederland in het adresboek zijn: Hotel des Indes, Hotel
Pension Insulinde en Tempat Senang.
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De populariteit van de rijsttafel nam af ten tijde van de Japanse bezetting
en als gevolg van nationalistische sentimenten. De rijsttafel werd in toenemende mate als decadent en ‘westers’ beschouwd en men distantieerde zich
ervan. Het is daarom niet verwonderlijk dat de Indische Nederlanders en de
in Indië geboren totoks, die Indonesië in 1940 en daarna massaal verlieten,
de rijsttafel als iets van zichzelf zagen en niet van de inlandse bevolking. Tot
vandaag zijn het vooral de Indische Nederlanders die trouw zijn gebleven
aan de rijsttafel. Veel Nederlanders nuttigen de rijsttafel graag in restaurants,
maar er zijn er maar weinig die er een bereiden. Een bami, nasi of saté klaarmaken doet iedereen wel eens, maar een hele rijsttafel is wel even iets anders.

POLITISERING VAN CULINAIR ERFGOED
In het huidige Indonesië wordt de rijsttafel bij wijze van nostalgie geserveerd in
hotels en restaurants die een sfeer van tempo doeloe willen creëren. In Jakarta,
Bandung, Semarang, Yogyakarta en Malang zijn dergelijke etablissementen te
vinden. Indonesiërs vinden het prachtig dat de rijsttafel als koloniaal culinair
erfgoed een bijzondere plek heeft in Nederland, maar voor nationale doeleinden
kiest de Indonesische regering de Tumpeng Nusantara als belangrijkste icoon tussen de dertig iconen die Indonesië als populair element van soft power diplomacy
internationaal wenst te promoten.6
De Tumpeng Nusantara bestaat uit een puntvormig torentje rijst, met aan
weerskanten bijgerechten. Het wordt geserveerd op een tampah (ronde platte
schaal van gevlochten bamboe) waarop bananenblad wordt gelegd. De tumpeng symboliseert de diversiteit aan culinaire tradities in Indonesië, die door de
samenstelling van het gerecht bij elkaar worden gebracht tot een eenheid. Het
wordt klaargemaakt bij belangrijke persoonlijke en publieke gebeurtenissen om
dankbaarheid te betuigen, precies als bij de slametan. Na de ceremonie wordt
de top van de tumpeng afgesneden en gegeven aan de persoon ter ere van wie
de ceremonie wordt gehouden óf aan de belangrijkste persoon aanwezig bij het
evenement. Daarna wordt de tumpeng verdeeld om de aanwezigen te laten delen
in het gevoel van dankbaarheid.
De tumpeng heeft zijn oorsprong in de Javaanse slametan. Het puntvormig
torentje rijst staat symbool voor de bergen en vulkanen en de vruchtbaarheid van
het land. Het wijst op de eeuwenoude traditie om de krachten in deze gebergten te
vereren. Het houden van een tumpengan kan verschillende betekenissen hebben.
Een tumpeng in de context van de onafhankelijkheidsviering staat symbool voor
de autonomie van land en volk van Indonesië en voor de culinaire identiteit van
de republiek.

6
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De dertig iconen werden in 2013 officieel gelanceerd door Mary Pangestu, minister voor Handel en
Creatieve Industrie. Het gaat om hoofdgerechten, voorgerechten, desserts en snacks die zijn samengesteld en geselecteerd door experts van de Indonesische keuken. Vergelijk https://en.wikipedia.org/
wiki/Tumpeng (laatst geraadpleegd op 25 juli 2016) en Ikon 2013.
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SLAMETAN VAN DE JAVANEN IN SURINAME
In 1890 begint de migratie van Javaanse contractarbeiders naar Suriname. De
verscheepte Javanen waren veelal eenvoudige mensen uit de dorpen, de meesten
ongeletterd, eerst vooral mannen, pas later meer vrouwen en gezinnen. Deze mensen namen de slametan traditie met zich mee, zonder geschreven recepten, maar
met ‘hands on’ kennis. Wat waren ze gewoon te eten? P.J. Veth (1907: 370-371)
doet daarover een boekje open. Hij beschrijft wat doorgaans verkrijgbaar was in
een ‘waroeng’ op Java. Waarom een waroeng? Dat is de plek waar de Javanen
‘zich verpoozen van hunne dagtaak, hunne zorgen en kwellingen vergeten,
en genieten van de rust, den gezelligen kout, de geestigheden en kwinkslagen,
die vaak een luid gelach doen opgaan; genieten ook van al de heerlijkheden,
die de Javaanse kookkunst tot fabelachtig geringe prijzen te genieten heeft …
Gekookte rijst, steeds de hoofdschotel van het Javaansch maal, wordt hier
het meest gevraagd, maar geen der gewone toespijzen zal tevergeefs daarbij
gevraagd worden. Gebraden visch, kleine gezouten vischjes (ikan teri), trassi,
kippenvleesch met tamarinde bereid, dendeng, sate of stukjes vleesch aan
speetjes geroosterd en voorgediend, pindang (een soep van gehakt vleesch of
visch), gezouten eieren, vooral van eenden, gendon of de dikke larven eener
grote tor, die in de aren-, kokos- en rotanpalmen leeft en gebraden als een
groote lekkernij geldt, gebraden larons, zoals de termieten in gevleugelden
toestand genoemd worden, lodeh (een soep uit kokosmelk met groente,
spaansche peper, trassi en tempe (koekjes van de katjang kadele), gebraden
uien, bajem of spinazie, komkommers, lombok, lalab (de algemeene naam van
jonge bladeren en uitspruitsels, die rauw bij de rijst worden genuttigd), pete
en djengkol, sambel roedjak (een zeer geliefde lekkernij, die uit fijngemaakte
onrijpe vruchten met toevoeging van sambel bereid wordt), en een verscheidenheid van gebak, djadjan of panganan … ziedaar een ver van volledige lijst
van de spijzen die nevens een groote verscheidenheid van versche vruchten,
steeds of meestal in de waroengs te verkrijgen zijn.’
Hiermee is niet gezegd dat Javanen thuis hetzelfde aten als wat in de warung kon
worden verkregen. Het is wel een indicatie wat de Javanen kenden en klaarmaakten. De gerechten zijn herkenbaar. Peteh en djengkol werden niet in Suriname aangetroffen. Het eten van de palmtor larve doet niet iedereen, maar er zijn mensen in
Suriname die het erg lekker vinden (Djasmadi & Mingoen 2015: 83). Wat er niet
was in Suriname, werd gesubstitueerd met lokale ingrediënten (Patmo-Mingoen
1990). Maar ondanks de aanpassingen zijn na honderdvijfentwintig jaar Javaanse
aanwezigheid in Suriname de eet- en kookgewoonten in hoofdlijnen behouden.
De Waal Malefijt (1963: 161) legt in haar studie over de Javanen in Suriname
vast wat zij observeerde bij een slametan:
Returning to the description of the material aspects of the slametan: the food
consists of various items, depending upon the occasion for which the slametan is held. The minimum number of different dishes is about 20, but on big
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Gerechten bij een slametan in de woongemeenschap Bangun Trisno, Den Haag.
Uit: Privécollectie Hariëtte Mingoen.

slametans close to one hundred varieties of food have been counted. The main
item is always rice, which is piled on plates in conical shape, and several eggs
are buried in these heaps. Then there are bowls of puddings in various colors,
leafplated baskets in different shapes filled with sweet or sticky rice, chicken
prepared in various ways and a great many other dishes.
De gerechten die voor een slametan worden bereid, zijn in het algemeen ook
de gerechten die bij feestelijke gebeurtenissen, met of zonder slametan, worden
opgediend (zie tabel 1).
Ondanks de overeenkomsten zijn er smaakverschillen, onder andere door het gebruik van andere pepersoorten – Surinaamse pepers in plaats van de rode Spaanse
pepers die in de Indonesische keuken gebruikelijk zijn – en door de bouillonblokjes, pimentkorrels en selderij die in de Javaans-Surinaamse keuken domineren.
Ongeveer dezelfde samenstelling heeft de Tumpeng Nusantara7:
The cone shaped rice surrounded by assorted Indonesian dishes, such as urap
(vegetables), ayam goreng (fried chicken), ayam bakar (grilled chicken), empal
gepuk (sweet and spicy fried beef), abon sapi (beef floss), semur (beef stew
in sweet soy sauce), teri kacang (anchovy with peanuts), fried prawn, telur
pindang (boiled marble egg), shredded omelette, tempe orek (sweet and dry
fried tempeh), perkedel kentang (mashed potato fritters), perkedel jagung
(corn fritters), sambal goreng ati (liver in chilli sauce), and many other things.
Traditionally there should be a balance between vegetables, egg, meat and
seafood. The composition of a traditional Javanese tumpeng is more complex
7
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Vergelijk https://en.wikipedia.org/wiki/Tumpeng (laatst geraadpleegd 25 juli 2016).
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Tabel 1: Overeenkomst tussen de Indische rijsttafel en de Javaans-Surinaamse slametan/feestdis
(De namen van de gerechten zijn geschreven zoals ze in de Indische en Javaans-Surinaamse keuken
bekend zijn).

Elementen

Indische rijsttafel

Javaans-Surinaamse slametan/
feestdis

Rijstgerechten

Nasi putih (gestoomde/gekookte witte
rijst), nasi goreng (gebakken rijst), nasi
kuning (gele rijst), nasi gurih (rijst met
kokosmelk en kruiden)

Witte rijst, nasi goreng, nasi kuning,
nasi gurih

Bami (van oorsprong Chinees)

Bakmi goreng

Bami goreng

Groentegerechten/Sajurs

Urap, tumis (van groenten: boontjes,
kouseband, kangkung, gemengde
groenten), gado-gado, sajur lodeh

Gudangan, oseng-oseng, pecel

Vleesgerechten

Semur ayam, ayam kuning, opor ayam,
ayam goreng, semur daging, rendang,
daging (kan alle vleessoorten zijn)
bumbu rujak, saté

Gestoofde kip, gebakken kip, ingkung
ayam, gestoofd rundvlees, saté

Eiergerechten

Belado telur, pindang telur

Hooguit in de vorm van een omelet die
fijn gesneden wordt en als bijgerecht
dient bij de nasi goreng

Balletjes

Perkedel kentang, perkedel daging,
perkedel jagung

Perkedel (ook wel Bregedel
genoemd): aardappel balletjes
gemengd met gehakt, gehaktballen

Sambel goreng

Van verschillende groenten,
aardappel, tempe, teri

Sambel goreng kentang, sambel
goreng van maagjes en hartjes van
de kip, sambel goreng tempe, sambel
goreng teri

Sambel

Vele soorten sambel, w.o. sambel
ulek, sambel kecap, sambel kacang,
sambel brandal, sambel bajak, sambel
udang etc

Sambel trassi, sambel kecap, sambel
pecel, sambel bawang, sambel
bawang-cuka (voor de saoto)

Bijgerechten

Serundeng, dendeng belado, abon,
krupuk, emping

Serundeng, dendeng ragi, krupuk

Soep

Verschillende soorten soto’s naar
streek, sop kentang, sop daging

Saoto (één soort)

Acar

Acar ketimun, acar campur

Komkommer op azijn met of zonder
uien en peper
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because the elements must balance one another according to the Javanese
belief. Traditional Javanese tumpeng usually involves urap vegetables, tempeh, ayam goreng, teri kacang, fried shrimp, telur pindang, empal gepuk and
sambal.

De slametan dis, de rijsttafel en de Tumpeng Nusantara zijn in wezen dus hetzelfde. De basis, de slametan, heeft een nieuw etiket opgeplakt gekregen, voorzien
van een beschrijving om de eigen culinaire identiteit te etaleren. De Indische gemeenschap in Nederland onderstreept dat de rijsttafel typisch Indisch is. Daarmee
wil zij zich onderscheiden van de Nederlanders en de Indonesiërs. Zo schrijven
Jan van Aken en Humphrey de la Croix8:
Decennialang zagen politici en wetenschappers Indische Nederlanders als
hét voorbeeld van een geslaagde integratie of inburgering. In dat beeld is nu
meer nuancering gekomen. De aanpassing of zelfs assimilatie werd alleen
bekeken vanuit het Nederlandse oogpunt. De Indische repatrianten zélf is niet
gevraagd hoe zij dat proces van aanpassing echt hebben beleefd. Nu blijkt dat
zij wel degelijk kritische kanttekeningen erbij plaatsen. Zo vinden Indische
Nederlanders nog steeds dat zij in Nederland stuiten op een gebrek aan kennis en interesse in hun achtergronden. Indische Nederlanders voelen zich niet
herkend en erkend in hun geschiedenis. Aan de andere kant hebben zij zich
grotendeels stil gehouden [...].
Op één vlak wisten Indische Nederlanders hun cultuur over te brengen, namelijk hun culinaire tradities. Nederlanders maakten via het Indisch eten kennis
met een andere levensstijl waarin on-calvinistisch genieten van het leven en
liefst in een gezellige sfeer met anderen kenmerkend was.
Wat de Nederlanders niet tussen de regels door lazen, was dat de nieuwe landge-

8
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Zie: http://www.indischhistorisch.nl/tweede/eetcultuur/eetcultuur-de-indische-rijsttafel-op-de-nationale-inventaris-immaterieel-erfgoed-koninkrijk-nederland-deel-1-geschiedenis-en-traditie/ (laatst
geraadpleegd op 25 juli 2016).
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noten een culturele en sociale eigenheid overeind hielden naast of ondanks een
aan de buitenkant zich voltrekkende assimilatie. Een Indische “binnenwereld”
die anders was dan de Nederlandser buitenwereld is er altijd geweest. Tegen het
eind van de jaren vijftig traden de Indische Nederlanders naar buiten en toonden
de buitenwereld dat ze een eigen cultuur van eten, muziek, overleveringsverhalen en normen hadden, die ze inpasten in de dominante, Nederlandse omgeving.
Als een onderdeel van die Indische cultuur heeft de rijsttafel nu de status van
officieel cultureel erfgoed bereikt.
Indonesië lijkt afstand te willen nemen van de rijsttafel, die immers een link
heeft met het koloniaal verleden, en kiest de tumpeng om de eigen identiteit te
benadrukken. Vanwege interne religieuze en politieke gevoeligheden worden de
Javaanse pre-islamitische en mystieke elementen niet al te zeer benadrukt. De
eenheid-in-verscheidenheid wordt onderstreept om niet de indruk te wekken dat
de Javaanse tradities worden voorgetrokken.

WARUNGTRADITIE
De ‘waroeng’, zoals door Veth beschreven, is ook in Suriname een begrip geworden. De rol die vrouwen daarin hebben gespeeld, is groot. Afgaande op de
levensverhalen die zij in het kader van haar dissertatieonderzoek verzamelde,
stelt Yvette Kopijn dat deze vrouwen kwaliteiten worden toegeschreven die geen
recht doen aan de inspanningen die zij leverden en de inventiviteit die zij aan de
dag legden om hun gezin vooruit te helpen en hun kinderen een betere toekomst
te bezorgen. Evenals op Java gold ook in het koloniale Suriname: hoe blanker,
des te hoger de positie op de maatschappelijke ladder. Behoorden de Javaanse
contractanten reeds in hun geboorteland tot de laagste klasse, in Suriname waren
zij opnieuw tot posities in de marge van de samenleving veroordeeld.
Veel mogelijkheden om hogerop te komen waren er niet. De koloniale overheid
had de Javanen immers voorbestemd voor de kleinlandbouw. Na het uitdienen
van hun vijfjarige contract hadden de Javanen geen andere keus dan zich als
zelfstandige landbouwer te vestigen op een van de kostgrondjes die speciaal voor
hen waren ingericht. Voor de vrouwen was vooral de rol weggelegd van meewerkende huisvrouw. Zij werden geacht hun man te helpen met het bewerken van
de kostgrond en verder voor het huishouden en de kinderen te zorgen. Binnen
die context stonden er voor Javaans-Surinaamse vrouwen van de eerste generatie maar een paar beroepen open. Ze gingen werken bij Hollandse families als
dienstmeisje, baboe of kokkie, of vielen terug op het huis-aan-huis verkopen van
groente, fruit of zelfbereide snacks, een overlevingsstrategie die ook op Java goed
had gewerkt. Pas veel later, toen Javanen waren begonnen zich in Paramaribo te
vestigen, veroverden vrouwen een plek op de openbare markt of startten zij een
eigen warung (Kopijn 2016).
In Nederland vestigden Javaanse Surinamers die tussen 1970 en 1980 met de
grote migratiestroom mee naar Nederland waren gekomen vooral in de grote
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steden warungs en toko’s.9 Voor velen van hen was dit de enige manier om in
Nederland een bestaan op te bouwen. Veelal begon men een zaak met slechts een
passie voor koken en zonder enige ervaring als ondernemer. Inmiddels hebben
velen een professionaliseringsslag gemaakt en zijn hedendaagse warungs beter
ingespeeld op de eisen en grillen van de markt. Ook in Nederland is de bijdrage
van vrouwen groot. Vaak zijn zij het die besluiten een warung te beginnen en
sparen zij kosten noch moeite om het tot een succes te maken. Generaties Javanen
hebben een beter leven gekregen door het harde werken van generaties Javaanse
vrouwen (Djasmadi & Mingoen 2015).
De warungs zijn populair bij vrijwel alle Surinamers, het meest bij Afro-Surinamers, geürbaniseerde Marrons en Hindostanen, maar veel minder bij de Javanen.
Dat is niet verwonderlijk, omdat de Javanen de gerechten zelf kunnen klaarmaken. Het aanbod van de warungs is aangepast aan wat de klant het liefste eet en
wat het beste verkoopt. Daarmee is het eten dat hier wordt verkocht niet geheel
representatief voor de Javaanse keuken. In de loop der tijd zijn er gerechten en
combinaties bijgekomen die inmiddels zowel in Suriname als in Nederland zijn
ingeburgerd, maar in Indonesië als heel curieus worden ervaren. Zo’n gerecht
is baka bana (in Indonesië: pisang goreng) dat in Suriname wordt gegeten met
pittige pindasaus. In Nederland presenteren Javaans-Surinaamse warungs tevens
schotels om zich te onderscheiden van de Indische en Indonesische warungs. Een
voorbeeld van een dergelijk gerecht is de berkat, dat is samengesteld uit gerechten
van de slametan dis. Hiermee willen Javaanse Surinamers het verschil maken met
de Indonesische nasi rames of nasi campur.
De warungs en toko’s zijn voornamelijk kleine familiebedrijven, anders dan de
Indische restaurants, die groter opgezet zijn, zoals Tempat Senang – begonnen in
1919, maar onlangs gesloten – en het in 1957/1958 eveneens in Den Haag gevestigde Hotel des Indes, Indisch restaurant Minangkabau en Indisch restaurant
Garoeda. Het merendeel van de warungs bestaat uit vestigingen die zich draaiende houden met afhaal, thuisbezorgen en catering. Door de economische crisis
die in 2008 intrad en nog steeds wordt gevoeld, is het voor warungeigenaren niet
gemakkelijk om het hoofd boven water te houden. Hun troeven zijn de diversiteit
van hun clientèle en de bescheiden prijzen die zij hanteren. Niet alleen autochtone
en Surinaamse Nederlanders frequenteren hun zaak, maar ook Marokkanen, Turken, Oost-Europeanen en Afrikanen. Klanten krijgen goede kwaliteit maaltijden
voor een relatief lage prijs.

9
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Warungs gevestigd door Javaanse Surinamers in Nederland staan centraal in Djasmadi & Mingoen
2015. Dit boek bevat de neerslag van interviews met twintig Javaans-Surinaamse warung- en tokoondernemers en is samengesteld uit materiaal dat verzameld is in het kader van het project Javanen
in de polder (JIP), dat zowel het materiële als het immateriële erfgoed van Javaanse Surinamers in
Nederland vastlegt. Het project is een initiatief van de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie.
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Henry Sodikromo, eigenaar van Toko Wardi in Zoetermeer. Uit: collectie Stichting Comité
Herdenking Javaanse Immigratie, foto: Matte Soemopawiro, 2015

Op het eerste gezicht is dit het verschil met de Indische restaurants die duurdere
maaltijden serveren en niet zijn ingespeeld op de groeiende markt van klanten
die maaltijden aan huis bezorgd willen hebben. Andere redenen die worden genoemd voor de teloorgang van de Indische restaurants zijn de vergrijzing onder
de Indische Nederlanders en de concurrentie van Japanse, Thaise en Vietnamese
eetgelegenheden die zichzelf nadrukkelijk als trendy presenteren. Deze aannames
worden echter niet bevestigd door onderzoek. Ook is er geen informatie over
de Indische warungs. Doen zij het beter of gaat het hen even slecht als bovengenoemde restaurants? En hoe staat het met de warungs van de Indonesiërs die naar
Nederland zijn geëmigreerd? Dat het aantal spelers van Indonesische afkomst op
de culinaire markt is toegenomen, is te merken aan de Pesta Rakyat, die de Indonesische ambassade in Den Haag de laatste jaren organiseert ter gelegenheid van
de viering van de Indonesische onafhankelijkheid. Interessant om te weten is of
de Indonesische warungs en restaurants het beter doen dan de Indische warungs
en restaurants en welke positie de Indonesische, Indische én Javaans-Surinaamse
culinaire ondernemers innemen in de Nederlandse ondernemerswereld.

GEDEELD ERFGOED, MAAR GEEN GEDEELDE BELEVING
Koloniaal culinair erfgoed waarbij de nadruk ligt op een gedeeld verleden en
sporen die – in het geval van de rijsttafel en de warungs – in Indonesië, Suriname
en Nederland te vinden zijn, valt in Nederland onder de noemer gedeeld erfgoed.
Daarmee is ook alles gezegd. Van een gedeelde beleving is namelijk geen sprake.
De politisering van het culinair erfgoed is slechts een deel van de verklaring
Hariëtte K. Mingoen Koloniaal culinair erfgoed in Nederland
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hiervoor. Er spelen ook gevoeligheden die te maken hebben met de multiculturele
setting waarin dit erfgoed is ingebed. Bovendien is niet iedereen zich bewust van
het bestaan van dit erfgoed en beseft daardoor ook niet de waarde ervan. Deze
optelsom van factoren maakt een gedeelde beleving welhaast onmogelijk. Conservering zal daarom voornamelijk afhangen van de inspanningen van mensen die
het nauwst bij dit erfgoed betrokken zijn. Dat is verre van ideaal. In het specifieke
geval van de rijsttafel is in Nederland een taak weggelegd voor het Kenniscentrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed om meer bewustzijn hiervoor te kweken. Maar bovenal is het nodig dat alle betrokken landen en partijen het culinair
erfgoed als gedeeld erfgoed accepteren en uitdragen.
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n

Coen van Galen

De Surinaamse slavenregisters als publiek
erfgoed

amenlevingen zoals de Nederlandse beschouwen hun verleden en daarmee
hun erfgoed als ‘wit’’ stelt Van Stipriaan (2016) in het openingsartikel van
deze OSO over Caraïbisch erfgoed. Wit is niet alleen de kleur van het mentale erfgoed, maar ook van de meeste archieven. Daarin is het verleden eenzijdig opgetekend vanuit het perspectief van de grotendeels blanke koloniale overheid en de
plantersklasse. Om de geschiedenis meer kleur te geven, is het niet alleen nodig om
moderne percepties te beïnvloeden, maar ook om de sporen van het multiculturele
verleden in historische bronnen meer zichtbaar te maken. Een van de bronnen die
daar geschikt voor zijn, is het zogeheten slavenregister van Suriname. Dit register
is een van de belangrijkste bronnen over Surinaamse slavernij in de negentiende
eeuw, omdat het een compleet overzicht geeft van alle individuele slaafgemaakten
en slavenhouders in Suriname in de decennia vóór de afschaffing van de slavernij.
In dit artikel wordt nagegaan welke relevantie de slavenregisters hebben
als erfgoed en onderzoeksobject. Dit artikel begint met een introductie van de
slavenregisters. Daarna volgt een historische achtergrond van deze bron en de
mogelijkheden ervan voor wetenschappelijk onderzoek en voor het publiek.
Tenslotte wil ik aandacht vragen voor het campagne ‘Maak de Surinaamse
slavenregisters openbaar’, waarin historici van de Radboud Universiteit Nijmegen
en de Anton de Kom Universiteit van Suriname samenwerken om de Surinaamse
slavenregisters te digitaliseren.

’S

JAMBA, CELESTINA EN KLEINE FRANS
Zomaar een voorbeeld uit de Surinaamse slavenregisters: Jamba, Celestina en
Frans, drie generaties uit dezelfde familie, verhuisden op 26 juni 1848 van het
huishouden van A.M.C. Faber naar dat van M.J. van Juliaans. Deze verhuizing
was niet vrijwillig: Faber verkocht het drietal die dag aan Van Juliaans.1 Jamba,
Celestina en Frans waren al vóór 1848 in het bezit gekomen van Faber.2 Ze waren
de enige slaafgemaakten die Faber bezat en met de verkoop verdwijnt hij uit de
slavenregisters. Jamba was in of rond 1798 geboren, vermoedelijk in Afrika want
haar moeder was onbekend. In 1821 werd ze moeder van Celestina. Celestina op
haar beurt was in 1846 bevallen van Frans, Jamba’s kleinzoon. De drie waren
dus ongeveer 50, 27 en twee jaar oud toen ze naar een nieuwe eigenaar moesten.

1
2
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NAS inventarisnummer Slavenregisters boek 37 folio 465.
Volgens het slavenregister van 1848 zijn de namen van Jamba, Celestina en Frans overgenomen uit
de voorgaande serie registers, maar die eerdere inschrijving kon nog niet achterhaald worden.
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Verwijzing naar Jamba, Celestina en Frans in boek 37 van de slavenregisters

De verkoop van Jamba, Celestina en de kleine Frans staat in folio 465 van boek
37 van de zogeheten slavenregisters van Suriname. Hun verkoop is een van de
tienduizenden details over het leven van individuele slaafgemaakte mensen in
Suriname die in de slavenregisters staan. Op zichzelf is een gebeurtenis als de
verkoop van Jamba, Celestine en Frans van beperkt belang, maar wel interessant voor een afstammeling van het drietal of meer in het algemeen vanwege het
feit dat in dit geval de bepaling werd gehandhaafd dat moeder en kind niet los
verkocht mochten worden zolang de moeder nog leefde.3 De slavenregisters staan
evenwel vol met details over levensgebeurtenissen van individuele slaafgemaakte
mensen in Suriname en zijn daardoor een rijke bron voor onderzoek: in principe
zijn vanaf 1830 alle slaafgemaakten te volgen in deze registers.
3

Gouvernements Blad 1829, No. 1.
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Als het mogelijk is om alle informatie uit de Surinaamse slavenregisters voor
onderzoek beschikbaar te maken, dan wordt het mogelijk om patronen te herkennen in de vele tienduizenden gebeurtenissen in deze registers. Op dit moment is
een dergelijk onderzoek nog niet mogelijk. De boeken van de slavenregisters van
Suriname staan opgeslagen in het Nationaal Archief Suriname en zijn slechts gedeeltelijk op microfiche gezet. Paradoxaal genoeg ontbreekt bovendien een register op de slavenregisters, waardoor het een monnikenwerk is om slaafgemaakten
terug te vinden, met name slaafgemaakten van particuliere eigenaren zoals Faber
en Van Juliaans.
Het project ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’ van de Radboud
Universiteit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname wil daar
verandering in brengen. Doel van het project is om de informatie uit de slavenregisters onder te brengen in databases. Zoals het voorbeeld van Jamba, Celestina
en kleine Frans laat zien kan een dergelijke database informatie bieden over onder
meer leeftijd, naamgeving, verkoop en vrijlating van slaafgemaakten. Omdat een
database van de slavenregisters in principe alle individuele slaafgemaakte mensen
en alle slavenhouders in Suriname omvat biedt het echter nog veel meer mogelijkheden. Een dergelijke database kan dienen als fundament om alle beschikbare
informatie over slaafgemaakten en slavenhouders aan elkaar te verbinden, zoals
plantagearchieven, wijkregisters en de burgerlijke stand. Door de database op
een dergelijke manier te verrijken wordt het mogelijk om voor ieder individu een
soort minibiografie te maken.
Een combinatie is bijvoorbeeld mogelijk met de informatie uit de manumissieregisters en het emancipatieregister, registers van respectievelijk alle mensen die
vóór 1863 vrijkwamen uit de slavernij en de mensen die in 1863 vrij werden toen
de slavernij werd afgeschaft (Lamur 2004, Ten Hove e.a. 2003a, 2003b, 2006).
Beide registers zijn in databases te vinden op de website van het Nationaal Archief
(Ten Hove & Helstone 2010a, 2010b).4
In de emancipatiedatabase is te lezen dat Celestina vrij werd bij de afschaffing van de slavernij in 1863. Ook blijkt dat ze na 1848 bij M.J. van Juliaans is
gebleven, want als eigenares wordt vermeld Maria Juliana van Juliaans aan de
Gravenstraat in Paramaribo. Celestine wordt in de burgerlijke stand opgenomen
als Celestina Liaans. Haar beroep is dienstmeid en ze is lid van de Evangelische
Broeder Gemeente.5 Wat er met haar moeder Jamba en zoon Frans is gebeurd
staat niet in beide databases: Maria Juliana van Juliaans bezit geen andere slaafgemaakten in 1863 en nergens anders wordt melding gemaakt van de vrijlating
van Jamba en Frans.6 Mogelijk zijn ze vóór 1863 overleden, maar dat kan alleen
bevestigd worden door een zoektocht in de slavenregisters.

4
5
6
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Manumissieregister: http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00340, emancipatieregister: http://
www.gahetna.nl/collectie/index/nt00341.
NA toegang: 2.02.09.08, inventarisnummer: 232/borderelnummer PE399
De naam Liaans is ook manumissienaam voor twee meisjes die vrijkomen in 1857 en 1861, Gouvernements Resoluties 1726 (31-12-57) en 1600 (30-12-61). Hun verwantschap met Celestina is echter niet
bekend.
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CONTEXT EN VORM VAN DE SURINAAMSE SLAVENREGISTERS
Het slavenregister in Suriname werd in 1826 ingesteld.7 Dit gebeurde waarschijnlijk onder Engelse druk. In 1808 was de internationale slavenhandel verboden,
maar de smokkel van mensen naar Suriname ging gewoon door. Hoewel slavenhouders al vóór 1826 verplicht waren om jaarlijks opgave te doen van het aantal
slaafgemaakten in hun bezit, leverden deze opgaven onvoldoende informatie
op om te kunnen bepalen welke slaafgemaakten legaal of illegaal waren.8 Een
verplichte registratie van alle slaafgemaakten met naam en leeftijd en alle veranderingen moest het onmogelijk maken om mensen illegaal tot slaaf te maken en
zo de sluikhandel definitief stoppen.
Volgens het besluit van 1826 moesten slavenhouders elke wijziging opgeven,
zoals geboorte, overlijden, koop en verkoop van slaafgemaakten. Dit gebeurde
niet, zoals voorheen, één keer per jaar, maar moest vrijwel direct gebeuren: binnen drie dagen voor inwoners van Paramaribo en binnen twee weken voor mensen die buiten de stad woonden. Deze wijzigingen werden geregistreerd door een
speciaal daarvoor aangestelde ambtenaar in Paramaribo in voorgedrukte boeken
op folioformaat van ruim tachtig centimeter hoog.
Het is onduidelijk of er direct in 1827 werd begonnen met de registratie van
slaven. De oudste bewaard gebleven slavenregisters stammen uit 1830 en later.
Eens in de zoveel jaar werd met een nieuwe reeks registers begonnen, om te kunnen controleren of de geregistreerde informatie nog klopte.9 Het gevolg is dat
er in totaal vier reeksen slavenregisters zijn: 1830-1838, 1838-1848, 1848-1851
en 1851-1863. De registratie van een persoon als Celestina, die vóór 1830 is
geboren en in 1863 vrij komt is dus door vier reeksen heen te volgen van 1830
tot 1863. In de loop van de jaren nam de informatie die geregistreerd werd in de
slavenregisters toe. Zo wordt vanaf 1848 bij elk persoon ook de moeder vermeld,
wat reconstructies van matrilineaire familielijnen mogelijk maakt.
Behalve de moederband werden verdere familie- of samenlevingsverbanden
niet erkend in het slavenregister. Per eigenaar werden eerst de mannen geregistreerd op volgorde van leeftijd, vervolgens de vrouwen en daarna eventuele
aanwas gedurende de registratieperiode.
Uit de registratie van de moeder moet overigens niet de conclusie worden
getrokken dat de slavenregisters een alternatieve burgerlijke stand waren voor
onvrije mensen. Het register had eerder de vorm van een boekhouding: per eigenaar werd geregistreerd wie er ‘in’ kwam via geboorte, aankoop of anderszins
en wie er ‘uit’ ging door overlijden, vrijlating of verkoop. Bij verkoop verhuisde
de slaafgemaakte als een boekhoudkundige post van de ‘rekening’ van de oude
eigenaar naar de nieuwe. Op deze manier werd het bijna onmogelijk gemaakt om
illegaal binnengesmokkelde mensen in de slavenregisters op te nemen.
Als we kijken naar de opbouw van de slavenregisters, dan valt allereerst op
dat er een tweedeling is gemaakt in slaveneigenaren. Elke reeks slavenregisters is

7
8
9

Koninklijk Besluit van 4 januari 1826 No. 92, GB 1826 No. 1.
GB 1816 No. 15, GB 1817 No. 13.
Zie bijvoorbeeld GB 1838 No. 3 en GB 1848 No. 2.
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verdeeld in plantages en particuliere eigenaren. Bij plantages is alleen de naam
van de plantage vermeld en de divisie, de bestuurseenheid, waar deze plantage
deel van uitmaakte. Bij de particuliere eigenaren wordt de naam van de eigenaar
vermeld, soms met adres. Regelmatig wordt ook de naam van een bewindvoerder
gegeven, als het gaat om een nog niet verdeelde boedel van een overleden slavenhouder of als de eigenaar een onmondig kind is of een gehuwde vrouw. Een folio
is altijd gekoppeld aan één eigenaar of plantage. Wel konden er meerdere folio’s
gekoppeld worden aan dezelfde eigenaar of plantage als er meer slaafgemaakten
waren dan er op één folio vermeld konden worden.
Na de vermelding van plantage of eigenaar bovenaan de pagina volgde de informatie over de slaafgemaakten. Deze informatie was strak georganiseerd in
kolommen: in de laatste serie vanaf 1851 werden daarvoor de volgende kolommen gebruikt:
1. De naam van de slaafgemaakte: alleen voornaam want mensen in slavernij
hadden geen achternaam
2. Het geslacht
3. Het geboortejaar, gegist of bekend
4. De naam van de moeder van de slaafgemaakte
5. Datum van aangifte van mutaties (jaar, dag, maand)
6. Onder de brede kolom mutaties volgden vervolgens zes subkolommen, verdeeld in ‘mutaties van vermeerdering’ (a-c) en ‘mutaties van vermindering’
(d-f):
a. Geboorte
b. Aankoop of andere titel van vermeerdering. Hierbij ging het niet alleen
om koop, maar bijvoorbeeld ook om vererving en schenking van slaafgemaakten
c. Aanwijzing hoedanig: een kolom voor toelichting
d. Overlijden
e. Verkoop of andere titel
f. Aanwijzing hoedanig
7. Aanmerkingen, waarin ruimte was voor extra toelichting. Hierin stond
bijvoorbeeld vermeld welke burgerlijke naam een persoon na de vrijlating
kreeg. Ook werd hier vermeld als een slaafgemaakte besmet verklaard was
en naar de leprakolonie Batavia was gestuurd.
Het boekhoudkundige karakter van de slavenregisters blijkt wel uit de nadruk
op de kolommen van mutaties van vermeerdering en vermindering. Het idee van
een boekhouding wordt nog verder versterkt omdat informatie over bijvoorbeeld
beroep en religieuze overtuiging ontbreekt in de slavenregisters. Zoals gezegd
hadden slaafgemaakte mensen geen achternaam en ze mochten ook niet trouwen.
Behalve de moeder is daarom de enige relatie die in de slavenregisters werd geregistreerd die tussen de slaafgemaakte en de slavenhouder.
Het boekhoudkundige karakter had tot gevolg dat het register niet direct te
koppelen was aan de burgerlijke stand. Bij vrijlatingen vóór 1863, zogeheten
152
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Slavenregister, folio 828 van plantage Indigoveld uit de serie vanaf 1851

manumissies, werd daarom een apart manumissieregister gebruikt om die verbinding te maken. In dit register werd de vrijgelatene voorzien van een familienaam
en eventueel een nieuwe voornaam. Ook werd hierin vermeld welk beroep de
vrijgelatene had (Ten Hove & Dragtenstein 2006: 21-26).
Hoewel er dus beperkingen zijn aan het soort informatie dat in de slavenregisters is te vinden, kan het register zonder overdrijving worden beschouwd als
de belangrijkste bron over slaafgemaakten in het negentiende eeuwse Suriname.
De waarde van de slavenregisters zit vooral in de omvang van het materiaal en in
het gegeven dat vrijwel iedereen die als slaafgemaakte leefde en alle particuliere
slaveneigenaren en plantages in deze registers werden vermeld. In tegenstelling tot
de bestaande databases over emancipaties en manumissies is het bovendien geen
momentopname, maar zijn de slaafgemaakte mensen over een langere periode te
volgen.
In het Nationaal Archief Suriname bevinden zich 43 boeken met in totaal bijna
vijftienduizend folio’s. Per folio zijn maximaal 55 slaafgemaakten geregistreerd.
Omdat de registers door één ambtenaar in een centraal kantoor in Paramaribo
werden bijgehouden zijn de boeken in een zeer leesbaar handschrift geschreven,
over het algemeen in goede staat en vrijwel compleet. Soms ontbreken er enkele
pagina’s aan het begin of het eind van een boek. Onderzoek zal nog moeten
uitwijzen of alle boekdelen aanwezig zijn.

SLAVENREGISTERS EN WETENSCHAP: DE HISTORISCHE DATABASE SURINAME
Zoals aangegeven zit de waarde van de slavenregisters in de combinatie van de
individuele vermeldingen van slaafgemaakten en het grote aantal gebeurtenissen
dat in deze registers staat vermeld. De individuele vermeldingen maken het mogelijk om een database van de slavenregisters te gebruiken als fundament waar
Coen van Galen De Surinaamse slavenregisters als publiek erfgoed
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andere bronnen aan verbonden kunnen worden. De grote hoeveelheid informatie
maakt het mogelijk om patronen te herkennen in de losse gebeurtenissen. In het
algemeen biedt een database van de slavenregisters de mogelijkheid om het eerder
gedane historisch-demografische onderzoek naar slaafgemaakten in Suriname te
versterken en uit te bouwen (onder andere Lamur 1977, 1987, 199; Oostindie
1989; Van Stipriaan 2010).
De Radboud Groep voor historische demografie en gezinsgeschiedenis en de
afdeling Geschiedenis van de Anton de Kom Universiteit stellen zich tot doel om
de Historische Database Suriname (HDS) te creëren. Met deze naamgeving staat
het onderzoeksproject in de traditie van eerdere projecten om informatie over
slaafgemaakten en migranten in Suriname te digitaliseren (Hassankhan & Hira
1998, 2000). Anders dan bij dit voorgaande project, wordt de nieuwe Historische Database Suriname een geïntegreerde onderzoeksdatabase op basis van een
levensloopbenadering. Levensloopbenadering is een aanpak die veel gebruikt
wordt voor historisch-demografisch onderzoek (Kok 2007; Everaert 2013). Bij
een levensloopbenadering wordt de levensloop gereconstrueerd voor alle mensen
in de database. Voor elke individu wordt een gestandaardiseerde minibiografie
gemaakt aan de hand van life course events, levensgebeurtenissen. Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding, geboorte
van kinderen, verhuizing en wisseling van beroep.
Toepassing van een levensloopbenadering op de slavenregisters vraagt uiteraard om een aangepaste aanpak, omdat sommige opties niet voorhanden zijn
voor mensen in slavernij of omdat deze opties niet zichtbaar zijn in de registers.
Voor mensen in slavernij werken we daarom met een aangepaste set aan levensgebeurtenissen: naast geboorte en overlijden zijn dit onder meer verkoop, vrijlating,
geboorte van kinderen (alleen voor de moeder) en verplaatsing van één plantage
naar een andere. Door deze levensgebeurtenissen op een gestandaardiseerde manier samen te voegen wordt het mogelijk om ze als kwantificeerbare variabelen te
gebruiken en de grotere patronen achter individuele levens te onderzoeken.
Het belangrijkste voordeel van de Historische Database Suriname op basis
van een levensloopbenadering is dat deze database in principe onafhankelijk
is van de onderzoeker die de database heeft gemaakt. De database wordt niet
geconstrueerd om één specifieke onderzoeksvraag op te lossen, maar het biedt
een dataset waar steeds nieuwe onderzoeksvragen aan gesteld kunnen worden,
ook vragen waar de oorspronkelijke samenstellers niet op zouden zijn gekomen.
Een tweede voordeel van deze benadering is dat de Historische Database Suriname steeds verder uit te breiden is met nieuwe informatie. Door data uit andere
archiefbronnen toe te voegen, kan per individu de minibiografie verder verrijkt
worden, waardoor andere dwarsverbanden mogelijk zijn en nieuwe vragen aan
de database kunnen worden gesteld.
Een levensloopbenadering heeft uiteraard ook haar beperkingen. De belangrijkste is dat er een redelijk complete set van levensgebeurtenissen nodig is om
het leven van een individu te reconstrueren in een minibiografie. In de praktijk
zal een fors deel van de informatie in de slavenregisters onbruikbaar zijn door
het ontbreken van informatie en administratieve fouten. De Historische Database
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Suriname zal dus altijd een representatieve steekproef zijn uit het totaal van de
mensen die in de registers worden genoemd. Een tweede beperking is dat een
levensloopbenadering vooral geschikt is voor kwantitatief onderzoek. Door
levensgebeurtenissen om te zetten in cijfermatige variabelen kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken op welke leeftijd vrouwen voor het eerst kinderen kregen,
zowel voor de slaafgemaakte bevolking als geheel, als voor vrouwen in de stad en
op de verschillende typen plantages. Deze verschillen en eventuele veranderingen
door de tijd heen kunnen een indicatie geven over de leefomstandigheden, maar
voor een precieze duiding zal het nodig zijn om dit onderzoek aan te vullen met
kwalitatief onderzoek.
De ontwikkeling van de Historische Database Suriname zal tijd kosten. In
de eerste fase wordt de gedigitaliseerde informatie uit de slavenregisters gecombineerd met de eerder genoemde emancipatie- en manumissiedatabases, zodat
alle overheidsinformatie over slaafgemaakten en hun vrijlating in één database
aanwezig is. De data in deze eerste fase zal gebruikt worden voor een vergelijkend
onderzoek naar de demografische ontwikkeling van de verschillende groepen
slaafgemaakten in de ruim dertig jaar voor de emancipatie.
In een tweede fase zal de Historische Database Suriname verrijkt worden met
andere informatie. Te denken valt daarbij aan plantage-archieven en archieven
van kerkgemeenschappen, maar ook aan de wijkregisters van Paramaribo en
informatie uit de Surinaamse burgerlijke stand van vóór 1863, zodat een vergelijking van slaafgemaakten met vrije inwoners mogelijk wordt. Dit laatste
voorbeeld laat zien dat deze onderzoekdatabase niet tot slaafgemaakten beperkt
hoeft te blijven. Voor Nederland bestaat al sinds de jaren negentig de database
Historische Steekproef van Nederland (HSN) waarin vele tienduizenden mensen
zijn te volgen tussen 1840 en 1940. Op basis van deze database zijn tientallen
onderzoeken gedaan en vele honderden wetenschappelijke publicaties verschenen, over uiteenlopende onderwerpen als migratie, kindersterfte, borstvoeding en
arbeidsparticipatie (Kok, Mandemakers & Bras 2009).
De Historische Database Suriname heeft de potentie om een database te
worden in de stijl van de HSN. Dat is mogelijk door de relatief beperkte omvang
van de Surinaamse bevolking in de negentiende en vroege twintigste eeuw en de
uitgebreide archieven. Te denken valt aan een geleidelijke verdere uitbreiding met
gegevens uit de Surinaamse burgerlijke stand van na 1863, de deels al gedigitaliseerde immigratieregisters (Hassankhan & Hira 1998, 2000) en de volkstellingen
van 1921 en 1950. Het zal tijd kosten, maar het biedt een unieke kans om een
koloniale samenleving in de tropen te volgen van bijvoorbeeld 1830 tot de volkstelling van 1950.10

10 De term koloniale samenleving is bewust gekozen: het gaat hier om dat deel van de Surinaamse

samenleving dat door de Nederlandse koloniale overheid is gecreëerd en gedocumenteerd. Dit geldt
uiteraard met name voor de kuststreek. Marrons en de verschillende inheemse volkeren vallen hier
grotendeels buiten.
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SLAVENREGISTERS EN SAMENLEVING: ONDERZOEK, ONDERWIJS
EN MONUMENT
Digitalisering van de Surinaamse slavenregisters heeft niet alleen een wetenschappelijk, maar ook een maatschappelijk belang. Daarom wordt er naast de Historische Database Suriname ook een publieksdatabase gebouwd, die voor iedereen
toegankelijk wordt. Via deze database krijgt het publiek voor het eerst toegang
tot de levens van alle individuele mensen die in slavernij leefden in Suriname. Als
cultureel erfgoed is het een waardevolle bron voor Suriname en Nederland, het
onderwijs in beide landen, voor Surinamers en mensen met Surinaamse wortels
en voor iedereen met interesse in slavernij.
Deze database zal een andere opzet krijgen dan de Historische Database Suriname. Het wordt een database waarin alle data worden weergegeven, ook dat
deel dat voor de Historische Database Suriname niet relevant is. Het materiaal
zal beschikbaar worden gesteld via de website van het Nationaal Archief op een
manier die vergelijkbaar is met een website als wiewaswie.nl: relatief makkelijk
te doorzoeken met diverse mogelijkheden om dwarsverbanden te leggen, tijdsafbakeningen te maken en personen met elkaar te verbinden. Ook worden de
scans van alle folio’s aan de database gekoppeld, zodat gebruikers die zelf kunnen
bekijken en downloaden.
Zoals het voorbeeld van Jamba, Celestina en Frans liet zien bieden de slavenregisters de mogelijkheid om drie generaties verder terug te kijken dan 1863. Dat
kan echter alleen in vrouwelijke lijn, omdat informatie over de vader ontbreekt in
de slavenregisters. Wel is het vaak mogelijk om de kinderschare van vrouwen te
reconstrueren en op die manier broers en zussen van voorouders terug te vinden.
Ook biedt het register voldoende informatie om de grote lijnen van hun levens te
volgen tussen 1830 en 1863.
Wat voor gebruikers die geïnteresseerd zijn in de genealogische informatie lastig kan zijn is om de verbinding te leggen tussen slavennamen en burgerlijke vooren achternamen van na de vrijlating. Daarbij komt dat slaafgemaakte mensen
alleen een voornaam hadden, waardoor de kans groot is dat er meerdere mensen
met dezelfde naam in het bestand voorkomen. Door gebruik te maken van de
emancipatie- en manumissiedatabases die al op de website van het Nederlandse
Nationaal Archief aanwezig zijn is dit probleem echter eenvoudig op te lossen.
Deze databases bieden zowel de slavennaam als de burgerlijke naam en de naam
van de eigenaar. Door hier te beginnen en vervolgens met de slavennaam en de
naam van de eigenaar verder te zoeken zijn mensen terug te vinden in de database
van de slavenregisters. Op de folio’s van de eigenaar staan ook verwijzingen naar
eventuele eerdere eigenaren.
De publieksdatabase van de slavenregisters biedt iedereen de mogelijkheid om
zich te identificeren met het slavernijverleden, omdat individuele personen terug
te vinden en te volgen zijn. Dit maakt een publieksdatabase aantrekkelijk voor
projecten in het onderwijs, waar kinderen zelf op zoek kunnen gaan naar mensen
en bijvoorbeeld zelf aanvullende informatie kunnen zoeken om een werkstuk te
maken over het leven van een individuele slaafgemaakte als Jamba of Celestina.
Op deze manier kan de database helpen om ons slavernijverleden meer onderdeel
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te maken van ons mentale erfgoed en om kinderen bewuster te maken van de
impact die het leven in slavernij had op mensen en hun nakomelingen.
We kunnen daarbij nog een stap verder gaan, voorbij het praktische nut van
een publieksdatabase van de slavenregisters voor genealogen en het onderwijs.
Deze database is ook een digitaal monument voor iedereen die in slavernij heeft
geleefd in Suriname, omdat het de nummers weer tot individuen maakt. Door
slaafgemaakten weer als individuele mensen zichtbaar te maken worden ze symbolisch bevrijd uit de slavernij.
We willen graag dat iedereen mee kan helpen met deze symbolische bevrijding.
Daarom is er voor gekozen om de digitalisering van de slavenregisters niet door
enkele beroepskrachten te laten doen, maar het uit te voeren met en door het
publiek, dat kan participeren via eigen inzet en financiële steun.

DIGITALISERING: EEN VERHAAL VAN TWEE UNIVERSITEITEN EN HET GROTE
PUBLIEK
De Radboud Groep voor Historische Demografie en Gezinsgeschiedenis van
de Radboud Universiteit heeft afgelopen jaren naam gemaakt met historischdemografisch onderzoek buiten Europa. De groep voert onder meer onderzoek
uit in Sri Lanka, Taiwan en Korea in samenwerking met universiteiten daar.
Zulke projecten werken alleen als er een volwaardige samenwerking is tussen de
deelnemende partijen. Dat is ook het uitgangspunt in de samenwerking tussen de
Radboud Universiteit Nijmegen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Presentatie van het slavenregisters-project door Coen van Galen en Maurits Hassankhan in
het Nationaal Archief Suriname, 13 juli 2016
Coen van Galen De Surinaamse slavenregisters als publiek erfgoed
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De insteek van de samenwerking rond de Historische Database Suriname is niet
een eenmalige samenwerking bij het digitaliseren van de slavenregisters, maar
een langlopende samenwerking tussen beide universiteiten op het gebied van
onderzoek en onderwijs. Verwacht wordt dat in dit project historici van beide
universiteiten een voortrekkersrol zullen vervullen in het bestendigen van deze
samenwerking, waarbij later ook wetenschappers in andere disciplines van beide
universiteiten kunnen aansluiten.
Op onderwijsgebied is het belang van de Radboud Universiteit daarbij onder
meer dat het docenten en studenten de mogelijkheid biedt om zich meer te verdiepen in de Surinaamse en Caraïbische geschiedenis, terwijl deze samenwerking
voor de Anton de Kom Universiteit de mogelijkheid biedt om ervaring op te doen
met specialismen als historische demografie. Deze samenwerking is afgelopen
zomer van start gegaan met een docentenuitwisseling tussen beide universiteiten
en de deelname van een docent van de studierichting geschiedenis van de Anton
de Kom Universiteit aan een zomercursus historische demografie bij de Radboud
Groep voor Historische Demografie en Gezinsgeschiedenis.
Het is echter niet de bedoeling dat alleen beide universiteiten profiteren van
deze samenwerking. Zoals hierboven al vermeld wordt de database van de
Surinaamse slavenregisters ook aan het publiek beschikbaar gesteld. We streven
ernaar om het project zo publiekelijk mogelijk te laten verlopen. Het publiek
wordt daarom ook gevraagd om zelf mee te werken aan het project. De eerste
stap van dit project is het scannen van de slavenregisters door het Nationaal
Archief Suriname. Dit scannen zal begin 2017 starten. Scannen alleen is daarbij
uiteraard niet voldoende: aansluitend moet de informatie uit de scans nog worden
omgewerkt in de database. Daarvoor wordt de hulp ingeroepen van het publiek,
via een zogeheten crowdsourcingproject.
Bij crowdsourcing kan iedereen overal ter wereld met een internetaansluiting
meehelpen om de informatie uit de scans te halen en over te zetten in een database. Deze crowdsourcing start vanaf voorjaar 2017 via de website Velehanden.
nl, een site met veel ervaring met dit soort projecten. Mensen kunnen zich aanmelden als deelnemer aan de crowdsourcing en krijgen op hun computerscherm
een scan van een folio te zien. Ze tikken de informatie die daarin staat over in een
invulscherm. Doordat meerdere mensen hetzelfde folio overtikken is er bovendien
een ingebouwde foutencontrole. Vanwege de overzichtelijkheid en het gestructureerde karakter van de slavenregisters kan dit crowdsourcen relatief vlug gaan.
De bedoeling is om in ieder geval de publieksdatabase te kunnen presenteren
tijdens Keti Koti 2018.

CROWDFUNDINGCAMPAGNE ‘MAAK DE SURINAAMSE SLAVENREGISTERS
OPENBAAR’
Het doel van dit project is de Surinaamse slavenregisters beschikbaar maken voor
zowel onderzoekers als het grote publiek. Het is een project dat de uitdaging
aangaat om het slavernijverleden in een brede context zichtbaar te maken (Van
Stipriaan, Heilbron, Bijnaar & Smeulders 2007). Het momentum is daar: de
onderzoeksgroep is opgetuigd, afspraken zijn gemaakt met de universiteiten en
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de Nationale Archieven van Suriname en Nederland. Wat nu nodig is, is het geld
voor het digitaliseren van de slavenregisters en het maken van beide databases.
Deze kosten zijn heel moeilijk via de reguliere wegen van de wetenschapsfinanciering bij elkaar te krijgen, zelfs voor een maatschappelijk belangrijk project
als de digitalisering van de slavenregisters. Creatieve oplossingen zijn daarom
noodzakelijk om dit project te laten slagen.
Een van die creatieve oplossingen is om van de digitalisering nog nadrukkelijker een project van en voor iedereen in Nederland en Suriname te maken, door
ook voor de financiering aan te kloppen bij het grote publiek. We vragen het
publiek niet alleen om mee te doen met crowdsourcing, maar ook met crowdfunding. Op maandag 23 januari 2017 start een crowdfundingcampagne onder de
titel ‘Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar’. Via lezingen, sociale media
en de websites van Surinaamse organisaties, historische organisaties en organisaties op het gebied van het slavernijverleden, maar ook via de landelijke media in
Nederland en Suriname, wordt het publiek gevraagd om een bijdrage te geven om
dit bijzondere project mogelijk te maken.
Het doel van deze crowdfundingcampagne is om de dertigduizend euro
bij elkaar te brengen die nodig is om de slavenregisters te digitaliseren en het
crowdsourcen te kunnen betalen. Een bijkomend doel is om het digitaliseren
van de Surinaamse slavenregisters onder de aandacht te brengen van een breed
publiek om zo mensen te mobiliseren om mee te doen met het crowdsourcen.
Beide doelen kunnen echter alleen bereikt worden met medewerking van mensen die bereid zijn om hun eigen netwerk in te zetten om de campagne onder de
aandacht te brengen van mensen in hun omgeving.
Daarom wil ik graag dit artikel beëindigen met een oproep. Natuurlijk hoop
ik dat u een bijdrage wilt leveren aan het openbaar maken van de Surinaamse
slavenregisters, via geld of inzet. Maar wat ik vooral aan u wil vragen is om vanaf
eind januari 2017 mee te helpen om het nieuws over de crowdfundingcampagne
te verspreiden via uw netwerk: vrienden, familie, collega’s, bekenden. Want alleen
door zo veel mogelijk mensen erbij te betrekken kunnen we er voor zorgen dat de
Surinaamse slavenregisters voor iedereen openbaar worden en ons slavernijverleden de plek krijgt die het verdient, niet alleen in ons materiële, maar vooral ook
in ons mentale erfgoed.
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Maria Karg

Lessen in bewustwording; de weg van
slavernij naar ‘ons erfgoed’

oen in 2002 het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en
Erfenis (NiNsee1), werd opgericht, was het de bedoeling om het te
ontwikkelen tot een kenniscentrum rondom het thema slavernij. Het
kenniscentrum zou zich richten op historisch onderzoek, museale presentaties,
lezingen en het opzetten van educatieve programma’s. Gedurende de acht jaar
dat ik bij het NiNsee gewerkt heb, heb ik mij voornamelijk ingezet voor museale
presentaties en educatie. Als docent met een antropologische achtergrond was
het voor mij niet moeilijk om met de leerlingen van zowel het primair als het
secundair onderwijs om te gaan. In mijn werk gebruikte ik de permanente tentoonstelling ’Doorbreek de stilte’ als basispresentatie. Daarnaast organiseerde ik
andere activiteiten, maar ook die waren gerelateerd aan de onderwerpen die in de
permanente tentoonstelling te zien waren.
In 2006 ontwikkelde de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon de
zogenaamde geschiedeniscanon van Nederland, waarin aan de hand van vijftig
zogenaamde vensters een grote reeks van onderwerpen uit de geschiedenis van
Nederland aan de orde gesteld moesten worden.2 Een van die vensters betrof de
slavernij. Het belang van dit venster is de erkenning van slavernij als deel van
de Nederlandse geschiedenis. Op Nederlandse scholen was tot dan nooit veel
aandacht voor slavernij, behalve in het herdenkingsjaar 2013, toen de afschaffing
van de slavernij in de West werd herdacht.3 Dit venster zou daar verandering in
moeten brengen.

T

WAAROM EEN ARTIKEL OVER LESSEN IN BEWUSTWORDING VAN ONS
ERFGOED?
Naar aanleiding van een vermelding op mijn businesskaart vroeg de redactie van
OSO mij om een artikel te schrijven over mijn lessen waarin de bewustwording
van ‘ons erfgoed’ centraal staat. Op mijn businesskaart staat namelijk Stichting

1
2

3
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Het NiNsee houdt zich bezig met het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis. Het NiNsee is een
kennis- en expertisecentrum.
De website entoen.nu is in 2006 ontwikkeld door de Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon en
sinds 3 juli 2007 ondergebracht bij stichting entoen.nu. Sedert 2014 wordt de site beheerd door Hubert
Slings vanuit het Nederlands Openluchtmuseum.
In het rapport ‘Slavernij, daar willen we meer van weten’ beschrijft Van Stipriaan in maart 2014 wat
slavernij was en welke gevolgen dit heeft voor de toekomst.
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Stil Verleden (SSV)4 bewustwording van ons erfgoed. Daarom draait het in deze
bijdrage: om mijn ervaringen met de lessen en presentaties met als thema bewustwording van het slavernijverleden en cultureel erfgoed. Dat betekent dat we
moeten beginnen met een definitie van erfgoed. De eerste vraag van dit artikel is
dan ook: ‘Wat is erfgoed en waar staat het precies voor?’ Daarna zal het in dit
artikel gaan over bewustwording en dan vooral over wat bewustwording inhoudt
en op welke manier mensen bewust gemaakt kunnen worden. In dit artikel gaat
het om de bewustwording van het Nederlandse slavernijverleden en de manier
waarop dat verleden doorwerkt in het heden. Daarbij gaat het in de eerste plaats
om de mensen en om hun besef van dat verleden en de doorwerking van dat
verleden in onze eigen tijd.

HET BEGRIP ERFGOED
Het is nog maar enkele jaren geleden dat ik voor het eerst met het begrip erfgoed
geconfronteerd werd. Dat was toen een onderzoeker mij vroeg of ik wist wat
erfgoed betekende. Inmiddels gebruik ik de term tijdens de erfgoedwandelingen
en bij de educatieve programma’s hierover in het onderwijs. Erfgoed is een modeterm geworden. Daarmee bedoel ik dat het begrip een ontwikkeling doorgemaakt
heeft. Dat geldt evenzo voor het begrip slavernijerfgoed.
In 2007 constateerde Willem Frijhoff in zijn afscheidsrede als hoogleraar in de
vroegmoderne geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam dat erfgoed
in de Bijbel vooral werd beschouwd als een erfdeel. Dat betekent dat het via een
persoonlijke erflater tot je komt en dat je de plicht hebt het door te geven aan
degenen die in dezelfde persoonlijke relatie na jou komen. In het Oude Testament wordt erfgoed als iets materieels gezien, als het beloofde land, terwijl het
in het Nieuwe Testament vooral gaat om immateriële zaken (Frijhoff 2007). Een
voorbeeld van hoe er in het Oude Testament met erfgoed wordt omgegaan en
trouwens ook met slavernij, staat in Genesis 9: 18-29. Daar zegt Noach, nadat
hij ontdekt had dat Cham, zijn zoon, hem had uitgelachen, omdat hij -toen hij
dronken was- naakt was gaan slapen: ‘Vervloekt zij Kanaän [de zoon van Cham],
knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten’ (Gen. 9: 25).
Uit deze woorden is later de Cham-ideologie ontwikkeld, die verklaart dat ‘de
neger behoort tot het nageslacht van Cham, of eigenlijk van Chams zoon, Kanaän
die door Noach tot eeuwige knechtschap gedoemd zou zijn' (Paasman 1987: 92).
Joodse rabbi’s en christelijke kerkvaders beschouwden deze vloek als de oorzaak
van de slavernij. Tijdens de hele periode van de slavernij werd naar deze Chamideologie verwezen.
Zoals gezegd, wees Frijhoff erop dat men het erfgoed uit het verleden krijgt
aangereikt of toebedeeld met de opdracht er iets mee te doen en het door te geven
aan de mensen na hen (Frijhoff 2007). Volgens Grijzenhout, hoogleraar aan de
Universiteit van Amsterdam, is de term erfgoed in eerste instantie gebruikt voor

4

Stichting Stil Verleden, opgericht in 2014, maakt het Nederlands slavernijverleden zo compleet
mogelijk door niet alleen te focussen op slavernij in het Atlantisch gebied, maar ook op slavernij in
Azië en op vormen van moderne slavernij als uitbuiting.
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materiële objecten uit het verleden, die mensen de moeite van het bewaren waard
vonden (Grijzenhout 2007). Maar inmiddels zijn er volgens hem ook verschillende andere aspecten aan dit begrip verbonden geraakt. Oorspronkelijk was het
vooral een juridische term, maar later werd met het woord ook het religieuze
erfgoed aangeduid, de voorvaderlijke en vaderlandse oudheden of antiquitates, de
archieven, de bouwkunst, het stedenschoon, de natuurmonumenten, biografische
verzamelwerken, en literair en archeologisch erfgoed. De term werd zelfs gebruikt
als men sprak over de weerstand die mensen voelden tegen het bewust vernielen
van erfgoed (2007).
Brian Graham, G.J. Ashworth en J.E. Tunbridge (2000) kwamen met een andere benadering. Zij zagen erfgoed als een concept in onze samenleving waarbij
mensen met sociale, politieke of economische middelen van het verleden gebruik
maken. Financieringstromen hebben veel invloed op de nieuwe presentaties van
erfgoed en dat staat op gespannen met eerdere visies over erfgoed. Er zijn dus
verschillende perspectieven mogelijk op het begrip erfgoed. Verder kan erfgoed
tot spanningen en verdeeldheid leiden. Denk alleen al aan de erfenisruzies waar
talloze families door geteisterd worden (Graham e.a. 2000).
Het erfgoed van de slavernij vindt zijn oorsprong in een heftig verleden waarin
een harde strijd plaatsvond tussen uiteenlopende maatschappelijke groepen die ieder in bepaalde gevallen ook vandaag nog op een andere manier naar dat verleden
terugkijken. Ook dat brengt spanning en verdeeldheid. De actuele discussies over
identiteit, slavernijverleden en uitsluiting zijn daar voorbeelden van.
Op 24 juli 2007 verscheen in het NRC Handelsblad een bundel met de titel
Erfgoed.5 Daarin bespraken (kunst)historici het ontstaan, de ontwikkeling en het
belang van dit begrip dat in die tijd net in zwang was geraakt. Inmiddels is het
concept niet meer uit het Nederlandse discours weg te denken. Integendeel, het
heeft een extra spits gekregen in de woorden ‘cultureel erfgoed’ die staan voor
wat gezien wordt als de eigen Nederlandse identiteit tegenover die van het grote
Europa, de toenemende globalisering, de migratie en de nieuwe culturele invloeden die daarmee samenhangen.

DE ONTWIKKELING VAN HET BEGRIP ERFGOED BINNEN HET (NEDERLANDS)
ONDERWIJS
In de jaren negentig was sprake van een toenemend gebruik van het woord erfgoed. Men wilde in die tijd met dat erfgoed het verleden naar het heden halen.
Men ontwikkelde zelfs zogenaamd erfgoedonderwijs, waarin men heel specifiek
aandacht schonk aan de in ons land aanwezige materiële en immateriële sporen
van het verleden. Dit nieuwe begrip werd bijvoorbeeld gebruikt in de notitie
‘Cultuur en School’ uit 1996.6 Nederlandse politici en beleidsmakers verwacht5

6
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In deze bundel wordt uitgelegd dat erfgoed in het middelpunt van de belangstelling staat als
‘cultureel erfgoed, de Nederlandse identiteit lijkt te wankelen als gevolg van globalisering, migratie
en Europa’. De huidige betekenis van erfgoed heeft met het verleden te maken, en dan vooral met het
behoud daarvan, van zowel het materiële als het immateriële erfgoed.
In september 1996 verscheen de beleidsnota ‘Cultuur en School’. Destijds hebben de Onderwijsraad
en de Raad voor Cultuur op verzoek van het ministerie van OCW advies uitgebracht. In dat advies
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ten toen dat erfgoedonderwijs bevorderlijk zou zijn voor de sociale cohesie en
onderlinge verbondenheid in het land. Daarmee zou het een goed tegengif zijn
tegen de groeiende maatschappelijke onvrede en toenemende polarisatie, die
mede als gevolg van de globalisering en migratie in de samenleving naar voren
gekomen was. Het verwondert dan ook niet dat ongeveer tien jaar later in het
rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van
2007, erfgoedonderwijs onderdeel is van de voorstellen die de raad doet om de
onderlinge verbondenheid in Nederland te versterken. Mensen met uiteenlopende
achtergronden en opvattingen moeten zich in Nederland ‘thuis voelen’.
Zihni Özdil, historicus en columnist voor het NRC Handelsblad, schrijft in
zijn boek Nederland, mijn vaderland (2015) dat Nederland ‘de ander’ wel altijd
heeft getolereerd, maar niet geaccepteerd. Dat staat haaks op het ideaal van
gelijkheid dat vele Nederlanders zeggen aan te hangen.
De nationale identiteit, die vorm kreeg in Sinterklaas, oliebollen bij de jaarwisseling en de Elfstedentocht, moest gekoesterd en bewaard blijven, maar men
kreeg het gevoel dat die door de migratie en globalisering werden aangetast.
In 2016 besloot de Stichting Nederland Wordt Beter iets aan deze situatie te
doen. Zij richt zich op een toekomst zonder racisme en uitsluiting. Maar dit kan
volgens deze stichting alleen bereikt worden door te erkennen dat het koloniale
en het slavernijverleden van Nederland nog steeds invloed uitoefent op de huidige
samenleving. Daarom pleit zij ervoor dat er in het onderwijscurriculum meer
aandacht komt voor de gevolgen van dat verleden.
Daarnaast moet hier ook het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed7 worden
genoemd. Dit instituut heeft eerder al sinds de jaren tachtig van de twintigste
eeuw een grote rol gespeeld in de handhaving en bescherming van deze nationale
volkscultuur. In 2004 startte het in samenwerking met het ministerie van OCW
en andere erfgoedinstellingen het erfgoedprogramma ‘Erfgoed Actueel’.
Voor het kenniscentrum is immaterieel erfgoed de schakel bij uitstek tussen
heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, maar deze cultuur geeft ook
een gevoel van verbondenheid met vorige generaties, hoewel het tegelijkertijd
toekomstgericht is omdat mensen het aan volgende generaties willen doorgeven.

SSV EN DE BEWUSTWORDING VAN ONS ERFGOED
Om goed zicht te krijgen op de vragen ‘Waarom is bewustwording belangrijk?’
en ‘Hoe realiseren we bewustwording?’ begin ik met het volgende voorbeeld. De
Stichting Stil Verleden (SSV) probeert via objecten die voortkomen uit slavenarbeid de zintuigen, dus het gehoor, het gezicht, de reuk, de smaak en het gevoel te
prikkelen. Dat begint met de leerlingen te laten kijken naar bepaalde objecten die
op een tafel zijn gelegd, hun eerste kennismaking. Daarna pakken ze een van de
objecten, bijvoorbeeld een kalebas. Vervolgens luisteren ze naar verschillende verhalen over de kalebas: dat hij een vrucht is en dat ze hem kunnen vergelijken met

7

werd veel waarde toegekend aan de docent als cultuur(over)drager.
Voor 1 januari 2016 was de naam van dit instituut Nederlands Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed.
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de sierpompoenen die in de herfst te zien zijn. De leerlingen horen ook in welke
landen de kalebas groeit. Op de tafel liggen ook suikerriet en katoen. Zij voelen
gedroogd suikerriet. De meeste leerlingen associëren de suikerriet met bamboe.
Op de tafel staat verder een schaaltje met daarin stukjes suikerriet die ze mogen
proeven. Sommige leerlingen durven niet te proeven, andere wel. De katoen aan
de takjes vinden ze interessant, maar ze kunnen niet geloven dat daarvan kleding
wordt gemaakt.
Het is tegenwoordig heel gewoon om in het onderwijs en in musea aan leerlingen en museumbezoekers de mogelijkheid te bieden om via verschillende technologieën en aan de hand van simulaties ook het mentale erfgoed van een traumatische
geschiedenis te beleven. Men noemt dat mentaal erfgoed. Die uitdrukking duidt op
bewuste of onbewuste overgeërfde wereldbeelden die sterk bepalend zijn voor de
keuzen die een groep maakt. Op deze manier worden niet alleen materiële, maar
ook immateriële erfenissen als erfgoed behouden en doorgegeven. Immaterieel
erfgoed staat in dit verband voor het vasthouden aan wat ook wel ‘levend erfgoed’
wordt genoemd. Daarbij kan men denken aan sociale gewoonten, rituelen, tradities, speciale uitdrukkingen en aan bepaalde voorstellingen.
Dit leidt ertoe dat een breed, multi-etnisch publiek de gelegenheid krijgt zich in
te leven in de slavernij en ziet wat de betekenis en de gevolgen daarvan zijn voor
de mensen en de cultuur van tegenwoordig. Bij cultuur kiezen we hier voor de
definitie van de Amerikaanse antropoloog Clifford Geertz (1926-2006), die stelt
dat cultuur datgene is dat we leren van anderen als basis voor onze interpretaties
en handelingen in de wereld (Geertz 1973: 89).
De presentatie of evocatie van slavernijerfgoed met de bijkomende emoties
krijgt daarmee tevens een sociale functie en een groepsoverschrijdende universele
relevantie (Smeulders 2012: 21). Dat betekent dat het erfgoed van de slavernij
ook belangrijk is voor mensen die geen afstammeling van een slaaf zijn.
Het Nederlandse slavernijverleden maakte echter de hele Nederlandse geschiedenis door geen deel uit van het collectieve bewustzijn in de samenleving. Daarvoor ontstond pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw aandacht, toen
een groep Surinaamse migranten aan de andere Nederlanders de vraag stelden:
‘Waar zijn wij in jullie collectief geheugen? En wat gaan jullie met jullie slavernijverleden doen?’ Het slavernijverleden was, volgens Alex van Stipriaan, ‘een soort
ongewenst erfgoed dat zichzelf aan het collectief geheugen van de samenleving
opdrong’ (Van Stipriaan 2014).
Iedere Nederlander zou moeten beseffen dat het slavernijverleden staat voor
een met alle Nederlanders gedeelde geschiedenis en dat het daarom belangrijk is
daar aandacht aan te besteden. Dan moet men echter niet alleen kijken naar het
verleden, maar ook naar het heden, naar de effecten van het slavernijverleden op
de tegenwoordige samenleving. Te denken valt hier aan van alles dat de mensen
afkomstig uit de koloniën zichtbaar maken. Dat doen zij alleen al door hun
uiterlijk, maar ook door hun muziek, zoals die van een rapper als Typhoon, hun
dans, hun gerechten, die langzamerhand een plaatsje krijgen in de Nederlandse
keuken – denk aan het broodje pom, het broodje bakkeljauw, allemaal afkomstig
uit Suriname – en niet te vergeten de literatuur met bijvoorbeeld de schrijfster
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Astrid Roemer die in 2016 de P.C. Hooftprijs kreeg toegekend, en Albert Helman
(1903-1996), de eerste migrantenschrijver over wie, op 17 september 2016, een
biografie verscheen.
Los daarvan is het van belang om de hele geschiedenis op een genuanceerde
wijze naar voren te brengen en te laten zien hoe complex de slavernij in de Oost
en de West was, maar daarnaast tevens aandacht te schenken aan huidige vormen
van de slavernij en uitbuiting. Naar mijn mening heeft ook de overheid hier een
taak. Zij moet erkennen dat in alle voormalige koloniën sprake was van slavernij
en dat de tegenwoordige Nederlandse samenleving de erfenis hiervan (moet)
dragen of draagt.
In hun in 2014 verschenen boek Erfgoed, onderwijs en historisch besef:
verlangen naar tastbaar verleden schrijven Maria Grever en Carla van Boxtel
over de ervaringen die er met erfgoedonderwijs zijn opgedaan. Zij stellen dat
deze ervaringen zowel bij leerlingen, docenten als educatieve medewerkers heel
verschillend kunnen zijn. De auteurs wijzen er bijvoorbeeld op dat een bepaald
monument bij leerlingen enthousiaste, maar ook onverschillige of zelfs afwerende
reacties oproept. Ook docenten kunnen ambivalent staan tegenover de inhoud
van sommige erfgoedprogramma’s. Deze docenten willen graag weten of de
erfgoedles wel bij het curriculum van hun vak aansluit en of een museumbezoek
haalbaar is in het schoolrooster (Grever & Van Boxtel 2014). Verder vragen
Grever en Van Boxtel zich af wat erfgoedonderwijs betekent. Is daarvoor een
andere benadering van het verleden nodig? Kan dit onderwijs historisch besef bij
jongeren versterken? In hoeverre biedt leren over erfgoed kansen op kritisch leren
denken, of overheersen sensatie, pret en beleven? Al deze vragen waren voor hun
de aanleiding om hiernaar een onderzoek te doen (Grever & Van Boxtel, 2014).

HOE CREËREN WE BEWUSTZIJN?
Het bewustzijn van het verleden van de slavernij en de gevolgen daarvan kan op
verschillende manieren worden ontwikkeld. Het kan vooral worden bevorderd
of getriggerd door meerdere perspectieven voor het voetlicht te brengen en niet
alleen een eurocentrische blik aan te nemen.
Ondanks de kritiek van Grever en Van Boxtel ben ik persoonlijk van mening
dat onderwijs daarvoor heel belangrijk is en dikwijls de sleutel aanreikt tot een
veranderend en blijvend besef. Maar niet alleen het onderwijs, ook de musea
kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
Sterker nog, volgens Neil MacGregor, oud-museumdirecteur van het British
Museum, is het museum zelfs bij uitstek de plaats waar je de wereld door de ogen
van een ander kunt bekijken: ‘…een museum filtert bijna per definitie het niet
mooie uit de geschiedenis. Of anders: het museum heeft de neiging de geschiedenis te esthetiseren. En zo werd in veel musea het verleden een verhaal van de
succesvolle bovenlaag van de samenleving. Dat staat op gespannen voet met de
groeiende behoefte in onze tijd om de geschiedenis zo breed en compleet mogelijk
onder ogen te zien. De kracht van een museum is kennis en het object. Objecten
maken het verleden tastbaar en brengen de werkelijkheid van de geschiedenis
dichtbij’ (MacGregor 2011).
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Sinds de sluiting van het NiNsee in 2012 is er geen Nederlands museum meer
dat de historische betekenis van het slavernijverleden en de daarbij behorende
erfenis kan tonen aan de hand van objecten gerelateerd aan de westelijke (en ook
oostelijke) handelsroutes van voormalig koloniaal Nederland. Maar er herleeft
momenteel binnen de zwarte gemeenschap een nieuw soort bewustzijn. Deze
herleving vindt niet alleen in Nederland plaats; zij is ook in de Verenigde Staten
zichtbaar. Dat manifesteert zich bijvoorbeeld in de nieuwe beweging ‘Black Lives
Matter’, die in de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten ontstaan is als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. In Nederland leidde die beweging
tot felle protesten tegen bepaald politiegeweld en tegen etnisch profileren.
Het is duidelijk dat mensen uit de Afrikaanse diaspora bezig zijn met een
kritische herdefiniëring en herpositionering in eurocentrische witte, vaak door
toenemend racisme en/of xenofobie gedomineerde, multiculturele samenlevingen.
Men wijst erop dat bepaalde zaken moeten veranderen en daarbij komt ook de
rol en de erkenning van het slavernijverleden (en erfenis) in het vizier plus de
post- en neokoloniale invloeden die daarin waarneembaar worden.
In april 2014 werd, mede naar aanleiding van deze maatschappelijke ontwikkelingen, Stichting Stil Verleden opgericht. De directe aanleiding was echter de
stopzetting van de subsidie voor het NiNsee in 2012. Al in datzelfde jaar werd
MiraKa Educatie opgericht met de bedoeling via deze instelling het educatieprogramma van het NiNsee zoveel mogelijk door te zetten. MiraKa Educatie heeft
twee jaar gefunctioneerd. Daarna nam de SSV het over.
Toen ik nog bij het NiNsee werkzaam was, hield ik mij, zoals gezegd, voornamelijk bezig met educatie en presentatie, waarbij ik mij baseerde op de permanente tentoonstelling ‘Doorbreek de stilte’. Ik ontwikkelde daaromheen een aantal
thema’s, zoals de driehoekshandel, het werken in slavernij, de ontmenselijking,
de slavernij in Nederland zelf, mensen in beeld, mondelinge geschiedenissen en
verzetscultuur. Ondertussen onderhield ik veel contact met scholen, musea en
andere instellingen. Gaandeweg stuitte ik echter ook op onderzoekers die niet
alleen schreven over de geschiedenis van slavernij in de West, maar over die in
Azië onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) (Van Rossum 2015).8
De missie van Stichting Stil Verleden is het slavernijverleden vanuit verschillende
invalshoeken onder de aandacht te brengen in brede lagen van de samenleving
door middel van onderwijsprogramma’s, lezingen en erfgoedwandelingen. Voor
Nederland ligt het accent daarbij op vier vormen van slavernij waar het direct
mee te maken heeft gehad. Daarbij gaat het om de slavernij in de voormalige
koloniën en handelsposten van de West-Indische Compagnie (WIC) en de Ver8 Voormalige koloniën waren ondermeer Nederlands-Indië (1602-1949), Suriname (1667-1975), de
Nederlandse Antillen (1634-2010), de Kaapkolonie (1652-1796), Berbice, Demerara en Essequibo
(1655-1814), Nederlands Brazilië (1630-1654), Nieuw-Nederland (1624-1664) en Formosa (1627-1662).
Verder waren er handelsposten gevestigd in onder meer Japan, India en West-Afrika (Oostindie,
1997). Die combinatie van de Oost en de West heb ik tot speerpunt gemaakt bij het ontwikkelen van
de visie en doelstelling van de SSV.
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Wereldkaart van de Nederlandse slavenhandel en slavernij
(Bron: http://www.atlasofmutualheritage.nl – Creator Bert Reinders)

enigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die van de zogenaamde Christenslaven
en verschillende moderne vormen van slavernij.
De eerste vorm van slavernij, de trans-Atlantische slavernij en de rol die de
WIC daarin speelde is bij de Nederlanders het meest bekend, mede omdat veel
afstammelingen van deze tot slaaf gemaakte mensen in Noord-Amerika en WestEuropa wonen en daarmee ook in Nederland. In de periode 1600-1863 werden
door de WIC ongeveer 850.000 slaven naar de Amerika’s verhandeld (Van Rossum 2015: 26). Op Curaçao en Sint Eustatius waren destijds slavendepots, en
in Suriname en Curaçao werkten slaven op plantages en als huispersoneel. Deze
vorm van slavernij werd op 1 juli 1863 afgeschaft (Van Rossum 2015: 26). Het
gebruik van slavernij door de VOC9 in de Zuidoost-Aziatische archipel is bij
veel Nederlanders relatief onbekend (Van Rossum 2015: 26). Christenslaven
waren de zeelieden die in de zeventiende en de achttiende eeuw varend op een
koopvaardijvloot door de Middellandse Zee gevangen genomen werden door
kapers uit Barbarije. Barbarije staat voor het gebied van het tegenwoordige Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte. Tussen de tien- en twintigduizend van
hen waren Nederlanders. In verschillende Nederlandse kerken werden collectes
gehouden voor deze christelijke slaven. Zo had het stadje Zierikzee een slavenkas,
waaruit zij losgeld voor hun eigen mensen betaalden. Slavernij is echter iets van
alle tijden. Ook vandaag de dag zijn er nog verschillende vormen van slavernij.
Fairwork Nederland heeft de volgende drie criteria vastgesteld om te bepalen wat
moderne slavernij is, namelijk dat er niets of nauwelijks loon uitbetaald wordt;
dat er sprake is van slechte arbeidsomstandigheden; en dat het niet veilig is, onder
9

Tussen 1600 en 1860 werden door de VOC 1.135.000 slaven verhandeld. Deze slaven kwamen uit ZuidAfrika, Madagaskar, India, Ceylon en de Nederlandse koloniën in het Oosten. Deze slavernij werd
afgeschaft op 1 januari 1860. Maar het duurde tot 1910 voordat de slavernij echt in alle delen van de
koloniën werd afgeschaft.
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andere door een te grote afhankelijkheid van de werkgever, bijvoorbeeld doordat
het paspoort is ingenomen of de werknemer in een situatie van financieel tekort
wordt gebracht en gehouden. Deze uitbuiting van mensen is nog steeds aan de
orde, bijvoorbeeld in de mensenhandel en bij kinderarbeid.10 Met andere woorden, slavernij komt nog steeds voor en moet nog steeds bestreden worden.
Tijdens de erfgoedwandelingen die de SSV organiseert, wordt kennis gemaakt
met dat Nederlands slavernijverleden en worden verhalen verteld, die zowel met
de West als de Oost te maken hebben. Daarnaast wordt de organisatie twee keer
per jaar benaderd, in het voor- en het najaar, om lezingen te verzorgen. Deze
lezingen worden voornamelijk bezocht door leden van seniorenorganisaties. Een
belangrijke afnemer is Passage, de voormalige Nederlands Christelijke Vrouwenbond (NCVB).11

HET VERLOOP VAN DE SSV-LESSEN
In de lessen gebruik ik zo eenvoudig mogelijke methoden om over te dragen wat
slavernij inhoudt. Dat doe ik bewust, omdat de slavernij een zeer gevoelig en
complex thema is. Daarbij houd ik rekening met de belevingswereld van leerlingen, zodat zij later geen last krijgen van deze gruwelijkheden en wreedheden uit
dit verleden. Een van de methoden begint bij een zogenaamde educatiekoffer die
meegenomen wordt. Verderop in dit artikel leg ik uit wat ik met die koffer doe.
Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs begint de cursus met een
reeks voorbereidende lessen. Daarin wordt op eenvoudige wijze aan de onder- en
bovenbouw het begrip slavernij uitgelegd aan de hand van vragen als ‘Wat is een
slaaf?’ of ‘Wanneer ben je slaaf?’ Daar wordt meteen de geschiedenis van de slavernij aan gekoppeld, omdat wordt uitgelegd hoe het was destijds om slaaf te zijn,
maar ook hoe de slaven leefden, en hoe en waarom gezinnen uit elkaar gehaald
werden? Verder laat ik zien hoe kinderen gebrandmerkt werden. Op zo’n moment
vraag ik altijd een leerling om naar voren te komen om dan bij die leerling te laten
zien hoe dat gebeurde. Het vond meestal plaats op de rug, waarbij een sissend
geluid vrijkwam. Dat laat ik ook horen. Tegelijkertijd staan we stil bij vragen als
‘Wat is brandmerken? Waarom deed men dat?’ en ‘Werd het altijd al gedaan?’
Het gaat om de beleving van dat moment in een klas met leerlingen van verschillende nationaliteiten, een gemengde school dus met ook witte Nederlandse
10 Tijdens een brainstormsessie op 9 november 2015 bracht Fairwork Nederland het volgende naar

voren: De termen mensenhandel en mensensmokkel worden vaak verward. Mensenhandel is geld
verdienen door mensen gedwongen voor je te laten werken. Daarom zijn moderne slavernij en mensenhandel synoniem. Het is een schending van de mensenrechten. Overal waar geld wordt verdiend
bestaat mensenhandel, in de land- en tuinbouw, bij krantenverkopers en levende standbeelden, in
de horeca (Chinees), huishouding, onder au pairs en in de bouw. Mensenhandel vind je met name
In de schaduweconomie. Mensensmokkel is mensen illegaal over een grens brengen, bijvoorbeeld
vluchtelingen. De smokkelaars willen deze mensen niet elders voor hen laten werken. Hun geld verdienen zij aan de reis. Vluchtelingen zijn voor mensenhandelaren een kwetsbare doelgroep. Daarom
wordt er geronseld op AZC’s. Mensensmokkel is een misdaad tegen de staat. Mensenhandel is een
misdaad tegen het individu.
11 Passage is een vereniging van en voor vrouwen met gevoel voor cultuur, die gezamenlijk boeken
lezen, musea bezoeken, zingen, schilderen, reizen en de eigen creativiteit ontwikkelen. Het is een
vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie.
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Cornelia van Nijenrode met haar eerste man Pieter Cnoll, met dochters en hondje, op de
achtergrond een slaaf en slavin (Jacob Coeman, 1665. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam,
SK-A-4062-01)

kinderen. De leerlingen zien de educatiekoffer en als de koffer opengaat kijken
ze vol belangstelling naar wat er in de koffer te zien is. Vooral de slavenboeien
maken indruk, zeker als zij ze vasthouden en uitproberen hoe ze voelen. Op die
momenten komen vragen zoals: ‘Maria, waren uw ouders ook slaaf?’, of ‘Zijn die
boeien echt?’, maar ook ‘Waarom werden zwarte mensen als slaaf gebruikt?’
Aan de hand van de objecten uit de koffer leg ik het erfgoed omtrent de transAtlantische slavernij12 uit. Met de objecten wordt binnen vijf minuten in de koffer
een minitentoonstelling gemaakt. Soms doen de leerlingen daaraan mee. Daarna
wordt bij elke groep op tafel een object neergelegd. Vervolgens bespreken de
leerlingen, wat het is, waar het vandaan komt en wat de relatie daarvan is met de
slavernij.
Ze komen bijvoorbeeld te weten welke kruiden of specerijen in de koffer zitten
of op tafel liggen. Op die manier wordt de geschiedenis van de Oost en de West
heel dicht bij hen gebracht. Daarna wordt de link met het heden gelegd en komen
vormen van moderne slavernij aan bod. Het gesprek gaat dan over mensenhandel, uitbuiting en kindsoldaten.
Bij het voortgezet onderwijs is de werkwijze heel anders. Daar wordt gebruik
gemaakt van mindmappen of een woordspin. Ook de koffer wordt bij deze
doelgroep ingezet. Nu worden er afbeeldingen van vroeger en nu getoond. In de
verwerkingslessen kunnen de leerlingen aan de hand van alles wat ze gehoord
hebben kiezen om te dichten, te rappen of spoken word, dat is een literaire
voordracht, in de meeste gevallen binnen het verband van de popcultuur. Wat je
produceert moet te maken hebben met vragen als ‘Wat had jij gevoeld of gedacht?
Voelde je afschuw of droefheid?’ Of ‘Was het niet meer dan een verhaal? Stond je
12 Het is belangrijk om vanuit de trans-Atlantische slavernij het Nederlands slavernijverleden te

vertellen. Leerlingen leren de objecten kennen van zowel de Oost als de West.
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stil bij je eigen vrijheid?’ en ‘Welke woorden kwamen in je op?’
Daarna probeer ik te laten zien dat post- of neokolonialisme, identiteitsvraagstukken en identiteitsconstructies, en de racisme- of discriminatiekwestie
gevolgen zijn van slavernij. Als voorbeeld noem ik mezelf. Ik vertel hoe ik ver
vóór 1975 naar Nederland kwam. Dat was toen nog in het koloniale tijdperk.
Daarna gaat het over wat een kolonie is en was en wat de link is met de slavernij.
In deze discussies maak ik graag gebruik van stellingen. Maar daarnaast bespreek
ik in overleg met de docent ook actuele onderwerpen. Zo nodig komt het tot een
debat.
Veel scholen maken gebruik van deze gastlessen. Ze worden vaak gebruikt als
ondersteuning van de geschiedenislessen en de lessen in maatschappijleer. De sporen van het slavernijverleden heeft twee kanten. Enerzijds is daar de gevoeligheid
en de pijnlijke kant van wat achtergebleven is, de erfenis, anderzijds de culturele
verrijking die in de Nederlandse samenleving ook duidelijk zichtbaar is.
Momenteel is de gevoeligheid voor en de behoefte aan erkenning van het slavernijverleden en de erfenis van dit onrecht groot. Het spreekt daarom bijna
vanzelf dat thema’s rond discriminatie, identiteit en etnisch profileren, en niet te
vergeten de Zwarte Pietdiscussie in deze lessen ter sprake komen. Tegelijk wordt
uitgelegd dat de multiculturele samenleving niet alleen zichtbaar is, zeker in de
grote steden, maar ook nooit meer weg zal gaan. De heftigheid van die discussies
zijn dikwijls kenmerken die duidelijk maken dat programma’s over slavernij om
goede coaching en begeleiding vragen ten aanzien van de confrontatie die wordt
opgeroepen en de verwerking die naderhand moet plaatsvinden. Dat kan op
verschillende manieren vorm krijgen:

Steelantcollege Terneuzen
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•
•
•
•
•

door op creatieve wijze iets moois of bijzonders te maken,
door muziek,
door dans,
door het gesproken woord,
door gebruik te maken van sociale media, het aanmaken van een Facebookpagina, en
• door erover te praten met anderen en door erover te debatteren.

DE SOCIAAL-CULTURELE CONTEXT EN PRAKTIJK VAN ERFGOED ONDERWIJS
IN NEDERLAND
Van 2009 tot 2014 werd er onderzoek gedaan naar de sociaal-culturele context
en de praktijk van erfgoedonderwijs in Nederland. Men koos daartoe drie projecten waarin de aandacht werd gericht op het gebruik van materieel en immaterieel
erfgoed als primaire instructiebron in het geschiedenisonderwijs, in musea en
andere erfgoedinstellingen. Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het
NWO (Grever &Van Boxtel 2014).
In 2010 werd op een school in Amsterdam een case study uitgevoerd onder
leerlingen in de leeftijd van 13 en 14 jaar. Voorwerp van onderzoek was de betekenis die deze leerlingen gaven aan de geschiedenis en erfgoed van de slavernij.
Savenije (2014) vond twee hoofdgedachten waarin de betekenis van dit onrecht
voor het heden naar voren kwam: ten eerste, wat slavernij betekent voor een
bepaalde identiteit of groep; en ten tweede als een historisch voorbeeld van ongelijkheid. Bij de betekenis van slavernij creëerden de leerlingen op hun eigen wijze
bepaalde verbindingen vanuit het verleden naar het heden. Ze vonden slavernij
ook belangrijk voor de nazaten van de
slaven. Maar er was geen enkele reactie
ten aanzien van de rol van Nederland.
Bij het thema gelijkheid werd slavernij
een historisch voorbeeld van ongelijkheid. De historische context verdween
en maakte plaats voor de symbolische
betekenis en de gruwel ervan gebruikten ze om het belang van gelijkheid te
benadrukken. Leerlingen vinden dat
iedereen gelijk is en dat slavernij nog
altijd bestaat. (Savenije 2014: 63). Het
is interessant te vermelden dat Savenije
stelt dat de analyse van de interviews
die ook plaatsvonden een divers en ambigu beeld vertoonden (Savenije 2014:
62).

Plantagedirecteur met huisslavin en huisslaaf. (Th. Bray, 1850. Collectie KITLV)
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In Nederland wordt erfgoededucatie vaak gebruikt als middel om het verleden
te visualiseren, om leerlingen te motiveren of om hen zich te laten inleven in
historische figuren. De leerlingen krijgen in mijn lessen bijvoorbeeld bovenstaande historische figuur te zien uit de trans-Atlantische slavernij, maar ook een
afbeelding uit Azië ten tijde van de VOC. Vervolgens voeren de leerlingen een
rollenspel uit aan de hand van de afbeelding hierboven, waarop een huisslaaf,
plantagedirecteur en huisslavin te zien zijn. De klas wordt verdeeld in groepjes
van drie. Elk lid van een groepje vertegenwoordigt één figuur uit de afbeelding.
Daarna worden de rollen omgedraaid, waardoor iedereen zelf de verschillende
rollen beleeft. Na afloop van het rollenspel wordt besproken wat er is gebeurd.
Aan de orde komt dan wat leerlingen vonden, wat voor beleving ze hadden, hoe
ze zich in de verschillende rollen voelden, en welke rol hun het meeste aansprak.
Bij het zien van de afbeelding wordt deze weer besproken en zien de leerlingen dat
er ook slaven waren in de Oost. De overeenkomsten en verschillen komen aan de
orde. Wat vonden ze van het tafereel?
Erfgoededucatie wordt eveneens gebruikt om bewustzijn en verantwoordelijkheid
ten opzichte van het erfgoed te ontwikkelen, en verder voor burgerschapsvorming
en om te reflecteren op de betekenis van erfgoed (Savenije 2014).
In alle programma’s leren de leerlingen dat mensen op verschillende manieren
naar het verleden kunnen kijken. Daardoor hechten zij niet dezelfde waarde aan
de materiële en immateriële sporen uit dat verleden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materieel en immaterieel erfgoed uit Europa, Afrika en het Caraïbisch
gebied. De historische context waarin slavernij en slavenhandel plaatsvonden
wordt zo inzichtelijk gemaakt en daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om
actief over het onderwerp slavernij na te denken. Ze leren hun eigen standpunten
vorm te geven en deze met elkaar te vergelijken.

MET DE EDUCATIEKOFFER DOOR HET LAND: VAN SLAVERNIJ NAAR VRIJHEID?
De koffer is een herinnering aan mijn overleden nicht Beatrice van Alphen-Karg,
die er jaren mee op reis ging. Ik bespreek de koffer als een direct voorbeeld van
wat materieel erfgoed is. De koffer koester ik. Tevens maak ik de leerlingen duidelijk dat ik het gevoel heb dat mijn nicht met mij meereist.
Alle objecten die in de koffer zitten helpen zo de leerlingen bewust te maken en
te laten nadenken over slavernij en vrijheid. Mijn nicht kon in vrijheid reizen, de
hele wereld over. Dat was bij mensen die tot slaaf gemaakt waren niet zo, zij hadden geen koffer bij zich, helemaal niets. Ik ga nu zelf op reis door het land en mijn
ervaringen hebben tot nu toe geleid tot veel interesse en betrokkenheid bij het
Nederlandse slavernijverleden. Er is echter een duidelijk verschil in betrokkenheid
en ervaring tussen jongeren uit de grote steden en jongeren uit de provincie. Deze
laatste groep heeft onmiskenbaar minder zicht op de multiculturele cultuur.
Sowieso verschilden de lesgroepen sterk. Zo was of is er een groot verschil tussen
scholen in de Randstad en daarbuiten. In de Randstad is de culturele diversiteit
veel groter, dus moet je goed oppassen wat je zegt. Het woord ‘zwart’ ligt daar
vaak gevoelig. ‘Mevrouw, ik ben niet zwart, ik ben bruin!’ Er komt veel los en er
174
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ontstaan in de groep veel discussies. De leerlingen hebben een duidelijke mening
en komen daar ook voor uit.
Buiten de Randstad is het ten aanzien van dit thema opvallend stil. De leerlingen zijn minder uitgesproken; er zijn meestal weinig of geen gekleurde kinderen in
de dorpen. Dit had ook consequenties voor de invulling van de les. In de dorpen
waren ze heel verwonderd over mijn eigen geschiedenis. ‘Was u dan slaaf? Waren
uw ouders slaaf?’ De leerlingen zijn daar minder vertrouwd met mensen die een
totaal andere achtergrond hebben dan in de Randstad. In de dorpen waren de
leerlingen ook veel persoonlijker: ‘Mevrouw, mag ik aan uw haar voelen?’
Sommige scholen sprongen eruit. Zij hadden de leerlingen heel goed op het
onderwerp voorbereid. Maar in het algemeen vond ik dat de voorbereidende les
beter had gemogen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met tijdgebrek op de scholen
als gevolg van het volle lesprogramma. Medewerking van de collega’s aan het programma is ook belangrijk. Dit is iets waar rekening mee gehouden moet worden.
Het enthousiasme van de docent en een goede voorbereiding door hem/haar
zijn van groot belang voor een succesvol verloop van het programma. Als de
leerlingen niet goed zijn voorbereid, is de respons gering. Daarom gebruik ik soms
de pauze om met de leerlingen in gesprek te gaan en ze zo ‘los te maken’.
De meeste leerlingen zijn wel op de hoogte van de driehoekshandel en de transAtlantische slavernij, maar daar blijft het meestal bij. ‘Ze hebben toch mensen
uit Afrika weggehaald?’ wordt er gevraagd. Ze beseffen niet, dat je dit verleden
terugziet in de maatschappij waar zij zelf in leven. Andere vragen die zij stellen
zijn: ‘Waarom zijn al die mensen uit Suriname en Caraïbisch Nederland hier?’ of
‘Waarom hebben veel Surinaamse Nederlanders een plaatsnaam als achternaam?’
Bij dit onderdeel vertel ik meestal ook over mijn eigen geschiedenis, wat de leerlingen zeer aanspreekt.
Mijn doel is de leerlingen te laten beseffen dat slavernij van alle tijden is en
ook vandaag de dag nog bestaat, zodat ze in korte filmpjes over dwangarbeid,
sekshandel, schuldslavernij, kinderhandel, kindsoldaten, slavernij in de huiselijke
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situatie de verschillende vormen van mensenhandel en slavernij leren kennen of
herkennen.
Slavernij in de huiselijke situatie kwam in alle groepen aan de orde aan het begin
van de les. De leerlingen bekeken een interview met een au pair in Nederland, die
werkte in een ambassadeursgezin en daar weg moest vluchten wegens uitbuiting.
De leerlingen leerden zo dat slavernij zelfs in ons eigen land voorkomt en kregen
informatie over de verschillende vormen van moderne slavernij. Ik besprak met
hen hoeveel verschillende vormen van slavernij en mensenhandel er zijn en hoe
de verschillende begrippen in de praktijk met elkaar verweven zijn. Want over het
algemeen hebben de leerlingen geen besef van de moderne slavernij dichtbij huis.
Door het verhaal heel dicht bij hun leefwereld te brengen, raakten ze meer doordrongen van dit thema. Ik vroeg bijvoorbeeld ‘Wie draagt er Nikes? Weet je dat veel
kleding gemaakt wordt door kinderen die uitgebuit worden en lange dagen moeten
werken?’ Dan gingen ze allemaal naar elkaars kleding kijken. ‘Jongens, ik wil jullie
niet je mooie spulletjes afpakken, maar wees je daarvan wel bewust.’
De kennis over het Nederlandse slavernijverleden van leerlingen moet worden
verdiept. Ze leren dat slavernij niet alleen vroeger bestond, maar nu nog steeds
bestaat. Maar hoe gaan we om met het spanningsveld tussen verleden en heden?
Daarom wil ik ook weten wat hun eigen visie op dit maatschappelijke vraagstuk is.
Op deze manier wordt het slavernijverleden gekoppeld aan de erfenis en
betekenis hiervan in onze huidige samenleving. Het doel van deze educatie is
immers de leerlingen te laten nadenken over en zich bewust te maken van het
thema vrijheid. Relevante vragen zijn dan: ‘Wat houdt vrijheid in? Wanneer tast
jouw vrijheid die van een ander aan? Wat is de betekenis van emancipatie? Zijn
alle mensen gelijk?’ Uitgangspunt is de vraag of afschaffing van de slavernij tot
vrijheid en gelijkheid leidt. Eén leerling zei: ‘Er is altijd ongelijkheid geweest.
Waarom zou dat nu veranderen?’ De leerlingen noemden ook de recente gebeurtenissen in Ferguson13 en Baltimore14 waar een Afro-Amerikaan werd gedood door
een blanke politieagent. Daardoor begrepen de leerlingen wel dat met afschaffing
van de slavernij het probleem niet definitief is opgelost. In een van mijn lessen
herinnerde ik aan de moordpartij in een zwarte kerk in Charleston, waarbij een
blanke jongen uit racistische motieven verschillende mensen doodde.15 Ik merkte
dat de leerlingen dit niet wisten, dat ze het nieuws niet hadden gehoord. Vooral
de vergeving die een van de nabestaanden van een slachtoffer uitsprak tegen de
dader was indrukwekkend. Ze zei: ‘Ik zou je in eerste instantie wel willen haten,
13 Na een overval op een supermarkt op 9 augustus 2014 in het Amerikaanse Ferguson, een voorstad

van St. Louis wordt rond 12 uur ‘s middags de zwarte tiener Michael Brown doodgeschoten door een
blanke politieagent. Later blijkt dat Brown ongewapend was. Zijn lichaam blijft lange tijd op straat
liggen (uit: NOS.nl).
14 In de Amerikaanse staat Maryland, zijn rellen uitgebroken na de begrafenis van Freddy Gray, een
zwarte Amerikaan. Hij stierf op 19 april 2015 aan zijn verwondingen. De 25 jarige Gray werd op 12 april
gearresteerd (uit: Nu.nl).
15 In de Emanuel Church in Charleston, heeft een blanke man negen kerkgangers dood geschoten. Ook
dominee Clementa Pinckney kwam daarbij om het leven. De dader, een blanke man van rond de 20,
liep de kerk binnen en opende het vuur. Hij had waarschijnlijk racistische motieven (uit: RTL nieuws
18 juni 2015).
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maar haat zit niet in mij. Liefde overwint haat.’ Dit drama op 18 juni 2015 is een
heel mooi begin voor een discussie over discriminatie en hoe je daarmee om kunt
gaan. Als vanzelf komen dan vragen op als: ‘Wil je wraak nemen? Wil je kwaad
met kwaad vergelden? Kun je wel vergeven?’ Soms moest ik elementen bijstellen.
Duidelijk was wel dat mijn persoonlijke geschiedenis en het tonen van de objecten
uit de educatiekoffer het leven in slavernij voor de leerlingen tastbaarder en reëler
maakten. Het uiteindelijke doel van dit educatiewerk is immers om de leerlingen
op een creatieve manier te laten reflecteren op slavernij, lijfeigenschap en vrijheid.

CONCLUSIES
Het draait in deze bijdrage om mijn persoonlijke ervaringen met de lessen en
presentaties in bewustwording van het slavernijverleden en cultureel erfgoed.
Deze lessen blijken een zeer welkome en waardevolle aanvulling te zijn op de
huidige curricula en modules in het onderwijsprogramma. Wetenschappers,
onderwijskundigen en onderzoekers zijn al jaren bezig met het begrip cultureel
erfgoed. Er zijn tal van debatten geweest en daaruit kwam naar voren dat er
uiteenlopende interpretaties en betekenissen van cultureel erfgoed bestaan. Het
begrip cultureel erfgoed heeft zich op verschillende manieren ontwikkeld, zowel
in het onderwijsveld als binnen de museale wereld. Daarbij blijkt dat erfgoed van
de slavernij als een gevoelig issue wordt ervaren, gezien en beschreven. Waarom
en hoe kun je daarmee omgaan?
Van 2009 tot 2014 zijn over dit onderwerp drie onderzoeksprojecten gelanceerd, maar ten aanzien van de educatie en presentatie is sinds de sluiting van het
NiNsee in 2012 de aandacht zeer beperkt gebleven. SSV wil dit veranderen en
juist als het gaat om lessen in bewustwording van ‘ons’ slavernijerfgoed hierin een
belangrijk rol spelen. Daarbij focust de SSV op vragen als ‘Wat is bewustwording
van ons cultureel erfgoed?’ en ‘Hoe creëer je deze?’ De missie van SSV is om met
behulp van onderwijsprogramma’s, tentoonstellingen, lezingen en erfgoedwandelingen het slavernijverleden vanuit verschillende invalshoeken onder de aandacht
brengen onder brede lagen van de samenleving. Voor Nederland ligt daarbij het
accent op de slavernij in de voormalige koloniën en handelsposten van de WIC
en de VOC, de Christenslaven en de moderne vormen van slavernij. Juist deze
brede insteek moet zorg dragen dat de programma’s, events en initiatieven goed
aanslaan.16 Duidelijk is bovendien dat ook mijn persoonlijke geschiedenis het
leven in slavernij voor de leerlingen tastbaarder en reëler maakte.
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Kathleen Gyssels

Ten huize van ‘Zamani’ Roemer: een gesprek
in het hart van Gent
Opgedragen aan Els Moor (†14 maart 2016) en UA Collega Joris Gerits († 26 juli 2016)

Foto Kathleen Gyssels

p donderdag 19 mei 2016 nam Astrid Roemer de P.C. Hooftprijs in ontvangst. De prestigieuze prijs is haar toegekend omdat Roemers romans
‘tegelijk scherpe en relevante interventies in het publieke debat zijn én
complexe literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname’. De jury
tekent ook op:

O

‘Ze verhaalt over ervaringen van ontworteld raken, en doet dat in een proza
dat zich losmaakt van literaire conventies. Ze durft risico’s te nemen, in de
constructie van romans, in haar taalgebruik, én in de onderwerpen waarover
ze schrijft.’
Naar aanleiding van de toekenning van deze prijs heb ik Roemer benaderd met
een verzoek om een interview voor Oso. Dit interview vond plaats te Gent op 31
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maart 2016. Ik had drie boeken mee als geschenk, waaronder mijn proefschrift
Filles de Solitude1 dat ze me meteen teruggaf: ‘Ik lees geen Frans!’ Toch toon
ik haar het korte huiswerk van twee naar het Frans vertaalde gedichten uit de
bundel Afnemend. Het behoeft geen betoog dat Astrid het jammer vindt dat de
Caraïben elkaar zo weinig kunnen lezen en daardoor elkaar relatief slecht kennen. Wel aanvaardt zij gretig het tweede en derde boek, de anthologie Adiosy van
Albert Helman en de bundel opstellen getiteld Het Labyrint van de bevrijding,
een reeks lezingen die plaatsvond aan de Universiteit Antwerpen samengesteld
door Paul Pelckmans en mezelf2, met daarin een bijdrage van Joris Gerits over
Roemer.3 Voor mij is Roemer een ‘Zamani’ of volgens Audre Lorde een vrouw die
de verschillende ongelijkheden (raciaal, gender, etnisch, enz.) op de korrel neemt.
Audre Lorde is ongetwijfeld als Afrikaans-Amerikaanse lesbische en politieke
schrijfster een boegbeeld geweest voor haar, maar Roemer is vandaag de dag
sterker met haar cordon ombilical, Suriname, verbonden, zo lijkt althans uit dit
vrijblijvend en ongestructureerd gesprek.
Nu ze haar memoires uitbrengt, Liefde in tijden van gebrek, bekruipt mij het
akelige gevoel dat, zoals ook andere schrijfsters van het Caraïbisch gebied dat
hebben, de druk tot het publiceren van romans en essays wel ’s verkeerd kan uitpakken. Trouwens, Roemer haalt zelf aan in recente interviews4 dat ook de schrijvers uit haar Surinaamse ‘bloedgroep’ op het einde van hun carrière kampten met
allerlei problemen. De tand des tijds zorgde ervoor dat ze niet toekwamen aan dit
genre, de memoires. Het omvangrijke autobiografisch boek leest als een cocktail
van haar laatste omzwervingen, van Edinburgh naar Den Haag, Amsterdam, Suriname en tenslotte Gent (zie pagina 333). De ondertitel van Liefde in tijden van
gebrek luidt Memoires van een thuisloze, en Roemer draagt het boek op aan drie
auteurs uit Suriname. Bea Vianen is haar eerste, grote voorbeeld, een geweldige,
welbespraakte vrouw die echter, zo vertelt Roemer aan Erik-Jan Harmens in haar
appartement aan de Vrijdagsmarkt te Gent, psychotisch is geworden. Daarnaast
is er Edgar Cairo, een jaar ouder dan Roemer (1948, Paramaribo): een vuurtoren
die op hetzelfde moment als zij in het literaire circuit is geraakt. Cairo publiceerde
maar liefst 32 titels in allerlei genres en was bovendien een geweldig performer.
Echter, psychotisch geworden, stierf hij aan een maagbloeding in Amsterdam op
16 november 2000. Tot slot is er Anil Ramdas die op 54 jarige leeftijd, op zijn
verjaardag (16 februari 2012) besloot uit het leven te stappen. Ontgoocheld in
het multiculturele debat dat spaak loopt. Volgens Astrid Roemer werd deze ta-

1

2
3

4
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Paris, L’Harmattan, 1996. Het boek werd in Suriname besproken in De Ware Tijd door Els Moor, die jarenlang een literaire column in dit dagblad verzorgde. Ze was een bruggenbouwster die als Anansie
verder kijkt naar hoe de Caraïbische archipel en de Guyana’s naar elkaar toegroeien; deze causerie
dragen we aan haar op.
Het Labyrint van de bevrijding. Tien postkoloniale auteursportretten; Kapellen, Uitgeverij Pelckmans,
1999.
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lentvolle NRC-journalist en essayist miskend. Surinaams erfgoed is dus niet naar
juiste waarde geschat, oppert Roemer, en misschien (dit is mijn interpretatie) is
deze P.C. Hooftprijs aan Roemer gedeeltelijk een soort goedmaking. Ook op de
Nederlandse Antillen verloren we in januari 2015 na een bewogen en moeilijk
schrijversbestaan een tijdgenoot van Roemer, Frank Martinus Arion. Roemer
kon bij hem schuilen en ze had overal een boek van Frank Martinus bij zich. Het
is dan ook geen verrassing dat Roemer de P.C. Hooftprijs op 19 mei aan haar
‘bloedgroepschrijvers’5 opgedragen heeft.
Tijdens ons gesprek haalt Roemer voorts flink uit naar de literaire wereld die
toch nog altijd een mannenwereld is: de prijzen zijn ook een mannending, en dat
geldt zeker ook voor de hoofdzakelijk mannelijke jury’s van de P.C. Hooftprijs.
Pauline Slot en Karin Amatmoekriem waren het als vrouwelijke leden van de
jury dit jaar roerend eens over Roemers verdienste. Met deze uitreiking wordt
dat enigszins gecorrigeerd. Bovendien gaat het om een vrouw die zich altijd
heeft afgezet tegen de mannelijke dominantie in de Surinaamse (en westerse)
maatschappij. Als ‘Zamani’, een verwijzing naar de Afrikaans-Amerikaanse,
lesbische feministe Audre Lorde6, uitte ze zich ook als niet-heteronormatief. Ook
in Afrikaans-Amerikaanse kringen zijn auteurs van Roemers generatie, zoals
Ishmael Reed en Toni Morrison, hun hoogtepunt voorbij. Zo werden Home
(2012) en Deliverance (2015), de laatste romans van Toni Morrison op minder
lovende toon onthaald.7 Lauw commentaar verscheen, idem dito voor Maryse
Condés mémoires, La vie sans fards (2012) waarin de Guadeloupese schrijfster
genadeloos (en wat mij betreft nodeloos) haar verleden en vooral amoureuze
perikelen blootgaf. De recensenten, vooral in Haïti, waren niet mals behalve een
héél defensieve lofrede van Rodney Saint-Eloi8), maar Condé gaat prat op haar
eigenzinnige, tegendraadse en vooral polemisch karakter. Ook de Guadeloupese
Simone Schwarz-Bart die het onuitgegeven werk van haar overleden man, André,
opnieuw op de rails zet, geeft toe dat het een gewaagde onderneming is. De weinige persartikelen wijdt ze dan weer aan de traagheid van het literaire apparaat.

5
6

7

8

Erik Jan Harmens, 3 mei 2015. Online. Beluisterd op 22 mei 2016. http://literatuurplein.nl/persdetail.js
p?persId=8698&pMode=auteur&pTekst=astrid+roemer&pFuzzy=0
Lorde (1934-1992) schreef in 1984 Zami, A New Spelling of My Name, waarmee ze als Zwarte activiste
opkwam voor haar coming-out. Haar werk maakte indruk op heel wat Caraïbische (en niet-Caraïbische) dichters, denk maar aan Leon Damas die haar poëzie reeds opnam in zijn vijftalige anthologie
van Afrikaanse diasporadichters (Présence Africaine, n° 57 (1966)) en verder in eigen gedichten naar
queerness verwijst met de gecodeerde aanspreektitel ‘Mézamies’ (“Foi de marron”, in Névralgies,
Présence Africaine, 1972). Damas werd onlangs nog geciteerd door Christiane Taubira in het woelige
debat voor “le mariage pour tous” (het homohuwelijk), in 2013.
Kirkus reviewer Don McLeese, May 8, 2012, online Accessed Friday 7 May 2016”: “(Morrison’s latest
novel] is a very short novel, barely longer than a novella, the kind of career capper we’ve come to
expect from other American greats who had established their reputation with larger-scope fiction:
Bellow, Roth, even Cheever’s last novel was much shorter than the ones preceding it, though the
short story was the province he ruled. And the setup, the framing, makes one fear that a particularly
short novel from Morrison might rely more on convention than she typically does.” https://www.
kirkusreviews.com/features/toni-morrisons-home/
Zelf dichter, uitgever en columnist. http://infohaiti.net/index.php/accueil/culture/3154-lla-vie-sansfardsr-ou-les-confessions-de-maryse-conde
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Zowel L’Etoile du matin (Morgenster) als L’Ancêtre en Solitude (beide in OSO
gerecenseerd9) stellen een beetje teleur. Misschien verwachten we iets anders dan
de inmiddels bekende boodschappen van deze generatie pioniersschrijfsters.
In Den Haag, jarenlang Roemers thuis, werd in februari jongstleden een expositie over haar werk in de Centrale Bibliotheek geopend. Roemer schitterde echter
door afwezigheid bij de opening. Nu het tweede deel van de autobiografie van
Roemer, getiteld ‘Liefde in tijden van gebrek’, verschijnt bij Prometheus, rekent
de ooit militante politica en schrijfster af met haar demonen: er zou een dubbelgangster Roemer al jaren aan de haal gaan met haar spullen en zich uitgeven voor
Roemer waardoor ze colloquia en honoraria misliep (zie pagina’s 164-165 aan
het eind van dit interview). Bij het eerste telefonisch contact heeft ze me meteen
’gewaarschuwd’ dat ik haar niet kon kennen! Dat het de andere Roemer was die
zich uitgaf voor haar. Niets vermoedend van dit alles, trof ik een fragiele schrijfster aan die mijn uitnodiging tot deelname aan een congres dit najaar (onder andere in Londen) afzegt omdat ze haar poes niet langer alleen kan laten. Ook haar
ogen spelen haar parten en het schrijven wordt een lastig proces. De plezierige
ontdekking dat, na jaren rondreizen en vele tijdelijke verblijven in Nederland, ze
als het ware mijn buurvrouw was in het hart van het historische Gent, maakte dit
interview des te makkelijker. Ik stak van wal met een eerste netelige vraag over de
discrepantie tussen de Engelstalige (en in die volgorde: Frans- en Spaanstalige) en
Nederlandstalige literaire producties uit de Antillen.
Gyssels: ‘Hoe verklaar je de toch wel bedroevende situatie van de Surinaamse
literatuur, zeker als je dat vergelijkt met de toch wel veel productievere Frans-,
Engels-, en Spaanstalige literatuur?’
Roemer: ‘Alles is historisch te verklaren. Suriname was een wingewest; Nederlanders waren niet echt van plan om zich er langdurig te vestigen; alles was
afgestemd op profijt en handel. Maar vandaag de dag is er vooral een schrijnende
en zorgwekkende toestand van het Nederlands. Deze taal gaat verloren, zelfs al
op basisschool. Waar mijn moeder (lerares) keurig Nederlands aanleerde, zodat
ik ook Nederlandse literatuur verorberde, hebben vandaag de dag de Surinamers
geen echt fundament.’
Gyssels: ‘Betekent dat dat inheemse talen (er zijn er 25 in Suriname) wel opgang maken en officieel worden in het onderwijs?’
Roemer: ‘Nee, ook het Sranan Tongo gaat achteruit. Er wordt een soort lingua
franca van gemaakt door alle verschillende talige situaties; voeg daar nog bij de
vele migraties van Brazilianen en Guyanezen, van overal en je hebt in Paramaribo
een Babel. Trouwens het Engels vaart er ook niet veel beter, en het Portugees,
Spaans komt dan ook nog ‘s de zaak complexer maken. Dat maakt dat er mentaal een leegte is, want een moedertaal structureert wel degelijk je geest, en de
generatie van de toekomst zit ’op droog.’
Gyssels: ‘Zou het invoeren van creative writing schools een oplossing kunnen
9
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zijn voor aankomend talent ter plaatse? Ik denk met name aan de HaïtiaansAmerikaanse Edwidge Danticat die dankzij creative writing schools haar talent
leerde gebruiken om meer dan alleen een verhaal neer te pennen.’
Roemer: ‘Werkelijk? Dat wist ik niet (van haar). Het zou best een oplossing
kunnen zijn en eigenlijk hebben wij dat gehad, maar met het overlijden van Els
Moor die een stuwende kracht was, dreigt heel wat literaire spirit verloren te
gaan. Literatuur is inderdaad meer dan een verhaal doen, het is de manier waarop
het gedaan wordt die telt. Persoonlijk betreur ik het dat ik op school geen Javaans
en Hindostaans heb geleerd.’
Gyssels: ‘Die vele verschillende bevolkingsgroepen om je heen hebben je wel
bewust gemaakt van de enorme culturele rijkdom in Suriname.’
Roemer: ‘Ja, en het mooie is dat er ruimte was voor iedereen; ik bedoel, je
hoefde niet per se multicultureel te willen zijn; je aanvaardde de inter-ethniciteit
en iedereen had gewoon zijn eigen ruimte.’
Gyssels: ‘Zoals Glissant het stelt: ‘échanger sans changer’, je eigenheid bewaren
en toch de diversiteit koesteren. Dit principe wordt ook door Condé verdedigd:
‘l’unité dans la diversité.’
Roemer: ‘Ja, dat vond Anil Ramdas zo mooi aan mij; hij vond het vreemd dat
ik zo opging in de andere culturen en toch mezelf bleef. Ik absorbeer de ander,
maar dat doen jullie Vlamingen ook heel mooi, jullie zijn de meest kritische
Europeanen doordat je zoveel overgenomen hebt zonder je aan de vreemdeling te
ergeren. Dat vind ik hier in België algemeen zeer prettig! En ik verklaar het vanuit
een soort katholieke achtergrond, met een zekere ‘barmhartigheid’.”

DUBBELSPEL (FRANK MARTINUS ARION)
Gyssels: ‘Jouw komst naar Gent is een vlucht voor een malafide zaak waar jij het
slachtoffer van bent geworden. Een andere Astrid Roemer zou met jouw boeken
(inboedel) en zelfs bankkaarten aan de haal zijn gegaan. Deze ‘retraite’ in Gent
(eerst dicht bij een klooster in de Burgstraat te Gent), nu hier aan één van de
oudste marktpleinen van de stad, betekent dat je ook meer en meer op afstand
werkt en digitaal leest.’
Roemer: ‘Ja, maar het schrijven doe ik nog steeds in eerste instantie met pen,
later pas op de pc. Straks (27 april) komt bij Prometheus het volgende werk uit,
het zijn mijn memoires, getiteld: Liefde in de tijden van gebrek.’
Gyssels: ‘Aha, met een knipoog naar Garcia Marquez, Nobelprijswinnaar
1981, persoonlijk vind ik El amor en tiempos de cólera zijn beste boek.’
Roemer: ‘Juist, maar ik borduur verder op de liefde dat altijd een belangrijk,
zo niet het belangrijkste thema is geweest.’
Gyssels: ‘Een voorlaatste punt dat ik graag even met jou bespreek is lichamelijkheid en de conflictueuze en taboesfeer die er in de Caraïben, met name op de
Franse Antillen rond homoseksualiteit en andere geaardheid bestaat. Misschien
weet jij dat Christiane Taubira, jouw generatie, als minister een dichter uit Cayenne citeerde waar ik mij nogal over “ontferm”: Leon G. Damas.’
Roemer: ‘Nee, dat wist ik niet maar dat lijkt mij hartstikke interessant. Kijk,
Edgar Cairo, Leo Ferrier, en ook Anil Ramdas en zoveel andere gekleurde manKathleen Gyssels Ten huize van ‘Zamani’ Roemer: een gesprek in het hart van Gent
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nen uit Suriname hadden de grootste moeite om het stereotiepe beeld van de
zwarte macho te bestrijden, hun vrouwelijke kant te durven laten zien en hun
diepe gevoelens te laten blijken. Ook van kindsbeen af is dat een probleem, dus
jouw werk over Damas is razend interessant in dat opzicht! Ook vrouwen zijn
slachtoffer geweest van stereotiepe verbeelding en hebben dat in hun schrijverschap aangekaart: ik denk aan Simone Schwarz-Bart. Hoe gaat het met haar?’
Gyssels: ‘Ze brengt nieuw werk uit van haar man, André10. Jammer genoeg
kan het niet tippen aan Le Dernier des Justes of La mulâtresse Solitude, maar
het is wel een illustratie van creoliteit11 en het is getuigenisliteratuur over twee in
elkaar “verweven” niet te beschrijven drama’s: slavernij en Shoah.’
Gyssels: ‘Een laatste punt dat ik wil aanhalen omwille van mijn eigen onderzoek en aanzet tot een nieuw boek, A Diaspora in a Diaspora: Jews in Caribbean
Literature, is de specifieke relatie tussen joden en Creolen in jouw thuisland
Suriname.’
Roemer: ‘Overal in Suriname waren joodse families met namen als Elias, enzovoort; zij waren vaak bedrijvig in de textielhandel en zetten de norm in de mode.
Dit werd na de onafhankelijkheid overgenomen door de Hindostaanse families,
maar de artisanale couture, de fabrieksmode, verdween zo goed als overal. Op
de mulo zat ik tussen moslims en Chinezen, tussen hindoes en joodse kinderen
en dat was geen enkel probleem. Geen sprake van antisemitisme of onverdraagzaamheid. De joodse kinderen werden naar de rooms-katholieke kerk en school
gestuurd; joodse verenigingen gaven geld voor de opleiding aan diezelfde roomskatholieke scholen. Mijn boezemvriendin bleek een joodse te zijn. Ik besefte toen
ze trouwde met nota bene de jongen op wie ik als twaalfjarige stiekem verliefd
was, hoe ver wij van elkaar stonden! Mijn evolutie is dat ik mijn Afro-Creoolse
“roots” relativeer en loskom van dat nostalgische Afrika-identiteitsgevoel. Ik
vervreem daarom niet van mijn eigen zelf.12’

CODA: ZOLANG IK LEEF BEN IK NIET DOOD (2004)
Er bestaat een mythe van de onvermoeibaar, eeuwig jonge auteur die steeds weer
uitpakt met nieuwe ideeën en originele opzetten. Liefde in tijden van gebrek getuigt klaarblijkelijk dat Roemer haar uiterste best blijft doen om terug te komen
na meer dan tien jaren stilte. De bekroning door de prestigieuze prijs getuigt van
de waardering voor haar bekendste boeken Over de gekte van een vrouw, 1982,
de trilogie die als ‘Roemers drieling’ werd gebundeld in Onmogelijk Moederland:
Gewaagd leven (1966), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1998) en fungeert misschien wel als goedmaking voor de gemiste kans van deze lof aan haar
drie Surinaamse bondgenoten. In elk geval hoop ik dat de P.C. Hooftprijs (waaraan een bedrag van zestigduizend euro is verbonden) Roemer uit de ‘invloedssfeer
10 Afnemend, bespreking Jos de Roo (2012) bespreking in OSO (2): 353-355.
11 Zie Gyssels (1998) ‘Creoliteit en vrouwelijkheid op het toneel, Je knappe kapitein van SSB’, Tijdschrift

voor Genderstudies 1 (2): 40-45.
12 De wereld heeft gezicht verloren door Cindy Kerseborn is een documentaire over Roemer. In afzon-

dering bleek ze te hebben gewerkt aan gedichten, een libretto en haar autobiografie. In de afgelopen
jaren publiceerde ze alleen een bundel met 21 liefdesgedichten Afnemend (2012, 125 exemplaren).
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van waanzinnigen’ haalt (p. 164) waarvan ze nu beweert het slachtoffer te zijn.
Aan de lezers van Oso schenkt haar uitgever Prometheus enkele passages die
getuigen van haar dubbelgangstersyndroom (zie de pagina’s na dit interview).
Recensenten13 namen haar op de korrel en ook haar thuiskomen in Gent, de stad
van Keizer Karel. Haar nieuwe vestiging, dicht bij het Gravesteen, heeft meer weg
van een burcht waar ze zich in verschalkt dan van een ‘room of one’s own’ waar
ze aan een volgend boek werkt. Op dit moment heeft ze naar eigen zeggen rust
nodig en kijkt ze van een veilige afstand naar de buitenwereld.

Pagina uit Liefde in tijden
van gebrek van Roemer
plaatsen (met dank aan
Prometheus)

13 Zie de bespreking in De Volkskrant van Arjan Peters (23 april 2016).
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Michiel van Kempen

Astrid Roemer en de wording van de
moderne migrantenpoëzie

DRIE VERSIES VAN EEN GEDICHT
ik wacht

ik wacht
bij de surinamerivier
waar lucht en licht
in water hangen
zee en rivier elkaar ontvangen
eb en vloed
golven van verlangen
ik wacht
adem met deining van troost
water zucht
over mijn gezicht
waarheid van zijn
tussen lucht en mij
ik wacht
afval aan oever met mij
sputum wordt golf
golf wordt rimpel
rimpel mijn gezicht
ik wacht
regen wordt rivier
zij overspoelt mij
zie zon noch sterren
heb geen gezicht

Michiel van Kempen Astrid Roemer en de wording van de moderne migrantenpoëzie
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ik wacht
water verlaat mij
rivier trekt weg
poel van aarde staart
mij aan
waar ben je
[uit: Sasa mijn actuele zijn, 1970, p. 43]

ik wacht bij de surinamerivier
waar lucht en licht in water hangen
zee en rivier elkaar ontvangen eb en vloed
golven van verlangen. ik wacht adem met deining
van troost water zucht over mijn gezicht waarheid van zijn
tussen lucht en mij. Ik wacht afval met mij sputum wordt
golf wordt rimpel mijn gezicht! Ik wacht regen wordt
vloed en overspoelt mij zie zon noch sterren
heb geen gezicht. Ik wacht water trekt weg
rivier verlaat mij poel van botten
staart mij aan: WAAR BEN JIJ?
ik wacht aan het noordzeestrand
[uit: En Wat Dan Nog?!. 1985, p. 29]

ik wacht bij de surinamerivier
waar lucht en licht in water hangen
zee en rivier elkaar ontvangen eb en vloed
golven van verlangen - ik wacht adem met deining
van troost nacht zucht over mijn gezicht waarheid van zijn
tussen dag en mij - ik wacht afval met mij sputum wordt
golf wordt rimpel mijn gelaat - ik wacht regen wordt
vloed en overspoelt mij zie zon noch sterren
heb geen gezicht - ik wacht water trekt weg
oever verlaat mij poel van botten
staart mij aan: waar ben jij
ik wacht bij het noordzeestrand
waar lucht en licht in water hangen
zee en rivier elkaar ontvangen eb en vloed
[uit: NoordzeeBlues. 1985, p. 19]
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Het creatieve werk van de Surinaamse schrijfster Astrid Roemer (* Paramaribo
1947) omvat tot op heden zeven romans, zeven bundels met novellen of verhalen,
zes dichtbundels, vier toneelstukken, twee autobiografische boeken en één bundel
columns. Dan is er nog een vertaald boek (van Alice Walker), een bloemlezing
van verhalen van andere auteurs en een toeristengids.1 Verder zijn er nog tien
niet-gedrukte theaterteksten (stukken die veelal wel zijn opgevoerd) en voorts
verspreid talloze essays, verhalen, gedichten en liedteksten. Naar Roemers eigen
zeggen is een nieuwe roman en nog meer werk in aantocht. Met uitzondering van
haar eerste dichtbundel en haar debuutroman Neem mij terug Suriname, publiceerde zij al haar werk bij Nederlandse uitgeverijen. Met dat oeuvre heeft zij een
reputatie gevestigd van de meest spraakmakende Nederlandstalige schrijfster uit
het Caraïbisch gebied. In haar geboorteland Suriname zijn het vooral haar vroege
boeken die populariteit genieten; later werk – van na 1982 – heeft sterk te lijden
gehad onder de economische malaise die de boekenimport praktisch stillegde.
Bovendien vindt haar sterk literaire taalkleuring in Suriname nauwelijks een
literair onderlegd publiek.
De bekendmaking op 15 december 2015 van de toekenning van de P.C. Hooftprijs aan Astrid Roemer en de uitreiking op 19 mei 2016 betekenden veel méér
dan de bekroning van een oeuvre: het was voor het eerst dat aan een zwarte
auteur binnen het Nederlandse taalgebied deze prestigieuze prijs werd toegekend.2 Vrouwen waren toch al nooit ruim bedeeld bij deze prijs en het is dan ook
opmerkelijk dat Astrid Roemer niet eerder de Anna Bijnsprijs kreeg, die immers
in 1985 was ingesteld, omdat vrouwelijke auteurs zich mateloos irriteerden aan
de masculiene jurering voor de P.C. Hooftprijs.
De toekenning aan Roemer was ook in die zin een verrassing, omdat zij jarenlang amper iets van zich had laten horen. Enkel een zeer fraai vormgegeven bundel met 21 liefdesgedichten verscheen in bibliofiele oplage bij Buku Bibliotheca
Surinamica in Amsterdam in 2012 onder de titel Afnemend.
Roemers oeuvre had in 1970 een bescheiden aanvang genomen met een dichtbundel in eigen beheer in Suriname en zijn hoogtepunt gevonden met drie romans
in de jaren negentig: Gewaagd leven (1996), Lijken op Liefde (1997) en Was
Getekend. (1998), waarmee zij de laatste roerige decennia van de Surinaamse
geschiedenis groots neerzette. De trilogie verscheen in 2001 in één kloeke band
onder de verzameltitel Roemers drieling en in 2016 nogmaals als Onmogelijk
moederland. In de perscommentaren bij de bekendmaking van de P.C. Hooftprijs-2016 werd bijna uitsluitend aandacht besteed aan die romantrilogie. Dat is
wel begrijpelijk, want ze was Roemers artistiek meest ambitieuze schrijfproject
geweest. Tegelijkertijd zegt die aandacht ook veel over de wijze waarop Suriname
in de Nederlandse media geframed wordt: Suriname is toch vooral deel van het
weinig hartverheffende einde van de Nederlandse koloniale geschiedenis in de
1
2

Een overzicht van het gehele werk heb ik elders gegeven (Van Kempen 1991). In dit artikel zijn enkele
(gewijzigde) passages verwerkt van Van Kempen 1986.
Alle commotie die de prijstoekenning binnen het literatuurbedrijf veroorzaakte heb ik geanalyseerd
in Van Kempen 2016.
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wereld, en – met het ten tonele komen van een militair regime in de jaren tachtig
– ook van een tragedie die aan beide zijden van de oceaan diepe, onuitgekerfde
wonden heeft nagelaten.
Is er over de literaire Werdegang van Astrid Roemer veel te zeggen aan de hand
van de ontwikkeling van haar proza – van een migranten-identiteitsproblematiek
naar een grootse verbeelding van de trauma’s van een militair apparaat – er is ook
veel over haar literaire ontwikkeling te zeggen als we kijken naar het fijnzinnigste
deel van haar werk: de poëzie. Er is immers ook niemand die zal beweren dat
Beethovens strijkkwartetten in artistiek opzicht onderdoen voor zijn symfonieën.

DEBUUT
Sasa mijn actuele zijn heette de uitgave waarmee Astrid Roemer in 1970 haar
debuut maakte. De langwerpige bundel, verschenen onder het pseudoniem Zamani, was een bundel over het neger-zijn - ‘neger’, een woord dat in die jaren een
geuzennaam werd bij auteurs als Frank Martinus Arion, Edgar Cairo en Astrid
Roemer. Het zich-neger-voelen was een beleven van de négritude dat voor hen en
voor een flink aantal mindere goden uit de schrijvende Caraïben niet los gezien
kon worden van een eeuwenlange, trieste geschiedenis van de zwarte mens in de
zogenaamde ‘Nieuwe Wereld’, èn van de weg die die wereld nog wachtte.
Sasa gaf gedichten met een regellengte van gemiddeld drie, vier woorden: ‘voor
Suriname’, ‘de aarde bloedde’, ‘winti’, ‘twee tongen’, ‘koloniaal souvenir’, om
maar een greep te doen. Met dat debuut toonde Roemer dat poëzie voor haar allerminst een vrijblijvend woordspel was – dat is het voor Roemer nooit geweest –
maar een deel van de strijd om het eigen Zijn van de zwarte mens. Die overtuiging
werd met een felheid beleden waarin geen plaats was voor nuanceringen. Haat
was in verschillende gedichten tastbaar aanwezig.
jullie met je zedige hoofden
je kalme walsen
je rokkostuums
je zwarte sleeën
je betaalde liefdes
je stijve lichamen
je nuchter verstand
je miljarden
jullie willen wij uitmoorden
[p. 36]

De poëzie was vooralsnog de stem van een collectiviteit: evenmin als zij zich kon
ontrukken aan een schematisering van verhoudingen – zoals in praktisch alle
strijdvaardige poëzie –, kende zij veel psychologische nuancering.
Hoezeer deze poëzie onder woorden bracht wat velen bezighield, bleek wel in
de jaren die volgden, toen Surinaamse ‘dichters’ als paddenstoelen uit de grond
schoten. De een riep nog harder dan de ander, men had de kunst van eerder ver192
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schenen werk goed afgekeken en zich een vocabulaire van vijftien antikoloniale
termen en vijf dito beelden eigen gemaakt en gooide poëzie op de markt zoals
de mannetjes van de gele Fernandes-bestelwagentjes hun broden en zoete bollen
over Paramaribo uitstrooiden. Het poëtisch residu was echter niet bijster groot,
de enkeling die oorspronkelijk werk afleverde ging in al dit verbaal geweld ten
onder. Vier decennia na het qua poëzieproductie topjaar 1975 – het jaar van de
Surinaamse onafhankelijkheid -, zitten wij met het probleem om dóór die stapel
dichtbundels en dichtbundeltjes heen, Zamani’s/Roemers Sasa in het juiste perspectief te zien en recht te doen.
Dat een aantal gedichten uit Sasa nu gedateerd aandoet, zit ‘m natuurlijk ook
in het feit dat de inzet van de strijd die veel gedichten tot onderwerp hebben,
niet meer actueel is. Of beter: de inzet van die strijd is verschoven, het zicht erop
is beter geworden en er is een andere inhoud aan gegeven. Misschien is pas na
Suriname’s politieke onafhankelijkheid duidelijk geworden wat de werkelijke
diepte is van een begrip als vrijheid. Woorden als ‘imperialisme’, ‘zelfstandigheid’
en ‘revolutie’ kregen na 1975 een andere connotatie. Met andere woorden: de
‘revolutionairen’ van vóór 1975 hadden zich keurig in het systeem ingepast. En
toen dan in 1980 de ‘revolutie’ haar tanden liet zien, draaide de semantiek van
de genoemde woorden opnieuw een flinke slag.
Als we constateren dat de dichters na Astrid Roemer de lezing van haar debuutbundel nu vertroebelen, moeten we daaruit dan de conclusie trekken dat zij
niet in staat was om in 1970 die vorm aan haar poëzie te geven die de tand des
tijds kon weerstaan, ongeacht wat er zich op het historisch plan zou afspelen?
Ja, in zekere mate is dat zo. Veel poëzie uit Sasa kent een te weinig dwingende
vorm. Door weinig taal in korte regels over een bladzijde uit te smeren, krijgen
de woorden een gewicht dat niet helemaal evenredig is aan wat er staat. Slechts
enkelingen onder het dichtende volk, weten zo’n bouwprincipe overtuigend over
te brengen. Bij Zamani kwam daarbij dat die kortheid van de versregels vaak een
uitvlucht bood om het onderling verband tussen woorden niet verbaal te hoeven
uitdrukken. Zo’n zwaktebod is mijns inziens het gedicht ‘frustratie’:
spiraal van leven
maakt me
lang
doorzichtig
dun
ik glijd poreuze
vlakten
in
bloedrode misdaad
gelige liefde
zwarte wanhoop
zilveren
korruptie
poreus leven
Michiel van Kempen Astrid Roemer en de wording van de moderne migrantenpoëzie
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ik
zonder bloed
zonder ziel
geen doel
gemaakt door
spiraal van leven
begrijp alles
kan leven
[p. 39]

De mededeling dat de spiraal van leven de ‘ik’ lang, doorzichtig, dun maakt is
in onvoldoende mate verantwoording voor de rangschikking van de woorden en
de langgerekte vorm van het gedicht, temeer daar zoveel andere gedichten zich
van dezelfde vorm bedienen. Niet duidelijk is waarom ‘ik glijd’ en ‘poreuze’ op
één regel staan en ‘zilveren’ en ‘korruptie’ niet - dat zou de parallellie met de
voorgaande regels bevorderd hebben (typerend voor Sasa is de voorname rol die
de kleuren is toebedeeld).
Overigens bevatte Sasa niet alleen strijdpoëzie. Een aantal gedichten beschreef
de relatie tot een geliefde, op een wijze die weinig afweek van wat al eeuwenlang
over liefde en verliefdheid wordt gezegd; het is waar: de Surinaamse literatuur
had heel wat in te halen. De eerste strofe uit ‘aan jou te denken’:
aan jou te denken
is liggen bij de waterkant
luisteren naar kreunend water
troostende wind
zuchten
[p. 45]

Naar inhoud kunnen deze gedichten gezien worden als jeugdverzen, naar de vorm
geldt dat voor de hele bundel Sasa die gedichten bevat uit de jaren 1967-1969,
dus van een Astrid Roemer tussen haar 20ste en 22ste levensjaar.
Maar ook al kan men wat Sasa betreft niet spreken van een meesterschap in
de beheersing van de vorm, toch ziet de lezer in veel gedichten een zoeken naar
een oorspronkelijke verwoording, een originaliteit die men in veel poëzie uit de
jaren zeventig tevergeefs zoekt. Roemer was weliswaar niet de eerste die zich
tegen koloniale overheersing en voor een opwaardering van de zwarte huid uitsprak, zij kan wel gerekend worden tot de eersten van de tweede golf Surinaamse
onafhankelijkheidsdichters. De eerste golf had zich opgericht na de verschijning
van de bundel Trotji (Aanhef) van de dichter Trefossa in 1957 en had inmiddels
gecanoniseerde dichters voortgebracht als Michaël Slory, Shrinivási en Bernardo
Ashetu. De tweede golf begon met Astrid Roemer en Edgar Cairo en zou in 1975
haar grootste hoogte bereiken. Astrid Roemer kan het niet helpen dat sommige
van de door haar al vóór 1970 gebezigde woorden en zinswendingen, na 1970
als een muntstuk van hand tot hand gingen, totdat er geen afbeelding meer op
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het muntstuk te ontwaren was. Haar pogen om een eigen taal te creëren slaagt
in een plotseling opduikend beeld dat verrast, in een oorspronkelijke strofe soms,
in enkele als geheel geslaagde gedichten, die ook na geruime tijd zijn blijven
beklijven, zoals ‘ik wacht’ en ‘ode aan Curaçao’ dat terecht door Shrinivási werd
opgenomen in een drie maal herdrukte bloemlezing, Wortoe d’e tan abra [Woorden die overblijven]. Wat Sasa duidelijk maakte, was dat er in deze poëzie méér
school dan een gemiddelde rijmelaar. Het wachten was op de vervolgaflevering.

LESBISCHE POËZIE?
Die vervolgaflevering zou vijftien jaar op zich laten wachten: in 1985 verscheen
bij Lesbische Uitgeverij Furie - inmiddels alweer lang ter ziele - de bundel En Wat
Dan Nog?!. Nog hetzelfde jaar zag bij Uitgeverij De Geus NoordzeeBlues het
licht. Stilgezeten had Roemer in de tussenliggende jaren bepaald niet, want drie
romans, twee novellen, acht theaterstukken en twee hoorspelen kwamen onder
haar hand vandaan. Zij ging door en ontwikkelde met de jaren haar schrijftalent
in een gevecht met steeds nieuwe vormen en technieken. Zoals het proza van
haar romans evolueerde van het in veel opzichten nog onbeholpen Neem mij
terug Suriname (1974) tot het veel rijpere Over de gekte van een vrouw (1982)
en uiteindelijk de grootse trilogie Roemers drieling, zo ontwikkelde zich haar
poëzie van de geschematiseerde patronen van Sasa tot de complexiteit van de
taalexploraties van En Wat Dan Nog?! en NoordzeeBlues.
Het staat buiten kijf dat het taalvermogen van Astrid Roemer zich in haar
schrijverscarrière buitengewoon vergroot heeft. De bundels uit 1985 lieten zien
hoezeer het scala van mogelijkheden die haar taalbeheersing haar biedt, verrijkt
was. En Wat Dan Nog?! zal door veel lezers zelfs als bijzonder grillig ervaren
worden. Roemer bespeelt daarin verschillende registers van emotie met uiteenlopende wijzen om die te verwoorden: ironisch, sarcastisch, gevoelig, sentimenteel,
zakelijk, sober, barok, met en zonder hoofdletters, met en zonder interpunctie,
met de Reviaanse verbinding door de ampersant (&), met het schrijven van getallen in cijfers, en altijd: overladen met beeldspraak en/of woordspelingen. Het is
niet mis wat Roemer in taal presteert. Kleine taalverschuivingen brengen net die
spanning die het keurmerk van de poëzie uitmaken: ‘strijd schaffen’, ‘schrik niet
toe’. Een treffend beeld als ‘in de verste uithoek van de dag’ of een zin waarin
meer betekenislagen meespelen: ‘Jouw Ogen Afrikaanse Vrouw/Zoeken Verhaal
Voor De Korst Die Jouw Kwetsuren Bedekt’. Soms loopt Astrid Roemer zelfs
iets te graag met die taalvondsten te koop. De laatste regels van de gedichten
zijn bijna altijd zeer nadrukkelijk: ‘Mijn landschap/wordt ravijn’, ‘Het Zijn Jouw
Ogen Mijn Madonna’, ‘in bed is onze eenzaamheid tomeloos’, ‘de sporen zijn vers
maar de kleden hersteld’, ‘Mijn God: Hoe Jij In Menig Borst Overleeft’, ‘want
de andere kant is onrust tot over het graf’. Die mededelingen, in hun nadrukkelijkheid versterkt door hun terminale positie, door hun kapitalen en door een
witregel die ze van de andere regels scheidt, hebben vaak te weinig tegenwicht in
de eerdere regels. Al het gewicht van een poëem komt op het eind te liggen, van
een afgewogen geheel is dan geen sprake en daarmee wordt de indruk versterkt
dat die gedichten zijn opgetrokken rond één taalinval. En wat dan nog?, kunnen
Michiel van Kempen Astrid Roemer en de wording van de moderne migrantenpoëzie
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we ons afvragen, zou dat niet juist Roemers bedoeling kunnen zijn? Ik geloof van
niet. In een aantal gevallen stelt ze die laatste mededeling ook voorop in het gedicht, daarmee dus een cyclische structuur aan het gedicht verlenend, en derhalve
bewust naar eenheid strevend. Soms slaagt die opbouw, zoals in ‘de andere kant is
onrust onder het kruis’ waar de beginregel gevarieerd als laatste regel terugkeert.
Soms doet ze te geforceerd aan, zoals in ‘Wie Is Die Vrouw Wier Borst Ontbladert
In De Lente’. In zo’n geval krijg je de indruk dat Roemer toch teveel heeft toegewerkt naar het waarmaken van de ondertitel van de bundel: liederatuur - een
aardige term, maar niet een vlag die de hele lading dekt, daarvoor heeft een aantal
gedichten te weinig lied en teveel cerebraliteit in zich.
Storend wordt het als die laatste, toch al zo nadrukkelijke versregel, ook nog
eens in volstrekt overbodige hoofdletters wordt geschreven. Dat is bijvoorbeeld
het geval met dit gedicht, dat bovendien lijdt onder de ‘oude’ Sasa-kwaal dat het
verband tussen de strofen (en met name de laatste en de daaraan voorafgaande
versregels) te weinig ingevuld wordt - een merkwaardige constatering ten aanzien
van een poëzie die op andere punten soms zo overdreven duidelijk wil zijn:
waarom ik schrijf blijft
onbegrepen met jou ontstonden
kunstweeën die zingen van Jou Heb Ik Lief
en ik weet niet Wie Je Bent Zo Goddelijk Meer Powesie
ik wil nog
dat je ‘s morgens komt
in kleden die ik ken maar
hoe je lachte toen ik zei Jouw Liefde Doet Pijn
is een ziekte waaraan ik wen
sinds ligt mijn lied onbemind en leeg
scharen zich helers rond me
liefste mijn vrucht heeft
jou niet gevoed
Zij Draagt De Kleur Die Jou Vervloekt
[p. 9]

In het volgende gedicht, dat er op ‘t eerste gezicht ook zeer polyfyletisch en grillig
uitziet, stoort de veelvormigheid niet. Er is een betere concentratie op één gebeuren dat ironisch bekeken wordt en alles wordt dan door de laatste regel nog in
een relativerend licht gezet:
dertig centimeter
tussen jouw lippen en de mijne
zetten we dagelijks om in uren
196
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angstvallig staren plus 16
weken nervositeit &
slapeloze nachten
begeleid door tophits
over onze mannen - over onze kinderen - over onze huizen
over onze kleren - over onze kwalen - over onze lijnen
over onze moeders - over onze zusters - over ons
werd niet gepraat
maar op je verjaardag bracht ik 40 rozen
sindsdien is het jouw belegen huiswijn die afstand schept;
bezopen in de gelagkamer van mijn leven hikt mijn geliefde:
Een Ochtend Nat Van Gemeenschap Met De Nacht Roemt
De Eeuwige Love Story: Liefde Is Leugen
(maar wie spreekt de waarheid) [p. 22]

NOORDZEEPOËZIE
Ik ben natuurlijk eerst bij de vorm van Roemers poëzie blijven stilstaan, omdat
het juist de vorm is die maakt dat veel poëzie uit Sasa gedateerd aandoet. Aleer ik
iets zeg over de inhoud van de beide bundels uit 1985, wil ik nog enkele opmerkingen maken over de vorm van de poëzie uit NoordzeeBlues. Sterker nog dan in
En Wat Dan Nog?!, valt in NoordzeeBlues op hoeveel langer de versregels zijn
geworden ten opzichte van die in Sasa. Ik zie daarin zeker een indicatie omtrent
het zelfvertrouwen van Astrid Roemer als schrijfster. Hoewel verre van gelijkvormig, doet Roemers tweede, in 1985 verschenen bundel veel harmonieuzer aan.
De gedichten lijden zelden aan het euvel dat ze tonen vanuit één regel of inval
gegroeid te zijn. De dichter(es) stuurt niet naar één punt, blijft wel helder in haar
visie. Toch zet ze ook hier - juist hier - alle taalzeilen bij, en dat zal Roemer ook
wel altijd blijven doen. Ze schuwt het felle gedicht niet, ze creëert eigen woorden
(jij engelt met de zon - p.56), roept vele stijlmiddelen te hulp, zoals deze subtiele
antithese: ‘ze hebben hun haren ontgolfd in de branding’. NoordzeeBlues geeft
veel traditioneel ‘mooiere’ gedichten. Ik waag het zelfs te beweren dat een aantal
gedichten, de hele vierde afdeling, ‘ik zag haar huilen’ en de prachtige apotheose
‘hart, laat mij met rust’ tot het beste behoort wat de Nederlandstalige Surinaamse
migrantenpoëzie heeft opgeleverd. Daartoe moet ook zeker dit gedicht gerekend
worden:
wend niet het gezicht af - mijn moeder
ook ik ben stukgewaaid maar
afstand krimpt en er is geen ruimte zonder jou
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wereldzeeën zijn bevaren
kronkelpaden bezocht - helaas
mijn vergezichten zijn als galjoenen
geloogd door handen die eeuwig pagaaiden
stroomopwaarts - mijn geliefden hebben roerloos gekoerst
naar hun kusten mijn moeder
het duel met de wind is als spiegels
die breken het zoeklicht
naar god
om de nacht te ontmaskeren zijn schepen verbrand
en de regen rent naakt achter mij
waar jij doolt waait op het stof
het verstopt onze nadagen
het heult met de zon
wij liggen verankerd - mijn moeder
mijn voet is zeewaardig en
de bruggen staan open en
de zeilen staan bol
wij zijn niet afgedreven - geen ogenblik
gehavend zijn wij
wend niet het gezicht af - mijn moeder
ook ik ben stukgewaaid maar
afstand krimpt en er is geen ruimte zonder jou [p. 32]
Surinaamse migrantenpoëzie, de term is gevallen en móet wel vallen bij het
bovenstaande gedicht. Het is duidelijk dat er zich in het anderhalve decennium
tussen Roemers eerste en volgende poëziebundels een beslissende ontwikkeling
heeft voltrokken. Het is de vraag of Roemers 1985-bundels ooit in Suriname
geschreven hadden kunnen zijn, naar vorm èn naar inhoud. Haar artistieke
voedingsbodem heeft Astrid Roemer ook in belangrijke mate in Europa gevonden (of misschien moet ik zeggen: die heeft ze gevonden búiten Suriname). Met
andere woorden: er loopt een duidelijke breuklijn tussen Sasa enerzijds en En
Wat Dan Nog?! en NoordzeeBlues anderzijds. Die breuklijn markeert de volwassenwording van Roemers schrijverschap èn van de moderne Nederlandstalige
migrantenliteratuur uit de West (want natuurlijk waren er in het interbellum al
de oude meesters Albert Helman en Cola Debrot geweest).
In het voorwoord van Sasa schreef Roemer nog: ‘Mijn volk, zwarte Surinamers, dat in geen enkel opzicht, onder geen enkele omstandigheid de minste
behoefte voelt zich te identificeren met alles wat blank, Nederlands, Europees of
Westers is.’ Die woorden zou ze in 1985 niet meer kunnen schrijven, eenvoudigweg omdat zijzelf zich deels wel degelijk met het westen geïdentificeerd had. De
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migrant benoemt dat weliswaar anders: ‘hoort naar het migrantenlied/ […] god
schiep de mens kosmopoliet’ (NoordzeeBlues, p.17), maar ook de migrant kan
natuurlijk niet verhullen dat de vormgeving van deze poëzie sterk door het westen
bepaald is.
In En Wat Dan Nog?! kun je het feministische/lesbische in de poëzie sterk
westers noemen, al is de vrouwenstrijd dat uiteraard niet, noch de lesbische liefde
(de zgn. mati spelen een zeer eigen rol in de Surinaamse geschiedenis). Het gaat
erom dat er aandacht gevraagd wordt voor iets dat als een problematiek ervaren
wordt (dat ligt ten aanzien van lesbiennes in Nederland al duidelijk anders dan
in Suriname) en om de wijze waarop daaraan vorm wordt gegeven. In zijn lezen
wordt de lezer sterk bepaald door het feit dat En Wat Dan Nog?! uitkomt bij
Lesbische Uitgeverij Furie, door de provocerende titel (die natuurlijk alleen provocerend is voor zover de lezer lesbische liefde als problematisch ervaart) en door
het wat bizarre omslag: een fascinerend schilderij van Godfried van Utrecht, van
een half ontklede vrouw wier handen op de rug gebonden lijken te zijn. De lezer
gaat er automatisch vanuit dat de gedichten geschreven zijn voor of over een
vrouw en dat ze ook gezien zijn vanuit het perspectief van een vrouw. Doet die
lezer dat niet, dan zou een aantal gedichten evengoed door een man geschreven
kunnen zijn. De buitentekstuele, referentiële informatie is hier dus wel degelijk
van belang. En we moeten vaststellen dat deze informatie, dat de hele entourage
waarin de gedichten gepresenteerd worden, duidelijk een westers stempel draagt.
Nu interesseert het mij weinig of Astrid Roemer lesbisch is of niet. Dat interesseert mij slechts in zoverre als dat goede poëzie oplevert. Waar Roemer zich laat
leiden door de in Nederland opgekomen homo-erotische poëzie, is dat niet het
geval, zoals in deze strofe uit een gedicht over een verloren geliefde:
Maar Wind Is Als Tijd
Zij Gedijt Zij Gedijt
Neemt Wat Zich Begeeft Op Haar Wegen
Jij Werd Een Mevrouw
Jij Werd Een Mevrouw
En Enkel De Hoop Is Gebleven [p. 18]
Dit is poëzie zoals de Reve-adepten die per kilo op de markt hebben gegooid,
bundels als Het Lustprieel van Peter Coret en Robert Alquin. In Roemers bundel
gaat het gelukkig om een uitzondering. De meeste verzen, ook al zijn ze niet
altijd geslaagd, zijn lezenswaard, omdat Roemer niet platgetreden paden begaat,
maar telkens opnieuw tracht op eigen wijze, nu eens cynisch, dan weemoedig het
(samen)leven van vrouwen onder woorden te brengen.
NoordzeeBlues is niet alleen een sterkere bundel om het reeds geconstateerde
verdergegane meesterschap over de taal. Terwijl En Wat Dan Nog?! grilliger
overkomt, is NoordzeeBlues veelzijdiger, in zijn onderwerpen, in zijn beelden,
in de gekozen optieken. Terwijl in eerstgenoemde bundel slechts twee van de
32 gedichten niet vanuit een ik-perspectief zijn geschreven, geven vijftien van de
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veertig gedichten uit de tweede bundel een ander dan een ik-perspectief en speelt
daarnaast de ik in veel andere gedichten slechts een terloopse rol.
NoordzeeBlues is een samenvattig van bijna alle themata die (Surinaamse)
migranten hebben beziggehouden - het is onnodig om al die themata als verscheurdheid, discriminatie enzovoort nogmaals op te sommen - plus een handvol
andere, als onafhankelijkheid van de vrouw en mededogen (in heel Roemers poezie spreekt een sterk bepaald-zijn door, zowel als een zich willen ontrukken aan
het christendom, bijvoorbeeld in het sterke schuldbesef in verschillende gedichten
uit En Wat Dan Nog?!). Maar waar het hier om gaat is de vaststelling dat er een
dichter(es) aan het woord is die grip heeft op haar taalmaterie. De eenvoudige
titel NoordzeeBlues laat dit ook mooi zien: leed, weemoed en opstandigheid van
een verscheurd volk aan de Noordzee.

SLOT
In drie bundels groeide Astrid Roemer van een talentvol debutant, over een
taalexperimentatrice naar een rijp - maar niet bezadigd - dichteres. Dat is mooi
te volgen aan de varianten van het enige gedicht dat in alle drie de bundels
voorkomt, beginnend met ‘ik wacht bij de surinamerivier’. De lange vorm van
de versie uit Sasa geeft teveel gewicht aan sommige versregels. De nadrukkelijke
herhaling van ‘ik wacht’ aan het begin van de strofen, is weggemoffeld in En Wat
Dan Nog?!. Deze versie is op verschillende plaatsen verrijkt. Het opgaan van de
ik in de omgeving wordt nu veel sterker in de vorm uitgedrukt. Het overgaan
van sputum in golf en golf in rimpel wordt vloeiender weergegeven doordat de
woordherhalingen zijn weggelaten. Als het water wegtrekt is er geen poel van
aarde die zichtbaar wordt, maar een poel van botten, waarmee het hele leed uit
de Surinaamse geschiedenis nu geïntroduceerd is. Tegelijkertijd is er een nieuwe
interpretatiemogelijkheid bijgekomen, omdat ‘mij’ en ‘poel van botten’ naast
elkaar staan, zodat die poel van botten ook op de ik betrekking kan hebben
die zichzelf beschouwt. Daarmee is er tevens de identificatie van de ik met de
Surinaamse historie gegeven, een identificatie die dus ook formeel haar beslag
krijgt. De laatste regel – ‘ik wacht aan het noordzeestrand’ - verandert verder de
strekking van het hele gedicht: van een Surinaams vers, is het nu een Surinaams
migrantenvers geworden. Daarmee krijgt dan de verandering van `poel van aarde’
in `poel van botten’ er een derde notie bij: botten verwijzen naar gestorvenen,
bijvoorbeeld de afo, de voorouders die hun kleinkind overzee verwijtende vragen
stellen en het eraan herinneren waar de kumbatitei (de navelstreng) begraven ligt.
De derde versie, die uit NoordzeeBlues, is gelijkmatiger geworden: de hoofdletters en uitroeptekens zijn verdwenen. De optiek van de migrant is in deze versie
duidelijk versterkt. Het tastbare `water zucht over mijn gezicht’ uit regel 5 van de
tweede versie, is nu een veel metaforischer `nacht zucht over mijn zicht’ geworden: de ik die het in Suriname aan perspectief ontbreekt. Het is nu ook niet meer
de rivier die zich terugtrekt, maar de oever die de ik verlaat! Dat nu de tweede en
derde regel herhaald worden, versterkt de ruimtelijke verschuiving: wat de plaats
aan de Surinamerivier voor de ik was, is nu het Noordzeestrand geworden.
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De vorm bekrachtigt zo de inhoud. Zo betrappen we de modern NederlandsCaraïbische migrantenpoëzie in haar wording. Zo laat Astrid Roemer zien dat zij
het taalinstrument leerde te beheersen, waarmee zij zich kon gaan zetten aan een
imposante romantrilogie die haar de P.C. Hooftprijs 2016 zou opleveren.
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Het verband tussen studie-uitval en
taalvaardigheid bij leraren in opleiding
op Curaçao en Bonaire

ereldwijd is er een tekort aan gekwalificeerde leraren (Unesco 2013).
Tegelijkertijd lijkt de uitval onder studenten in lerarenopleidingen hoog.
Zo ook in Nederland. Daar schommelt het uitvalspercentage per jaar en
per soort opleiding rond veertig procent (Sectorbestuur Beroepsonderwijsarbeidsmarkt 2013, Inspectie van het Onderwijs 2014). Slechts zestig van de honderd
studenten die met de opleidingen starten ronden deze af met een diploma en
hiervan werken na vijf jaar nog maar 28 in het onderwijs. Vooral voor de vakken
Nederlands en wiskunde wordt in de komende jaren in Nederland een tekort aan
leraren verwacht (Straks voor de klas 2016). In België is de uitval onder studenten
in lerarenopleidingen zelfs hoger; rond de vijftig procent (Standaard 2015). Op de
eilanden die voor 10 oktober 2010 deel uitmaakten van de Nederlandse Antillen
treft men dit probleem ook aan. In dit artikel worden de resultaten besproken van
onderzoek naar uitval op twee lerarenopleidingen aan de University of Curaçao.
The University of Curaçao (UoC) verzorgt onder andere een opleiding tot
tweedegraads leraren Nederlands (voortaan TLN)1, bedoeld voor leraren die les
gaan geven in het schoolvak Nederlands in het secundair onderwijs, en de Leraren
Opleiding Funderend Onderwijs (voortaan LOFO, vergelijkbaar met het primair
onderwijs in Nederland). De LOFO wordt zowel op Curaçao als op Bonaire
aangeboden. Het zijn opleidingen die in 2011 (TLN) en in 2012 (LOFO) door
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een goede beoordeling
hebben gekregen. De universiteit vindt de kwaliteit van onderwijs erg belangrijk;
dit is sinds het ontstaan van de opleidingen TLN (in 2005) en LOFO (in 2006)
voortdurend een punt van aandacht. Bijvoorbeeld bijna alle lerarenopleiders zijn
gecertificeerd, er is flink geïnvesteerd in beter lesmateriaal, leslokalen en ICT. Er
worden voortdurend extra-curriculaire programma’s taalvaardigheid aan startende studenten aangeboden, evenals studieloopbaanbegeleiding zoals ook veel
andere lerarenopleidingen dat doen (Pasman 2016). Toch is bij beide opleidingen
sinds hun ontstaan veel uitval. Tevens zijn er veel klachten onder opleiders over
de taalvaardigheid van de studenten. Het vermoeden bestaat dat er een verband is
tussen deze uitval en de taalvaardigheid in het Nederlands van de studenten. Ook
uit onderzoeken in Nederland en België blijkt enig verband tussen taalvaardigheid
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en studiesucces dan wel uitval (onder andere Jansen 2008, Van der Westen &
Wijsbroek 2010, Herelixka & Verhulst 2014). Taalvaardigheid is niet de enige reden voor studie-uitval, maar het wordt wel als een belangrijke factor beschouwd.
Bij de TLN valt van de instroom 2005-20092 tussen de 40% en 82% van de
studenten af (zie tabel 1). Er is echter een groot verschil tussen de reguliere studenten (vooral jongeren) en de zij-instromers (die al een derdegraads bevoegdheid
hebben). Van de reguliere studenten was in 2005 en 2009 het uitvalpercentage
zelfs honderd procent (allen jongeren). Bij de opleiding LOFO valt van 20062009 tussen de veertig en zestig procent van de studenten af. Bij de zij-instromers
was de uitval net als bij de opleidingen in Nederland, relatief lager (minder dan
vijftien procent).
In dit artikel willen wij nagaan of er inderdaad een verband bestaat tussen
de uitval en de taalvaardigheid Nederlands onder eerstejaarsstudenten. Ook
onderzoeken wij een deel van de context van het taalvaardigheidniveau van de
studenten.
Bij dit onderzoek gaan wij als volgt te werk. Wij nemen een luistervaardigheiden een schrijfvaardigheidtoets af bij de studenten aan de lerarenopleidingen en
kijken naar de samenhang tussen de uitval en de toetsresultaten. We gaan nader
in op de achtergrondinformatie van de studenten en de heterogeniteit van de
studentenpopulatie. Vervolgens bespreken we welke consequenties de gevonden
resultaten zouden moeten hebben voor de didactiek en de inhoud van de beide
lerarenopleidingen aan de UoC. Ten slotte doen wij suggesties voor nader onderzoek.
Inzichten verkregen uit dit onderzoek vergroten onze kennis over de praktijk
van lerarenopleidingen in het Caribische gebied. Ze zijn de bouwstenen waarmee een gepaster programma en didactiek taalvaardigheid Nederlands voor de
lerarenopleidingen kunnen worden ontwikkeld. We hopen dat ons onderzoek
op langere termijn bijdraagt aan het oplossen van het tekort aan gekwalificeerde
leerkrachten.

2

De peildatum is maart 2012. De uitvalpercentages voor 2010 en 2011zijn lager dan in voorgaande jaren
omdat ten tijde van dit onderzoek nog veel studenten bezig waren met de propedeusefase. Studenten
zijn in principe verplicht om binnen twee jaar hun propedeuse te halen, maar er wordt ook wel uitstel
van een jaar verleend. Bij TNL kwamen in de jaren 2010 en 2011 vooral zij-instromers binnen die
bestaat uit docenten (basis en/of middelbare school) die al voor de klas staan.
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UITVAL BIJ DE LERARENOPLEIDINGEN TLN EN LOFO
Jaarlijks maken eerstejaarsstudenten diagnostische instaptoetsen om hun taalvaardigheidniveau te meten. Het zijn niet elk jaar dezelfde toetsen en ook worden
er verschillende toetsen gebruikt bij de TLN en de LOFO. Hierdoor is het niet of
nauwelijks mogelijk om gegevens te vergelijken door de jaren heen of tussen de
opleidingen. Alleen in 2009 werd er een uniforme toets voor alle opleidingen afgenomen. Deze toetsen zijn gekoppeld aan het Europese Referentie Kader (ERK),
(Nederlandse Taalunie 2008 en Expertgroep doorlopende leerlijnen 2008). Het
ERK is ontwikkeld door de Raad van Europa als gemeenschappelijk uitgangspunt
voor het ontwikkelen van taalcursussen, richtlijnen voor curriculumontwikkeling
en examinering in Europa. In het ERK worden drie niveaus van taalvaardigheid
onderscheiden en elk niveau kent een minimale en maximale variant. A1 en A2
voor de basisgebruiker, B1 en B2 voor de onafhankelijke gebruiker en C1 en C2
voor de vaardige gebruiker.
Ingangsvoorwaarde voor de TLN en de LOFO is taalvaardigheidniveau B2 van
het ERK. Studenten hebben al minstens tien jaar onderwijs in de Nederlandse taal
genoten en zijn in het bezit van een havo, vwo of sbo-43 diploma. Op de meeste
middelbare scholen op de eilanden behorende tot de voormalige Nederlandse Antillen is het Nederlands één van de belangrijkste (instructie)talen (Zie onder andere Prins-Winkel 1973, Römer 1977; Severina 1991; Dijkhoff & Pereira 2010;
Faraclas, Kester & Mijts 2013; Drenthe, Allen, Meijnen & Oostindie; 2014). Alle
studenten (zowel TLN als LOFO) moeten aan het einde van de opleiding les kunnen geven in het Nederlands op minimaal C1-niveau. De startbekwame docenten
LOFO moeten daarnaast in staat zijn om ook in het Papiaments4 instructie te
geven aan leerlingen op basisscholen en de talen Engels en Spaans op minimaal
B-1 niveau beheersen (Zelfevaluatierapport Algemene Faculteit LOFO 2011).
Bij zowel de TLN als de LOFO is sinds hun start veel uitval (zie tabel 1 en
2). Hoewel de ingangsvoorwaarde B2 is, zijn er indicaties dat veel studenten dit
niveau niet halen; althans dit blijkt niet uit hun afgeleverde producten bij de
verschillende vakken. Daar komt bij, dat veel studenten die voor de toetsen wel
B2 scoren en ook de PTO-examens (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal)
van de Taalunie halen, in hun afgeleverde schrijfproducten niet beantwoorden
aan de verwachtingen van de opleiders, zo blijkt uit de verschillende verslagen
van evaluaties met docenten en begeleiders. Het getoonde taalvaardigheidniveau
van deze studenten komt blijkbaar niet overeen met de verwachting en eisen; in
aangeleverde producten zitten veel schrijffouten die je niet zou verwachten bij
havisten, vwo’ers en studenten die reeds voor de klas staan op de basisschool
of in een ander vak op de middelbare school. Onder andere Van de Gein (2012)
signaleert dit ook voor het hoger beroepsonderwijs in andere landen.
In de periode 2004-2010 zijn regelmatig de redenen voor uitval geïnventariseerd door de opleidingscoördinatoren en de studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers)
3
4
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die regelmatig in contact staan met de studenten, gesprekken met hen voeren en
hen begeleiden bij hun studie. Hieruit bleek dat studenten verschillende redenen
hebben om te stoppen met de opleiding; taalvaardigheid is er één van. Andere veel
genoemde redenen zijn: financiële problemen (de studie niet kunnen bekostigen),
zorgtaken voor eigen gezin, ouders en andere familieleden naast werk en opleiding en verkeerde studiekeuze (zie ook Bean 1980, Prins 1997, Wartenbergh &
Van den Broek 2008).
In 2007 is het programma van de TLN veranderd, waarbij meer prioriteit
werd gegeven aan de verhoging van de taalvaardigheid Nederlands van de studenten in jaar 1 en 2 om zo de uitval in de propedeusefase terug te dringen. De
uitvalpercentages bij het cohort van 2007 liggen beduidend lager dan die van de
voorgaande cohorten. In 2007 kon een groep studenten (waar overigens ook enkele achterblijvers uit 2006 bij zaten) vrijwillig deelnemen aan een binnen het curriculum geïntegreerd, experimenteel programma met extra inhoud en didactiek
op het gebied van taalvaardigheid Nederlands. Zoals de cijfers in tabel 1 laten
zien, konden zij hun propedeusefase succesvoller afronden. Bij de cohorten van de
jaren 2008 en 2009 was dit experiment niet mogelijk doordat de aanpak en resultaten niet empirisch onderbouwd konden worden. In de jaren 2008 en 2009 was
het uitvalpercentage weer rond de tachtig procent. De studenten noemen allerlei
andere redenen dan taalvaardigheid voor hun uitval, maar als zij hun modulen
kunnen halen (door onder andere hun taalvaardigheid te verbeteren), blijven zij
toch de studie volgen, zo bleek in het jaar 2007. Er zijn dus wel indicaties dat de
taalvaardigheid van de studenten van invloed is op het uitvalpercentage, maar dit
is niet empirisch vastgesteld.
Ook bij de opleiding LOFO is vanaf 2007 veel prioriteit gegeven aan de verhoging van de taalvaardigheid van de studenten door het aanbieden van extra
modulen grammatica, spelling, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Deze aanpak werd in de jaren die volgden aangevuld met extra-curriculaire programma’s
taalvaardigheid Nederlands en remedial teaching (inzet van extra docenten Nederlands om de studenten te helpen hun niveau te verhogen). Het resultaat van
al deze inspanningen was niet naar tevredenheid van de docenten: de getoonde
taalvaardigheid bleef laag en de uitval hoog.
Er zijn dus aanwijzingen die een relatie tussen taalvaardigheid en uitval suggereren, maar er is nog veel onduidelijkheid omtrent de aard van deze relatie. Het
is daarom zinvol om deze relatie nader te onderzoeken, en om na te gaan welke
consequenties die eventuele relatie heeft voor het aan te bieden programma en de
didactiek van het Nederlands aan de lerarenopleidingen.

OPERATIONALISERING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG
Zoals eerder opgemerkt werden er bij de TNL en de LOFO verschillende diagnostische toetsen gebruikt om het taalvaardigheidniveau vast te stellen. In 2009
zijn echter, naar aanleiding van de klachten van docenten over het taalvaardigheidniveau van de studenten, voor alle talenopleidingen en de LOFO dezelfde
toetsen op een uniforme wijze afgenomen. In dit artikel presenteren wij alleen
Bak-Piard, Coppen, Van de Ven & Cijntje Het verband tussen studie-uitval en taalvaardigheid bij leraren in opleiding op Curaçao en Bonaire
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Tabel 1: Rendementsgegevens TLN

Instroom

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6

7

15

22

13

10

9

Propedeuse gehaald

0

3

10

5

2

2

0

Diploma gehaald

0

2

3

0

0

-

-

Uitgevallen
Percentage uitval

4

4

6

18

10

3

0

66.7%

57.1%

40%

81.8%

76.9%

30%

0%

Tabel 2: Rendementsgegevens LOFO
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Instroom

33

44

78

63

49

49

Propedeuse gehaald

25

32

36

20

6

-

Diploma gehaald

16

18

-

-

-

-

Uitgevallen

16

18

46

31

14

-

48.5%

40.9%

59.0%

49.2%

28.6%

0%

Percentage uitval

de data die betrekking hebben op de LOFO en TLN. De scores van de toetsen
geven een indicatie van luister- en schrijfvaardigheidniveau van de studenten
conform het ERK-systeem. Het betreft een luistervaardigheidtoets (receptie), een
schrijfvaardigheidtoets (productie) en een zelfbeoordelingtoets (inschatten niveau
en leerwensen).
De luistertekst komt uit een standaard studieboek bij de opleidingen TLN en
LOFO (De Vet, et al 2005). Dit is vooral een studieboek voor Nederlandse hbostudenten. De toets is samengesteld op basis van de criteria voor luistertoetsen in
de vreemdetalendidactiek (cf. Kwakernaak 2009), en gevalideerd in 2007, toen
hij is afgenomen bij studenten TLN die hun propedeuse behaald hadden: alle
studenten scoorden toen minimaal een ruime voldoende en zaten volgens de toets
op B2 niveau. Van hen is later ook niemand meer uitgevallen.
De luistertoets bestaat uit het luisteren naar een gesproken tekst, waarna er
drie vragen beantwoord moeten worden, gevolgd door een opdracht om een
samenvatting te maken van de gehoorde tekst. In deze samenvatting moeten de
uitgesproken standpunten en argumenten worden vermeld. Wie alleen de titel
van de tekst en de naam van de schrijver kan noemen zit lager dan B1-niveau.
Hetzelfde geldt voor wie een samenvatting maakt die in het geheel niet overeenkomt met de inhoud van de tekst. Het kunnen beantwoorden van vragen over
de tekst en het opstellen van een adequate samenvatting, komt overeen met één
van de eindtermen voor luistervaardigheid op havo-5 niveau: ‘De leerling moet
conclusies kunnen trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens
van de spreker’ en met de belangrijkste algemene criteria van de ERK voor luistervaardigheid vreemde taal op minimaal B2-niveau (Expertgroep, 2008 p.31;
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Checklist ERK-niveau taalportfolio Nederlands SLO p.18).
Bij schrijfvaardigheid maken de studenten een instaptoets waarbij onderdelen
als taalkundig ontleden, redekundig ontleden, woordenschat, spelling en het
schrijven van volzinnen worden getoetst. Het eerste deel van de toets is afkomstig
uit een studieboek dat in jaar 1 wordt gebruikt en dat gekoppeld is aan de ERKniveaus (Pak 2008). Bij het beoordelen van de spontaan geschreven teksten zijn de
algemene condities en criteria5 van het ERK als leidraad gehanteerd. Alle toetsen
zijn door meer dan een corrector nagekeken.
Aan de studenten is ook gevraagd om een Zelfbeoordeling taalvaardigheidniveau Nederlands in te vullen. In 2009 is een grote zelfevaluatietest gebruikt, die
eerder werd ingezet in 2007 bij een experimentgroep Nederlands (cohort 2006 en
2007). Het is een document van 81 pagina’s waarin deelnemers met behulp van
voorbeeldsituaties hun eigen taalniveau Nederlands in kunnen schatten. Tevens
kunnen zij bepalen wat voor hen belangrijke punten zijn om aan te werken. Op
basis van de verkregen informatie kan de docent de studenten ondersteunen bij
het maken van individuele verbeterplannen die zij in hun taalportfolio uitwerken.
De eerste versie van dit zelfbeoordelingsinstrument is in opdracht van het Servisio
di Asuntunan di Enseñasa (SAE)6 opgesteld, en wordt gebruikt bij nascholingstrajecten voor leerkrachten in het funderend onderwijs. Dit instrument is -met
toestemming- aangepast voor het gebruik ten behoeve van studenten TLN (Snetselaar, 2007: 2).7 Op de UoC is het gebruikt in samenhang met afgenomen toetsen
om te zien of er discrepantie bestaat tussen de getoonde taalvaardigheid van de
studenten en hun perceptie van hun taalvaardigheid.
Door inzicht in de discrepantie tussen getoonde en geloofde taalvaardigheid
kunnen zowel student als docent gerichter actie ondernemen om de student op
het gewenste niveau te brengen. De docent kan op basis van de verkregen informatie van alle toetsen en de zelfbeoordeling van alle studenten beter rekening
houden met de beginsituatie van de groep en van de individuen binnen de groep.
De ene student moet wellicht harder werken aan het verhogen van zijn of haar
niveau schrijfvaardigheid, terwijl een ander misschien meer tijd moet steken in
het verbeteren van de luistervaardigheid. De ene student kan denken (schatten)
dat zijn of haar niveau schrijfvaardigheid heel hoog is, terwijl de resultaten van
de afgenomen toetsen een ander beeld laten zien (zie voorbeelden in de tabellen).
Voor dit artikel zijn alleen de scores bij luistervaardigheid en schrijfvaardigheid
gebruikt.
In de volgende paragraaf bekijken we de score van studenten op de luistertoets
en de schrijfvaardigheidstoets in relatie tot hun studiesucces, dat wij definiëren
als het behalen van hun propedeuse binnen twee jaar. De relaties zijn getoetst met
de Pearson Chi-square toets. De sterkten (correlatiecoëfficiënt) zijn berekend met
Spearman’s rho.
5
6
7

Algemene condities en criteria van het ERK zoals: het formuleren van eigen standpunten, argumenten, woordenschat, grammatica, spelling, structuur van de tekst en samenhang van de tekst.
SAE staat voor Dienst Onderwijszaken van Curaçao.
Het oorspronkelijk materiaal is samengesteld door M. Snetselaar van Taalconsult (zie Snetselaar
2007).
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RESULTATEN VAN DATA-ANALYSE
Bij de analyse van de data bleek geen duidelijk verband te bestaan tussen de
zelfbeoordeling van de studenten en hun studiesucces, met uitzondering van hun
scores op de luister- en schrijfvaardigheidstoets. Onderstaande overzichten tonen
de genoemde verbanden.

RELATIE TUSSEN SCORE OP LUISTERTOETS EN STUDIESUCCES
In het jaar 2009 zijn bij de opleidingen TLN en LOFO samen 67 studenten
ingestroomd. 49 Studenten (meer dan vijfenzeventig procent) hebben alle toetsen
gemaakt. Een aantal studenten had volgens de data van de studentenadministratie
van de UoC (maart 2012) nog geen propedeuse behaald maar waren ook nog niet
uitgevallen.8

Figuur 1: Relatie tussenscore luistertoets en studiesucces.

Het overzicht in Figuur 1 toont dat een grote meerderheid van de studenten
(71,4%) geen B2 haalt bij de afgenomen luistertoets, dat een meerderheid van de
studenten (55,6%) uitvalt, terwijl slechts een kleine minderheid de propedeuse
haalt (24,5%). Van de groep studenten die geen B2 scoorde, haalde 20% toch
nog een propedeuse, en viel 65,7% uit. Van de groep die wel B2 of hoger scoorde,
haalde 35,7% de propedeuse en viel slechts 28,5% uit. Deze lage taalvaardigheidsscore sluit aan bij de resultaten van het onderzoek van Berben (2010), die
vaststelde dat zowel van de vsbo-pbl-leerlingen als van de leerlingen van het vsbopkl, -tkl, de havo en het vwo slechts een klein percentage het gestelde streefniveau
van B2 ook daadwerkelijk haalde voor leesvaardigheid Nederlands. Berben vond
ook dat de havo- en vwo-leerlingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba significant
lagere scores behaalden dan de leerlingen op Curaçao en in Nederland. Ook het
onderzoek van Geelen (2010) onder havo- en vwo-studenten vertoont soortge-
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Conform de procedures van de Algemene Faculteit is het in bijzondere gevallen mogelijk om een
verlenging van de propedeusefase voor langer dan 2 jaar te krijgen. Zulk een besluit wordt door de
examencommissie genomen.
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lijke resultaten voor leesvaardigheid Nederlands.
De relatie tussen de behaalde score op de luistertoets en het studiesucces is
goed te zien in Figuur 2, waar in plaats van de absolute getallen de relatieve
percentages zijn gebruikt. Deze relatie is significant: een hogere score op de luistertoets gaat gepaard met de kans op studiesucces. We hebben de variabele studiesucces uitgedrukt in een waarde van -1 (gestopt met de studie), 0 (nog bezig) en
+1 (propedeuse gehaald). We hebben er niet voor gekozen om het behalen van het
einddiploma in de variabele uit te drukken, omdat het ging om het cohort 2009,
met peildatum maart 2012. Een Spearman correlatietest tussen studiesucces en de
score op de luistertoets geeft een significante relatie (r=0.382, n=49, p=0.007).

Figuur 2: Relatie score luistertoets en studiesucces uitgedrukt in %.

RELATIE TUSSEN SCORE OP SCHRIJFTOETS EN STUDIESUCCES
Figuur 3 laat de effecten zien van de scores op de schrijftoets en studiesucces.

Figuur 3: Effecten van schrijftoets op studiesucces.

Op de schrijfvaardigheidstoets scoorde 83% van de getoetste studenten lager
dan B2. Van deze 83% die lager dan B2 scoorde, behaalde 21,9% toch nog een
propedeuse, 60,9% van de studenten viel uit. Echter, van de studenten die op de
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schrijfvaardigheidstoets A1 scoorden, haalde niemand de propedeuse. Van de
studenten die B2 of hoger scoorde haalde 37,5% de propedeuse en viel slechts
25% uit.
Ook de correlatie tussen de scores op de schrijfvaardigheidstoets en het studiesucces is statistisch significant: een hogere score op de toets vergroot de kans op
studiesucces. Een Spearman’s rangcorrelatietest tussen studiesucces en de score op
de schrijftoets geeft een significante relatie (r=0.491, n=49, p=0.000). Dit is goed
te zien in Figuur 4.

Figuur 4: Relatie tussen score op schrijftoets op studiesucces in %.

DE ZELFBEOORDELINGTOETS EN STUDIESUCCES
Zoals eerder aangegeven hebben studenten ook een zelfbeoordelingstoets gemaakt waarbij zij op basis van een aantal casussen hun taalvaardigheidsniveau
konden inschatten. Onderstaand presenteren wij een overzicht van de scores van
de zelfbeoordeling op de schrijftoets. De zelfoverschatting is hier uitgedrukt in
een getal van -5 tot +5, gebaseerd op het verschil tussen de zelfbeoordeling en
de werkelijke score op taalvaardigheid. De taalvaardigheidsscore loopt van 1
(ERK-niveau A1) tot 6 (ERK-niveau C2). Iemand die A1 scoort en zichzelf als C2
inschat, heeft als zelfoverschattingsscore +5.
In figuur 5 geven we de absolute aantallen van de scores op de zelfoverschatting bij de luistertoets.
In figuur 6 staan dezelfde resultaten in percentages uitgedrukt.
Hoewel hieruit een verband gesuggereerd wordt tussen een lage zelfoverschatting
(of zelfs onderschatting) en een grotere kans op het behalen van de propedeuse,
blijkt dat dit verband niet significant is. Een Spearman’s rangcorrelatietest tussen studiesucces en de score op de zelfbeoordeling van de luistertoets geeft geen
significante relatie (r=0.065, n=49, p=0.656)
In figuur 7 en 8 (pagina 10) zien we dezelfde analyse, maar dan voor de schrijftoets.
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Figuur 5: absolute aantallen zelfbeoordeling luistertoets in relatie tot het studiesucces.

Uit de figuur 5 blijkt dat 35 van de 49 studenten (71,4%) zichzelf bij de luistertoets overschatten. Van hen vallen er 22 (62,8%) uit.

Figuur 6: percentages zelfbeoordeling luistertoets in relatie tot studiesucces.
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Figuur 7: Absolute aantallen zelfbeoordeling schrijftoets en studiesucces.

Uit de figuur blijkt dat 29 van de 49 studenten (59,2%) zichzelf bij de schrijftoets
overschatten. Van hen vallen er 17 (58%) uit.

Figuur 8: Percentage zelfbeoordeling schrijftoets en studiesucces.

Uit de statistische analyse blijkt een significant verband te bestaan tussen zelfinschatting van de studenten op de schrijftoets en hun niveau en hun studiesucces.
Een Spearman’s rangcorrelatietest tussen studiesucces en de score op de zelfbeoordeling schrijftoets geeft een zwak significante relatie (r=0.540, n=48, p=0.082).
Relatief veel studenten schatten hun eigen niveau verkeerd in (meestal te hoog).
Bij de LOFO is de groep die het eigen niveau te hoog in schat relatief hoger dan
bij de TLN.
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ACHTERGRONDINFORMATIE VAN DE STUDENTEN IN RELATIE TOT
TAALVAARDIGHEID
Beïnvloedende factoren
De resultaten van de data-analyse laten dus geen, of een onduidelijk verband
zien tussen zelfoverschatting en studiesucces, maar wel tussen taalvaardigheid en
studiesucces. Het is dan zinvol om de aard van het Nederlandse taalvaardigheidniveau van de studenten aan de lerarenopleiding TLN en LOFO nader te onderzoeken. Hoe kan het relatief lage taalvaardigheidniveau van bepaalde studenten
in het Nederlands verklaard worden? Om deze vraag te beantwoorden hebben we
informatie verzameld over de achtergrond van de studenten van de lerarenopleiding Nederlands en LOFO. Deze informatie zullen wij analyseren op de factoren
die in de literatuur genoemd worden als van invloed zijnde op taalvaardigheid.
Uit onderzoek is gebleken dat er factoren zijn die een positieve dan wel negatieve invloed kunnen hebben op het leren van (het Nederlands) als een tweede
of een vreemde taal (o.a. Appel & Vermeer 1994, Bossers, Kuiken & Vermeer
2010, Ziemann, Weerman & Ruigendijk 2011). In onderstaand overzicht worden
enkele aspecten gepresenteerd die mogelijk een verband houden met het getoonde
taalvaardigheidniveau van de studenten uit de doelgroep.

Leeftijd en geslacht
In de literatuur worden leeftijd en geslacht genoemd als belangrijke factoren bij
het verwerven van een taal. Jongeren leren sneller dan volwassenen een tweede
taal (onder andere Johnson & Newport 1989, Blom et al. 2006, 2008b; Orgassa
2009). Het zou dus ook kunnen dat jongeren beter zijn in het wegwerken van
een lage taalvaardigheid dan ouderen. Dus als jongeren met een lage taalvaardigheid instromen, hebben zij meer kans op studiesucces dan ouderen met een lage
taalvaardigheid.
Er is minder onderzoek gedaan naar het verschil tussen vrouwen en mannen
bij het verwerven van het Nederlands als vreemde taal. De resultaten die er
zijn spreken elkaar soms ook tegen. Over het algemeen wordt aangenomen dat
meisjes en vrouwen beter zijn in het verwerven van talen dan jongens en mannen
(Schaerlaekens 1977, 2008, Hartshorne & Ullman 2006).
De studenten die bij de UoC binnenkomen zijn allemaal ouder dan 16 jaar.
Dat valt niet binnen de grenzen van de kritieke periode die in de literatuur
genoemd wordt (tot twaalf jaar). Er zijn ook geen leeftijdseffecten aan te tonen:
een Spearman correlatietoets geeft over de studentenpopulatie van 2005-2011
geen significante correlatie tussen de leeftijd en het behalen van de propedeuse
(r=0.120, n=82, p=0.284), het einddiploma (r=-0.179, n=82, p=0.107), of een
voortijdig einde van de studie (r=0.051, n=82, p=0.652).
De studenten die als zij-instromers aan de opleiding beginnen, zijn vaak ouder
dan dertig jaar. Zij hebben wel meer studiesucces en lagere uitval: van de zesentwintig zij-instromers uit de cohorten 2004-2006 zijn er slechts drie gestopt, en
haalden er eenentwintig het diploma. Echter, het is onwaarschijnlijk dat dit aan
hun leeftijd toe te schrijven is, eerder aan hun eerder verworven competenties.
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Voor wat betreft het geslacht: het merendeel van de studentenpopulatie 20042011 zijn vrouwen: aan de TLN zijn 73 van de 82 reguliere studenten en alle
21 zij-instromers vrouwen. Van de negen mannen heeft er één een propedeuse
gehaald en geen enkele het einddiploma. Bij de LOFO zijn 102 van de 116 studenten vrouwen. Van de veertien mannen hebben er vier de propedeuse gehaald
en geen enkele het einddiploma. De mannen lijken het dus slechter te doen dan
de vrouwen, maar het aantal mannen is erg klein. Er valt dus niets met zekerheid te zeggen over een effect van het geslacht op het studiesucces in relatie tot
taalvaardigheid.

Taalaanbod
Observaties gedaan in de praktijk en data verzameld binnen de opleidingen,
geven een indicatie dat zowel de opleidingen TLN als LOFO zich kenmerken
door een zeer gedifferentieerde populatie waar het om afkomst en taalaanbod
thuis gaat. Het zijn data die niet zichtbaar worden door de registratie van de geboorteplaats van studenten bij de centrale registratie van de universiteit. Sommige
studenten zijn bijvoorbeeld op Bonaire geboren, maar in Nederland opgegroeid.
Andere studenten zijn in St. Eustasius geboren maar opgegroeid op Aruba, dan
weer op Curaçao en gedeeltelijk in Nederland. Er zijn studenten die opgegroeid
zijn in een overwegend meertalige omgeving waar het Nederlands één van die
talen was, er zijn ook studenten voor wie het Nederlands overwegend schooltaal
en omgevingstaal (geen thuistaal) was.
Voor deze studie verdelen wij de studenten vooralsnog in drie grote categorieën.
1. Studenten die thuis overwegend Nederlands spreken. Het kunnen studenten
zijn die thuis overwegend Nederlands spraken, terwijl zij in Nederland of
België woonden (waar overwegend het Nederlands de voertaal is, maar
waar je ook diverse regionale talen en/of dialecten hebt), of een student die
thuis overwegend Nederlands sprak op Bonaire, St. Eustatius of Curaçao
waar de voertaal Papiaments of Engels is. Regelmatig zijn er ook stagiaires
uit België (met een heel ander accent en in het begin nauwelijks te verstaan
voor Curaçaose studenten). Deze verschillende moedertaalsprekers van het
Nederlands zullen een verschillende bagage aan taalaanbod hebben.
2. Studenten die niet zozeer thuis, maar wel in de omgeving overwegend Nederlands spreken. Dit is een gedifferentieerde groep. Soms gaat het om studenten van wie de ouders uit Suriname afkomstig zijn waar het Nederlands
weliswaar een officiële taal is, maar waar door veel studenten meerdere
talen thuis of in de omgeving lijken te worden gesproken (Kroon & Yağmur
2010). Het betreft hier ook studenten met ouders die een andere moedertaal hebben, maar die thuis wel overwegend Nederlands spreken (voor een
voorbeeld uit Curaçao, zie Gietel 2006). Voor veel van die studenten is het
Nederlands wellicht meer als een tweede taal te beschouwen.
3. Studenten die noch thuis, noch in de omgeving overwegend Nederlands
spreken. Zij kunnen eventueel op school overwegend Nederlands spreken,
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maar voor hen heeft het Nederlands meer de status van vreemde taal. Dit
geldt zeker voor veel van de studenten van de LOFO. Deze groep is bij TLN
ondervertegenwoordigd.
Kenmerkend voor zowel de TNL als de LOFO is dat de instroom bestaat uit
studenten uit alle categorieën. Ook al komen bij de LOFO de meeste studenten
uit Curaçao, op dit eiland is de taalomgeving al zo divers (zie onder andere Allen 2007) dat alle categorieën vertegenwoordigd zijn. Zoals in het onderzoek
van Berben (2010) en die van Kibbelaar (2013) naar voren wordt gebracht is
taalaanbod (thuis, op school, op straat of in de kerk) van invloed op de taalontwikkeling van jongeren. Dit is een kwestie, die wij in een vervolgstudie grondiger
onderzoeken.

Opleidingsniveau en opleidingsplaats
Studenten aan zowel de TNL als de LOFO moeten een havo- of sbo4-diploma
hebben, maar sommigen (vooral in de TNL, en met name de zij-instromers) stromen in met een vwo-diploma of hoger. Het ingangsniveau taalvaardigheid B2 is
gebaseerd op de uitstroomeisen havo en sbo4. Zoals eerder al gesignaleerd wordt
dit niveau echter lang niet altijd gehaald in de diagnostische instaptoetsen. Voor
het peiljaar 2009 is het verband met het opleidingsniveau moeilijk vast te stellen,
omdat er in dat hele cohort over beide opleidingen slechts één vwo’er instroomde.
Het eerder gerapporteerde grotere succes van de zij-instromers kan behalve
aan de vrijstelling van de propedeuse toe te schrijven zijn aan een hoger opleidingsniveau en werkervaring: van hen stroomt het merendeel in met een hbodiploma, derdegraads bevoegdheid in een taal en heel wat werkervaring (binnen
het onderwijs). Dit is echter niet onderzoeksmatig vastgesteld.

Taalattitude
Een andere factor die in de literatuur in verband wordt gebracht met taalvaardigheid is taalattitude. Op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen
geniet het Nederlands niet de status en positie van vreemde taal zoals het Engels
en het Spaans. Aan het Nederlands kleeft een negatief verleden: het is door kolonisatie op de eilanden geïntroduceerd en in de loop der jaren ook beschreven als
‘het grote struikelblok’ voor veel leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs
(onder andere Prins-Winkel 1973). De taalsituatie op de voormalige eilanden van
de Nederlandse Antillen is complex; er is niet alleen sprake van meertaligheid,
maar ook de status en positie van het Nederlands, het Engels en het Papiaments
zijn constant aan veranderingen onderhevig. Van helder en consistent taalbeleid is
vooralsnog geen sprake (zie onder andere Dijkhoff & Pereira 2010). Ook op deze
kwestie komen wij in een vervolgstudie (Bak-Piard et al. 2016) grondiger terug.
Mijts (2006) beschrijft dat de positie van het Nederlands gevoelig ligt op Aruba,
en voor Curaçao en Bonaire lijkt de situatie niet veel anders, zoals observaties
van LOFO-docenten bevestigen. (zie ook Garret 2008 voor een analyse van de
affiniteit van het Nederlands, Papiaments en Engels).
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Figuur 9: Taalbelevingsenquête9
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Ik houd van de Nederlandse taal

Studenten aan de TLN geven aan veel affiniteit te hebben met de Nederlandse taal
(4.60 op een vijfpuntsschaal). Ook willen ze graag lesgeven in de Nederlandse
taal (eveneens 4.60). Daarmee is de affiniteit met het Nederlands bij de TLNstudenten veel hoger dan hun affiniteit met het Engels (3.09) en het Papiaments
(2.40 op de stelling “Papiamentu is mijn lievelingsvak”).
De studenten van de LOFO hebben een lagere score op hun affiniteit met het
Nederlands (3.82). Relatief weinig studenten willen graag in de instructietaal
Nederlands les geven (3.62); zij doen dat liever in het Papiaments (4.60). Ook
vinden zij het leren van Papiaments leuker (4.87) dan het leren van Nederlands
(3.74) en Engels (3.79).
Het is natuurlijk niet vreemd dat studenten van de lerarenopleiding Nederlands een meer dan gemiddelde affiniteit met het Nederlands hebben. De lage
taalvaardigheid in het Nederlands van sommige van de studenten TLN kan dus
niet verklaard worden uit een negatieve taalattitude. In beperkte mate, zou dit wel
kunnen gelden voor sommige studenten van de LOFO.
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In de LOFO-enquête is de stelling met betrekking tot de Papiamentse taal en cultuur weggevallen. De
stelling ‘Ik houd van de Papiamentse taal’ was geformuleerd als ‘Ik houd van mijn moedertaal,’ maar
gezien de heterogene taalachtergrond heeft de uitkomst weinig betekenis.
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DISCUSSIE
In dit artikel hebben we gekeken naar de relatie tussen taalvaardigheid en studieuitval van de studenten van de TLN en de LOFO op Curaçao. Onze bevindingen
sluiten aan op resultaten uit eerder onderzoek gedaan naar de taalvaardigheid
van uitstromende jongeren uit het middelbaar onderwijs op de BES-eilanden
uitgevoerd door Berben (2010) en op Curaçao door Geelen (2010). Er moet wel
opgemerkt worden dat Geelen en Berben leesvaardigheid bij pre-examenkandidaten op de middelbare school getoetst hebben en wij luistervaardigheid en
schrijfvaardigheid bij studenten in hun propedeusefase.
Evenals bij de onderzoeken van Geelen en Berben, moet ook bij de resultaten
van ons onderzoek de vraag gesteld worden: Zijn de resultaten van de studenten
te laag of de eisen zoals opgesteld door de Expertgroep (2008) te hoog (of beide)?
Ook Van de Gein (2012) en Van den Bergh, Van Es & Spijker (2011) plaatsen
zulke kritische kanttekeningen bij resultaten gevonden bij hun onderzoeken
gedaan onder middelbare scholieren in Nederland. In het geval van Van de Gein
betreft het wel een taalkundig onderzoek (steekproef) naar taalfouten en bij Van
den Bergh et al. betreft het een onderzoek naar het niveau van spellen van leerlingen. Vooral Van den Bergh et al. wijzen op het feit dat het ERK als mogelijke
‘ijkinstrument’ en streefniveaus nog in ontwikkeling is en niet voor alle doeleinden gebruikt kan worden.
In de afgelopen jaren is in Nederland en België relatief veel geschreven over ‘de
zorgen rondom de taalvaardigheid Nederlands’ van (aankomende)studenten in
het hoger onderwijs en er is een roep naar vernieuwing (door onder andere Elsen
1998; Van den Branden 2005; Jansen 2008; Van der Westen & Wijsbroek 2010
en Kalsbeek & Kuiken 2014). In het rapport Nederlands vakspecifieke trends
(2015, p.16) staat bijvoorbeeld dat er vanuit het hoger onderwijs in Nederland
positieve signalen komen over de mondelinge taalvaardigheid van studenten en
dat de zorgen van de hogescholen zich vooral concentreren op het schrijfvaardigheidsniveau van de studenten. De mondelinge taalvaardigheid van studenten
op Curaçao en Bonaire is niet gemeten, maar de scores voor luistervaardigheid
van veel studenten uit ons onderzoek lieten niet een bepaald positief beeld zien.
Ook observaties uit de praktijk hebben ons geleerd dat vele studenten die op de
voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen hun vooropleiding hebben gevolgd, in het eerste jaar binnen het hoger onderwijs zich amper in het Nederlands
durven uit te drukken. Het is over het algemeen, een bekend gegeven dat het goed
kunnen spreken van een (vreemde) taal gepaard gaat met het vooraf goed kunnen
luisteren in die taal (zie onder andere Verboog & Ader 2011); vandaar onder
andere, onze specifieke aandacht voor luistervaardigheid.
Ons onderzoek heeft tevens aangetoond dat taalvaardigheid, zoals gemeten in
een diagnostische instaptoets op luister- en schrijfvaardigheid, statistisch gerelateerd is aan studie-uitval. Ofschoon studenten meerdere redenen noemen voor
hun studie-uitval, lijkt studie-uitval dus in elk geval deels verband houden met
een te beperkte taalvaardigheid in het Nederlands.
Als deze lage taalvaardigheid een gegeven is, zou de opleiding dat moeten
erkennen, en de opleidingsdidactiek daarop aan moeten passen. Het onderwijs in
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de propedeusefase zou er bijvoorbeeld expliciet op gericht kunnen zijn om te garanderen dat de studenten bij behalen van de propedeuse wel het vereiste niveau
B2 op taalvaardigheid halen. In een vervolgstudie kijken wij naar aanbevelingen
uit internationaal onderzoek specifiek gericht op dit punt.
Ook over de uitstroomeis zou genuanceerder kunnen worden nagedacht. Voor
de studenten TLN is de uitstroomeis van minimaal C1 zeker relevant, en goed
te verdedigen (het is een niveau hoger dan de uitstroomeis B2 voor de leerlingen
in het voortgezet onderwijs). Echter, voor de studenten LOFO zou ook gedacht
kunnen worden aan een lagere eis (bijvoorbeeld B2). Zij zullen immers gaan
lesgeven in het primair onderwijs, waar de uitstroomeisen voor de leerlingen op
niveau A2 liggen (B2 is twee niveaus hoger dan A2). Een andere mogelijkheid is
om vanuit het gegeven dat studenten meerdere taalachtergronden hebben een differentiatie in taalvaardigheidseisen te hanteren. Men zou studenten van de LOFO
zich naar keuze meer kunnen laten verdiepen in het Nederlands, het Engels of
het Papiaments als instructietaal. Een derde mogelijkheid is om vakspecialisten
Nederlands en/of Papiaments in te zetten binnen het funderend onderwijs zoals
dat bijvoorbeeld ook bij de Internationale scholen gebeurt.
We hebben in ons onderzoek ook gekeken naar de invloed van de factor zelfoverschatting. Hoewel het verband tussen zelfoverschatting en studiesucces niet
overtuigend kon worden aangetoond, lijkt het wel verstandig om studenten meer
inzicht te bieden in hun eigen taalvaardigheid, opdat zij zelf gemotiveerd raken
om eraan te werken.
Vervolgens hebben we een aantal voor de hand liggende factoren bekeken die
een verklaring kunnen vormen voor de lage taalvaardigheid, en het geringe succes
van de inspanningen tijdens de opleiding om deze te verhogen. Daarbij stelden
we vast dat leeftijd en geslacht geen effecten laat zien: er is wel diversiteit naar
leeftijd, en de studenten zijn overwegend vrouwen, maar er is geen statistische
relatie met studiesucces of uitval.
De factor taalaanbod (welke taal hebben de studenten thuis, in hun omgeving
of op school aangeboden gekregen) lijkt zeer complex. Er lijkt een grote (taal)
diversiteit te bestaan onder de studentenpopulatie. Het is duidelijk dat vrijwel
alle relevante categorieën in de studentenpopulatie voorkomen: studenten met een
overwegend Nederlands aanbod in alle drie de domeinen tot en met studenten
met een overwegend niet-Nederlands aanbod in alle domeinen. Deze situatie
behoeft nader onderzoek aangezien de factor taalaanbod in de literatuur geldt
als een belangrijke factor bij taalvaardigheid. In deze studie is niet gezocht naar
een bevestiging van deze stelling. Echter, de geconstateerde grote heterogeniteit
vormt zeer waarschijnlijk wel een mogelijke verklaring voor het geringe succes
van de opleidingen in het verhogen van de taalvaardigheid: de studentenpopulatie
bestaat uit zeer veel verschillende categorieën wat taalaanbod betreft, en dus ook
uit zeer veel verschillende categorieën studenten met verschillende leerbehoeften.
Het lijkt er dus op dat er in de opleidingsdidactiek vooral aandacht moet worden
besteed aan differentiatie en het managen van diversiteit. Ten slotte keken we
naar taalattitude. Daarbij constateerden we dat de studenten van de TLN in elk
geval overwegend een positieve attitude ten opzichte van het Nederlands hadden.
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Het lage taalvaardigheidniveau en het geringe studiesucces zijn dus niet daaraan
toe te schrijven. Bij de studenten van de LOFO hebben de studenten uit Curaçao
wel een negatievere attitude ten opzichte van het Nederlands. In de opleidingsdidactiek op de LOFO zou daar dus ook aandacht aan besteed kunnen worden.
In een vervolgonderzoek kijken wij naar de complexiteit rond de factor taalaanbod en brengen deze verder in kaart door de taalsituatie op de voormalige
eilanden van de Nederlandse Antillen meer in detail te inventariseren en analyseren. Tevens kijken wij naar aanbevelingen uit internationaal onderzoek specifiek
gericht op het verhogen van de taalvaardigheid Nederlands van de studenten in
jaar 1. Vervolgens zullen wij de aanbevelingen uit het onderhavige artikel in een
voorstel tot een nieuwe opleidingsdidactiek verwerken die we empirisch toetsen
en evalueren in een gevalsstudie.
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Robert Borges

Kumanti: Ritual language formation and
African retentions in Suriname

n the academic literature on Suriname and in popular opinion, where
there is reference to Maroon ritual languages, it is often claimed that
such languages are remnants of the Maroons’ ancestral (i.e. West African) languages (Van der Elst 1975:14; Stephen 1985:19; Pakosie 2000:6; Zichem
2003; Konadu 2010). Considering lexical evidence, Smith (1987:88) claims that
the Surinamese Maroon ritual languages are based on West African languages. In
previous research (Smith 1983), he found that among 108 Kumanti lexemes, 19
(17.5%) have a clear African origin (see also Labadie 1995:77). Higher percentages have been reported by Smith (1987:119–120) in the case of etymologically
English lexemes in Ndyuka (76.47%) and Saramaccan (49.94%). However, they
are not considered to be varieties of English by most scholars, who rather see
them as independent languages because their grammatical structures (phonology,
morphosyntax, and semantics) are very different from widely recognized varieties
of English.
The claim that Maroon ritual languages are ossified West African language
echos comparable claims of early anthropologists, who thought that Maroon societies replicate 17th century West African cultural and sociopolitical institutions
(Herskovits and Herskovits 1934; Kahn 1939). More recent anthropological studies (Lenoir 1973; Green 1974; De Beet and Sterman 1981; Thoden van Velzen
& Van Wetering 1998, 2004; Price 2001; Thoden van Velzen and Hoogbergen
2011; Van Wetering & Thoden van Velzen 2013) have demonstrated that the
development of Maroon societies cannot be explained in terms of preservation
or even simple hybridization, but also innovation and creative adaptation. Price
(2001:9254) remarks, ‘no Maroon social, political, religious, or aesthetic system
can be reliably traced to a specific African ethnic provenience’. Linguists too have
tried to trace back Surinamese Creole features to their African source languages.
In a study on Surinamese Creole and Gbe systems of tense, modality and aspect
(TMA), Winford and Migge (2007) were able to reliably trace the functional distributions of some TMA forms in the Surinamese Creoles to the Gbe languages.
However, other works (e.g. Migge 2003; Winford 2006; Migge & Goury 2008;
Migge & Winford 2009; Van den Berg & Aboh 2013; Essegbey et al. 2013) demonstrate that other features of the Surinamese Creoles’ TMA systems have their
origins in non-African languages (e.g. English and Dutch) or result from innovative creolization processes or post-creolization language internal developments. It
is clear in light of these works that the Surinamese Creole TMA systems cannot
have been reproduced in their entirety from Gbe, or any other West African lan-
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guage. Similarly, the chapters in Muysken & Smith (2015) compare multiple types of features of the Surinamese Creoles to relevant West African languages and
reach comparable conclusions. In the volume’s conclusion, Muysken (2015:408)
states, ‘all studies so far concur in the idea that, in structural terms, the creoles
neither resemble their lexifiers nor their substrates very closely’. In line with this
statement I will argue here that Kumanti can best be considered a mixed language (see e.g. Bakker & Muysken 1995; Bakker 2003), where the grammatical
structures are largely identical to those of Ndyuka and the lexicon is composed
of lexemes from a variety of languages, including West African languages. This
paper is based on an examination of previous investigations into the composition
of the lexicon as well new research on Kumanti grammatical structures.
It is not unwarranted that Maroon ritual languages, Kumanti in particular, are
linked with West African languages and the Akan languages in particular. Both
the Kumanti gods as well as the etymology of the word, are said to originate in
Cormantine, an area where there was a Dutch slave fort along Ghana’s coast,
populated by speakers of Akan languages (Price 2008:341). Akan slaves at that
time likely consisted of Twi and Abron speakers and were less numerous in Suriname than some other Africans, in particular Gbe- and Kikongo-speaking people
(Arends 1995:249). Arends (1995:243) demonstrates that of the approximately
37,000 slaves recorded entering Suriname before 1720, just under a thousand
(982/2.64%) originated from the Gold Coast. Borges (2013:41–44), on the basis
of new data made available in the Voyages Database (2008), found that although
the number of Gold Coast slaves increased by about half (1532), the overall
percentage remains negligible (3.64%) of the total ca. 42,000 slave imports
to Suriname in that period. The percentage of imports from the Gold Coast
increased substantially in the next three decades (1720s:48.91%; 1730s:55.01%;
1740s:53.67%, Borges 2013:42, Voyages 2008). This is concurrent with steady
increases in the number of overall slaves imported. If not for the numbers of
slaves who escaped and joined the Ndyuka following their initial formative
escapes at the turn of the 17th century, influence from Akan would be rather
unlikely. These relatively late comers1 up to, and following the 1760 peace treaty
with the colonists would have allowed for the incorporation of features from
Akan sources. Lexical and morphosyntactic evidence (Huttar 1981, 1985; Van
den Berg 2015) suggests that Akan language features are indeed manifest in the
Surinamese Creoles. Therefore, the hypothesis that Kumanti is related to Akan
(Smith 1987:88) cannot be immediately dismissed on the basis that there were
too few Akan slaves imported to Suriname surrounding the Ndyuka formative
years. By examining linguistic data, this work argues that, while there is some
continuity between Kumanti and African ancestral languages (e.g. Price’s (2008)
wordlist provides many African etymologies), the basic grammatical structures of
1
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Some highly regarded ancestors are said to have joined with the Ndyuka quite late in their history
(even after the 1760 peace agreement) e.g. Ma Susana (Thoden van Velzen & Hoogbergen 2011:259).
Konadu (2010:6) also argues that the Akans’ skills in war, political organization, knowledge of medicinal plants, and spirituality outweighed their relatively small population’s cultural and linguistic
influence among other enslaved Africans in the new world.
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Kumanti mirror those of Ndyuka and the other Surinamese Creoles.
Working on a Maroon ritual language does not come without a peculiar
set of challenges for a field linguist. Even the most successful and experienced
anthropologists voice difficulties in this field (Price 1983:14; Thoden van Velzen
& Van Wetering 2004:49–50, 263–276). Maroon history, names of important
ancestors, and religious matters are sensitive topics. Additionally, the status quo
in Maroon information sharing practices is to tell a little piece now, and the
next piece next time,2 which complicates research that must be carried out in a
short period of time. This research was facilitated by intense networking among
Kumanti speakers initiated by professors Thoden van Velzen and Van Wetering,
who have been working among the Ndyuka since the 1960s. The contacts and
expertise they shared were an indispensable requisite for this research. As a
direct result, recordings of the Kumanti language were made in 2010 and 2011
by the author. Additional recordings of Kumanti (2006, 2007, 2008, and 2009),
provided by Thoden van Velzen, are included in the corpus used for the analysis
presented here. Approximately 15 hours of recordings (including explanations of
Kumanti in Ndyuka and related side conversations) are considered in the analysis
presented here.

CONTEXTUALIZING KUMANTI
Since ritual languages are not used for everyday communication, their position
and relevance within the larger religious worldview, as well as the circumstances
surrounding their usage will be contextualized in this section.
The Ndyuka recognize a three-tiered system of deities. The highest of the high
gods is masaa gadu ‘master god’, also known by the name Nana, the creator of
the universe, who finished his creation and departed to reside elsewhere. Masaa
gadu has almost no involvement in earthly affairs and subsequently, there are no
cults dedicated to his worship despite frequent mention of his name during religious activities (Thoden van Velzen & Van Wetering 2004:28). Nana has delegated
management of terrestrial matters to several of his underlings that Thoden van
Velzen and Hoogbergen (2011:133–162) call middelaargoden ‘mediator gods’
such as Agedeonsu also known as Ndyuka gadu ‘god of the Ndyuka’ (god of
fertility), Sweli/Gaan Gadu ‘god of the oath / great god’ (protective god against
wisi witchcraft3), and Tata Ogii ‘father danger’ (presides over the forest).
These middelaargoden occupy a superior position to particular groups of low
gods; the reptile spirits known as Papa and the Ampuku forest spirits are said to
be the foot soldiers of Agedeonsu and Tata Ogii, respectively (Thoden van Velzen

2

3

There are several expressions for this practice in the Ndyuka language, such as ala nyannyan bun fu
nyan ma ala taki nái bun fu taki lit. ‘it’s good to eat all the food, but not to speak all the speak’ and ná
sooi sama pe i kiibi yu podo ‘don’t show people where you hide your pudding’.
According to the Ndyuka, wisi ‘witchcraft’ is the main cause of human death. Although wisi certainly
exists among the Saamaka, they attribute the main cause of human death to kunu ‘avenging spirits’.
The Kwinti Maroons claim to be free of witchcraft all together (Thoden van Velzen & Van Wetering
2004:31).
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The Gaan Gadu Oracle visiting Diitabiki from Gaanboli in 2011. (Photo: Robert Borges)

& Hoogbergen 2011:133, 152). The relationship between Kumanti (gods associated with celestial bodies and prey animals) and Gaan Tata is less direct than the
others, though there are a number of reasons to connect them. Gaan tata and the
Kumanti gods are both said to have been transported directly from Africa, both
are instrumental in protection from various dangers and particularly adverse to
wisi (Thoden van Velzen & Van Wetering 2004:70; Thoden van Velzen & Hoogbergen 2011:147, 324). With the expansion of the Gaan Tata cult in the 1890s,
the “old obiya” (read: Papa and Ampuku paraphernalia) were thrown into the
river (Thoden van Velzen & Van Wetering 2004:72), but the Kumanti shrines
were left alone; the two are most certainly related (Thoden van Velzen 2013:pc).
This expansion of Gaan Tata’s cult extended far beyond the Ndyuka’s traditional
territory, with shrines established among the Saamaka, Matawai, Coppename
Kwinti, as well as a reputation among the city Creoles in Paramaribo (Kraag
1894–1896:44, Thoden van Velzen & Van Wetering 2004:72). Maroon religious systems do not exist in isolation; Thoden van Velzen and Van Wetering
(2004:29–31) suggest a ‘wider ideological world’ in which the religions of the
different Maroon groups form a single cultural area. They note that during the
Binnenlandse oorlog, (1986-1992) Suriname’s civil war fought mostly in the late
1980s, Ndyuka fighters had no difficulty using obiya ‘harnessed spiritual energy
that serves a particular purpose’ from other groups.
Another relevant example of the spread of religious phenomena across Maroon ethic boundaries is Wensi, and (one of) his possessing spirit(s), Amanfu,
whose prophetic movement of the 1930s, ‘a full-scale assault on the Cottica
region’s Ampuku shrines’ is detailed in Thoden van Velzen and Van Wetering
(2004:177–194). According to my informants in 2011, it was Wensi’s assault
that led to Kumanti’s subjugation of the Ampuku gods who had previously been
228
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Da Tano pours libations in his Kumanti shrine in Mainsi, 2008. (Photo: H.U.E. Thoden van
Velzen)

superior in the perpetual struggle between the two groups of lower gods (Van
Lier 1939:195). This shift in power relations among the lower gods spread to
the other Maroon communities and is noted, for example, by Green (1974:247,
1978:260) among the Matawai Maroons. Commerce in religious commodities
and the spread of religious developments are accompanied by the sharing of
linguistic material, especially related to the esoteric languages associated with
cults dedicated to the lower gods. Price and Price (1976:39) suggest that Ndyuka
Kumanti practitioners draw heavily on the Saamaka language for contributions
to their respective ritual languages. However, the linguistic data in our corpus
do not display any contribution from Saramaccan. On the contrary, Price’s
(2008:341–361) list of Saramaccan Komanti displays numerous possible influences from an Eastern Maroon variety. This, in light of Wensi’s subjugation of the
Ampuku spirits and the spread of Amanfu Kumanti to the other Maroons, would
suggest that the Eastern Maroons, if not the Ndyuka proper, are at the epicenter
of Kumanti phenomena, at least in the time since Wensi.
Kumanti is best known as a cult of warriors; practitioners are known to make the
best weapons and posess superior healing abilities. The Ndyuka and the Aluku
are known among the Surinamese to be the best Kumanti practitioners, though
other Maroon groups also know the cult (Price 2008:341). During times of
turbulence, such as the loweten ‘runaway time’, the Boni war (1792–1793), and
the Binnenlandse oorlog (1986–1992), Kumanti practitioners were the most successful fighters (Thoden van Velzen & Hoogbergen 2011:324); their obiya made
them invulnerable to bullets and machetes. Although often described as a single
entity, Kumanti is not a monolithic entity within the Ndyuka realm or neither
across the different Maroon groups. There are sub groupings of Kumanti deities
associated with particular animals that act as vehicles for those deities; possessed
Robert Borges Kumanti: Ritual language formation and African retentions in Suriname
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Da Poeni’s Amanfu Kumanti shrine outside Moengo, 2015. Photo: Dwight Fransman

practitioners imitate the movements of the possessing deity’s animal (Green
1978:258). There are young Kumanti gods and mature gods. Ndyuka informants
also describe a major division within Kumanti: the Bifo ‘before’ Kumanti, an
older variant, and the Amanfu Kumanti, whose practitioners follow the teachings
of Wensi. ‘Like your Protestants and Catholics’, as one informant put it, there are
differences in the symbolism these two sects employ in their Kumanti practice,
e.g. preferred (clothing) colors (Bifo - black, Amanfu - red) and initiation rituals;
Amanfu is significantly shorter.
Unlike the other groups of lower gods, Kumanti initiation and spirit mediumship is elective, or as Lenoir (1973:93) puts it “entirely vocational”. Not all
men chose to become specialists, some only wish to maintain some sort of obiya
which offers them protection from various dangers, though the practitioner must
strictly observe set taboos, kina. Failure to do so will result, at the very least, in
the loss of one’s spiritual insurance, and possible retribution from the offended
god (Green 1978:258; Lenoir 1973:131). Universal kina is menstruating women
and anything that may have come into contact with menstrual blood. Additional
kina are often required and depend on the particular god and protection sought
after (Green 1978:258). After a period of initiation rights lasting at least several
months, practitioners can choose to become a medium for a subset of Kumanti
gods (Green 1978:258), while other gods will choose their medium ‘out of love’
(Vernon 1980:13).
Entertainment value is seen as a sign of Kumanti gods’ ambivalent nature. Publicly
accessible rituals are highly theatrical and may include songs, dances performed
on broken glass or fire / hot coals, and other demonstrations of the effectiveness
of their obiya such as picking up / biting glowing hot axe heads and cannon
balls, chewing glass, climbing heavily thorned trees, and self inflicted machete
blows (Van Lier 1939:195; Vernon 1980:13). The Kumanti language is also to be
heard on such occasions when initiates come into contact and want to assert their
membership in the group – in everyday village life, in Paramaribo, and of late,
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even on social media websites like
Facebook and Twitter.4 One practice
in this type of is for initiates to recite
their telinen ‘count name’ to relate
their position in time and space to
important ancestors, historical events
and future generations. A telinen5 is
most often very long and detailed in
the first person historical narrative
style of Ndyuka oral histories, stretches of which are untranslatable (the
speakers themselves either can not
translate or are unwilling to share
such valuable information). These
recitations are spoken rapidly and often accompanied by testing questions
from peers in order to challenge the
speakers‘ knowledge and proficiency.
Kumanti displays a multidimensional linguistic variability. Informants
and researchers (e.g. Van der Elst
Da Kelema sits in his Kumanti shrine in Diitabiki, 1974.
1975:14) indicate that ‘each river has
Photo: W. van Wetering
its own Kumanti’, meaning that like
the Maroon creoles, there are differences in the Kumanti from one Maroon group to another, though the varieties
may remain similar. Price’s list of Saamaka Kumanti words (2008:341-46) was
checked with an Ndyuka Kumanti speaker by Thoden van Velzen and approximately 80% of those lexemes were accepted. My informants also referenced
Kumanti varieties within the Ndyuka system, whereby one variety, tapu wataa
‘above water’, was accessible and learnable to everyone who so chose. There are
also dipi ‘deep’ Kumanti varieties whereby acquisition is attained when a speaker
is possessed by a Kumanti spirit. Varieties of dipi Kumanti are dependent on the
particular spirit and represent idiosyncrasies of particular gods and Kumanti
ancestors. It is not clear however, if systematic linguistic variation exists between
the tapu wataa varieties of Bifo and Amanfu Kumanti, or among those who
venerate the different sub groupings of the Kumanti gods.
Ritual languages exist within a wider context of metainguistic awareness, creativity, and adaptability, which are highly valued among Maroon societies. Young
Maroons (mostly men) are keen, for example, to show off their skills in foreign
languages they have acquired while away from their villages. Maroons also make
use of ever developing and disappearing play languages known as akoopina. An
4

5

One such post on Facebook even came with a warning, written in Dutch, De posting is voor allen die
het kunnen verstaan. Er komt geen vertaling. ‘The post is for all who can understand it. There will be
no translation.’
See Thoden van Velzen & Hoogbergen (2011:259) for an example of the telinen of one important spirit.
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akoopina may be associated with a particular village, membership in a particular
social group, or used practically, simply to keep certain information from certain
people. While akoopina play a large role in Maroon societies by enriching one’s
highly valued linguistic repertoire and adding further delimitations within the
intricate bounds of speakers’ social space. Price and Price (1976:39) and Thoden
van Velzen (2013:pc) also suggest that akoopina reinforce certain peer group
solidarities as do ritual languages and, importantly, the incorporation of foreign
elements accounts for at least part of the linguistic camouflage these languages
utilize to reinforce group delimitations.

DESCRIPTION OF THE KUMANTI LANGUAGE
This section describes the basic grammatical structures of tapu wataa Kumanti as
recorded among Ndyuka informants. Regarding linguistic variation, it is worth
noting that all but one informant provided some caveat about the variety of Kumanti spoken, claiming that someone else might know it differently. Still, of those
consulted, the production of the language in terms of the structures discussed here
is remarkably consistent.
The phonological system of Kumanti is much like the Ndyuka language. Unlike Ndyuka however, the consonant inventory includes /ɾ/. The /ɾ/ is relatively frequent in the data. All voiced fricatives are relatively infrequent in the data, though
informants did not accept reproductions of words containing this phoneme with
a voiceless substitution. Also in line with Ndyuka, the labiovelars do not occur
with a high frequency and /kp/ is not attested in the Kumanti data, though it is
marginally attested in Ndyuka. The Kumanti vowel inventory also has additional
contrasts compared to Ndyuka: <î> [ɪ], <ô> [ɔ], and <ê> [ɛ]. Minimal pairs are
attested for all non-Ndyuka segments (1), though some variation occurs with /e/
and /ɛ/ in variants of certain lexemes, e.g. (2).
(1)

(2)

îniba
‘come’
ôkôkôlô
‘rooster’
sêmeni
‘K. spirits’
(h)obutábela / (h)obutabêla

inii
okolimpin
sêmêntwasi
‘tobacco’

‘each’
‘hammok’
‘boat’

Long vowels occur word medially and word finally. Vowels /i/, /e/, /a/, occur in
both environments, while /ɛ/, /o/, and /u/ are only attested word medially. Vowels /ɪ/
and /ɔ/ are not attested in a lengthened form. Some (near) minimal pairs are in (3):
(3) abaabiã
hankaa
abeenkuma
fiibanengee
kiimblofuduampõ
Busukii
apoonyawé
duudru
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‘hand’
COPULA

‘daybreak’
‘native’
‘sailboat’
‘god srt.’
‘big kola’
‘night’

babalabêntu
dyakodyaka
benziê
ôyêle
Okiminimi
bleki
grinponu
kiinduhoduampõ

‘onset of possession’
‘loincloth’
‘kaolin
‘kaolin’
‘person
‘smoke’
‘earth’
‘airplane’
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The most common syllable structure is CV, though nasals can occur syllabically
in the word initial position or at the end of a syllable. Consonant clusters can
occur syllable initially, and vowel lengthening and sequences exist. All consonants
except /v/ and /ɾ/ occur word initially. The sound /ɾ/ does not occur as a syllable
onset, rather it only occurs as the second consonant of a cluster6 Like Ndyuka,
syllable initial clusters can consist of a homorganic nasal + obstruent. Obstruents
may also be followed by glides word initially. Unlike Ndyuka, Kumanti allows
obstruent + liquid clusters in both word initial and word medial position (4). The
following combinations are attested in the data set.
(4) #blV
#brV
#srV
#grV

bleku
brobi
srampani
grinponu

VblV
VplV
VflV
VklV

ablowa
domplo
afladu
kaklawa

VprV
VdrV
VgrV
VkrV

kôprô
duudru
adankagri
hankra

In some lexemes, the liquid in obstruent + liquid clusters varies freely between
/ɾ/ and /l/.
A full analysis of the suprasegmental system will not be attempted here, but
there are several points worth mentioning. Both stress and tone play a role in Kumanti. Stress is not fixed and can occur on any syllable. Tone has two contrastive
levels and plays some role in the structure of Kumanti (5); preverbal negation,
for example, is accomplished as in Ndyuka by using morphemes with a high tone
that carry a different meaning from those without high tone. Informants were
careful to ensure that the researcher correctly understood where high tones occur
on a number of other words.
(5) á
ná
bóbo

NEG
NEG

‘child’

a
na
bobó

3SG
LOC

‘vagina’

bobo

‘broken’

Kumanti distinguishes nouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, and possibly ideophones. Because there is relatively little productive morphology, grammatical categories in Kumanti must be identified by their meaning
and relative position in a phrase or clause.
Nouns are not marked for number or gender. The overwhelming majority of
nouns begin with a or o / ô, which might be one possible connection to Akan
languages, mirroring the vestigial Kwa-like noun class system (Aboh 2007:81).
These are not used consistently, i.e. both prefixes can occur with the same lexeme,
or they can be dropped from the lexeme altogether (6).
(6) atyuwa / ôtyuwa
aminto / minto
ôkôkôlô / kôkôlô
6

‘dog’
‘stool’
‘chicken’

One speaker sometimes breaks up these clusters with an epenthetic vowel.
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Singular nouns are optionally marked for indefiniteness with wan (7), as in
Ndyuka. Singular and plural nouns can also be marked for definiteness with the
markers a and den (8), respectively also as in Ndyuka.
(7) wan

duampõ
boat

DET

‘a boat’
(8) a.

a

nen
name
‘the name’
den
bifo
DET
before
‘the ancestors’
DET

b.

pipli
people

Some (mostly animate) nouns and names of gods are preceded with an honorific
title: tata ‘father’, mama ‘mother’ or basi ‘boss’ (9).
(13) tata kobua
tata ôtyuwa
mama Akwapoba
tata Înzilidankwi

‘drum’
‘dog’
‘Ms. Akwapoba’
‘Mr. Înzilidankwi’7

Attributive adjectives precede the noun.8 In adjectival strings, adjectives of quantity precede others (10).
(10) a.

b.

c.

ablowa mama
old
mother
‘old mother’
iniiwan pipli
each
person
‘each person’
iniiwan dompo
each
old
‘every old man’

tata
father

Kumanti cardinal numbers are the same as Ndyuka numerals plus ten. In the
following example, the Kumanti numeral tinafo ‘four’ is the same as Ndyuka

7
8
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Mama Akwapoba and Tata Înzilidankwi are ancestors in Kumanti mythology, third and second generation, respectively, from the first humans.
Adjectives as a class in Kumanti should perhaps remain an open issue given the ample similarities
between Ndyuka and Kumanti structure. There were very few attestations of property concepts in
the data, and none in a predicative position, thus the ‘verb-like’ behavior of property concepts in
some environments of (old) Sranan and Eastern Maroon Creole (see Van den Berg 2007:90–93) is not
an issue in the current sample of Kumanti data.
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‘fourteen’ (11). Hurault also described this (1983:38) in the Aluku context. No
ordinal numbers occur in the data.
(11) Tata
ôtyuwa hankaa
COP
father dog
‘The dog has four feet.’

tinafo
four

osònu.
foot

Subject pronouns forms are identical to Ndyuka subject pronouns and can cliticize to succeeding words. No object pronouns are attested in the data. Only first
person possessive pronouns are attested in the data, but mirror Ndyuka.
Possessive constructions are formed by juxtaposition of possessor and possessed,
or the possessed noun is followed by fu + possessor as in (12)–(13).
(12) ôbrofô
dani
white.man
house
‘white man’s house’
(13) Mi kôtôkoiboi fu mi
dômpo tata
anga mi dômpo mama
father and 1SG old
mother
1SG descendent FU 1SG old
‘I am my father’s and mother’s descendent.’

With present nominal predicates, no verbal element is necessary (14).
(14) mi
kôtôkoiboi
1SG descendant
‘I’m a descendent.’9
However, it is more common that predicates involve a verbal element. Kumanti
makes use of two copulas, (n)a and hankaa10 (< Ndy. ankaa ‘anchor’), which
are in complimentary distribution. Na mirrors the Ndyuka copular form in both
form and its semantics, only used to link present predicate nominals (15) and in
possessive constructions (Migge 2003:69). Hankaa, on the other hand, is used in
existential and locative contexts as the Ndyuka copula de (16).
(15) mi
a
saafuboi
COP
youngster
1SG
‘I’m a youngster.’
(16) mi
hankaa na
minto
COP
LOC
stool
1SG
‘I’m sitting on the stool.’

9 The sense of (14) is something like, ‘I’m one point in the line of descent, neither the first, nor the last.’
10 Hankaa has several variants, including (h)akala, (h)ankla, (h)ankra, (h)ankara, and (h)angwa.
Robert Borges Kumanti: Ritual language formation and African retentions in Suriname
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There is also much overlap between the Kumanti and the Ndyuka tense mood
and aspect system. No past tense marker has been attested, though as in Ndyuka,
unmarked verbs, particularly non-stative verbs, receive a past reading. Kumanti
and Ndyuka share the future tense marker o (17).
(17) mi
o
FUT
1SG
‘I will leave.’

sêêmba
leave

As Ndyuka Modality is marked in Kumanti with preverbal particles, such as sa
‘shall’, and mu ‘must’ (18).
(18) troki msa
ndama
MOD understand
talk
1SG‘I’ll (be able to) understand your talk.’
Imperfective is marked with preverbal e as in Ndyuka (19). Like Ndyuka, e
combines phonologically with other functional elements in Kumanti, notably 3SG
pronoun and negation to ai and (n)ái respectively (see also (26)).
(19) ye
ke
cry
2SG- IPFV
‘You’re thanking.’

madasi
thank

Perfective aspect is marked with post verbal brobi. It is somewhat difficult to
determine the status of brobi because of its infrequent appearance and because
it always appears in conjunction with hankaa in the corpus. Therefore, it is not
certain if brobi would convey this aspectual meaning in conjunction with other
verbs. It is analyzed here as an aspect marker (thus not a main verb) based on
equivalence with Ndyuka kaba. The form is not an Ndyuka form and its usage,
while post verbal as Ndyuka kaba, does not completely coincide with the Ndyuka
form concerning syntactic placement. The pattern in (20b) is considered strange,
if not completely unacceptable, by informants.
(20) a.

mi
hankara
COP
PFV
1SG
b. *mi
sidon kaba
sit
PFV
1SG
c. mi
sidon na
sit
LOC
1SG
‘I’m already seated.’

brobi na
minto Kumanti
LOC
stool
na
bangi Ndyuka
LOC
stool
bangi kaba Ndyuka
stool PFV

Negation in Kumanti is also identical to Ndyuka, namely with preverbal (n)á,
as in (21), and combines phonologically with certain elements such as pronouns
and aspect markers.
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(21) wá
mu
sabalabasa
-bu
fanga biiku
NEG
MOD
mistake
make? receive decline
1PL
‘We mustn’t make mistakes or we won’t survive.’
Like Ndyuka, Kumanti constituent order is relatively fixed – SNEGAUXVO. There
is some variability in word order; some clauses are verb final (22). There are very
OV attestations in the current corpus and it is not yet clear if a particular order
conveys any specific meaning. It does not appear that OV constituent order is
triggered by a particular set of verbs.
(22) basi

nana akrobi mintua
HON
god
son
earth
‘God’s son came to earth.’

îniba
come

Strings of verbs occur in the data (23).
(23) mi a
saafuboi
îniba klobidyani kôntôn fu
troki na
monti siê
bolster COMP sing LOC
good
way
1SG COP youngster come between
‘I’m a youngster who comes between (the generations) to bolster (my people / culture)
that sings nicely.’
Coordination in Kumanti is accomplished with a number of elements found in
the other Surinamese creoles (24) – (26). Noun phrases are coordinated with the
conjunction (n)anga ‘and’. At the clause level, da ‘then’ and ma ‘but’ are used.
(24) mintawô
hankra adankagri nanga
COP
confusion and
earth
‘There is confusion and evil in the world.’

ôkumudya
evil

(25) te
bronsikin abongai mintua abeenkuma
when sun
meet
earth
dusk
‘When the sun sets, (we) finish talking.’

da
then

troki
talk

kaba
finish

(26) tata

otyuwa
hankaa tinafo osònu
ma
dog
COP
four
foot
but
a
nái
dablamaningete tinafo
amainsa
four
path
3SG NEG.IPFV walk
‘The dog has four feet but doesn’t walk four paths.’

HON

Locative phrases in Kumanti are introduced with what in Ndyuka is referred to
as a general location preposition (Huttar and Huttar 1994:185) na (27). Unlike
Ndyuka, however Kumanti PPs do not include a nominal location word to specify
the relation between figure and ground. Locative constructions are also employed
in Kumanti in conjunction with the copula hankaa with the meaning ‘be at’ (28).
This type of construction with the locative copula de exists in some Ndyuka
Robert Borges Kumanti: Ritual language formation and African retentions in Suriname
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idioms, e.g. ana de a mofu lit. hand at the mouth ‘I’m eating [so leave me alone]’,
but would otherwise be considered awkward or ungrammatical if translated
directly from Kumanti (see also ex. (16)).
(27) u
hankala gini
na
basi
here
LOC
HON
1PL COP
‘We’re here on God’s green earth.’

nana grinponu
god earth

(28) a

troki
hankaa boobi na
bũsuma
talk
COP
PFV
LOC
people
‘People are talking.’ lit. ‘The talk is already at people.’

DET

Several types of adverbial phrases are attested in the data: interrogative (29), locational (30), and temporal (31). The temporal adverb te ‘when’ is identical to that
of Ndyuka and interrogative hofasi ‘how’ is an older variant in the Surinamese
creoles (Van den Berg 2007:253), though it is no longer used in Sranan or the
Maroon creoles. Gini ‘here’ has no equivalent form among the creoles (ya in the
Eastern Maroon Creoles, and aki in Saramaccan).
(29) hofasi hankaa
COP
how
‘How are you?’
(30) mi
o
sêêmba
FUT
leave
1SG
‘I will leave here’

gini
here

(31) te
bronsikin abongai mintua abeenkuma da
troki
when sun
meet
earth
dusk
then talk
‘When the sun sets, (we) finish talking.’

kaba
finish

Complements are introduced, as in Ndyuka, with the complementizer fu (32).
(32) Tata
ôkôkôlo troki
fu
COMP
father chicken sing
‘Rooster sings of daybreak.’

abeenkuma
dusk

A number of compounds are attested in the data. Complex forms are considered
compounds when the constituents involved can occur as independent lexemes (33).
(33) Atekelebutiki ‘paddle‘
< atekelebu ‘back and forth motion’ + tiki ‘stick’
osinaweiduampo ‘sailboat’ < osinawei ‘wind’ + duampo ‘boat
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In contrast, derived forms consist of one or more dependent constituents. In (34),
several strategies are exemplified which parallel those of Ndyuka derivation in
pattern but not form. Note that -boi, like Ndyka -man, does not indicate gender
of the referent.
(34) saafuboi ‘youngster’
mlekuboi ‘baby’
montisiê ‘nice way, nicely’
afladunuplasi ‘safe place’

<
<
<
<

saafu ‘soft’, and boi ‘boy’
mleku ‘milk’, and boi ‘boy’11
monti ‘nice’, and siê <fasi ‘manner’
afladu ‘trustworthy person’
+ plasi ‘place’
kwauplasi ‘the village of Mainsi’ < kwau possibly from kon a u ‘come to
us / our’ + plasi ‘place

In Ndyuka, -fasi derives nouns/adverbs from other nouns, verbs, or adjectives.
Kumanti uses an identical pattern with -sie. Some locational nouns, including a
number of village names, are derived by means of the suffix -plasi (cf. Ndyuka
-peesi ‘place’ / -kondee ‘country’, Migge 2003:79-84).
Two lexemes are provided by Labadie (1995) that are similar in form and meaning to Ndyuka ideophones. Fan indicates the extreme whiteness of something,
and pika, which indicates that an object is very black. Fan is an ordinary Ndyuka
ideophone with the same meaning, while the Ndyuka equivalent to pika is the
ideophone pii. Neither of these is attested in our corpus.

THE KUMANTI LEXICON
Kumanti’s lexicon has its origins in multiple sources. While the main thrust of this
work has not been to exhaustively identify the etymologies of Kumanti lexemes,
many are easily identifiable and several sources can be helpful in roughly determining the composition of the lexicon. Price (2008), for example, lists a number
of words originating from several West African languages: Akuapem, Akyem,
Anyi, Ewe, Fanti, Ga, Kikongo, and Twi. Of Hurault’s (1983) list of 108 Papa
and Kumanti words, 25 were found to be of Baule, Ewe, or Twi origin. Hurault
identifies two Wayana (Carib) lexemes in his wordlist, yeu ‘eye’ and kololo
‘bench’, though no Amerindian words have been identified in our corpus. The
rest of the etymologically identifiable lexemes are of Surinamese origin, either
Eastern Maroon Creole, or Sranan. Interestingly, a number of the latter are anarchisms, i.e. lexemes attested in 18th century Sranan but no longer used in modern
Sranan (Van Dyk 1765; Schumann 1783; Weygandt 1798; Van den Berg 2007).
The etymologies of Kumanti lexemes are distributed unevenly across grammatical
categories. Elements with a high functional load, e.g. pronouns, TMA particles,
and conjunctions are nearly all of Ndyuka origin. The overwhelming majority of
content words, i.e. nouns and verbs, are not Ndyuka.

11 This refers to a child who is still breast feeding, typically younger than one year.
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DISCUSSION
An examination of Kumanti structures demonstrates a high degree of similarity
with Ndyuka. Main points of comparison are summarized in Table 1.
Table 1. Comparison of Kumanti & Ndyuka
structure / category

compared to Ndyuka

phoneme inventory

Ndyuka + restricted /r/, + /î/, /ô/, and maybe /ê/

phonotactics

expanded possibilities for consonant and vowel combinations

tone

similar functional load (e.g. negation) as Ndyuka, and limited contrastive
capacity in the lexicon

nouns & vestigial noun
class markers

not Ndyuka

determiners

Ndyuka form and position

honorifics

Kumanti use of honorifics on non-human / non-deity nouns, not Ndyuka

pronominal system

Ndyuka

adjectives

forms mostly non-Ndyuka, Ndyuka position in NP, unattested predicative
property concepts

nominal predication

not Ndyuka

copulas

two copulas, one non-Ndyuka form, overlap with Ndyuka copulas’
functional load

verbs

not Ndyuka

TMA

mostly Ndyuka, form and function

negation

Ndyuka

constituent order

Ndyuka and minimal VO

coordinators

Ndyuka

adpositions

Ndyuka na w/out locational noun

derivation

Ndyuka patterns, non-Ndyuka forms

The main differences between Kumanti and Ndyuka include a small number of
additional phonemes and expanded phonotactic possibilities, nominal predication, use of honorifics for non-human referents, occasional OV word order, and
the lack (from an Ndyuka perspective) of a nominal ‘location word’ in locative
constructions. The possibility of a fossilized noun class system was also noted,
though this does not appear to be obligatory or used productively. The lexicon
is highly mixed with an unbalanced distribution; the majority of content morphemes are of non-Ndyuka origin, while Ndyuka contributes the majority of
morphemes with a high functional load.
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Except for these grammatical differences, the strategy for the creation of
Kumanti was to pair African (of various etyma), ‘African sounding’,12 and other
non-Ndyuka content morphemes with Ndyuka grammar. If the non-Ndyuka
elements are removed, Kumanti as such ceases to exist as a separate entity, leaving
only a few structural peculiarities, while if the Ndyuka elements are removed
from the system, the language would lose almost all its structure. Based on these
observations, Kumanti can best be characterized as a mixed language (Bakker
and Mous 1994; Bakker & Muysken 1995), more specifically, a symbiotic intertwined language (Bakker 2003:111–116, 125). Such languages are characterized
by a grammatical system from one language and a lexicon from another and are
spoken within the same territory as, and by a subset of speakers of, one of its
component languages. Bakker and Muysken (1995:50–51) note that creators of
a mixed in-group or secret language, such as Kumanti, will rely on the grammatical system of the immediate surroundings, the system they know best and that
fluency in the languages contributing lexical material is not necessary.
There are many more avenues to investigate with regard to Kumanti and
ritual languages. This work has described the basic morphosyntactic structure,
mixed composition of the lexicon, and demonstrated that Kumanti displays all
the telltale signs of an intertwined language, with the majority of its grammar
roughly based on Ndyuka and its lexicon derived from several of African and
non-African sources. However, collection and analysis of more data would allow
for expansion of the brief sketch presented above, valuable for our understanding
of language creation strategies across the board. Comparison with other ritual
languages in Suriname, and elsewhere (e.g. Kallawaya in Bolivia, Muysken 1997)
beg the question whether mixed ritual languages form a distinct subtype of mixed
languages. The continued study of Kumanti and other ritual and secret languages
are therefore invaluable resources for our understandings of language intertwining and processes of creative manipulation in their formation.
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Ellen Klinkers

De opbouw van de Surinaamse Krijgsmacht;
symbool van onafhankelijkheid en
ontreddering

e Surinaamse Krijgsmacht (SKM) had een korte geschiedenis. Op 25
februari 1980 maakten zestien sergeanten met een coup een abrupt einde
aan de krijgsmacht die nog geen vijf jaar daarvoor het trotse symbool
was van de onafhankelijke natie Suriname. De krijgsmacht ging vanaf die tijd
verder als het Nationaal Leger. In dit artikel kijk ik terug op het ontstaan van de
krijgsmacht in de maanden vóór de onafhankelijkheid op 25 november 1975. De
SKM was een regelrechte voortzetting van de Troepenmacht in Suriname (TRIS),
de Nederlandse koloniale legereenheid in Suriname. Die vorming voltrok zich in
een snel tempo. De snelle en op het oog vrij probleemloze transformatie verhulde
een aantal fundamentele problemen die zich pas na de onafhankelijkheid zouden
manifesteren. De gevolgen van die weeffouten voor het functioneren van de SKM
bespreek ik in de laatste alinea’s.1

D

EEN KRIJGSMACHT VOOR SURINAME
Het idee achter de transformatie van TRIS naar SKM was eenvoudig en ogenschijnlijk effectief. De TRIS was samengesteld uit drie infanteriecompagnieën (een
compagnie telt ongeveer tweehonderd man), die ieder weer waren verdeeld in
twee detachementen. Zes keer per jaar vertrok een detachement dienstplichtigen
uit Nederland om de TRIS te bemannen. Een vierde compagnie was in Nederland.
Wanneer de opleiding van deze soldaten was voltooid, losten zij het uit Suriname
vertrekkende deel af (Elands e.a. 2006: 84-89; Klinkers 2015: 117-118). Om de
opbouw van de Surinaamse Krijgsmacht te kunnen realiseren werden in de loop
van 1975 de Nederlandse compagnieën vervangen door Surinaamse. Een vierde
compagnie ter plaatse verving de mobilisabele compagnie in Nederland. Wel bleef
één Nederlandse compagnie paraat voor het geval dat de oplopende spanningen
in het land tot uitbarsting zouden komen vlak voor of tijdens de dag van de
soevereiniteitsoverdracht. De gebouwen en infrastructuur werden opgeknapt, het
1
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Dit artikel is gebaseerd op mijn boek De Troepenmacht in Suriname. De Nederlandse defensie in
een veranderende koloniale wereld 1940-1975 dat in 2015 verscheen. Dit artikel gaat dieper in op de
effecten van de in 1975 genomen besluiten op de situatie binnen de SKM na de onafhankelijkheid.
Verder zijn meer citaten uit de interviews met Jan Pronk (minister van Ontwikkelingssamenwerking
1973-1977) en Piet van Dijk (lid van de Nederlandse Militaire Missie in Suriname in 1980) opgenomen
dan in het boek. Toegevoegd zijn citaten uit gesprekken met Jeff Wirth, gewezen SKM-officier (2014)
en Rochus de Jong, Luitenant-kolonel en destijds betrokken bij de transitie van de TRIS naar de SKM
(2016).
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aanwezige materieel overgedragen. Op 25 november verliet de nog enige overgebleven Nederlandse compagnie het land en gingen de Surinaamse compagnieën
verder als de Surinaamse Krijgsmacht (Woerlee en Roodenburg 1976). Later zou
blijken dat deze aanpak niet in alle opzichten goed doordacht was.
Had Suriname eigenlijk wel een krijgsmacht nodig? Het was de meest fundamentele vraag die destijds gesteld werd – en achteraf vooral retorisch gesteld wordt.
Terugkijkend op de onafhankelijkheid noemt de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk de Surinaamse Krijgsmacht een Fremdkörper die
het land werd binnengehaald.2 In bestuurlijke zin is dat een treffende typering. De
Koninkrijksregering had bij het vaststellen van het Statuut voor het Koninkrijk
der Nederlanden in 1954 de verantwoordelijkheid voor defensie niet uit handen
gegeven. De Nederlandse minister van Defensie besliste over de Nederlandse
strijdkrachten en dus ook over de Troepenmacht in Suriname. Het gevolg was
dat defensie geen deel uitmaakte van het democratiseringsproces in Suriname,
maar onder Nederlandse ministeriële verantwoordelijkheid bleef. In 1975 was er
onder Surinaamse bestuurders dan ook geen enkele ervaring met het aansturen
van een militaire organisatie die na de onafhankelijkheid werd ondergebracht bij
het ministerie van Justitie en Politie. Defensie had zich afgespeeld, in wat Pronk
‘de koloniale marge’ van het Statuut noemt.3
In de Surinaamse (koloniale) samenleving was de TRIS daarentegen een
vertrouwd gezicht dat weinig vragen opriep. Mensen kenden de Prins Bernhard
Kazerne in de stad (sedert 1980 Memre Boekoe-kazerne geheten), zagen de
patrouillerende militairen voor het gouvernementsgebouw, de parades op hoogtijdagen, de patrouilles in het binnenland en de kustgebieden en de soldaten die
in hun vrije tijd plezier maakten in Paramaribo. De discussie over de noodzaak
van een krijgsmacht in Suriname was dan wel relevant, maar sloot niet aan bij het
koloniale beleid dat Nederland generaties lang had gevoerd waarin de noodzaak
van de troepenmacht nooit (openlijk) ter discussie was gesteld. De TRIS was
in de laatste decennia voor de onafhankelijkheid in omvang toegenomen, maar
was met duizend man nog steeds niet groter dan een infanteriebataljon. (Ter
vergelijking: een divisie telt zo’n tienduizend en een heel leger honderdduizend
man). Het was niet geschikt om tegen een buitenlandse vijand te strijden en was
vooral bedoeld om met presentie de interne rust te bewaken en het laatste stukje
Koninkrijksgezag te handhaven gedurende de autonomie. Wanneer er werkelijk
gevaar dreigde, konden de Koninklijke Landmacht vanuit Nederland en de Koninklijke Marine vanuit Curaçao bijspringen. Voor minister-president Arron was
het hebben van een krijgsmacht een symbool van de soevereiniteit van de jonge
staat Suriname (Meel 2014: 342). Het alternatief, lid worden van de Organisatie
van Amerikaanse Staten (OAS), was voor hem geen optie. De OAS garandeerde
dan wel militaire bescherming van al haar lidstaten, maar nu Suriname eindelijk
onafhankelijk werd, zag Arron er geen heil in deze meteen uit handen te geven
2
3

Interview Jan Pronk, 5 september 2014.
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aan een organisatie waar de Amerikanen de dienst uitmaakten.4 Overigens zou
Arron in 1977 alsnog het lidmaatschap van de OAS ondertekenen, maar dat had
geen gevolgen voor de organisatie van de krijgsmacht (Meel 2014: 243).
De onderhandelingen over de onafhankelijkheid begonnen met een bilateraal
regeringsoverleg op 18 mei 1974, anderhalf jaar vóór de beoogde soevereiniteitsoverdracht. Van Nederlandse zijde waren de belangrijkste onderhandelaars:
minister-president J.M. den Uyl (PvdA), de minister van Ontwikkelingssamenwerking J.P. Pronk (PvdA) en de minister van Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken W.F. de Gaay Fortman (ARP) (Oostindie en Klinkers II: 114-118).
Minister van Defensie H. Vredeling (PvdA) en zijn staatssecretaris C.L.J. van Lent
(KVP) waren verantwoordelijk voor de defensievraagstukken. Minister-president
H. Arron en minister van Justitie en Politie E. Hoost waren de meest belangrijke
onderhandelaars aan de Surinaamse kant van de onderhandelingstafel. De kernthema’s waren de omvang en vorm van ontwikkelingssamenwerking, maar ook
de Grondwet, de nationaliteitenregeling, de oprichting van een ministerie van
Buitenlandse Zaken en vertegenwoordiging in het buitenland, de grenskwesties en
defensie. Arron liet toen al weten dat Suriname na de onafhankelijkheid een eigen
leger nodig had. Toch was defensie volgens Pronk aanvankelijk geen centraal
thema in de onafhankelijkheidsbesprekingen, maar werd het geleidelijk aan een
steeds belangrijker gespreksonderwerp. Vooral de Surinaamse delegatie tilde er
zwaar aan.5 In de eerste helft van 1975 vergaderden Nederlandse en Surinaamse
ministers regelmatig en intensief, beurtelings in Paramaribo en Den Haag. Op
basis van eindrapporten van de Koninkrijkscommissie en commissies van deskundigen moesten beslissingen worden genomen om de onafhankelijkheid in
november van dat jaar te kunnen realiseren. Met de gedekoloniseerde Afrikaanse
landen in gedachten, waarschuwden De Gaay Fortman en Pronk tijdens en in de
marges van de vergaderingen voor de gevaren van een leger in een postkoloniale
staat. Pronk formuleert die waarschuwingen achteraf als volgt: ‘U wilt dat uw
land onafhankelijk gaat worden. Kijkt u eens om u heen in de wereld. Hoeveel
landen zijn niet onafhankelijk geworden, hebben een leger opgebouwd van waaruit naar verloop van tijd, vaak na niet zo’n lange tijd een militaire coup heeft
plaatsgevonden waardoor eigenlijk de vruchten van de onafhankelijkheid weer
totaal zijn vernietigd. Welk risico neemt u niet door een leger op te bouwen’.6
Toch werd de kwestie rondom het al dan niet opbouwen van een krijgsmacht
niet echt hard gespeeld, want ze mocht de soepele weg naar de onafhankelijkheid
niet in de weg staan. De belangen waren te groot om daadwerkelijk tegen de
wensen van de Surinaamse bewindslieden in te gaan. De vraag of Suriname een
leger behoorde te hebben, kon ook niet hard worden gespeeld omdat Nederland
nu eenmaal niet over zijn graf kon regeren en niet kon beslissen over de inrich-

4
5
6
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ting van de onafhankelijke staat Suriname. De vraag was veelmeer of het moest
helpen bij de opbouw van een Surinaams leger. Op het ministerie van Defensie
werd die vraag positief beantwoord. Een gevaarlijke ontwikkeling vond Pronk:
‘Maar Defensie ging dus al over de implementatie praten. Dat begrijp je dan ook
wel, omdat er een zekere brug moet worden geslagen. Maar het is een brug slaan
naar een situatie waarin je een betrokkenheid hebt in een risicovolle situatie. Het
was dus geen onderdeel van de onafhankelijkheidsbespreking zelf, het was het
vooruitlopen op een relatie na onafhankelijkheid. En dan is het ook aan Suriname
zelf, als men voor een leger kiest, om te zeggen hoe groot dat mag zijn en wat
het moest gaan doen. Anders regeer je over je bevoegdheden heen. Het was een
kwestie van waarschuwen, waarschuwen, waarschuwen’.7 Pronk vond met name
staatssecretaris Van Lent een ‘buitengewoon aardige man, maar niet zo strak
staande voor een bepaalde visie, een beetje toegefelijk. Ook een kwestie van ja, ze
willen dat graag. Daar is niet aan te ontkomen, dus we kunnen ze beter helpen om
het goed te doen. En dat vond ik toch riskant, maar goed, het werd geaccordeerd.
Ook uiteindelijk in het kabinet door Den Uyl, maar niet uit de ontwikkelingsgelden. Want ontwikkelingsgelden worden waar ook ter wereld niet ter beschikking
gesteld aan een gewelddadig, aan een militair apparaat’.8 Luitenant-kolonel b.d.
Rochus de Jong was destijds nauw betrokken bij de transitie van de TRIS naar
de SKM. Hij zag die welwillendheid van staatssecretaris Van Lent voortkomen
uit een vriendschap die tussen Van Lent en minister Hoost ontstond: ‘dat is ook
geen wonder, want het zijn beide aimabele mensen, mensen met intelligentie en
met hoffelijkheid’.9
De voorbereidingen voor de oprichting van de Surinaamse Krijgsmacht waren
al een heel eind opgeschoten toen de bilaterale vergaderingen tussen januari en
juni 1975 op regeringsniveau plaatsvonden. Vrijwel meteen na het eerste regeringsoverleg in mei 1974 was een Surinaams-Nederlandse Commissie van defensiedeskundigen aan het werk gezet om de mogelijkheden voor een Surinaamse
krijgsmachtorganisatie te onderzoeken. Mr. M.A.M. Verstegen, hoofd van de
afdeling wetgeving en publieksrecht van het Ministerie van Defensie was de voorzitter van de Nederlandse sectie, terwijl luitenant-kolonel Y.D.F. Elstak leiding gaf
aan de Surinaamse sectie (Klinkers 2015: 168; Verstegen 1997). Vanuit die positie
werd Elstak al snel de gedoodverfde kandidaat voor de functie van bevelhebber
van de Surinaamse Krijgsmacht. Op 1 oktober 1974 werd kolonel M.G. Woerlee
als laatste commandant van de TRIS geïnstalleerd. Bij de commando-overdracht
zei hij dat de TRIS er naast de gebruikelijke defensietaken een nieuwe taak erbij
had gekregen, want de TRIS zou een ‘zo goed mogelijk fundament voor een eigen
Surinaamse Militaire Organisatie‘ moeten leggen. De opleiding van Surinaamse
militairen zou een belangrijk onderdeel van het takenpakket worden. In september 1974 werd begonnen met het oproepen en keuren van jonge Surinaamse man-
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nen voor de krijgsmacht, een opdracht die eind december dat jaar werd afgerond
(Klinkers 2015: 170-174).

DE EERSTE OBSTAKELS
Het is opmerkelijk dat er nauwelijks werd gesproken over de doelstelling, een
strategische concept of de taken van de toekomstige krijgsmacht. De SKM
bouwde voort op de traditie van de TRIS, wat betekende dat ook de SKM sterker
gericht was op het handhaven van de binnenlandse orde, dan op de verdediging
tegen een externe vijand. De vraag of die aanpak voor een onafhankelijke staat
geen risico met zich meebracht op het vervagen van het werkterrein tussen leger
en politie werd kennelijk niet gesteld (Klinkers 2015: 173). Arron wilde een leger,
maar de overweging waar dat voor stond had geen prioriteit. Luitenant-kolonel
b.d. De Jong zegt daarover: ‘Niemand had er over nagedacht hoe Suriname in
tijden van nood moest worden verdedigd, nog minder hoe bij een grote ramp
opgetreden moest worden. Als lid van de OAS had Suriname op basis van
wederkerigheid kunnen rekenen op hulp en bijstand. Ook als het ging om het
maken van strategische keuzes had Suriname kunnen profiteren van inzichten
van militaire strategen’.10 Er werd wel gesproken over een ontwikkelings- of
genieleger dat kon worden ingezet bij de aanleg van wegen en andere projecten.
Arron, die na de onafhankelijkheid aanbleef als minister-president, bleef ook na
de onafhankelijkheid in die richting denken (Meel 2014: 349, 352-353, 362). Tot
een uitwerking van die plannen kwam het niet. De TRIS had zich overigens ook
bezig gehouden met geniewerkzaamheden. Vooral de ‘springploeg’ was actief
met het vrijmaken van stukken bos voor infrastructurele projecten, waarvan
de aanleg van het Brokopondomeer (eerste helft jaren zestig) en landingsbanen
in het binnenland (Operatie Sprinkhaan) de meest bekende voorbeelden zijn
(Klinkers 2014: 109, 137). Pronk vindt een genieleger achteraf gezien geen zinvol
alternatief. Hij zegt daarover: ’Dan probeert men zich een leger zo civiel mogelijk
voor te stellen. Maar men heeft toch wapens. Infrastructurele werken kunnen via
het bedrijfsleven worden uitgevoerd en dat wordt dan betaald [met Nederlands
ontwikkelingsgeld, EK]. Daar heb je geen leger voor nodig. Dat genieleger is
een paard van Troje’.11 Overigens was die discussie niet nieuw. De Jong sprak
er in 1967 al over met de toenmalige premier J. Pengel. In Suriname begonnen
stemmen voor verdere verzelfstandiging en onafhankelijk van Suriname luider
te klinken. De Jong wilde aan die gedachte een bijdrage leveren en vroeg Pengel
of hij een grotere inbreng van Surinaamse militairen in de TRIS wenselijk vond.
Ook wisselden zij van gedachten over het nut van een genieleger als het werkelijk
tot verzelfstandiging zou komen. Het werd een prettig en ontspannen gesprek
bij de premier thuis op het balkon, vertelt De Jong. Pengel vond het idee van
een ontwikkelingsleger niks. Het was veel te duur, onbehoorlijke en oneigenlijke
concurrentie aan ondernemingen die zich bezighielden met de aanleg van wegen
en bruggen. Van een dreigend conflict met buurlanden was (nog) geen sprake, dus
10
11
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Pengel hoefde geen leger en zeker geen genieleger. ‘We kunnen ons geld wel beter
gebruiken’, had hij gezegd. 12
Een acuut probleem bij de opbouw van de SKM was het grote tekort aan Surinaamse militairen, Daaruit bleek hoe gebrekkig de participatie van Surinamers in
de TRIS was geweest.13 De TRIS was in 1957 na een periode van reorganisaties
voortgekomen uit de Landmacht Suriname. Sinds begin twintigste eeuw had het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) de Landmacht Suriname voorzien
van beroepsmilitairen. Het KNIL was echter opgeheven na de onafhankelijkheid
van Indonesië. Na veel wikken en wegen werd besloten de beroepsmilitairen te
vervangen door Nederlandse dienstplichtigen die wel een jaar in Suriname wilden
dienen. Van dwang was geen sprake. Beroepsmilitairen – kaderleden, specialisten
en officieren – werden voor drie jaar uitgezonden. De Surinaamse beroepsmilitairen die bij de voormalige Landmacht Suriname dienden, mochten overstappen
naar de nieuwe organisatie. Zij vormden een kern van Surinaamse beroepsmilitairen in de troepenmacht, die al snel verouderde. Een deel van deze militairen was
soldaat geweest in de Tweede Wereldoorlog, in de onafhankelijkheidsoorlog met
Indonesië of in Korea. De troepenmacht groeide in omvang van 769 militairen in
1959 tot zo’n 1000 tien jaar later. Die groei werd gerealiseerd met Nederlandse
dienstplichtigen, Suriname kende geen dienstplicht. Het resultaat was dat na de
invoering van het statuut in 1954 de troepenmacht Nederlandser werd dan het
ooit was geweest.
Maar niet alleen vormden de Surinaamse militairen een minderheid in de TRIS,
vooral de carrièreperspectieven van de Surinaamse militairen waren beperkt.
Een deel van de oud-strijders zou doorstromen naar het kader en slechts een
enkele Surinaamse militair drong door tot het officierskorps. In de discussie over
de versterking en opbouw van de troepen was de loyaliteit van de Surinaamse
beroepsmilitair een terugkerend thema. Nederlandse autoriteiten vreesden verlies
van controle over de troepen als hun aandeel te groot werd. De repatriërende
Surinaamse oorlogsvrijwilligers hadden aan het debat een extra dimensie gegeven.
Zij hadden als militair hun loyaliteit aan het koninkrijk bewezen, maar wat als
deze militair getrainde groep zich tegen het koloniaal gezag keerde? Tegelijkertijd
was er het argument dat een militaire training militairen juist aan het koninkrijk
bond. Ten slotte was er het besef dat Surinaamse militairen de troepenmacht
draagvlak gaven in de samenleving. Kortom, Surinaamse militairen waren welkom in de troepenmacht, zolang zij maar niet de meerderheid uit zouden maken
en de doorstroom naar hogere rangen beperkt bleef. Schoorvoetend werd in
1963 en begin gemaakt met de instroom van Surinaamse jonge mannen in een
programma dat de ‘vrijwillige dienstplicht’ heette. Het plan was dat jaarlijks
honderdtwintig Surinaamse vrijwilligers zouden instromen, maar in 1969 was
dat aantal al teruggelopen tot 57 per jaar. In 1971 maakte het programma plaats
12 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016.
13 De onderstaande alinea’s zijn gebaseerd op De Troepenmacht in Suriname, tenzij anders aange-
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voor de werkelijke dienstplicht voor Suriname, waarvoor jaarlijks tweehonderd
Surinaamse militairen werden opgeroepen. De Surinaamse militairen bleven een
minderheid vormen binnen de TRIS en de integratie met de Nederlandse pelotons verliep buitengewoon moeizaam. De Nederlandse en Surinaamse militairen
leefden grotendeels in gescheiden werelden. De band die in Nederland was
opgebouwd binnen de pelotons van dienstplichtigen leek geen ruimte te bieden
voor vriendschap of gelijkwaardigheid met de Surinaamse militairen. Vanaf de
invoering van de vrijwillige dienstplicht in 1963 tot de onafhankelijkheid in
november 1975 zou daarin weinig verandering komen. Marcel Oostburg, werd
in 1975 opgeroepen om in de TRIS te dienen. Zijn ervaring laat weinig aan de
verbeelding over: ‘We hebben het gevoel dat we als minderwaardige militairen
werden beschouwd door de Nederlandse Trissers. Het heeft geleid tot vele vechtpartijen en we werden uitgescholden voor apensoldaten’.14
Het aantal Surinaamse dienstplichtigen moest meer dan verdubbeld worden
tot vijfhonderd man om de krijgsmacht van voldoende personeel te voorzien. De
militairen van de SKM vormden bepaald geen afspiegeling van de Surinaamse samenleving, zoals dat ook onder de Surinaamse militairen van de TRIS niet het geval was geweest. Creoolse militairen waren als vanouds veruit in de meerderheid,
omdat ze vaker aan de vereiste fysieke normen voldeden dan Hindostanen en
Javanen, die bovendien veel vaker vrijstelling vroegen. Oppositieleider Lachmon,
toch al geen voorstander van de onafhankelijkheid, maakte zich zorgen dat de
SKM zich zou ontwikkelen tot een Creools onderdrukkingsapparaat.
Vooral het tekort aan specialisten, kaderleden en officieren werd een probleem
bij de vorming van de Surinaamse Krijgsmacht. Wie moest het commando voeren
over de Surinaamse soldaten na de onafhankelijkheid? Waar waren de specialisten
die het materieel moesten onderhouden en bedienen? In een razend tempo werden specialisten en kaderleden opgeleid: van koks tot onderhoudsmonteurs, van
militaire politiemensen tot onderofficieren voor de SKM. Niet in Nederland zoals
voorheen gebeurde, maar in Suriname door commandanten van de TRIS. Afgezwaaide korporaals uit eerdere lichtingen werden uitgenodigd om bij te tekenen
en de kaderopleiding te volgen of te herkansen. In Nederland werden Surinaamse
militairen aangemoedigd om hun baan bij de Koninklijke Landmacht op te geven
voor een toekomst bij de Surinaamse Krijgsmacht. Sergeant Desi Bouterse werd
de bekendste remigrant die met een aantrekkelijke financiële regeling om het
verlies in inkomen op te vangen, met betere carrièrekansen in het vooruitzicht en
met een flinke dosis idealisme om de jonge staat op te bouwen, de stap waagde
(Reeser 2015: 127-138; Verhey en Van Westerloo 1983: 33). Minister-president
Arron en minister Hoost kozen Elstak als bevelhebber van de Surinaamse Krijgsmacht. Het was aan hen en niet aan Nederlanders om hem te benoemen. Met
Elstak werkten de bewindspersonen goed samen in de defensiecommissie, hij
was een van de weinige hoofdofficieren van Surinaamse afkomst bij de Koninklijke Landmacht. Het zou snel duidelijk worden dat hij niet de man was om de
14 Reportage Sam Jones in OVT, 22 november 1915 ‘Onze jongens in Suriname’ http://www.npoges-
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krijgsmacht vorm te geven. Waren er andere, meer geschikte kandidaten? Elstaks
oudere broer is vaak genoemd, maar die wilde niet. Er waren jonge Surinaamse
officieren, maar hadden zij voldoende ervaring om een nieuwe krijgsmacht op te
bouwen, vorm te geven en te leiden? De doorstroom van Surinaamse militairen
naar hogere rangen was ook bij de Koninklijke Landmacht beperkt gebleven.
Een aantal van deze jonge officieren werd wel vertrouwelingen van Elstak. Zij
bekleedden vooraanstaande posities in de krijgsmacht.
Elstak voelde zich aangetrokken tot de legers in de regio en die in de voormalige
Britse koloniën in Afrika. Hij drong hij er bij Woerlee, de laatste commandant
van de TRIS, op aan de Surinaamse militairen strenge discipline bij te brengen
met betrekking tot de groetplicht, exercitie en haardracht. En dat gebeurde ook.
In Nederland onderging de Koninklijke Landmacht sinds het midden van de
jaren zestig juist een proces van ‘vermaatschappelijking’. In 1966 was daar de
Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) opgericht, een belangenorganisatie die meer inspraak voor militairen eiste, een hogere wedde en vergelijkbare
omgangsvormen als in de burgermaatschappij. Binnen de TRIS bleven de regels
strakker dan in Nederland, hoewel er, zeker in de jaren zeventig een versoepeling
merkbaar was. Vooral de Surinaamse pelotons werden op Elstaks verzoek met
strakke hand geleid en gedisciplineerd. Elstak ontpopte zich meer en meer als
een autoritaire commandant. ’Ik bepaal, jullie doen’ vatte een ambtenaar van de
TRIS-inlichtingensectie de werkwijze van Elstak samen.15
Exercitie van Surinaamse dienstplichtigen op Bosbivak, Zanderij. Foto Laddy van Putten

15 Interview Lou, J.M. de Bie, 6 oktober 2014.
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NA DE ONAFHANKELIJKHEID
De Nederlandse ondersteuning bij de opbouw van de SKM hield niet helemaal
op na de onafhankelijkheid. Nederlandse militaire opleidingsinstituten, waarvan
de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie de belangrijkste was,
zouden hun poorten nog tien jaar open houden voor Surinaamse militairen. Dat
was het plan, maar na de Decembermoorden in 1982 werden de contractuele
verplichtingen opgeschort en kwam er een einde aan de samenwerking met de
Surinaamse Krijgsmacht (Roozenbeek 2003: 433).
Terug naar de onafhankelijkheid: na 1975 zou het ministerie van Defensie materieel tegen kostprijs leveren en technisch bijstand geven bij de opbouw van een
defensieapparaat. Om dat te realiseren werd er een Militaire Missie in het leven
geroepen die de Surinaamse bevelhebber zou adviseren en bijstaan. De missie
was een van de aanbevelingen in het eindrapport van de Surinaams-Nederlandse
defensiecommissie. De Militaire Missie lag gevoelig, zo bleek wel uit de interdepartementale vergaderingen over haar omvang en opdracht die tot kort voor
de onafhankelijkheid doorging. Dacht de Nederlandse minister van Defensie,
Vredeling, begin 1975 nog aan een missie van vijfentwintig deskundigen, in juni
besliste Den Uyl dat de bezetting uit maximaal vijftien personen mocht bestaan en
in september stelde Vredeling vast dat de missie zeven Nederlandse militairen zou
tellen. Onder geen beding mochten de missieleden het tekort aan officieren in de
SKM opvullen. De missie zou na de onafhankelijkheid technische bijstand geven
bij de opbouw van het defensieapparaat, iedere suggestie dat het Nederlandse
ministerie van Defensie bemoeienis had met het Surinaamse defensiebeleid moest
worden vermeden (Klinkers 2015).
Hoost had in overleg met Arron aan de Nederlandse staatssecretaris Van Lent gevraagd om Rochus de Jong of luitenant-kolonel G.J. Maarseveen tot hoofd van de
Militaire Missie te benoemen. De Jong diende tussen 1964 en 1968 in Suriname
als korpsadministrateur. In 1970 en 1971 was hij er weer voor een opdracht,
net als in 1975 toen hij de kosten berekende die er gemaakt zouden worden in
verband met de overdracht en hielp bij het opstellen van een begroting van de
SKM. Hij kreeg, zo stelt hij zelf, weinig medewerking van het TRIS-commando
bij zijn inspanningen om materieel en gebouwen in goede staat over te dragen.16
Maarseveen was lid van de defensiecommissie. Beide officieren konden goed
overweg met zowel Elstak als Hoost. Het verzoek van Hoost werd genegeerd, en
voor velen kwam de benoeming van kolonel H. Valk als een verrassing.
Mogelijk gaf het de doorslag dat Valk een ervaren operationele officier was,
hij was gebrevetteerd hoofdofficier van het wapen der infanterie. Valk had in
Suriname gediend, maar dat was wel erg lang geleden. Tussen 1955 en 1958, in de
beginjaren van de autonomie, was hij als een van de eerste TRIS’ers in Suriname.
Hij was eerste luitenant der fuseliers en commandant van de vaandelwacht toen
het nieuwe vaandel van de TRIS met veel militair vertoon werd gepresenteerd op
het Oranjeplein. De Jong herinnert zich ook in 2016 nog de teleurstelling die hij
destijds voelde toen de post aan hem voorbij ging, ‘het was een bittere pil’. Die
16 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016.
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teleurstelling was van korte duur, omdat hij als deskundige van het directoraat
Technische Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken alsnog voor de
Surinaamse Krijgsmacht aan de slag kon. Een functie waarin hij uiteindelijk meer
kon betekenen en zich vrijer kon bewegen dan hij als hoofd militaire missie had
kunnen doen, stelt hij achteraf vast.17
De deceptie en het onbegrip over de benoeming van Valk bleven. Het was
tenslotte bekend dat er tussen Elstak en Valk een vete heerste die al dateerde
uit de tijd dat ze samen in de Julianakazerne in Den Haag werkten, beiden in
de rang van overste. Waren het botsende karakters, was het racisme? Hoe dan
ook, tussen de twee ontstond een kloof die niet te dichten viel. Het resultaat is
bekend: Elstak wilde Valk niet ontvangen en Valk kon of wilde niet beginnen
voordat Elstak hem had ontvangen. Nadat de Militaire Missie ongeveer een jaar
aan het zwembad had doorgebracht, was Elstak bereid Valk en zijn mannen te
ontvangen. Maar veel verder reikte de samenwerking niet. Met Arron kon Valk
ook niet overweg. Arron voelde zich gepasseerd, omdat zijn voordracht terzijde
was gelegd en bovendien mocht hij Valk niet vanwege diens karakter (Meel 2014:
390). Verder lag Valk al snel overhoop met de Nederlandse ambassadeur, M. Vegelin van Claerbergen. Omdat Den Uyl had beslist dat de Militaire Missie aan de
Nederlandse ambassade was verbonden – om verstrengeling van het Nederlandse
en Surinaamse defensieapparaat te voorkomen – was Valk als hoofd van die
missie tevens benoemd als landmachtattaché. Hij moest rapporteren aan Vegelin
van Claerbergen, wat hij consequent niet deed. Valk hield de ambassadeur niet
op de hoogte van zijn activiteiten en van de ontwikkelingen in de SKM. Anderen
droegen Valk op handen. Marechaussee en lid van de Militaire Missie Piet van
Dijk vond Valk ‘een bijzondere man, een hele goeie commandant. Een innemend
persoon, die goed met Surinamers kon opschieten. Goeie collega en baas, maar
Elstak wilde niets van hem weten. Dus hij heeft niet goed kunnen werken’.18
Het aanzien van Elstak daalde snel. Met de bewindslieden die hem op zijn post
hadden geholpen, raakte Elstak in de problemen. Elstak had een grotere, sterkere
krijgsmacht voor ogen dan de SKM was. De vier krijgsmachtonderdelen waren
aanwezig, maar veel stelde het niet voor. In 1980 had de landmacht een omvang
van een bataljon, bezat de luchtmacht enkele toestellen zonder bewapening en
had de marine bewapende patrouilleboten (Verhey en Westerloo 1983: 12).
Verder had de SKM een eenheid van de militaire politie. Voor Elstak was het onbegrijpelijk dat Arron niet meer wilde investeren in de SKM. Elstak raakte meer
en meer gefrustreerd, omdat hij zijn idealen niet kon verwezenlijken. Tijdens een
kabinetbespreking in januari 1977 over een door De Jong opgestelde defensienota
zei Elstak geen woord totdat minister-president Arron hem om een reactie vroeg.
De Jong herinnert zich het antwoord van Elstak als volgt: ‘ik zit op mijn horloge
te kijken of ik vanmiddag nog of anders morgenochtend de macht zal overnemen
in dit land’. De humor van Elstak werd niet gewaardeerd. De vergadering sloeg
stil en werd niet veel later afgebroken. Een paar dagen later adviseerde minister
17 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016.
18 Interview Piet van Dijk, 10 juni 2013.
Ellen Klinkers De opbouw van de Surinaamse Krijgsmacht;

OSO_p001_384_HT.indd 255

255

22-02-17 14:39

Hoost De Jong om afstand te nemen tot Elstak en zijn werkplek te verplaatsen
naar het ministerie van Justitie en Politie. Dat gebeurde ook.19
Zoals bekend liepen de spanningen binnen de SKM op. De militairen verveelden zich en detacheringen op buitenposten zoals op Stoelmanseiland werden als
nutteloos gezien. Het werd steeds manifester dat het bij de SKM aan een helder
doel of strategisch concept ontbrak. De discipline die Elstak in het leger bracht
op het gebied van groetplicht, exercitie en haardracht sloot niet aan bij de ervaring van de militairen die in Nederland gewend waren geraakt aan inspraak en
lossere omgangsvormen. Het uitblijven van de snelle carrière waarop vooral de
uit Nederland afkomstige onderofficieren hadden gehoopt leidde tot frustratie
(Hoogbergen en Kruijt 2005; Meel 2014: 341-372). Zij waren er vanuit gegaan
dat het officierstekort tot snelle bevorderingen zou leiden, maar Elstak weigerde
militairen zonder geëigende opleiding te bevorderen. In 1977 studeerden twintig
Surinamers aan Nederlandse militaire instituten, maar daarnaast wilde Elstak
jonge Surinaamse rekruten een militaire opleiding in Brazilië laten volgen. Hij
was al in Brazilië geweest om de contracten te tekenen.20 Het is veelbetekenend
voor de richting die Elstak op wilde met de krijgsmacht, want Brazilië was in die
tijd een militaire dictatuur. Nadat Elstak, daarbij volledig gesteund door Arron,
de sergeanten geen toestemming gaf om een vakbond op te richten, escaleerde het
conflict. Zowel De Jong als Van Dijk herinnert zich de bittere humor waarmee
Elstak het verzoek van de militairen afdeed: ‘ik ben de leider van de vakbond en
ik ben de enige die lid is van de vakbond’.21 Abrahams, een van de marechaussees
die Van Dijk onder zijn hoede had, was lid van de door Elstak verboden vereniging. Van Dijk had daar geen bezwaar tegen: ‘hij deed zijn werk bij de Militaire
Politie goed, hij mocht lid worden van die vereniging’.22 Daarmee ondermijnde
hij wel het gezag van zowel Arron en Elstak.
Enkele officieren uitgezonderd, vervreemde Elstak meer en meer van zijn eigen
krijgsmacht. Naarmate de reputatie van Elstak kelderde, groeide het prestige van
Valk binnen de SKM. Valk kreeg het vertrouwen van de ontevreden militairen.
Ontspannen, met een biertje in de hand spraken Valk en De Jong elkaar in de
Vereniging Officiers Sociëteit (VOS). De onderofficieren dachten erover een coup
te plegen, zei Valk. Hij had hen gewaarschuwd, zo vertelde hij De Jong, dat ze
wel van te voren moesten bedenken hoe ze dat wilden doen en waar ze accenten
wilden leggen. Ze moesten zich realiseren dat er onmiddellijk na het plegen van
een coup een land lag dat bestuurd moest worden. Hij adviseerde hen daarop
te anticiperen. Niet veel later ging De Jong naar een van de magazijnen op een
werkplaats van Prins Bernhard Kazerne Noord. Daar trof hij Valk en een aantal
onderofficieren aan, zittend rondom een tafel in het midden van de ruimte. De
mannen schrokken toen ze De Jong zagen die als controller het magazijn van de
kazerne binnenliep. De Jong ging onverrichter zaken weg en lichtte onmiddellijk
Elstak in. Hij adviseerde hem het voorval aan minister Hoost te rapporteren, die
19 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016. Zie ook Co Welgraven 2010.
20 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016.
21 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016 en met Piet van Dijk, 10 juni 2013.

22 Interview Piet van Dijk, 10 juni 2013
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het op zijn beurt weer aan ambassadeur Vegelin van Claesbergen zou melden.
Elstak haalde zijn schouders op en liet het erbij.23
Jeff Wirht en Surendre Rambocus sympathiseerden als enige officieren van de
SKM met de muitende sergeanten. Volgens Wirht waren zij zelfs de instigatoren
van de staatsgreep, maar werden zij door Bouterse verraden. Wirht is ervan
overtuigd dat Valk Bouterse heeft geadviseerd de beide officieren buiten de coup
te houden. Waarom? Omdat ‘hij wist dat Jeff Wirht en Surendre Rambocus niet
uit zijn hand zouden eten. Wij waren nationalisten’. Tijdens hun militaire opleiding in Nederland hadden zij ook al een reputatie ‘recalcitrant en linksig’ te zijn.
Wirht herinnert zich zijn argumenten als volgt: ‘Wij gaan niet regeren. We gaan
een regering naar huis sturen en de legerleiding aan de kant zetten, maar laten wij
eerst zorgen dat wij een aantal mensen in het vizier hebben, die we hebben gepolst
en die dan in een technisch kabinet of zakenkabinet plaats kunnen hebben’. Het
doet denken aan de woorden die Valk tegen De Jong uitsprak in de VOS. Wirht
en Rambocus hadden symbolische data in gedachten om de staatsgreep te plegen:
de nacht van 30 juni op 1 juli als de afschaffing van de slavernij werd herdacht,
de Surinaamse ‘Prinsjesdag ‘ op de derde dinsdag van september of op 24 of
25 november wanneer de onafhankelijk werd gevierd. Wirht zegt dat zij een
geweldloze overname nastreefden, zoals de Anjerrevolutie in Portugal op 25 april
1974. ‘Maar het belangrijkste was dat wij een alternatieve regering klaar hadden
staan. Wij wisten niet dat Valk ook contact had met de Bouterse. Wij hadden
niet kunnen denken dat hij dat als officier zou doen’. De coup op 25 februari
1980 kwam voor hen als een volslagen verrassing.24 Wirth werd op 1 mei dat
jaar gearresteerd, omdat Bouterse hem verdacht van medeplichtigheid in de zaak
Ormskerk, die een tegencoup zou hebben beraamd. Na te zijn mishandeld, gevangen gehouden en verhoord, kwam Wihrt op vrije voeten, maar hij werd ontslagen
uit het leger. In augustus 1980 werd hij opnieuw opgepakt wegens verdenking aan
deelname aan een verijdelde coup. Na enkele maanden gevangenisstraf werd hij
gesommeerd het land te verlaten, anders volgde opnieuw gevangenisstraf (Kagie
2012:164-165). Rambocus beraamde later een tegencoup. Hij werd om die reden
gedood bij de Decembermoorden in 1982.
Kort voor de coup was de Nederlandse ambassadeur vertrokken op een dienstreis.
De residentie was verlaten, op de butler met zijn gezin na. Op die bewuste 25ste
februari 1980 gaf kolonel Valk aan Van Dijk (lid van de Nederlandse militaire
missie in Suriname) de opdracht in het huis van de ambassadeur te verblijven,
‘want als er Nederlanders naar de ambassade komen die willen vluchten vanwege
de coup, dan moet iemand ze ontvangen. En ik was de enige Nederlandse militair
die nog bewapend was met een revolver.’ Een hele week bivakkeerde Van Dijk in
het huis. ‘Het was goed hoor. Ik had er een hele grote kamer. ’s Morgens om half
zeven werd ik gewekt door de butler, het was een Engelse butler: ‘Your breakfast
is ready sir’. En dan was de tafel gedekt. Zo’n hele lange tafel en aan het einde
23 Interview Rochus de Jong, 11 januari 2016.
24 Interview Jeff Wirth, 16 november 2014. Zie ook Kagie 2012:165-168.
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had hij voor mij gedekt. Dus dat was wel goed. Toen de ambassadeur terugkwam
uit Amerika, kreeg ik twee flessen wijn van hem. Hij bedankte mij omdat ik zo
goed op zijn huis had gepast’.25
Er heerste euforie onder de rebellerende militairen en de missieleden genoten
mee. ‘Want toen Elstak weg was, toen zijn we gaan leven natuurlijk’, zegt Van
Dijk. Promoties werden er doorheen gejaagd, Valk leverde advies. Zo bevorderde
Bouterse na overleg met Valk zichzelf van sergeant-majoor naar adjudant tot
uiteindelijk officier. ‘Het was erg donker in Suriname in die tijd, want alle sterren
waren uit de hemel gevallen’, grapte Van Dijk. Van Dijk werd zelf ook bevorderd
door de Koninklijke Marechaussee voordat de voltallige Militaire Missie eind
mei 1981 werd teruggehaald naar Nederland. Valk was in juni 1980 al door Den
Haag vervangen door kolonel Maarseveen. Als opvolger van Valk kon Maarseveen, door de regering Arron nog als kandidaat voor de post genoemd, geen goed
doen bij de leiding van het Nationaal Leger. De band tussen Bouterse en andere
leden van de missie was hartelijk (Kooiman 2015: 6-8). Van Dijk herinnert zich
met trots dat Bouterse bij zijn afscheid was en hem een cadeau gaf: de granaathuls
waarmee op 25 februari 1980 vanaf een patrouilleboot op het politiebureau werd
geschoten, versierd met het wapen van de TRIS.26 De SKM was toen al geschiedenis.

Desi Bouterse en Roy Horb tijdens een receptie ter gelegenheid van de bevordering van
Piet van Dijk. Foto Piet van Dijk

25 Interview Piet van Dijk, 10 juni 2013.
26 Interview Piet van Dijk, 10 juni 2013.
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CONCLUSIE
Den Uyl vond het niet perse nadelig dat de Surinaamse Krijgsmacht niet meteen
optimaal zou functioneren. In andere ontwikkelingslanden was tenslotte bewezen
dat een sterk leger eerder geneigd was de dienst uit te gaan maken (Klinkers
2015: 182; Oostindie en Klinkers II 2001: 157). Ook in zwakke legers schuilden
gevaren, zo bleek naderhand. De Surinaamse Krijgsmacht kwam soepel tot stand,
maar bleek een gammel vehikel. Arron wilde een krijgsmacht voor Suriname,
maar deed er vervolgens weinig aan om het doel en inhoud te geven. Defensie
werd toegevoegd aan het ministerie van Politie en Justitie, waar het een ondergeschoven kind bleef. Elstak bleek niet de juiste man om de krijgsmacht vorm te
geven,
De conflicten die zich afspeelden binnen de SKM zijn ruimschoots beschreven, maar het is opvallend dat er nauwelijks aandacht is voor de wankele basis
waarop de SKM was gebouwd. De ogenschijnlijke soepele transformatie van
TRIS naar SKM heeft een aantal structurele problemen verhuld. Het tekort aan
Surinaamse (onder)officieren was het gevolg van het beleid in de TRIS, waar
Surinaamse militairen het hooguit tot onderofficier brachten. De SKM begon
daardoor gemankeerd met onvoldoende geschoold en ervaren personeel die de
nieuwe organisatie leiding moesten geven. Het ontbreken van ministeriële ervaring met het bestuur over een krijgsmacht was het resultaat van het Statuut dat
de defensie buiten de bevoegdheden van de autonome Surinaamse regering hield.
De TRIS was sterk gericht op de binnenlandse veiligheid en het bewaken van de
Koninkrijksbelangen. Voor de SKM waren die doelen minder evident, maar was
er geen alternatief strategisch plan ontwikkeld.
Over de rol van Valk in de staatsgreep werd en wordt veel gezegd, geschreven
en gesproken. Twee rapporten, in 1984 en 1985 in opdracht van de Tweede Kamer opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, laten voor
velen nog steeds de vraag open of Valk alleen handelde of in opdracht. Voor dat
laatste zijn geen concrete aanwijzingen, maar het besluit van de Nederlandse regering om de bijlagen bij het eerste onderzoeksrapport tot 2060 als staatsgeheim te
classificeren, hebben de sluimerende vermoedens dat Valk werd aangestuurd door
Den Haag aangewakkerd en verspreid. Het zou goed zijn als de regering op haar
besluit terugkomt. Wetenschappers, journalisten en politiek analisten kunnen dan
eindelijk het debat over de rol van Valk in de coup voeren, de vele vermoedens
en geruchten ontkrachten of bewijzen. En wie weet, een punt achter de kwestie
zetten.
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Tessa Wuijts

Krediet in Suriname; het belang van
percepties, motieven en sociale context

oegang tot krediet speelt vaak een centrale rol in de discussie over
economische ontwikkeling, met name in nieuw-liberale interpretaties
hiervan. Een gebrek aan ontwikkeling wordt vaak gelijkgesteld aan
een gebrek aan geld. Het oplossen van het geldprobleem van arme mensen
door hen toegang tot krediet te geven wordt hierdoor een voornaam ontwikkelingsdoel. Wat echter weinig aandacht krijgt is de vraag welke overwegingen

T

de doorslag geven om voor een bepaalde vorm van krediet te kiezen in een situatie waarin uit meerdere vormen gekozen kan worden in een situatie waarin

meerdere vormen van krediet aanwezig zijn. Zo wordt in Suriname krediet
aangeboden via onder andere reguliere banken, microkrediet arrangementen
en ROSCAs (kasmoni). Kasmoni is een informeel spaar- en kredietsysteem
dat veel voorkomt in Suriname. In dit artikel ligt de focus op een vergelijking
tussen de verschillende vormen van krediet en wordt ingegaan op keuzeprocessen van marktkooplui op de Centrale Markt in Paramaribo. Allereerst zal
ik ingaan op de geschiedenis van de verschillende vormen van krediet in Suriname en hoe deze zich ontwikkeld hebben tot nu. Daarna zal ik de motieven
en percepties van marktkooplui om al dan niet voor een bepaalde vorm van
krediet te kiezen bespreken. Tot slot ga ik in op de vraag of informele vormen van krediet, zoals kasmoni, zullen verdwijnen naarmate formeel krediet
steeds toegankelijker wordt.
ONDERZOEKSMETHODE
Dit artikel is een weerslag van empirisch onderzoeksmateriaal dat ik heb
verzameld gedurende drie maanden antropologisch veldwerk in de periode
januari 2015 tot april 2015. De onderzoeksmethode bestond uit participerende observaties, semigestructureerde interviews en social network-analyses.
Daarnaast maakt een secondary documents research ook deel uit van dit
onderzoek. Daarin bestudeer ik tot in detail de geschiedenis van verschillende
vormen van krediet in Suriname en hoe deze zich tot nu ontwikkeld hebben.
Door herhaaldelijke bezoeken aan de Centrale Markt ben ik in contact
gekomen met een kasman op de textielafdeling (een kasman of -vrouw ziet
erop toe dat de deelnemers van de kasmoni hun verplichtingen nakomen), die
mij vervolgens in contact heeft gebracht met andere leden van zijn kasmoni,
evenals met een kasvrouw van een andere kasmoni. Zo was ik in staat om
twee kasmoni-netwerken te lokaliseren en deze nader te onderzoeken. Omdat
kasmoni een privéaangelegenheid is, is het niet met zekerheid te zeggen hoeTessa Wuijts Krediet in Suriname: het belang van percepties, motieven en sociale context
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De begane grond van de Centrale Markt in Paramaribo (foto auteur)

veel kasmoni-netwerken er op de Centrale Markt bestaan. De eerste kasmoni
die ik heb gelokaliseerd heeft een dagelijks karakter en bevat negen directe leden en vijf indirecte leden. De laatstgenoemden leggen in via de directe leden
en hebben daardoor geen rechtstreeks contact met de kasman. Deze kasmoni
duurt 25 dagen en de minimale inleg per dag is twintig Surinaamse Dollar
(SRD), dat is omgerekend ongeveer tweeënhalve euro*. De kasmoni bestaat
sinds 2002 en de meeste leden participeren al jaren. De tweede kasmoni heeft
eveneens een dagelijks karakter en telt ook negen leden, maar heeft geen indirecte leden. Eén ronde duurt 20 dagen en de minimale inleg per dag is 25 SRD
(ongeveer drie euro en vijftien cent). Deze kasmoni is negen jaar oud en ook
hier participeren de meeste leden al jaren. Er is één lid dat in beide kasmonis
participeert. De twee kasmoni-netwerken zijn met elkaar verweven door indirecte en directe banden, zoals familiebanden en huwelijksbanden. De leden
van beide kasmonis zijn overwegend Hindostaans en sommigen hebben een
gemengde etnische achtergrond. Er nemen zowel mannen als vrouwen deel
aan beide kasmonis hoewel mannen in de meerderheid zijn (zes vrouwen
en zestien mannen). De leeftijd van de leden varieert van 23 tot 63 jaar. De
overwegend homogene etnische achtergrond van de leden kan mogelijk een
verklaring zijn voor het succes van beide kasmonis. Ondanks dit gegeven gaven alle informanten en respondenten aan dat zaken zoals etniciteit en gender
absoluut niet van belang zijn voor participatie in kasmoni. Zoals de kasman
van de eerste kasmoni stelde:

*Ten tijde van het onderzoek was de koers 1 euro: 3.7 srd
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‘Er zitten zowel mannen als vrouwen bij. Weliswaar meer mannen dan vrouwen. Er zijn meer Hindoestanen in mijn kasgeld, maar dit komt doordat er
hier op de markt voornamelijk Hindostanen zijn die een kraampje bezitten. Je
afkomst maakt niet uit, zolang je maar op tijd betaald.’

ECONOMISCH GEDRAG EN KREDIET
Er zijn veel pogingen gedaan vanuit verschillende disciplines om keuzeprocessen
te begrijpen, vooral wanneer het aankomt op het verklaren van economisch gedrag. Een langdurig debat tussen economen en sociologen kleurt het veld van keuzeprocessen, waarin beide disciplines aan weerszijden van twee extremen staan.
Aan de ene kant beargumenteren economen dat economisch gedrag verklaard
kan worden door rationele keuzetheorieën, een dominante traditie sinds de negentiende eeuw welke is ontstaan door het utilitarisme (Hann en Hart 2011: 7).
Deze traditie is gericht op individuele maximalisatie van ‘waarde’, waarin waarde
vaak wordt omschreven in termen van kosten en baten, uitgedrukt in geld. Wanneer individuen ervoor kiezen om giften aan bijvoorbeeld familie, vrienden of een
goed doel te geven en zij dus duidelijk geen ‘waarde’ maximaliseren, maken ze
toch keuzes in omstandigheden van schaarsheid om hun nut te maximaliseren,
maar economen schenken echter verder geen aandacht aan dit ‘mysterieus verschijnsel’ (ibid.).
Sociologen aan de andere kant hebben hier wel aandacht aan besteed en
beargumenteren dat economisch gedrag bepaald wordt door sociale relaties en
structuren, welke niet los van elkaar kunnen worden gezien. Vooral in ‘primitieve’
of ‘non-market’ samenlevingen worden economische transacties bepaald door
sociale of verwantschapsverplichtingen van de transactors (Granovetter 1992:
28). In een poging deze oude tegenstelling tussen economen en sociologen te overbruggen kiezen antropologen voor een ‘human economy’-benadering, waarbij de
focus ligt op personen waarvan de voorkeuren en keuzes soms bepaald worden
door individuele calculatie, maar soms ook door de familiale, sociale en politieke
contexten waarin mensen zijn vervlochten of ingebed (Hann en Hart 2011: 9).
Deze benadering positioneert zich in het midden van de twee extremen. Gedurende dit onderzoek heb ik getracht aan de hand van de human economy-benadering
de keuze voor een bepaalde vorm van krediet van marktkooplui op de Centrale
Markt in Paramaribo te bestuderen, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren
aan de discussie over ontwikkeling, en ook om een beter begrip te creëren rondom
keuzeprocessen en economisch gedrag. Met deze benaderingskeuze heb ik getracht voorbij te gaan aan de tegenstelling ‘sociaal versus economisch’ (zie ook
James 2015) bij het verklaren van keuzeprocessen en economisch gedrag, door
het belang van sociale context, percepties ten aanzien van verschillende vormen
van krediet en motieven van marktkooplui om al dan niet voor een bepaalde
vorm van krediet te kiezen te betrekken in mijn onderzoek.
Om de keuze van marktkooplui voor het gebruiken van een bepaalde vorm
van krediet te begrijpen, is het belangrijk om te weten welke vormen van
krediet er aanwezig zijn. In Suriname wordt krediet aangeboden door formele
instanties zoals reguliere banken en sinds een aantal jaar ook via microkrediet
Tessa Wuijts Krediet in Suriname: het belang van percepties, motieven en sociale context
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arrangementen, maar men kan ook op een informele manier aan krediet komen,
door bijvoorbeeld zelf lid te zijn van een ROSCA (Rotating Savings and Credit
Association) of via familie of vrienden. ROSCAs komen voor over de hele wereld
en delen vaak hetzelfde basisprincipe. Het betreft een groep mensen die dagelijks,
wekelijks of maandelijks samenkomen en dan een bepaald bedrag inleggen in
een gemeenschappelijke pot. Deze pot wordt dan, afhankelijk van de duur van
de ronde, steeds uitgekeerd aan één lid van de groep. Dit lid kan vervolgens niet
nog een keer de pot ontvangen, maar blijft wel steeds bijdragen aan de pot. Dit
proces wordt herhaald totdat iedereen van de groep de pot heeft ontvangen. De
ronde is dan afgelopen en vaak volgt er dan weer een nieuwe ronde en begint de
hele cyclus opnieuw (Ambec & Treich 2007: 120-121). Vanwege zijn informele
karakter is lid zijn van een ROSCA ideaal voor mensen die snel en renteloos krediet nodig hebben, zonder de administratieve rompslomp waar men ongetwijfeld
mee te maken krijgt bij een lening van een reguliere bank.

MICROKREDIET
In het Caraïbisch gebied bestaan er lange tradities van ROSCAs (Ardener 1964;
Momsen 2010; Hossein 2013), met elk hun eigen termen. Zo is er de susu in
Trinidad, de ‘meeting’ en ‘boxi money’ in Barbados en Guyana (Herskovits en
Herskovits 1947; 292) en de kasmoni of kasgeld in Suriname (Bijnaar 2002a).
Sociale netwerken, zoals kasmoni, zijn belangrijke bronnen voor het genereren
van economisch kapitaal door middel van sociaal kapitaal. Zoals Bourdieu
(1985: 248) beargumenteerde, sociaal kapitaal is ‘the aggregate of the actual or
potential resources which are linked to possession of a durable network of more
or less institutionalized relationships of mutual acquaintance or recognition’.
Vooral voor marktkooplui op de Centrale Markt in Paramaribo is het hebben van
sociaal kapitaal van significant belang, wat zal blijken uit dit artikel.
In Suriname zijn er enkele pogingen gedaan om microkrediet te introduceren,
hoewel deze pogingen niet erg effectief zijn gebleken. Microkrediet is een vorm
van formeel krediet en bestaat uit kleine leningen die gebruikt worden voor het
opzetten en financieren van een onderneming. Het is voornamelijk bedoeld voor
mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot formeel krediet van
reguliere banken, bijvoorbeeld de armen, die vaak geen onderpand of een stabiel
inkomen hebben. Verscheidene auteurs beargumenteren dat ROSCAs een manier
zijn om ‘het gat te vullen’ van een beperkte of niet-bestaande toegang tot formeel
krediet (Etang, Fielding & Knowles 2011: 461), maar dankzij microkrediet kunnen ook de armen profiteren van de mogelijkheden die toegang tot krediet biedt.
Ondanks dat krediet steeds meer toegankelijker wordt voor de gehele bevolking,
blijft kasmoni bestaan. Het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van
krediet geeft zeer interessante inzichten voor het begrijpen van keuzeprocessen.
De instabiele Surinaamse economie heeft een grote impact op de bevolking,
vooral voor marktkooplui op de Centrale Markt. De huurprijzen van de stands
zijn de afgelopen jaren flink omhoog gegaan en daarnaast is er een groeiende concurrentie van Chinese groothandelaren waardoor velen hun stand hebben moeten
sluiten vanwege de slechte verkoop. Om de afnemende markt en de toegenomen
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kapitaaleisen het hoofd te kunnen bieden is er geld nodig. Marktkooplui vormen
vaak een te groot risico voor de bank, omdat zij een onstabiel inkomen hebben
en het dus niet zeker is of ze in staat zijn om de lening terug te betalen. Aan de
andere kant is het voor marktkooplieden ook een groot risico om te lenen bij
een reguliere bank, daar zij de kans lopen om hun onderpand te verliezen als ze
niet in staat zijn om de lening op tijd af te lossen, bijvoorbeeld door een slechte
verkoop. Veel marktkooplieden zijn daardoor genoodzaakt om op een andere
manier aan krediet te komen, bijvoorbeeld door participatie in kasmoni, om zo
hun onderneming draaiende te kunnen houden.

GESCHIEDENIS VAN KREDIET IN SURINAME
In een poging om het systeem van kasmoni goed te begrijpen, hoe het werkt en
opereert in een specifieke context, is het belangrijk dat we teruggaan naar zijn
roots, hoe en wanneer het ontstaan is en hoe het systeem kon overleven tot nu.
Het is tevens belangrijk om het ontstaan en de ontwikkeling van formele kredietinstituties te bestuderen, om een inzicht te verkrijgen in hoe toegang tot krediet
veranderd is door de jaren heen.

1667-1975
Hoogstwaarschijnlijk is kasmoni ontstaan tijdens de slavernij. Voor de wet
waren slaven geen personen maar roerende goederen, wat impliceert dat zij geen
burgerrechten hadden en geen bezit mochten hebben (Van Stipriaan 1993: 377).
Het was hen niet toegestaan om handel te drijven met de blanken, maar deze
regel werd niet heel strikt gevolgd. De slaven verkochten soms producten die ze
verkregen op de plantages op de markt, waardoor ze toch in staat waren om een
klein inkomen te genereren. Vaak wisten de plantage-eigenaren wel af van deze
activiteiten en soms stonden ze het om de slaven tevreden te houden ook toe
(ibid.: 403-5). In 1826 werd de slavenhandel verboden. De leefomstandigheden
op de plantages verbeterden aanzienlijk na dit verbod, omdat de slaven niet vervangen konden worden door nieuwe slaven uit Afrika. Vanaf dat moment was
het de slaven legaal toegestaan om bezit te hebben. Dit gaf hen meer kansen om
te onderhandelen, waardoor geld steeds belangrijker werd (ibid.: 420).
De slaven hadden veel mogelijkheden om sociale netwerken aan te gaan met
andere slaven, wat hen in staat stelde om een eigen cultuur, een eigen identiteit,
een zelfbewustzijn en onderlinge solidariteit te creëren (ibid.: 387). De ‘uitgebreide’ familie werd steeds belangrijker binnen de Creoolse samenleving vanaf het
moment dat de slavernij werd afgeschaft. De familieleden hadden gemeenschappelijke behoeften en de mate van het onderlinge vertrouwen en de sociale controle
waren hoog, welke noodzakelijke voorwaarden zijn voor het bestaan van kasmoni. Ceremonieën en religieuze evenementen speelden ook een belangrijke rol
binnen families. Bijvoorbeeld wanneer een dochter voor het eerst menstrueerde,
was het gebruikelijk dat haar moeder een waardevol sieraad voor haar kocht. Een
ander voorbeeld is het huwelijk; van de bruidegom wordt verwacht dat hij een
geschenk geeft of een bepaald bedrag betaalt voor de diensten van de bruid. Volgens Bijnaar (2002a: 45-6; 2002b: 29) kunnen ook begrafenissen een belangrijke
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oorzaak zijn van het initiëren van kasmoni. Begrafenissen waren vaak een dure
feestelijke aangelegenheid binnen families, waardoor familieleden geld bij elkaar
legden om de begrafenis en de festiviteiten daaromheen te kunnen bekostigen.
Deze ‘begrafenisfondsen’ waren waarschijnlijk een van de eerste grotere organisatiestructuren tussen slaven (Buschkens 1973: 161).
Gedurende de slavernij waren alle noodzakelijke condities voor het bestaan
van kasmoni aanwezig, waardoor het aannemelijk is dat er toen al aan kasmoni
gedaan werd. Zoals Bouman (1995: 122) beargumenteerde in zijn zoektocht naar
het ontstaan van ROSCAs: ‘the historical answer to the origin of ROSCA rests in
the very universality of human behaviour and the logic of collective action. Human behaviour being what it is – an effort of the individual to adjust himself to
his surroundings – human beings are apt to all react somewhat alike when facing,
and trying to adjust to, situations of scarcity, insecurity and risk’. Door samen te
werken en netwerken gebaseerd op onderlinge solidariteit te vormen krijgen mensen meer zekerheid in tijden van schaarsheid, bijvoorbeeld in tijden van slavernij.
Volgens Bouman vormen ROSCAs ‘an almost perfect network of mutual assistance, based on (balanced) reciprocity’ (1995: 123). Met inachtneming van deze
verklaring van menselijk gedrag in tijden van schaarsheid, is het aannemelijk dat
kasmoni een ‘eigen creoolse ROSCA-variant is, die al dan niet onder Afrikaanse
invloed, door de Surinaamse slaven is ontwikkeld’ (Bijnaar 2002a: 25).
In 1865 werd de eerste formele bank opgericht, De Surinaamsche Bank NV.
Deze bank was enkel bedoeld voor de rijke plantage-eigenaren. In 1880 werd de
Koloniale Spaarbank opgericht, een kleine bank welke slechts eenmaal per week
twee uur open was, waar mensen hun geld konden brengen om te sparen. Deze
bank was bedoeld voor de hele bevolking. In 1904 werd deze bank vervangen
door de Koloniale Postspaarbank, wat later de Surinaamse Postspaarbank werd.
Hierna werden er meerdere instituties opgericht waar mensen konden sparen en
waar ze zakelijk en consumptief krediet konden verkrijgen, zoals pandjeshuizen
en kredietcoöperaties. Vooral de pandjeshuizen waren erg populair. Alles wat
maar ook een klein beetje waarde had kon verkocht worden of ingeruild worden
voor consumptief krediet. Ook kon er krediet worden verkregen bij geldschieters
en woekeraars, weliswaar tegen hele hoge rente, waardoor het voor velen lastig
werd om alles terug te kunnen betalen. Dit zorgde ervoor dat mensen geld gingen
lenen bij andere geldschieters, met tevens hoge rentes, om zo hun schulden terug
te kunnen betalen. Dit leidde veelal tot nog meer schulden, waardoor veel mensen
onder hoge druk kwamen te staan, met als gevolg dat ze gingen stelen of zwendelen, of zelfs hun lichaam verkochten om de schuldeisers terug te kunnen betalen
(Loor 2013; 41-2).
In 1949 werd De Surinaamsche Volkskredietbank opgericht om een einde te
maken aan deze wantoestanden. Deze bank bood consumptief krediet aan tegen
lage rentes en was bedoeld voor de hele bevolking. Een andere kredietverstrekker
was de West-Indische Cultuurbank die zich voornamelijk focuste op de plantages,
maar vanwege verkeerde beleidsmaatregelen hield deze bank het niet lang vol.
De O.R.G. Vervuurts Banking Corporation Ltd. werd opgericht in 1936 en werd
later, na faillissement, de Hakrinbank (Handels-Krediet en Industriebank), welke
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vandaag de dag nog steeds bestaat (Loor 2013: 43).
Naast de formele banken bestonden er ook associaties die inspeelden op de
spaarbehoefte van de bevolking. Zo waren er kerken die de mensen probeerden
te stimuleren om te sparen, door ze te leren dat ‘wie spaart altijd geld heeft, met
plezier zal werken, kan trouwen (…), een fatsoenlijk huis kan huren, en vanwege
zijn onafhankelijkheid respect afdwingt van zijn medemensen’ (Bijnaar 2002a:
61; 2002b: 38).
Een andere belangrijke historische gebeurtenis is de opkomst van de formele
loterijen, welke werden opgericht in de jaren dertig. In 1945 werd de Nationale
Loterij Suriname opgericht (Loor 2013: 66), en in de jaren daarna ontstonden
er vele andere instituties (bijvoorbeeld casino’s) waar mensen konden gokken en
spelen om geld (Bijnaar 2002). Ondanks dat formele spaar- en kredietinstanties
steeds meer toegankelijk werden voor de gehele bevolking gedurende de jaren,
bleef er behoefte aan informeel krediet, vooral bij de mensen in de lagere klassen
die lage lonen hadden en dus niet veel hadden om te sparen. Tevens was formeel
krediet voor velen een ver-van-mijn-bedshow, een afstand die volgens Bijnaar
(2002b: 38) tot in de jaren 60 en 70 stand hield.

Periode na 1975
De periode tussen 1982 en 2000 in Suriname werd gekenmerkt door een sociaaleconomische crisis. De Decembermoorden in 1982 door het militaire bewind
(1980-1987) leidden tot het staken van de Nederlandse ontwikkelingshulp
hetgeen een sociaaleconomische ineenstorting tot gevolg had. Het uitgevoerde
aanpassingsprogramma (structureel aanpassingsprogramma – SAP) in de eerste
helft van de jaren negentig en het wanbeleid van de regering-Wijdenbosch (19962000) leidden tot verergering van de sociaaleconomische crisis. In de periode
2000-2010 kroop Suriname onder de regering-Venetiaan II (2000-2005) en III
(2005-2010) in sociaaleconomisch opzicht langzaam uit een diep dal, maar de
regering wist niet het vertrouwen te winnen van grote delen van de bevolking.
Hoge werkloosheid, toename van de armoede en corruptieschandalen liggen hieraan ten grondslag (zie Buddingh’ 2012).
De crisis en inflatie hebben hun weerslag gehad op kasmoni. Volgens Bijnaar
vielen er veel kasmoni-netwerken uiteen vanwege de massamigratie naar Nederland (2002a: 83). Ondanks deze migratie, bleven sommigen toch participeren in
kasmoni, zelfs wanneer ze in Nederland waren, zoals een van mijn informanten
nu nog steeds doet. Om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden en toch
door te gaan met kasmoni besloten er veel groepen om bijvoorbeeld de minimale
inzet (het minimale bedrag wat periodiek ingelegd moet worden) te verlagen. Ondanks de inflatie en crisis bleef kasmoni bij uitstek een makkelijke en goedkope
manier om krediet te verkrijgen, daar krediet van de bank erg duur en moeilijk te
verkrijgen was gedurende die periode. Het lijkt erop dat de neergang van formele
instituties er juist voor gezorgd heeft dat informele spaar- en kredietassociaties,
zoals kasmoni, steeds populairder werden.
In 2010 werd er met steun van Nederland het Microkredieten Programma
(MKP) in Suriname gelanceerd, om kleine ondernemers te stimuleren en daarmee
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economische groei te bevorderen.1 Voor MKP werd een budget van zes miljoen
euro beschikbaar gesteld. Het fonds wordt beheerd door de Surinaamse Trust
Maatschappij NV, ook wel bekend als Suritrust, een dochtermaatschappij van de
Surinaamsche Bank. Er zijn momenteel vijf instituties waar startende en kleine
ondernemers een lening kunnen krijgen: de GODO Coöperatieve Spaar- en Kredietbank G.A., Stichting SEVA, de Women in Business group, de Trustbank en
de Spaar- en Kredietcoöperatie De Schakel. Het microkredietenprogramma was
bedoeld om ten minste 4.000 ondernemers te helpen. Het MKP was na een aantal
jaren echter bijna genoodzaakt te stoppen, omdat in de praktijk het terugbetalen
van de leningen een enorm obstakel was voor veel kleine ondernemers.2 Het
fonds had dus steeds minder geld, waardoor er ook geen leningen meer verstrekt
konden worden. Om te voorkomen dat het ten einde zou komen heeft de overheid
besloten om het programma nogmaals te ondersteunen middels een vierjarige
overeenkomst, beginnend met een bijdrage van één miljoen Surinaamse Dollar.
Een interessant gegeven is dat het microkredietenprogramma in Suriname niet
één programma is dat geïmplementeerd wordt door de vijf betrokken instituten,
maar elk instituut heeft zijn eigen programma’s met verschillende rentes en verschillende manieren van werken. Zo biedt bijvoorbeeld de Spaar- en Kredietcoöperatie
De Schakel leningen aan tegen een rente van 35 procent. In het verleden zijn er veel
mensen geweest die misbruik hebben gemaakt van de leningen, waardoor de rente
nu zo hoog is. Er was sprake van een slechte screening en monitoring, waardoor
mensen te makkelijk een lening konden krijgen. Door het geven van valse telefoonnummers en adressen die niet gecheckt werden voordat een lening toegewezen
werd, was het erg makkelijk om een lening te verkrijgen zonder deze terug te betalen. De Trustbank is een grotere organisatie, die meer de vorm aanneemt van een
reguliere bank. De rentes van de leningen bevinden zich ongeveer tussen de 16 en
20 procent. De hoogte van de rente wordt bepaald door het wel of niet hebben van
een onderpand. Ook bij de Trustbank is er in het verleden veel misbruik gemaakt
van de leningen, waardoor er veel geld verloren is gegaan. Als gevolg van deze ervaringen verstrekt de Trustbank geen microkrediet meer aan startende ondernemers.
Startende ondernemers worden doorgestuurd naar de Women in Business group,
een non-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in microkrediet.
De hoge rentes en het feit dat in de meeste gevallen wel een onderpand nodig
is zorgen ervoor dat het microkrediet steeds meer lijkt op formeel krediet van een
reguliere bank. Ondanks dat het programma is gelanceerd met de intentie om
meer toegang tot formeel krediet te bieden aan mensen die voorheen geen toegang
hadden, lijkt het erop dat toegang tot formeel krediet beperkt blijft. De economische crisis die karakteriserend was voor de afgelopen veertig jaar heeft zijn sporen
nagelaten. Nog steeds bevindt het land zich in een crisis, met gevolgen voor de
hele bevolking. De keuze van marktkooplui om netwerken te vormen gebaseerd
op onderlinge solidariteit en wederkerigheid lijkt een noodzaak te worden om te
1
2
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kunnen overleven, om ondernemingen draaiende te houden en zich te beschermen
tegen onzekerheid en risico’s. Deze keuze gaat echter ook voorbij aan de beperkte
toegang tot formeel krediet, wat in de volgende paragraaf wordt besproken.

INFORMEEL OF FORMEEL KREDIET?
Ondanks dat het MKP al enkele jaren bestaat in Suriname, had geen van mijn
informanten ervaring met microkrediet. Wat het is, waar het voor gebruikt wordt
en voor wie het bestemd is waren vragen die niet of nauwelijks beantwoord
konden worden. Een gebrek aan kennis en ervaring kan leiden tot een snellere
aanname van bijvoorbeeld ervaringen van anderen, welke invloed hebben op de
acties en het gedrag van een individu:
‘Ik ben niet erg bekend met microkrediet, maar ik spaar wel bij de bank. Ik
heb nog nooit een lening genomen bij de bank, en dit wil ik ook absoluut
niet. (…) Als je een ondernemer bent, ben je niet zeker van je inkomsten, je
hebt geen vast inkomen in verhouding met iemand die bijvoorbeeld voor de
overheid werkt en een vaste baan heeft. Het is dus zeer risicovol om een lening
af te sluiten, want je kunt niet met zekerheid zeggen dat je deze ook af kan
lossen, want je weet niet wat dan je inkomen zal zijn. Mensen die niet hun
lening af kunnen betalen raken gestrest en dat is niet goed. (…) Ik zou liever
gaan voor kasgeld dan voor een lening bij de bank. Ik ken iemand die een
lening bij de bank had genomen om haar zaakje draaiende te houden, maar
het lukte haar niet om deze lening terug te betalen binnen 2 jaar, dus bleef ze
maar betalen en de rente stapelde zich maar op. Bij kasgeld is er natuurlijk
geen sprake van rente. Kasgeld is ook vertrouwelijk, het voelt vertrouwd. (…)
Lenen bij de bank is iets wat ik niet zo goed zou durven.’ [vrouw, lid kasmoni]
Ondanks dat ervaringen van anderen binnen sociale netwerken van individuen
soms bepalend kunnen zijn voor de percepties van deze individuen, hoeft dit niet
altijd zo te zijn. Uit deze quote blijkt dat de keuze van deze persoon om geen
gebruik te maken van formeel krediet goed beredeneerd is vanuit haar eigen
ervaringen en kennis, maar tevens ook sociaal ingebed is, daar iemand uit haar
sociale netwerk negatieve ervaringen had met formeel krediet.
De voor- en nadelen van beide vormen van krediet volgens de percepties van
de marktkooplui geven interessante inzichten in hun keuzeprocessen. Het belangrijkste voordeel van kasmoni ten opzichte van formeel krediet, als genoemd bij
alle informanten en respondenten, is dat er geen rente betaald hoeft te worden.
Dit maakt het krediet verkregen uit kasmoni erg goedkoop, daar men niet meer
geld kwijt is dan hij of zij heeft ingelegd. Een andere reden waarom sommigen
kiezen voor kasmoni is dat het meer vertrouwd is. De meerderheid van de marktkooplui is al jaren actief in kasmoni en het is een onderdeel van hun dagelijkse
routine geworden. Participeren in kasmoni is tevens een makkelijke manier om
geld te sparen. Zo helpt de verplichting om elke dag te moeten betalen een van de
informanten om te sparen:
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‘voor mij is kasgeld voornamelijk een hulpmiddel om te kunnen sparen, vanwege de verplichting om elke dag te zetten, omdat ik niet genoeg zelfdiscipline
heb’. [man, lid kasmoni]

Spaargeld is erg belangrijk voor marktkooplui, omdat zij bijvoorbeeld geen
pensioen opbouwen. Zo gebruiken sommigen kasgeld om geld te sparen voor
hun oude dag. De meerderheid van de marktkooplieden gebruikt kasgeld
voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld voor het aanvullen van de voorraad of andere investeringen. Een ander belangrijk voordeel van kasgeld ten
opzichte van formeel krediet is dat het meer privé en makkelijker is en men
niet aan zoveel voorwaarden hoeft te voldoen dan wanneer ze in aanmerking
willen komen voor een lening van een reguliere bank. Zoals een van mijn
informanten die vroeger bij een bank werkte het stelde:
‘kasgeld is makkelijker voor de mensen hier. Bij de bank moet je aan zoveel
voorwaarden voldoen en hier is het gewoon van ons kent ons, niemand hoeft
je ID-nummer te weten et cetera’. [vrouw, lid kasmoni]
Daarnaast is er voor participatie in kasmoni geen onderpand nodig, zodat het
risico voor het verliezen van bijvoorbeeld een huis of auto minder aanwezig is
dan bij een lening van een reguliere bank. Echter, dit gegeven zorgt ervoor dat het
systeem van kasmoni erg kwetsbaar is voor fraude. Als iemand besluit om fraude
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te plegen en weg te gaan, zal er namelijk geen onderpand zijn om dit te kunnen
compenseren. Zoals een van mijn informanten stelde:
‘het blijft een gok. Je neemt toch een risico, en ergens ben ik wel bang dat er
iemand met mijn geld vandoor gaat. Ik doe dit nu al drie jaar zonder nare
ervaringen, en mijn vertrouwen in de mensen is daardoor wel wat gegroeid’.
[man, lid kasmoni]
Ondanks dat kasmoni veel voordelen heeft ten opzichte van formeel krediet, moet
men net als bij formeel krediet aan bepaalde voorwaarden voldoen om te kunnen
participeren. Zo is het erg belangrijk dat een persoon kredietwaardig is. Hier rijst
natuurlijk de vraag dat, wanneer iemand niet zeker is dat hij of zij in staat is om
een lening van een reguliere bank terug te kunnen betalen vanwege een onzeker
inkomen, hoe kan hij of zij dan zeker zijn om aan de verplichting van het betalen
van een bepaald bedrag elke dag, week of maand te kunnen voldoen? Soms komt
het voor dat een lid van een kasmoni niet in staat is om op tijd te betalen. Het
geld wordt dan meestal voorgeschoten door de kasman of kasvrouw die de pot
beheert. Het wordt dan wel verwacht dat de persoon die niet op tijd kon betalen
de volgende keer verplicht is om twee keer de gekozen inzet te betalen. Leden
kunnen vaak zelf bepalen hoeveel geld ze periodiek in willen en kunnen zetten,
wat kasmoni flexibeler maakt dan formeel krediet. Er is vaak wel sprake van een
minimum inzet, oftewel één hand3, maar men kan beslissen om meer in te zetten.
Wanneer een persoon niet in staat is om een lening van een reguliere bank terug
te betalen, kan dit serieuze gevolgen hebben; zoals het verliezen van onderpand
of rentes die steeds hoger worden. De consequenties bij het niet nakomen van
de verplichting bij het inzetten in kasmoni kunnen ook serieus zijn, omdat leden
uitgesloten kunnen worden van verdere participatie, wat een verlies van sociaal
kapitaal en daarmee ook economisch kapitaal kan betekenen.
Ondanks dat de meerderheid van de marktkooplieden de voorkeur geeft
aan kasmoni boven formeel krediet, noemden sommigen enkele voordelen van
formeel krediet ten opzichte van kasmoni. Een van deze voordelen is de belastingdekking:
‘Ik zou liever lenen bij de bank. De reden hiervoor is vanwege de belastingdekking. Als je een zakenman bent, ga je geheid een keer de belastingdienst aan
je deur krijgen. Als ik mijn zaak volledig zou financieren met kasgeld, zou
de belasting vragen hoe kom je aan dat geld. Als blijkt dat je dat via kasgeld
hebt verkregen, kunnen ze zeggen dat je er belasting over moet betalen. De
belastingdienst komt wel eens langs op de markt, en je moet als ondernemer
goed bijhouden wat je inkoopt, hoeveel je verkoopt, heel die administratieve
rompslomp moet gebeuren. Soms kun je beter lenen bij de bank als je echt
grote zaken of projecten wilt opzetten.’ [man, ex-lid kasmoni]
3

De minimale inzet wordt ook wel één hand genoemd; bij het inzetten van twee keer de minimale inzet
zet men dan twee handen in.
Tessa Wuijts Krediet in Suriname: het belang van percepties, motieven en sociale context

OSO_p001_384_HT.indd 271

271

22-02-17 14:39

In tegenstelling tot kasmoni is het voordeel van een formeel krediet bij een reguliere bank dat er vaak hogere bedragen, beschikbaar zijn. De keuze om gebruik
te maken van kasmoni of formeel krediet hangt daarom ook af van wat de persoon nodig heeft. Wanneer iemand een groot project wil doen, bijvoorbeeld het
renoveren van een bedrijf of huis, en dus veel geld nodig heeft, zou men eerder
denken aan een lening bij een formele bank. Echter is het ook mogelijk, zoals al
eerder genoemd, om meer handen tegelijkertijd in te zetten in kasmoni, zoals een
van mijn informanten heeft gedaan:
‘wanneer je iets wilt doen, en je hebt het geld in één keer nodig, dan is het
handig dat je in kan zetten in kasmoni. Toen ik nog kasvrouw was op de
markt, was mijn doel, de reden waarom ik inzette, om mijn huis te bouwen.
(…) Ik was een alleenstaande moeder en had niet veel te besteden, maar zo heb
ik kunnen sparen en uiteindelijk mijn huis kunnen bouwen met het kasgeld’.
[vrouw, lid kasmoni]
Hoe meer een lid inzet elke keer, hoe meer hij of zij uiteindelijk ontvangt. Het is
dus ook mogelijk om relatief hoge bedragen te verkrijgen door middel van participatie in kasmoni. Ten slotte zijn er ook nog enkele marktkooplieden die in het
verleden wel een lening bij de bank hebben genomen:
‘13 à 15 jaar geleden heb ik een lening genomen bij de bank, ik had dit geld
dringend nodig omdat ik mijn zaak moest renoveren. Ik ben hiervoor alle
banken afgegaan en alleen de Finabank gaf een lening op basis van mijn
marktvergunning. Ik zou wel voor een lening bij de bank willen gaan maar
met een marktvergunning krijg je maar moeilijk een lening. (…) De marktmensen hebben een vergunning om op de markt te staan, maar zij zouden de
bank niet aan kunnen tonen wat hun inkomen is, ze hebben geen houvast.
Als je een lening wilt moeten ze je loonslip zien, je papieren et cetera want de
persoon die je de lening geeft moet alle zekerheid hebben. Vaak moet de bank
ook een dekking hebben, meestal in de vorm van een onderpand. Op basis van
hun marktvergunning komen ze niet in aanmerking voor een lening, maar wel
als ze bijvoorbeeld hun huis of wat anders als onderpand gebruiken.’ [vrouw,
lid kasmoni]
Voor marktkooplui is het dus zeer risicovol om te lenen bij een reguliere bank, en
volgens een van mijn informanten is het vooral angst wat hen ervan weerhoudt
om voor formeel krediet te kiezen:
‘veel mensen zijn bang voor een lening vanwege het onderpand, ze zijn bang
dat wanneer ze het niet terug kunnen betalen, dat ze dan hun onderpand,
bijvoorbeeld hun huis, zullen verliezen. Dit is ook een van de redenen waarom
mensen liever inzetten in kasgeld’. [vrouw, lid kasmoni]
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TOT SLOT: MEER DAN SLECHTS EEN ‘OPVULLING VAN EEN GAT’
Volgens Etang, Fielding en Knowles (2011: 461) zijn ROSCAs een manier om
‘het gat te vullen’ van een beperkte of uitgesloten zijn van toegang tot formeel
krediet. De toegang tot formeel krediet van reguliere banken in Suriname van
marktkooplui is beperkt, daar een marktvergunning vaak niet genoeg is en hun
inkomen onzeker is. De meerderheid van de marktkooplieden verkrijgt zijn
krediet uit participatie in kasmoni. Kasmoni wordt gezien als een vertrouwelijke,
veilige, makkelijke en goedkope optie om krediet te verkrijgen. In tegenstelling
tot formeel krediet hoeft er over kasgeld geen rente betaald te worden, is er geen
administratieve rompslomp en is er tevens geen onderpand nodig. Participeren in
kasmoni kan ook een effectief hulpmiddel zijn bij sparen vanwege de verplichting
om elke dag, week of maand te betalen, in contrast met sparen bij de bank. In dit
opzicht is het rationeler om te kiezen voor kasmoni in plaats van een lening van
een bank, omdat het meer economische voordelen heeft. Dit werpt een heel ander
licht op de stelling van Etang, Fielding en Knowles. Ondanks dat het waar is dat
participeren in kasmoni par excellence de manier is om krediet te verkrijgen voor
degenen die geen toegang hebben tot formeel krediet, betekent dit niet dat wanneer formeel krediet toegankelijker wordt dat ze gaan stoppen met participeren
in kasmoni. De beperkte toegang tot formeel krediet is een belangrijke factor
voor het begrijpen van keuzeprocessen en economisch gedrag, maar het is tevens
heel belangrijk om verder te kijken dan dat. De sociale context en materiële omstandigheden waarin de economische keuzes voor het gebruik van verschillende
vormen van krediet worden gevormd zijn hierbij van significant belang.
Economisch gedrag kan niet gezien en geanalyseerd worden gescheiden van
enige sociale context. Uit het onderzoek op de Centrale Markt blijkt dat ondanks
de groeiende competitie de onderlinge solidariteit bij de marktkooplui erg hoog
is. Deze onderlinge solidariteit wordt geuit door elkaar te helpen aan klanten, elkaars stands te runnen wanneer de eigenaar ziek is of om andere redenen afwezig
en tevens door het helpen van elkaar om aan krediet te komen en de ondernemingen te laten voortbestaan. Ondanks dat dit misschien onlogisch klinkt vanuit
een rationeel keuzeperspectief; elkaar helpen wat uiteindelijk nog meer competitie
creëert, betekent dit niet dat deze onderlinge solidariteit een irrationele vorm van
economisch gedrag is. Integendeel, het is een doelbewust systeem van wederkerigheid, gemotiveerd door eigenbelang en het helpen van anderen, gebaseerd op onderling vertrouwen en verwachtingen naar anderen en geproduceerd door sociale
relaties. Sociaal kapitaal is in deze zin net zo belangrijk als economisch kapitaal,
omdat het zonder sociaal kapitaal veel moeilijker is om de groeiende competitie
en economische crisis het hoofd te kunnen bieden. Het sociale kapitaal komt
voort uit het vertrouwen tussen de leden van een kasmoni en uit de verwachting
dat iedereen zijn plichten nakomt. Vertrouwen wordt gegenereerd door sociale
relaties en kennis van leden in termen van betrouwbaarheid en betalingsgedrag,
maar ook door ervaring en het herhalen van ronden. Veel kasmonis bestaan al
meerdere jaren en worden gekarakteriseerd door hun succes. De sociale controle
tussen leden is hoog, daar de leden elkaar vaak al heel lang kennen. Leden die
frauderen zijn op de langere termijn slechter af, omdat een verbod op verdere
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participatie leidt tot een verlies van sociaal kapitaal, en uiteindelijk ook van
economisch kapitaal. Naar aanleiding van de percepties van de marktkooplui ten
aanzien van verschillende vormen van krediet, lijkt het erop dat de risico’s van
participeren in kasmoni minder groot zijn ten opzichte van de risico’s van formeel
krediet en dat de voordelen van kasmoni opwegen tegen die van formeel krediet.
De economische keuzeprocessen van marktkooplui zijn dus sterk gerelateerd
aan sociale relaties en vertrouwen en kunnen niet verklaard worden door enkel
economische of sociale motieven in acht te nemen.
Gezien de economische keuzeprocessen van veel marktkooplieden om liever
krediet te verkrijgen door te participeren in kasmoni in plaats van gebruik te
maken van formeel krediet, en de manier waarop deze keuzes worden gevormd
door individuele calculatie, ingebed in sociale relaties, is het aannemelijk dat
kasmoni blijft bestaan naast moderne, formele spaar- en kredietinstituties, zelfs
naast microkrediet. De oplossing van het geldprobleem van mensen door hen
simpelweg toegang te geven tot formeel krediet dient daarom met een kritische
blik te worden bekeken.
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Sophie Villerius

Het Surinaams-Javaans anno 20161

HET SURINAAMS-JAVAANS
Een van de vele talen die in Suriname gesproken worden is het Surinaams-Javaans,
de taal van de afstammelingen van arbeidsmigranten uit Java.2 Vanuit taalwetenschappelijke hoek is er de laatste jaren, eigenlijk al sinds het begin van deze eeuw,
weinig over deze taal geschreven. Dit terwijl het Surinaams-Javaans zich in een
zeer dynamische situatie bevindt: de Javaanse gemeenschap is meertalig, waarbij
het Nederlands en Sranan Tongo steeds dominanter worden, en de druk op het
Surinaams-Javaans toeneemt. Het is te verwachten dat deze meertaligheid en het
hiermee gepaard gaande taalcontact gevolgen hebben voor de manier waarop het
Surinaams-Javaans wordt gebruikt, alsook voor de structuur van de taal zelf. Het
doel van dit artikel is dan ook om een taalwetenschappelijke update te geven over
het Surinaams-Javaans anno 2016.
Op dit moment werk ik aan een promotie-onderzoek over het SurinaamsJavaans, waarvan de hoofdvraag luidt: ‘Hoe is het Javaans in Suriname veranderd
ten opzichte van het Javaans in Indonesië, en in hoeverre kunnen deze veranderingen worden toegeschreven aan taalcontact?’ Om deze vraag te beantwoorden
heb ik in 2014 en 2015 in Suriname data verzameld over het Surinaams-Javaans.
Het grootste deel hiervan bestond uit opnames waarin het Surinaams-Javaans
gebruikt wordt: zowel geëliciteerd (‘uitgelokt’ met behulp van stimuli)3 als nietgeëliciteerd materiaal (interviews en spontane gesprekken). Daarnaast heb ik
interviews in het Nederlands afgenomen, waarbij vragen aan bod kwamen over
taalachtergrond, taalbeheersing en taalattitude. De voornaamste onderwerpen
waar ik me binnen mijn onderzoek op richt zijn codewisseling (paragraaf 4) en de
systematische vergelijking van grammaticale verschijnselen tussen het SurinaamsJavaans en het Indonesisch-Javaans (paragraaf 5). Om deze vergelijking te kun-

1

2
3
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Hierbij wil ik alle sprekers van het Javaans bedanken die ik heb mogen interviewen. Ook ben ik
dank verschuldigd aan iedereen die me heeft geholpen geschikte informanten te vinden, met name
de Afdeling Cultuurstudies (Hillary de Bruin en Wonny Karijopawiro). Verder wil ik Hein Vruggink,
Pieter Muysken, Margot van den Berg en de anonieme reviewers bedanken voor hun uitgebreide
commentaar en aanvullingen op eerdere versies van dit artikel.
Ook in Nederland wordt Surinaams-Javaans gesproken, maar dat blijft in dit artikel buiten beschouwing.
Elicitatie wil zeggen dat er stimuli worden gebruikt om taalgebruik uit te lokken, bijvoorbeeld plaatjes
en video’s, om zo gericht onderzoek te doen naar bepaalde grammaticale structuren of semantische
velden in de taal. Het elicitatiemateriaal in mijn onderzoek bestond uit The Frog Story (een plaatjesboek van Mercer Mayer 1969), de Elicit Kit (een set van video’s en korte clips, samengesteld door
onderzoekers van het ERC Traces of Contact Project, voor precieze bronverwijzing zie Moro 2016:
273) en een set afbeeldingen uit de Questionnaire on Information Structure (Skopeteas et al. 2016: 39).
De informanten werden gevraagd deze stimuli in het Javaans te beschrijven, waarbij ze vrij waren in
hun woordkeuze, zinsstructuren, taalgebruik (codewisseling was toegestaan) en tijdsduur.

OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016

22-02-17 14:39

nen maken heb ik in 2015 en 2016 vergelijkbare data verzameld in Indonesië. Het
onderzoek is op dit moment nog in volle gang en de data-analyse is dus nog niet
afgerond. De hier gepresenteerde resultaten zijn dan ook slechts voorlopig, maar
geven al wel een indruk van de ontwikkelingen die gaande zijn in het SurinaamsJavaans. Ik zal in paragraaf 2 eerst kort iets vertellen over de ontstaansachtergrond van de Surinaams-Javaanse gemeenschap en me daarbij concentreren op
het taalgebruik binnen de gemeenschap door de jaren heen. In de daaropvolgende
paragrafen zal ik een schets presenteren van het taalwetenschappelijk onderzoek
naar het Surinaams-Javaans vanaf de jaren tachtig tot nu. Vervolgens zal ik de
eerste resultaten van mijn eigen onderzoek presenteren.4 Deze laten zien dat het
Surinaams-Javaans ten gevolge van toenemend taalcontact inderdaad onderhevig
is aan veranderingen, zowel op het gebied van woordenschat en codewisseling,
als ook grammaticaal.

EEN KORTE ONTSTAANSGESCHIEDENIS
Nadat in 1863 de slavernij in Suriname was afgeschaft, werd gezocht naar werkkrachten van buiten Suriname om het werk op de plantages te verrichten. Aanvankelijk werden hiervoor contractarbeiders uit China en Brits-Indië gehaald. De
arbeidsmigratie uit China werd echter al snel verboden door de lokale overheid,
omdat uit een onderzoek naar Chinese arbeidsmigranten in Cuba was gebleken
dat hun arbeidsomstandigheden zeer slecht waren en de Chinese overheid hen
hiertegen wilde beschermen (Ismael 1949: 14). Ook de immigratie uit Brits-Indië
voldeed niet volledig aan de verwachtingen. Het grootste probleem voor de koloniale overheid was dat de continue aanvoer van arbeiders niet kon worden gegarandeerd, omdat de regeling afhankelijk was van de relatie tussen de Nederlandse
en Britse overheid. Daarnaast bleven de arbeiders Britse onderdanen en vielen ze
als zodanig onder Britse regels. Hierdoor konden ze in het geval van een conflict
met de Nederlandse werkgever tegen de wil van de koloniale overheid in beroep
gaan bij een Britse instantie (Derveld 1982: 24).
Vervolgens richtte het Nederlandse gezag de blik op de andere kolonie,
Nederlands-Indië, waar het eiland Java te kampen had met overbevolking en
verpaupering. Er werd besloten contractarbeiders op Java te werven om te gaan
werken op de plantages in Suriname. Het eerste schip met Javaanse contractarbeiders kwam in het jaar 1890 aan in Suriname en er zouden in de periode tot 1939
in totaal ongeveer 33.000 Javaanse immigranten volgen (Derveld 1982).
Op Java woonden toentertijd – zoals ook nu nog – verschillende etnische
groepen met elk hun eigen taal. De belangrijkste etnische groepen zijn Javanen
(woonachtig in Midden-Java en het zuidelijk deel van Oost-Java, taal Javaans),
Soendanezen (West-Java, taal Soendanees) en Madoerezen (eiland Madoera,
4

De veldwerkgegevens uit 2012 over het Surinaams-Nederlands en Sranan Tongo zijn verzameld door
Kofi Yakpo en Stanley Hanenberg, en de veldwerkgegevens uit 2014 en 2015 zijn verzameld door
Sophie Villerius, in het kader van het PhD-project over het Surinaams-Javaans aan de Radboud
Universiteit Nijmegen (gefinancierd door LOT/NWO). Het doel van dit project is de ontwikkelingen
in het Surinaams-Javaans ten gevolge van taalcontact met het Sranan Tongo en het Nederlands te
onderzoeken.
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noordkust Oost-Java, taal Madoerees). Het merendeel van de contractarbeiders
was Javaans, met Javaans als moedertaal. Maar onder hen waren ook Soendanezen (ongeveer vijf procent) en Madoerezen (ongeveer een half procent) die
hoogstwaarschijnlijk niet het Javaans als moedertaal hadden (Vruggink 1985a:
55). Gezien de grote meerderheid van Javaanssprekenden is het aannemelijk
dat de Soendanezen en Madoerezen het Javaans snel als voertaal hebben overgenomen. Het feit dat er in publicaties over de geschiedenis van de SurinaamsJavaanse gemeenschap niet gesproken wordt over deze talen (zie bijvoorbeeld De
Waal Malefijt 1960; Van Wengen 1962; Suparlan 1995), en dat we in hedendaags
Suriname geen sporen van deze talen terugvinden, wijst ook op de dominantie
van de Javaanse bevolkingsgroep en taal.
De immigranten werden vooral gehuisvest op de plantages, waar zij in contact kwamen met immigranten uit andere landen. De meeste Javanen bleven
ook na afloop van hun contract op of in de omgeving van de plantages wonen.
De voertaal tussen de plantagearbeiders van verschillende afkomst was Sranan
Tongo (Vruggink 2001: xxvi; Yakpo 2015). Deze taal heeft het ontstaan van het
Surinaams-Javaans op verschillende manieren beïnvloed. Dit zal ik in paragraaf
4 toelichten.
In 1933, enkele jaren voor het eind van de Javaanse migratie, kwam gouverneur Kielstra aan het bewind. Tot dan was het Nederlandse beleid erop gericht
geweest om de verschillende bevolkingsgroepen te laten assimileren en zo om
te smeden tot één volk. Kielstra stelde vast dat dit niet was gelukt en kwam
als reactie hierop met het idee van ‘onafhankelijke ontwikkeling’, waarbij de
verschillende groepen werden aangemoedigd hun eigen cultuur en taal zoveel
mogelijk te behouden. Javanen werden gehuisvest in een zogenaamde desa (Javaans voor dorp) of dorpsgemeente, die naar Javaans model was opgezet, met een
lurah (dorpshoofd) aan het hoofd (Ramsoedh 1990: 110-19). Sporen van deze
desa-structuur zijn vandaag de dag nog terug te vinden in bijvoorbeeld Lelydorp
of Tamanredjo. Dit beleid van onafhankelijke ontwikkeling en de huisvesting
in de desa’s droeg er verder toe bij dat de meeste Javanen vrij geïsoleerd op en
rond de plantages bleven wonen. Het is aannemelijk dat het contact met andere
bevolkingsgroepen hierdoor nog beperkter werd dan tijdens de contractperiode,
toen er nog veel samengewerkt werd met anderstaligen, en dat de Javanen in deze
periode dus voornamelijk Javaans spraken.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog trokken meer en meer Javanen naar
de stad, voornamelijk op zoek naar werk. Daar kwamen ze vaak te wonen tussen
andere bevolkingsgroepen, waarmee voornamelijk werd gecommuniceerd in het
Sranan Tongo. Tegelijkertijd nam ook het Nederlands een steeds grotere plaats
binnen de Javaanse gemeenschap in, vooral door meer scholing en groeiende
participatie op de arbeidsmarkt, waar het Nederlands de voertaal was en is.
Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 emigreerden veel Javanen uit
Suriname naar Nederland. De hedendaagse Surinaams-Javaanse diasporagemeenschap in Nederland is dan ook vrij groot: ongeveer een derde van alle Surinaamse
Javanen (20-25.000 mensen) woont in Nederland (Grasveld & Breunissen 1990:
94).
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In Suriname breidde de invloed van het Nederlands zich nog meer uit over de
verschillende taaldomeinen en verdrong het het Javaans steeds meer als thuistaal.
Wat daaraan bijdroeg was het feit dat veel Javaanse ouders van mening waren
dat het belangrijk was voor hun kinderen om Nederlands als eerste taal thuis te
leren om zo succesvol te kunnen zijn op school en in het latere werkende leven.
Dit werd met name door jongeren in mijn interviews vaak aangedragen als de
reden dat ze geen Javaans van hun ouders leerden. Deze overtuiging wordt in
Suriname overigens breder gedragen: uit het onderzoek van Kroon & Yagmur
(2012: 69) blijkt dat ook veel leerkrachten van mening zijn dat ouders thuis het
beste Nederlands met hun kinderen kunnen spreken.
Tabel 1. Overzicht geschiedenis Surinaams-Javaanse gemeenschap en gevolgen voor de taal
Periode

Gebeurtenis

Taalkundige/culturele gevolgen

1863

Afschaffing slavernij

1890-1933

Immigratie contractarbeiders
Huisvesting op plantages

Immigranten brachten eigen taal mee
Contact met Sranan Tongo

1933-1945

Kielstra: ‘onafhankelijke ontwikkeling’

Beperkt contact met andere talen, behoud van Javaans

1945-1975

Verstedelijking
Toename scholing

Meer contact met andere bevolkingsgroepen (Sranan
Tongo)
Begin van contact met Nederlands

1975-heden

Onafhankelijkheid

Emigratie naar Nederland
Invloed Nederlands groter en groter

Volgens de census van 2012 (ABS Suriname 2012) was 13,7% van de Surinaamse
bevolking Javaans, absoluut 73.975 personen. Het grootste deel van de Javanen
(44,5%) woont in Paramaribo, gevolgd door het district Wanica (21,8%). Verreweg het meest ‘Javaanse’ district van Suriname is Commewijne, waar bijna de
helft van de inwoners (47,2%) Javaans is.
Vanwege de focus op de taal is dit historische overzicht slechts zeer beknopt.
Voor een uitgebreidere historische beschrijving van de Surinaams-Javaanse
gemeenschap verwijs ik naar het werk van bijvoorbeeld Ismael (1949), Van
Wengen (1962), Van Lier (1977), Suparlan (1995) of Hoefte (1998). Na dit korte
historische overzicht zal ik in paragraaf 3 de ontwikkeling van het SurinaamsJavaans van vroeger tot nu schetsen, met de nadruk op mogelijke veranderingen
door taalcontact. In de daaropvolgende paragrafen (4 en 5) zal ik op basis van
mijn eigen onderzoeksresultaten bespreken in hoeverre en op welke punten het
Surinaams-Javaans onder invloed van de omringende talen aan het veranderen
is. Paragraaf 4 gaat over codewisseling en leenwoorden, in paragraaf 5 komt de
grammatica aan bod, meer specifiek de zinsbouw. Ik eindig met een korte samenvatting, conclusies en ideeën voor vervolgonderzoek.
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TAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR HET SURINAAMS-JAVAANS
Het eerste taalkundige onderzoek naar het Surinaams-Javaans werd in de jaren
tachtig verricht door Hein Vruggink in samenwerking met Wonny Karijopawiro en Johan Sarmo.5 Hieruit zijn verschillende artikelen van Vruggink in
Oso voortgekomen, te beginnen met een algemene inleiding tot het SurinaamsJavaans (1985a), maar ook meer specifiek over bijvoorbeeld de spelling van
het Surinaams-Javaans (1985b; 1990), verjavaanste plaatsnamen in Suriname
(1987; 1991), en Javaanse volksverhalen (1989). Het onderzoek heeft uiteindelijk
geleid tot de publicatie van het Surinaams-Javaans – Nederlands woordenboek
(Vruggink 2001). Dit woordenboek omvat een groot deel van de woordenschat,
inclusief leenwoorden. Ook geeft het een kort grammaticaal overzicht en een
beschrijving van de ontwikkeling van de taal, taalvariatie door dialectinvloed,
het gebruik van leenwoorden, formeel taalgebruik en de positie van de taal in
Suriname en Nederland.
Wolfowitz (1991) onderzocht de sociale stratificatie in de Surinaams-Javaanse
gemeenschap en het hiermee samenhangende gebruik van verschillende formele
en informele taalniveaus in het Surinaams-Javaans. Het gebruik van deze niveaus
is in het Javaans vooral afhankelijk van de relatieve sociale statuspositie van de
gesprekspartners: een jonge spreker zal in een gesprek met een ouder persoon of
met iemand met een hogere statuspositie meestal het formeel Javaans spreken,
waarna deze op zijn of haar beurt antwoordt in het informeel Javaans. Op basis
van onderzoek in Suriname concludeert Wolfowitz (1991) dat er onder de Javanen
in Suriname minder differentiatie in taalniveau was dan traditioneel in Indonesië
gebruikelijk was en dat het informeel Javaans veruit het meest gebruikte niveau
was. Meer recente bronnen over het taalgebruik binnen de Surinaams-Javaanse
gemeesnchap zijn de scriptie van Samidin (2012) over de taalattitude en het taalgedrag van Surinaams-Javaanse jongeren, en een publicatie over spreekwoorden
in het Surinaams-Javaans van Sarmo, Vruggink en Henzen-Atmoredjo (2013).
In zijn artikel ‘Het Surinaams Javaans: een introduktie’ (1985a) vergelijkt
Vruggink het Indonesisch-Javaans en Surinaams-Javaans. Volgens hem ligt het
grootste verschil tussen de twee varianten op het gebied van de woordenschat. In
het Indonesisch-Javaans zijn vele leenwoorden uit het Indonesisch (Bahasa Indonesia) opgenomen, terwijl het Surinaams-Javaans een groot aantal leenwoorden
uit het Sranan Tongo en het Nederlands heeft. Op het gebied van de fonologie
(klanken), morfologie (woordvorming) en syntaxis (zinsbouw) hebben zich tot
dan toe volgens hem nog geen grote veranderingen voltrokken. Over de mate
waarin het Surinaams-Javaans gesproken wordt is hij redelijk positief; het wordt
op dat moment nog steeds vrij veel gebruikt als ‘dagelijkse omgangstaal in de
huiselijke sfeer’ (Vruggink 1985a: 59), omdat de Javanen in Suriname nog in een
‘relatief isolement’ leven (idem).
De vraag is: hoe is de positie van het Surinaams-Javaans nu, ruim dertig jaar
later? Voor een van de andere in Suriname gesproken talen, zoals het Kwinti (een
5
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van de Marrontalen), is vastgesteld dat de vitaliteit afneemt en dat het zelfs gezien
moet worden als een bedreigde taal. In hoeverre geldt dit ook voor het SurinaamsJavaans? Op basis van mijn waarnemingen en de interviews constateer ik dat
de gebruikspatronen van het Surinaams-Javaans lijken te veranderen en dat de
vitaliteit afneemt: er zijn steeds minder mensen die het Javaans spreken, ook in de
huiselijke sfeer. Dit geldt des te meer voor de jongeren. Vruggink spreekt ook over
de afnemende beheersing van het Javaans bij jongeren, maar hij doelt daarmee
vooral op de beheersing van het formeel Javaans (krama). Vandaag de dag geldt
dit echter niet alleen meer voor de formele, maar ook voor de informele vorm
van het Javaans (ngoko). En wat het formele Javaans betreft, er zijn weinig jongeren die dit tegenwoordig nog beheersen. Waar jongeren tegen ouderen eigenlijk
formeel Javaans zouden moeten spreken, en dat vroeger ook deden, schakelen ze
nu over op Nederlands en Sranan Tongo. En het geldt ook niet meer alleen voor
de jongeren: over de gehele linie wordt het gebruik van het Surinaams-Javaans
minder en de rol en invloed van het Nederlands en Sranan Tongo alsmaar groter,
blijkt bijvoorbeeld uit observaties van oudere sprekers.
Men kan zich dan ook de vraag stellen of het nog steeds zo is dat – zoals Vruggink constateerde – de verschillen tussen het Indonesisch-Javaans en SurinaamsJavaans zich beperken tot het lexicon. Gezien de grote invloed van de omringende
talen en het afnemend gebruik is het aannemelijk dat het Surinaams-Javaans
ook meer structurele veranderingen zal ondergaan, met name op het gebied van
de grammatica. Zo wordt bij taalverlies bijvoorbeeld het verlies van woordvormingsprocessen of van bepaalde grammaticale categorieën voorspeld (Sasse
1990: 15). De eerste resultaten van mijn onderzoek wijzen erop dat er inderdaad
ook meer diepgaande veranderingen gaande zijn met betrekking tot de syntaxis
(zinsbouw) van het Surinaams-Javaans (zie paragraaf 5).
Er lijkt in het geval van het Surinaams-Javaans sprake te zijn van taalverschuiving: het Sranan Tongo en Nederlands worden steeds vaker en in steeds meer
situaties gebruikt, ten koste van het Surinaams-Javaans. Deze taalverschuiving
is ook gesignaleerd door Yakpo (2015), die in de taal van Javaanse jongeren
verschillende tekenen van ‘taalslijtage’ (language attrition) signaleert. Zo ziet
hij bijvoorbeeld dat jongeren veel herstelstrategieën gebruiken (dat wil zeggen
dat ze zichzelf veelvuldig corrigeren), moeilijkheden hebben bij het vinden van
woorden en woorden gebruiken die qua vorm minder complex zijn (minder gebruik van Javaanse voor- en achtervoegsels). Vooral de eerste twee verschijnselen
(herstelstrategieën en woordvindingsmoeilijkheden) zien we ook veelvuldig terug
in mijn opnames van het Surinaams-Javaans van jongeren. In de hervertellingen
van de Frog Story (een plaatjesboek door Mayer 1969) hebben jongere sprekers
bijvoorbeeld vaak moeite om specifieke woorden te vinden in het Javaans. In het
volgende voorbeeld zoekt de spreekster naar het woord voor ‘spelen’, waardoor
er meerdere aarzelingen ontstaan en ze overschakelt op het Nederlands. Uiteindelijk kiest ze voor een ander, weliswaar ook Nederlands werkwoord (blaf), maar
wel met het Javaanse voorvoegsel nge- (wat het werkwoord actief maakt):
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Tawon ehm, tawon, ehm, oh asuné ehm, speel, wat is nou spelen. Asuné ehm
ngeblaf karo tawon.
[Bij ehm, bij, ehm, oh de hond ehm, speel, wat is nou spelen. De hond ehm
blaft tegen de bij.]
(JVN-20140603-ChAr-frogstory)
Uit de interviews die ik heb gehouden blijkt dat degenen die SurinaamsJavaans spreken dit vrijwel altijd als
kind hebben geleerd, van de ouders of
grootouders. Het Sranan Tongo leren
Javanen vooral van leeftijdsgenoten,
‘op straat’ of in winkels. Het Nederlands wordt zowel op school als thuis
geleerd. Vooral als thuistaal neemt het
Nederlands zeer snel de plaats van
het Javaans in, omdat ouders vaak
geloven dat hun kinderen meer kansen
hebben wanneer zij het Nederlands al
van huis uit meekrijgen. Hierbij speelt
zoals gezegd een rol dat ouders denken
dat het leren van het Javaans ten koste
gaat van de beheersing van het NederPagina uit plaatjesboek The Frog Story (Mayer 1969)
lands. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt echter dat juist een goede basis
in de thuistaal (in dit geval Javaans)
gunstig is voor het aanleren van een tweede taal (zoals het Nederlands), en dat
het juist ongunstig is wanneer ouders hun kinderen opvoeden in een taal die niet
hun eigen moedertaal is (zie bijvoorbeeld Cummins 2001).
Daar komt bij dat deze talen verschillende rollen vervullen binnen de gemeenschap. Uit de interviews6 blijkt dat het Nederlands wordt gezien als een meer
‘formele’ taal. Sranan Tongo wordt vaak beschreven als een ‘straattaal’, die wordt
gebruikt onder leeftijdsgenoten en in informele situaties. Het Javaans gebruikt
men vooral in een specifieke culturele of religieuze context, bijvoorbeeld in het
contact met ouderen of bij rituele en religieuze bijeenkomsten zoals in de moskee
of kerk of bij een slametan (offermaaltijd).
De drie talen Javaans, Nederlands en Sranan Tongo zijn in het dagelijks taalgebruik echter niet strikt gescheiden. In een groot deel van de interacties worden de
talen in meer of mindere mate door elkaar heen gebruikt. Ik kom in de volgende paragraaf terug op dit verschijnsel dat in de taalkunde codewisseling wordt genoemd.
6
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Wat tot nu toe is gezegd over het Surinaams-Javaans geldt in zekere mate ook
voor het Indonesisch-Javaans. Ook in Indonesië staat het Javaans niet op zichzelf,
en wordt het beïnvloed door taalcontact. De officiële taal van Indonesië is het Bahasa Indonesia (Indonesisch); dit is de taal die door de Indonesiërs wordt gebruikt
in het onderwijs, de media en het werkende leven. Alle sprekers van het Javaans
in Indonesië zijn dan ook tweetalig en ook hier is sprake van intensief taalcontact
(Errington 1998). Zoals te verwachten wordt het Indonesisch-Javaans dan ook
sterk beïnvloed door het Indonesisch, en dat uit zich vooral in het gebruik van
leenwoorden. Daarnaast zijn ook in Indonesië verschijnselen van een mogelijke
taalverschuiving te zien, waarbij het Indonesisch steeds meer wordt gebruikt. Dit
gaat voornamelijk ten koste van het formeel Javaans (Krama): steeds meer jongeren beheersen dit taalniveau niet meer. In situaties waarin het niet gepast zou zijn
om het informeel Javaans (Ngoko) te gebruiken, dat de jongeren nog wel spreken,
wordt steeds vaker het ‘neutralere’ Indonesisch gebruikt.7

CODEWISSELING EN LEENWOORDEN
Wanneer iemand meerdere talen spreekt, kunnen die talen elkaar beïnvloeden. De
meest in het oog springende gevolgen hiervan zijn het gebruik van leenwoorden
en het afwisselend gebruik van de talen (codewisseling). Bij codewisseling kan
sprake zijn van een of meerdere hele zinnen in een andere taal. Het kan echter
ook slechts gaan om een paar woorden of slechts één enkel woord en in dat geval
is het lastig om te bepalen of je het moet beschouwen als codewisseling of als het
gebruik van een leenwoord.
Het verschil is dat een leenwoord als het ware werkelijk deel uitmaakt van de
Javaanse taal, terwijl bij codewisseling duidelijk nog sprake is van het gebruiken
van een andere taal. Een teken dat een leenwoord deel is gaan uitmaken van de
Javaanse taal is bijvoorbeeld dat het is aangepast aan het Javaanse klanksysteem.
Zo wordt bijvoorbeeld het Nederlandse woord steiger in het Javaans uitgesproken als stèker, omdat het Javaans geen klanken kent als de Nederlandse ‘g’ en de
tweeklank ‘ei’, en deze in een ‘k’ respectievelijk ‘è’ verandert. Het Nederlandse
woord straf wordt veranderd in strap, omdat het Javaans van origine geen ‘f’klank in het alfabet heeft en die verandert in een ‘p’.
Het gaat hier om een glijdende schaal, van volledig aangepast tot niet of nauwelijks aangepast aan het klanksysteem van de ontvangende taal. Hoe meer het
woord is aangepast, hoe zekerder je ervan kan zijn dat het een al langer gebruikt
leenwoord is. Sommige woorden hoeven echter helemaal niet aangepast te worden, omdat ze al volledig in het Javaanse klanksysteem passen, zoals het Sranan
Tongo féni ‘vinden’ en moro ‘meer’.8
7
8

Bron: interviews met sprekers van het Javaans in Yogyakarta door Sophie Villerius, 2015.
Noot over de spelling: voor Javaanse woorden en Sranan Tongo en Nederlandse leenwoorden die in
het woordenboek zijn opgenomen gebruik ik de spelling zoals gebruikt in Vruggink (2001). Wanneer
een Sranan Tongo-woord niet is opgenomen in Vruggink gebruik ik de spelling als in Blanker en
Dubbeldam (2005). Een uitzondering is het woord ‘moeilijk’: Vruggink beschouwt dit als leenwoord
uit het Sranan Tongo en spelt dit als muleg. In dit specifieke fragment is echter duidelijk een ‘j’-klank
te horen, waardoor ik het als leenwoord uit het Nederlands beschouw en de Nederlandse spelling
gebruik.
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In hun woordenboek van het Surinaams-Javaans hebben Vruggink en Sarmo –
naast leenwoorden uit het Bahasa Indonesia – een groot aantal leenwoorden uit
het Nederlands en Sranan Tongo opgenomen, die in meer of mindere mate zijn
aangepast aan het Javaanse klanksysteem. In totaal zijn dit 548 woorden van Nederlandse origine en 469 woorden uit het Sranan Tongo. Het belangrijkste criterium op basis waarvan deze woorden werden opgenomen in het woordenboek was
dat ze frequent gebruikt werden in Javaanse uitingen, en dus vaak voorkwamen
in het corpus dat hiervoor was verzameld (Hein Vruggink, persoonlijke communicatie). Als we deze woorden nader bekijken valt op dat de woorden die uit het
Nederlands zijn overgenomen vaak te maken hebben met overheid en wetgeving
(ambasadhe, wèt) en moderne objecten/machines (wasmasin, èskas), terwijl uit
het Sranan Tongo meer woorden komen over de natuur en de leefomgeving (busi
‘bos’, fruktu ‘vrucht’), werktuigen en alledaagse voorwerpen (plangah ‘plank’,
pompu ‘pomp’) en algemene sociale interactie (gwènti ‘gewend’, féni ‘vinden’).
Waarschijnlijk hangt dit samen met de verschillende fases van contact tussen de
talen (zie paragraaf 2). Het Sranan Tongo was in de contracttijd al belangrijk
voor de alledaagse communicatie tussen de plantagearbeiders, terwijl het Nederlands pas later een grotere rol begon te spelen en meer en meer gebruikt werd om
te spreken over werk, school, politiek en dergelijke.
In het volgende fragment zien we een voorbeeld van het afwisselend gebruik
van woorden uit het Javaans, Sranan Tongo (dikgedrukt) en Nederlands (onderstreept) door dezelfde spreker (vrouw, 53 jaar). Dit fragment gaat over het
behalen van het rijbewijs, en de vergelijking tussen het oude en nieuwe theorieexamen.
Kaé ‘t ouwe, oud systeem.
[Dat is het oude systeem.]
Kowé perlu ngom-, eh, opzeggen toh, iku moro moeilijk aku féni.
[Dan moet je spreek-, eh, opzeggen toch, dat is moeilijker vind ik.]
Nieuw systeem kowé perlu ngerti lési apa toh.
[In het nieuwe systeem moet je goed kunnen lezen toch.]
Soms door één woord kowé inter verkeerd.
[Soms kan je het door één woord verkeerd hebben.]
(JVN-20150901-voorbereidingmitoni-conversation-2)
We zien hier dat de Nederlandse woorden te maken hebben met de benaming van
het systeem zelf (oud systeem, nieuw systeem) en ook met de beoordeling/examinering, mogelijk door het feit dat dit woorden zijn die vaker op school (in het
Nederlands) worden gebruikt (opzeggen, moeilijk, verkeerd). De Sranan Tongo
woorden zijn meer grammaticaal en drukken bijvoorbeeld de vergelijkende trap
uit (moro ‘meer’) en het algemene werkwoord ‘(iets ergens van) vinden’ (féni).
De sprekers van het Surinaams-Javaans gebruiken niet alleen veelvuldig leenwoorden, ze switchen ook heel gemakkelijk van de ene taal naar de andere taal.
Men spreekt in dit soort gevallen van codewisseling. In de interviews heb ik
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gevraagd waarom de geïnterviewden
in een gesprek bijvoorbeeld weleens
van het Javaans op het Sranan Tongo
overschakelen. Ze antwoordden vaak
dat het ermee te maken heeft hoe ze
informatie wilden overbrengen. Het
gebruik van het Sranan Tongo maakt
het verhaal interessanter en spannender, en het trekt de aandacht. Een
vrouw (29 jaar) legde het zo uit:
‘Wanneer ze een verhaal moeten
geven, dus wanneer ze tori geven,
onderling toch. En dan is het veel Veldwerk op Rust en Werk, Suriname
leuker om aan te horen wan- (foto: Wonny Karijopawiro, 2014)
neer ze Sranan Tongo praten, dan
bijvoorbeeld als ze Nederlands
zouden praten, dan heeft het echt geen effect. [...] Voorbeeld van: ‘é, mi si
wan mèit drape a ben wer wan sani’, weet je. Dan gaan ze gelijk nieuwsgierig
aankijken van, é, welke meisje? Over wie hebben ze het, ook. Maar in het Nederlands zou je zeggen van ‘é er is een, er is een meisje daar, en ze heeft zoiets
aan’, dan klinkt het alsof van... van... van nee het interesseert mij niet, weet
je. En al zou je Javaans, ‘ènèk wong wédok nang kono› enzo, dan gaan ze [...]
minder aandacht aan je schenken. Maar als je in het Surinaams zou zeggen
van…., dan weten ze gelijk van hé het gaat om een spannende tori enzo. Gaan
ze allemaal luisteren’. (JVN-20150825-interviewjavaans)
Het Nederlands wordt, zoals onderstaand fragment illustreert, door de wat
oudere generatie vooral als schooltaal gezien. Daarnaast valt op dat de geïnterviewde (vrouw, 53 jaar) Javaanse woorden gebruikt (wong Jawa en Jawa), en zo
haar Javaanse identiteit en perspectief benadrukt:
‘Nederlands is wat we op school hebben geleerd. Maar onze moedertaal, ónze
moedertaal dus wij wong Jawa [Javanen], is Jawa [Javaans]’.
Wanneer de geïnterviewde gevraagd wordt specifieke situaties te benoemen
waarin het Nederlands wordt gesproken, bevestigt ze het gebruik hiervan in
formele domeinen zoals school en werk:
’Op school, aan het werk. En in situaties waarbij ik bijvoorbeeld een eh...,
bepaalde gelegenheden. Als het gaat om schoolaangelegenheden, ya ngomongané Landa [wordt Nederlands gesproken]. Of bijvoorbeeld als je naar presentaties gaat ofzo. Die activiteiten. Geen... niet Javaans rakende. Dan gebruik
je de Nederlandse taal’. (JVN-20150805-interviewjavaans)

Sophie Villerius Het Surinaams-Javaans anno 2016

OSO_p001_384_HT.indd 285

285

22-02-17 14:39

Een ander gevolg van de beïnvloeding van het Surinaams-Javaans door meertaligheid zien we in het gebruik van vertaalde constructies, in de taalwetenschap
calques genoemd. Zo gebruiken sommige sprekers in de opnames uit 2014 de
constructie ngèki tangan (‘geven hand’) om een begroeting te beschrijven, terwijl
men in het Indonesisch-Javaans salaman tangan (‘groeten hand’) zegt. Dit is duidelijk gemodelleerd op het Nederlandse hand geven. Andere voorbeelden van op
het Nederlands gemodelleerde constructies zijn rampung karo sekolah (‘klaar met
school’, Indonesisch Javaans: rampung sekolah, ‘klaar school’) en tugel nèng loro
(‘breken in twee’, Indonesisch Javaans: tugel dadi loro, (‘breken wordt twee’).9

STRUCTURELE VERSCHILLEN
Naast leenwoorden en codewisseling is er nog een ander gebied waarop het Nederlands10 en Sranan Tongo invloed hebben op het Surinaams-Javaans, namelijk
dat van de syntaxis (zinsbouw). Een voorbeeld hiervan is de datiefconstructie, in
de taalwetenschappelijke literatuur ook wel ditransitieve constructie genoemd.
In een datiefconstructie is er sprake van drie ‘rollen’ van het werkwoord. Bij het
werkwoord ‘geven’, bijvoorbeeld, is er een onderwerp of agens A (degene die
iets geeft), het lijdend voorwerp of thema T (datgene wat gegeven wordt) en het
meewerkend voorwerp, de ontvanger of recipiënt R (degene aan wie iets gegeven
wordt).
De twee belangrijkste typen constructies die talen maken met dit soort werkwoorden zijn de zogenaamde ‘dubbel object’ constructie en de ‘prepositioneel
object’ constructie. In de dubbel object constructie (DO) worden de T en R beide
zonder speciale markering of aanduiding (zoals bijvoorbeeld een voorzetsel)
uitgedrukt, en in een vaste volgorde ten opzichte van het werkwoord gezet. Zie
voor een voorbeeld van de dubbel object constructie zin (1) hieronder, met de
volgorde werkwoord-R-T. In de prepositioneel object constructie (PO) wordt de
R uitgedrukt met behulp van een voorzetsel (prepositie), zoals in voorbeeld (2)
met het voorzetsel aan.
(1) A
R
T
[de man] geeft [de vrouw] [een boek]
(2) A
T
[de man] geeft [een boek]

R
[aan de

vrouw]

Het corpus is op dit moment nog niet onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van vertaalde
uitdrukkingen vanuit het Sranan Tongo, maar deze lijken ook te bestaan in het Surinaams-Javaans;
zo meldt Hein Vruggink uit persoonlijke observatie het gebruik van de uitdrukking mangan sekolahan
voor ‘naar school gaan’, letterlijk ‘eten school’, van het Sranan Tongo nyan skoro.
10 We gebruiken in dit artikel over het algemeen de term Nederlands als overkoepelende term voor
het Europees-Nederlands en Surinaams-Nederlands, waar het bijvoorbeeld gaat om een algemene
grammaticale beschrijving en we geen gegevens hebben over mogelijke verschillen tussen de twee.
Om duidelijk te maken dat de data voor de controlegroep in deze sectie is verzameld in Suriname
gebruiken we in de beschrijving van het onderzoek de term Surinaams-Nederlands. Dat wil echter
niet zeggen dat het Surinaams-Nederlands en Europees-Nederlands verschillen op het punt waar het
daar om gaat; hier zijn nog niet voldoende gegevens voor.
9
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Beide constructies zijn in veel talen over de hele wereld mogelijk en worden vaak
in dezelfde taal naast elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor het Nederlands, Sranan
Tongo en Javaans. Zin (3) is een voorbeeld van de DO-constructie in het Javaans,
en (4) is een voorbeeld van de PO-constructie, met het voorzetsel nang ‘naar’.
(3) A
R
[wong lanangé]ngèki
[wong
persoon man geeft
persoon
‘De man geeft de vrouw een schoen.’
(4)

A
ana [wong] ngèki
er.is persoon geeft
‘Er is iemand die een

wédoké]
vrouw

T
[sepatu]
schoen

T
R
[sepatu] [nang arèk wédok]
schoen aan
kind vrouw
schoen geeft aan een meisje.’

Ook in het Sranan Tongo zijn beide constructies mogelijk (Bruyn, Muysken en
Verrips 1990; Yakpo, te verschijnen). Bryun, Muysken en Verrips (1990: 342)
laten zien dat het werkwoord gi ‘geven’ een duidelijke voorkeur heeft voor de
DO-constructie in corpusdata. Volgens Yakpo (te verschijnen) is de distributie
van deze constructies in het Sranan Tongo aan het veranderen: onder invloed van
het Nederlands wordt de PO-constructie meer gebruikt, maar de DO-constructie
wordt nog steeds geprefereerd. In (5) zien we een voorbeeld van DO in Sranan
Tongo. In (6) zien we een voorbeeld van de PO-constructie met het voorzetsel gi.
(5) A
R
T
[wan yonkuman] e
gi
[wan dame] [tu
pata]
een jongeman ipfv geeft een
vrouw twee sportschoenen
‘Een jongeman geeft een vrouw twee sportschoenen.’
(6) A
T
R
[a man] sori
[a buku] [gi wan tra
man]
de man toont het boek aan een andere man
‘De man toont het boek aan een andere man.’
Het Javaans, Nederlands en Sranan Tongo hebben dus alle drie beschikking over
deze twee manieren om datiefconstructies mee te maken. Talen kunnen echter
sterk verschillen in de voorkeur die ze hebben voor een bepaalde constructie: zo
heeft de ene taal een sterke voorkeur voor PO en de andere juist voor DO, en
sommige talen zitten hier weer tussenin.
Uit meerdere studies is gebleken dat deze voorkeur kan veranderen als gevolg
van meertaligheid: Kootstra en Sahin (2013) hebben aangetoond dat Papiamentosprekers, die normaal gesproken een sterke voorkeur voor DO hebben, onder
invloed van het Nederlands relatief meer PO gaan gebruiken. Moro en Klamer
(2015) hebben gekeken naar de invloed van het Nederlands op het Ambon Maleis
in Nederland en ontdekten dat sprekers van het Ambon Maleis in Nederland verSophie Villerius Het Surinaams-Javaans anno 2016
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houdingsgewijs vaker DO gebruiken, terwijl deze constructie op Ambon zelf bijna
niet gebruikt wordt. We zien hier heel duidelijk het effect van taalcontact: sprekers
die meerdere talen spreken gaan een bepaalde constructie in de ene taal (in dit
geval Papiamento of Ambon Maleis) vaker of juist minder vaak gebruiken, en dat
doen ze onder invloed van de andere taal die zij spreken (in dit geval Nederlands).
De vraag is nu wat er met het Surinaams-Javaans gebeurt: worden sprekers
van het Surinaams-Javaans beïnvloed door de voorkeuren die er bestaan in
het Surinaams-Nederlands en Sranan Tongo? Met andere woorden, gebruiken
Javaans-sprekenden liever DO- of PO-constructies? En wijkt hun voorkeur af van
die van sprekers van het Indonesisch-Javaans?
In paragraaf 3 heb ik al aangegeven dat de Javaanstaligen steeds frequenter en
in steeds meer situaties Nederlands en Sranan Tongo spreken in plaats van het
Surinaams-Javaans. Beïnvloeding vanuit deze talen naar het Surinaams-Javaans
is al gebleken uit het gebruik van leenwoorden en het veelvuldig wisselen tussen
talen. Gezien deze taalverschuiving en de toenemende dominantie van het Nederlands en Sranan Tongo ligt het voor de hand dat er in het Surinaams-Javaans ook
meer diepgaande, structurele veranderingen gaande zijn (voorspeld door bijvoorbeeld Sasse 1990: 15). Daarnaast weten we dat naarmate het contact tussen twee
talen intenser en langduriger is, er vaak meer beïnvloeding zal zijn (Poplack &
Levey 2010). Gezien het feit dat het Surinaams-Javaans al langer in contact is met
het Sranan Tongo (sinds het begin van de contracttijd, zie paragraaf 2) dan met
het Nederlands, is de verwachting dat het Sranan Tongo een sterkere structurele
invloed uitoefent op het Surinaams-Javaans.
Om te weten te komen of dit inderdaad het geval is heb ik een onderzoek
uitgevoerd waarvan ik hier de eerste resultaten zal presenteren. Aan het onderzoek deden in totaal 38 mensen mee: acht sprekers van het Indonesisch-Javaans,
zestien sprekers van het Surinaams-Javaans, vijf sprekers van het SurinaamsNederlands en negen sprekers van het Sranan Tongo.11 In het onderzoek kregen
de deelnemers filmpjes te zien van een bepaald voorwerp (schoenen, een tas of
een boek) dat door een persoon werd gegeven dan wel getoond aan een ander
persoon, waarna ze in hun eigen taal moesten beschrijven wat ze zagen. .
Het overzicht van de DO- en PO-constructies die door de sprekers gebruikt
werden is te vinden in Tabel 2. De percentages geven aan in hoeveel gevallen
de geïnterviewden bij hun beschrijvingen gebruikmaakten van de DO- dan wel
PO-constructie: 79% van de beschrijvingen door de sprekers van het IndonesischJavaans waren dus PO-constructies. Beschrijvingen waarin geen werkwoord met
de betekenis ‘tonen’ of ‘geven’ voorkwam zijn niet meegeteld, en constructies
die niet onder DO of PO vallen laten we hier verder buiten beschouwing (dit
verklaart dat de percentages niet op 100% uitkomen).
11 Hierbij volgen gegevens over leeftijden participanten, geslacht participanten, interviewer (jaartal) en

plaats van interview. Indonesisch-Javaans: 19-36; 6 M, 2V; Riski Lestiono (2012) en Sophie Villerius
(2015); Nederland. Surinaams-Javaans: 20-69; 3 M, 13 F; Sophie Villerius (2014 en 2015); Suriname.
Surinaams-Nederlands: 15-55; 3 M, 2 V; Stanley Hanenberg en Kofi Yakpo (2011); Suriname. Sranan
Tongo: 25-73; 6 M, 3 V, Stanley Hanenberg en Kofi Yakpo (2011); Suriname.
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Tabel 2. Overzicht gebruik PO- en DO-constructies

PO

Indonesisch-Javaans

Surinaams-Javaans

Sranan Tongo

Surinaams-Nederlands

27 (79%)

11 (16%)

7 (29%)

14 (100%)

28 (42%)

15 (63%)

DO

Als we de uitkomsten voor het
Indonesisch-Javaans en het Surinaams-Javaans vergelijken, vallen
twee dingen op. Ten eerste gebruiken sprekers van het IndonesischJavaans geen enkele keer de DOconstructie, terwijl de SurinaamsJavaanse sprekers zowel PO als
DO gebruiken. Daarnaast zien we
dat de voorkeur verschilt: sprekers van het Surinaams-Javaans
gebruiken het vaakst de DO-constructie (42%), terwijl sprekers
van het Indonesisch-Javaans een
sterke voorkeur hebben voor de Shot uit een van de filmpjes gebruikt in het onderzoek naar
PO-constructie (79%). Verder zien datiefconstructies. Bron: F. Jäger, E. Norcliffe, K. Housel, J.
we in het Surinaams-Nederlands Bohnemeyer en collega’s, University of Rochester, NY, USA,
een absolute voorkeur voor PO online URL: https://hlplab.wordpress.com/2008/07/26/follow-up(100%) waar het Sranan Tongo experiments-on-sentence-production-in-yucatec/.
een sterke voorkeur heeft voor DO
(63%).
Zoals beschreven in het begin van deze alinea bestaat de DO-constructie
wel degelijk in het Indonesisch-Javaans, en het is dan ook goed mogelijk dat de
afwezigheid ervan in dit onderzoek komt door het kleine aantal sprekers, en dus
enigszins op toeval berust. Echter laten de uitkomsten wel degelijk een duidelijk
verschil in voorkeur zien tussen de sprekers van het Indonesisch- en SurinaamsJavaans. Het Surinaams-Javaans gaat qua voorkeur als het ware meer lijken op
het Sranan Tongo: sprekers gebruiken vaker DO en minder vaak PO vergeleken
met het Indonesisch-Javaans en het Nederlands. De invloed van het Nederlands
lijkt dus minder sterk te zijn dan van het Sranan Tongo. Dit is een bevestiging
van mijn eerder geformuleerde verwachting dat het Sranan Tongo op dit punt een
sterkere structurele invloed heeft op het Surinaams-Javaans dan het Nederlands.
Zoals gezegd gaat het hier nog om de eerste resultaten van het onderzoek. Inmiddels heb ik meer data verzameld, die nog geanalyseerd moet worden, en dan zal
duidelijker worden hoe het Nederlands en Sranan Tongo precies het gebruik van
deze constructies in het Surinaams-Javaans beïnvloeden.
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CONCLUSIES EN VERDER ONDERZOEK
In dit artikel heb ik beschreven hoe het Surinaams-Javaans er anno 2016 voorstaat. Het Surinaams-Javaans wordt in toenemende mate beïnvloed door de
omringende talen Sranan Tongo en Nederlands. Deze invloed is bijvoorbeeld
heel zichtbaar op het gebied van de woordenschat, in de vorm van het veelvuldig
gebruik van leenwoorden. Dit heb ik in paragraaf 3 laten zien aan de hand van
het woordenboek van Vruggink, waarin veel woorden van Sranan Tongo en
Nederlandse origine zijn opgenomen als onderdeel van het Surinaams-Javaans.
Daarnaast heb ik in paragraaf 4 laten zien dat de invloed van het Sranan Tongo
en het Nederlands tot uiting komt in het veelvuldig switchen tussen talen (codewisseling). Welke taal men gebruikt lijkt samen te hangen met de rol die deze taal
in de samenleving speelt. Zo wordt het Nederlands meer gezien als formele taal
om te spreken op en over school en werk, en wordt het Sranan Tongo bijvoorbeeld gebruikt om een verhaal te verlevendigen.
Mijn onderzoek wijst erop dat er ook op het gebied van de grammatica het een
en ander veranderd lijkt te zijn in vergelijking met het Indonesisch-Javaans. De
Surinaams-Javaanse sprekers lijken een duidelijke voorkeur voor de dubbel object
constructie (DO) te hebben bij het uitdrukken van datiefconstructies. Daarmee
vertonen ze in hun taalgebruik eenzelfde patroon als Sranan Tongo sprekers.
Het is de vraag hoe lang deze voorkeur al in het Surinaams-Javaans bestaat.
Vruggink spreekt er niet over in het grammaticale overzicht in zijn woordenboek.
Wanneer hij het heeft over de verschillen tussen het Surinaams-Javaans en het
Indonesisch-Javaans schrijft hij slechts: ’In grammaticaal opzicht komen het
SJ en het Indonesisch Javaans in grote lijnen overeen’ (Vruggink 2001: xxxix).
Zoals ik heb laten zien in paragraaf 5 is het zo dat beide soorten constructies (PO
en DO), in ieder geval volgens de literatuur, zowel in het Indonesisch-Javaans
als in het Surinaams-Javaans mogelijk zijn. In die zin is er dus geen sprake van
een innovatie, dat wil zeggen het ontstaan van een nieuwe constructie. Echter is
er verschil in de frequentie waarmee deze worden gebruikt. Deze zogenoemde
‘frequentieverandering’ is precies het type taalverandering door taalcontact dat al
eerder is vastgesteld in de uitdrukking van datiefconstructies in het Papiamento
en Ambon Maleis (Kootstra & Sahin 2013, Moro & Klamer 2015). Om dit soort
veranderingen op het spoor te komen is gericht en systematisch onderzoek nodig,
zoals hier gedaan door middel van de beschrijving van filmpjes. Vruggink heeft
indertijd geen dergelijk onderzoek gedaan. Zijn woordenboek is gebaseerd op
opnames van min of meer spontane interviews met vooral oudere mensen, van
wie velen nog in Indonesië waren geboren en woonachtig waren in de districten
(Hein Vruggink, persoonlijke communicatie). Het is heel goed mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat in hun taal de grammaticale invloed van het Sranan Tongo
en Nederlands minder groot was dan in de taal van bijvoorbeeld jonge Javanen
die in de stad woonden. Als die meer in het onderzoek waren betrokken, was er
wellicht destijds ook al een frequentieverandering bij deze constructies gebleken.
Vanuit taalkundig oogpunt is de invloed vanuit het Sranan Tongo en Nederlands op de woordenschat en grammatica van het Surinaams-Javaans niet per
se reden tot zorg. Dat een taal verandert onder invloed van omringende talen is
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heel normaal en hoeft geen bedreiging te vormen voor die taal, laat staan dat het
zou leiden tot het verdwijnen van die taal. Bij taalverschuiving (paragraaf 3) kan
dat echter wél het geval zijn. Kenmerkend voor taalverschuiving is dat er minder
complexe woorden (minder grammaticale voor- en achtervoegsels) worden gebruikt en dat een taal op bepaalde terreinen van het leven minder wordt gebruikt.
Vooral het laatste zien we duidelijk gebeuren bij het Surinaams-Javaans: steeds
meer en steeds vaker spreken Javanen geen Surinaams-Javaans maar Nederlands
(bijvoorbeeld om te praten over school en werk) en Sranan Tongo (in informele
situaties). Wat dit precies betekent voor de toekomst van het Surinaams-Javaans
is zonder gericht vervolgonderzoek moeilijk te zeggen. Maar feit is dat de taalveranderingen die ik in dit artikel heb besproken door taalwetenschappers gezien
worden als tekenen van een bedreigde of zelfs stervende taal (Appel & Muysken
2005: 43).
In het vervolgonderzoek naar de grammatica van het Surinaams-Javaans zal
ik zoals gezegd uitgebreider kijken naar de datiefconstructie en dit aan vullen
met meer gegevens. Daarnaast zou het interessant zijn om ook de invloed van
taalcontact op andere grammaticale constructies te bestuderen.
Wat ik hier geschreven heb over codewisseling in het Surinaams-Javaans is
pas een eerste aanzet, en er is op dit gebied nog veel te doen. Er wordt vaak
aangenomen dat de situatie en gesprekspartners belangrijke factoren zijn voor
wanneer sprekers tussen talen wisselen (zie bijvoorbeeld Myers-Scotton 2000).
Zo wordt het Sranan Tongo vaak gekoppeld aan gebruik in informele contexten,
door mannelijke sprekers, terwijl het Nederlands meer geassocieerd wordt met
formele contexten en vrouwelijke sprekers. Daarbij zouden ook andere factoren
een rol kunnen spelen, zoals het gespreksonderwerp of de taalhandeling.12 Hoe
het precies zit is alleen te achterhalen door nog meer natuurlijke gesprekken op
te nemen en op het punt van codewisseling te analyseren.
In het verdere verloop van het onderzoek wil ik me met name bezighouden
met codewisseling en de invloed van taalcontact op de grammatica. Naar deze
onderwerpen is nog relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan, zeker in
de context van het Surinaams-Javaans. Yakpo (2015) heeft een kleine studie gedaan naar codewisseling in Suriname, specifiek in het Sarnami en het SurinaamsJavaans. Het zou interessant zijn om in een latere fase van mijn onderzoek zijn
bevindingen te vergelijken met mijn eigen resultaten, om zo te zien of er verschillen bestaan tussen de patronen in deze talen. De invloed van het Nederlands op
de grammatica van minderheidstalen is eerder systematisch bestudeerd. Sahin
(2015) heeft dit voor het Turks en Papiamento gedaan en Moro (2016) voor
het Ambon Maleis. Het ging hierbij om contact tussen twee talen. In de situatie
van het Surinaams-Javaans gaat het echter niet om contact tussen twee, maar
tussen drie talen, en een systematische studie van deze contactsituatie zou een
12 De taalhandeling verwijst naar het doel dat de spreker hoopt te bereiken met het doen van een

uitspraak, en niet zozeer naar de taalkundige vorm. Zo kan een verzoek om het raam dicht te doen
worden gedaan in de vorm van een vraag (‘Kun je het raam dichtdoen?’) of in de vorm van een
indicatieve zin (‘Het is hier koud’). Andere typen taalhandelingen zijn bijvoorbeeld beloftes, bevelen,
felicitaties, dreigementen en verklaringen.
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zeer waardevolle toevoeging zijn. In het verdere verloop van mijn onderzoek zal
ik antwoord proberen te vinden op deze en eerder genoemde vragen, die nu nog
lacunes vormen in onze wetenschappelijke kennis. Op deze manier hoop ik meer
inzicht te krijgen in het hedendaagse Surinaams-Javaans en de veranderingen die
deze taal onder invloed van andere talen ondergaat.
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Jaswina Bihari-Elahi

Een reizende diaspora gemeenschap;
Surinaamse-Hindostanen in Nederland op
vakantie naar Lloret de Mar

innen de Surinaamse-Hindostaanse gemeenschap in Nederland worden
al meer dan vijfentwintig jaar vakantiereizen georganiseerd naar diverse
Europese bestemmingen. In dit artikel staat een van deze reizen centraal:
de jaarlijkse busreis naar Lloret de Mar in Spanje. Een manifestatie van de gemeenschap die anders is dan kortstondige familiebijeenkomsten (zoals bruiloften,
begrafenissen of geboorten) en publieke Hindostaanse bijeenkomsten (zoals het
Milan festival in Den Haag of de Holi Phagwa viering) overstijgt. In migratie- en
diasporastudies zijn deze vooralsnog niet tot nauwelijks besproken. Binnen deze
studies heeft de focus op ‘reizen’ vooral gelegen op ‘diasporatoerisme’. Deze
kenmerkt zich door reizen tussen het ‘homeland’, het land van herkomst, en het
‘hostland’ (Kelner, 2010; Powers, 2011) en worden individueel ondernomen of
in familieverband. Echter, het reisgezelschap dat naar Lloret de Mar afreist is
aanzienlijk groter dan een familie.
Kort gezegd zijn de grote verschillen met de kortstondige etnische bijeenkomsten en het bekende diasporatoerisme de volgende. De activiteit wordt als groep
ondernomen. Bovendien is er sprake van groepsvorming in een ruimtelijke isolatie in Lloret de Mar die van langere duur is dan de gebruikelijke bijeenkomsten
in Nederland (en waarbij mensen niet in de gelegenheid zijn om na een uur weer
naar huis te vertrekken). Deze reis biedt hierdoor aan de deelnemende groep de
mogelijkheid van nieuwe vormen van communicatie en interactie en de gelegenheid aan de onderzoeker om verschijnselen die zich binnen deze groep voordoen
langer te observeren.
De relevantie van het onderwerp is zowel theoretisch als sociaal. De theoretische relevantie is gelegen in het feit dat een ‘imagined’ etnische gemeenschap
zichtbaar wordt gemaakt. Anderson (2006) definieert een imagined community
als een gemeenschap die te groot is om iedereen te kennen. Die omvang dwingt tot
het verbeelden van de gemeenschap. De specifieke manifestatie van een etnische
vakantiereis is niet eerder binnen de literatuur beschreven. Deze conceptualisering
van etnische vakantiereizen als manifestatie van een imagined community ontbloot hoe etnische vakantiereizen nieuwe vormen van interactie, communicatie
en interne binding aan etnische groepen bieden. De sociale relevantie is gelegen
in het feit dat de etnische vakantiereizen bijdragen aan de interne binding en de
versterking van de identiteit van de etnische groep.
Het centrale concept waarmee de effecten van de busreis worden geëxploreerd
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is het begrip sociability. Dit begrip verwijst globaal naar vrijetijdsbesteding,
met name plezier en vermaak als basis voor het ontstaan van interactie tussen
personen. In deze bijdrage worden deze groepsreizen van Hindostanen benaderd
met het concept ethnic sociability, waarbij een common ethnic ground leidt tot
gedeelde smaakvoorkeuren bijvoorbeeld qua muziek of voedsel. De veronderstelling is, gezien het feit dat de groep in relatieve isolatie langdurig met elkaar op reis
gaat, dat ethnic sociability sociale cohesie binnen de groep versterkt. De vraag is
alleen op welke manier ethnic sociability de interne sociale cohesie versterkt.

POPULATIE EN METHODOLOGIE
De observaties waarop dit artikel is gebaseerd zijn verricht tijdens een tiendaagse
busreis van Surinaamse Hindostanen in Nederland tijdens naar Lloret de Mar van
16 oktober tot en met 25 oktober 2015. De meerderheid van de Hindostaanse
gemeenschap in Nederland woont in Den Haag. Ook zijn er grote concentraties
in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ongeveer zeventig procent van de Hindostanen bestaat uit hindoes, 20 procent is islamitisch, en de rest bestaat uit
christenen of belijden geen religie.
Het exacte aantal Hindostanen dat in oktober 2015 naar Lloret de Mar reisde
is niet bekend. Volgens de touroperators vertrokken er ongeveer dertig bussen uit
Nederland. De meeste bussen hadden ongeveer zestig zitplaatsen, met uitzondering van de dubbeldekkers, die tussen de tachtig en negentig zitplaatsen boden.
Op basis van deze informatie, kan het aantal Hindostanen dat naar Lloret de Mar
was afgereisd worden geschat op rond de tweeduizend. De populatie van de bus is
afhankelijk van het netwerk van de touroperator. De meeste bussen waren alleen
gevuld met hindoes en aantal met een mix van hindoes en moslims en slechts een
paar alleen met moslims.
Gedurende de reis en de excursies zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast. De methoden die in dit onderzoek werden gebruikt waren observaties en
informele interviews. Er werden observaties en notities gemaakt van onderwerpen
tijdens de busreis en op de plaats van bestemming: van het gedrag, de faciliteiten en de sfeer, het koopgedrag, de accommodatie, de geplande en ongeplande
vrijetijdsbesteding tijdens de activiteiten overdag en het nachtleven. Informele
gesprekken werden gehouden tijdens de reis, de activiteiten, en in discotheken.
De informele interviews werden gehouden met de Hindostaanse toeristen, drie
touroperators, een buschauffeur, twee Hindostaanse bandleden en een dj die met
de touroperators was meegereisd. Daarnaast was er een aantal informele gesprekken met lokale ondernemers. Enkele interviews werden opgenomen en een deel
werd geregistreerd door middel van notities. De onderwerpen zijn chronologisch
gecategoriseerd naar: het vertrek en de reis naar Lloret de Mar, accommodatie,
(georganiseerde) dagactiviteiten, (georganiseerd) nachtleven, en de terugreis.

REIZENDE DIASPORAGEMEENSCHAPPEN
Sinds de jaren zestig kent toerisme een plek binnen de sociale wetenschappen
(Cohen, 1972; Boorstin, 1962). Binnen de verschillende studies worden toeristen aangeduid als ‘guests’ en het vakantieland als ‘hostland’ (Yasumura, 1994;
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Cohen, 1972;1984) en worden er verschillende typen toerisme onderscheiden
(Prezeclawski (1993: 12), zoals bijvoorbeeld toerisme voor recreatie, toerisme
voor gezondheid, sekstoerisme et cetera. Deze studies brengen de motieven van
de toeristen in kaart, de verschillende typen toeristen, de rollen die zij spelen,
de relaties tussen de toerist en de vakantiebestemming, de onderlinge relaties
tussen toeristen, de impact van de reis op de toeristen en de impact van de reis
op het hostland. Werd toerisme binnen studies eerst vooral beschreven als een
individuele aangelegenheid, in de loop der tijd werd dit steeds meer gezien als
groepsaangelegenheid, waardoor er steeds vaker studies zijn verricht naar groepsreizen. Deze beschrijven met name de economische voordelen en gemakken van
een georganiseerde busreis en bijbehorende ‘packagedeal’ voor de klant zoals de
voorgeorganiseerde reis, accommodatie en bijbehorende excursies (Liu & Tsaur,
2014; Bowie & Chang, 2005; Wong & Kwong, 2004; Wang et al., 2000).
Naast economisch voordeel bieden de groepsreizen een ‘veilige’ context om
alleen of met anderen op reis te gaan (Heimtun, 2010). De tourleden gaan gedurende een periode, variërend van een paar dagen tot een paar weken met elkaar
op reis. De interactie tussen de tourleden is intensief omdat de reis een soort ‘bubbel’ is, waarbij alles geregeld en georganiseerd is. De tourgroep beschouwd kan
worden als een ‘tribal organisation on the move’ (Cohen, 1972) een begrip dat
een etnisch verband suggereert, maar niet in die context is gebruikt. Belangrijke
motivaties om de reizen te ondernemen zijn ontspanning, recreëren of plezier,
en, de belangrijkste motivatie, ‘het ontsnappen uit de dagelijkse realiteit’ (Zerva,
2015; Lau, 2010). De studies die er zijn verricht naar reizen en toerisme laten zien
dat de focus geleidelijk aan is verschoven naar sociale relaties.
Diasporatoerisme komt uitgebreid aan de orde binnen diasporastudies waarbinnen verschillende typen worden onderscheiden zoals homeland toerisme of
roots toerisme (Kelner, 2010; Powers, 2011), heritage toerisme (Dallen, et al.
2006; Bandyopadhyay, 2008), medisch toerisme (Newland & Taylor, 2010; Connell, 2013), religieus toerisme (pelgrimages) (Kelner, 2010; Henderson, 2009;
Ryan, 2015). Diasporatoerisme kenmerkt zich door het bezoek van immigranten
en hun afstammelingen aan het land van hun voorouders om daar familieleden
en verwanten op te zoeken, om vrije tijd te besteden, en om te ontdekken wat
de cultuur is van de (voor)ouders, zonder de intentie om zich daar te vestigen of
een werk gerelateerd doel te hebben (Maruyama & Stronza, 2010). Paradoxaal
is hoe het land van bestemming wordt aangeduid, namelijk ‘homeland’, in plaats
van ‘hostland’ zoals in toerismestudies. Centraal in deze reisstudies staat niet
ontspanning, recreëren, plezier, het ontsnappen uit de dagelijkse realiteit dat reguliere vakanties kenmerkt, maar verbinding met verwanten en met het land van
herkomst (Timothy & Olsen, 2008). Er kan worden gesteld dat de focus binnen
de diasporastudies over de ruimtelijke mobiliteit van de diasporagemeenschap
beperkt is tot het reizen naar het homeland en terug.
We kunnen concluderen dat binnen toerisme- en de diasporastudies er nauwelijks aandacht is voor reizen die ondernomen worden als etnische groep naar een
vakantieland. Er is slechts een enkele studie die de reis als een collectieve actie van
een etnische gemeenschap naar een vakantiebestemming bespreekt. Trotz (2006)
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beschrijft het jaarlijkse bezoek van de Guyanese gemeenschap in Canada en de
VS aan het Guyanese festival in Toronto. Daartoe worden busreizen georganiseerd vanuit verschillende steden in de VS naar Toronto. Bij deze transnationale
reizende gemeenschap is het voorouderlijke land of het land van herkomst geen
onderdeel van de bestemming. Toch versterkt de reis de interne binding in de
groep en de binding met de Guyanese identiteit. Dit komt omdat de leden etnisch
verwant zijn aan elkaar, een gezamenlijke geschiedenis delen, samen recreëren en
tijd met elkaar doorbrengen. Tegelijkertijd vindt er een uitbreiding plaats van het
etnisch netwerk.
Een dergelijke sociale gebeurtenis kan worden getypeerd als sociability. Het
begrip is afkomstig van George Simmel die het omschreef als ‘the sheer pleasure
of the company of other’ (Simmel, 1949: 256). Hij duidt het verschijnsel aan als
geselligkeit (gezelligheid) die zich kenmerkt door het ontbreken van serieuze intenties van het individu. Hierdoor ontstaat een vrije en speelse vorm van interactie van symbolische en gelijkwaardige persoonlijkheden. De interactie is plezierig,
ontspannend en levendig en Simmel illustreert dit aan de hand van ‘tact’, ‘praten’,
‘dansen’ en ‘koketteren’. In de onderlinge interactie speelt ‘gewin’ of ‘uitwisseling
van diensten’ geen rol. Het concept verwijst naar relaties die informeel en gelijkwaardig zijn en kenmerkt verschillende vormen van recreatie en ontspanning
die in de publieke ruimte plaatsvinden. Dit begrip sociabiliteit heeft Gowricharn
(2015) toegespitst op het ontstaan van relaties binnen etnische netwerken van
jongeren. De uitbreiding van het etnisch netwerk, zo stelt Gowricharn, vereist een
‘common ethnic content’ (gemeenschappelijke etnische inhoud). Sociale betrekkingen worden dan verder uitgebouwd, zonder dat er sprake is van ‘gewin’ of
een functioneel netwerk, zoals wordt verondersteld bij Bourdieu’s sociaal kapitaal
theorie, waarin ook sociale netwerken centraal staan.
Het begrip ethnic sociability biedt vanuit dit gezichtspunt handvatten om
groepsreizen van diasporagemeenschappen te benaderen. Omdat het concept
wordt toegepast in een meerdaagse context (anders dan Simmel) en verder
rijkt dan vrienden en familienetwerken (anders dan Gowricharn) kan worden
verondersteld dat, naast uitbreiding van het netwerk, de interne cohesie binnen
de reizende gemeenschap wordt versterkt en wel op twee manieren. Allereerst,
omdat de groep etnisch homogeen is en ongedwongen uiting kan geven aan
etnisch specifieke elementen als de gemeenschappelijke smaak in muziek, eten,
humor, religieuze gewoonten, en andere cultuurspecifieke factoren. Ten tweede,
omdat er sprake is van een meerdaagse context en men dus veel tijd met elkaar
doorbrengt, gezamenlijk groepsactiviteiten onderneemt, wordt de interne binding
binnen de reizende gemeenschap versterkt. Kortom, ethnic sociability gedurende
de groepsreizen van diasporagemeenschappen draagt bij aan de interne sociale
cohesie van de Hindostaanse gemeenschap.

DE REIS EN ‘ETHNIC SOCIABILITY’
Door de activiteiten, faciliteiten, het gedrag van de groep, de motieven en de effecten te bespreken aan de hand van de topics: het vertrek en de reis, accommodatie,
(georganiseerde) dagactiviteiten, (georganiseerd) nachtleven en de terugreis wordt
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inzichtelijk gemaakt op welke manier ethnic sociability bijdraagt aan interne
sociale cohesie.

Het vertrek en de reis
Daar de meeste bussen vanuit Den Haag (parkeerterrein Zuiderpark tussen 18.00
en 22.00 uur) vertrokken en er van regulering geen sprake was, was het vrij chaotisch op deze vertrekplaats. Vertrekkende toeristen werden afgezet en uitgezwaaid
door familieleden. Maar voordat men de bus had gevonden, stonden de toeristen
(ouderen, jong volwassenen en kinderen) en de meegenomen bagage op verschillende delen op verschillende hoeken van de vertrekplaats. Om de juiste bus te
vinden ontstond er een heen en weer geloop van mensen en een hoop gesleep van
bagage. Om de boel enigszins te regelen kwam een aantal politieagenten in actie
afkomstig van het politiebureau gevestigd op het parkeerterrein.
Na eenmaal alles ingeladen te hebben en gesetteld te zijn vertrok de bus. Met
tussenstops nam de reis ongeveer vijftien uur in beslag om Lloret de Mar te bereiken. Hoewel de meeste bussen grote overeenkomsten vertoonden qua activiteiten,
had de religieuze achtergrond van de toeristen enigszins invloed. In de bussen
waar alleen moslims in reisden werd bijvoorbeeld geen alcohol gedronken, terwijl
in de meeste bussen het alcohol drinken vrijwel direct begon na vertrek. Op de
achtergrond werd Hindostaanse muziek gedraaid variërend van Bollywoodliedjes
tot bhaitak gana en Caraïbische muziek. Mensen luisterden naar de muziek,
praatten met elkaar, deelden hun meegenomen drank (waaronder alcohol), snacks
en hapjes met elkaar, ook met degenen die zij niet echt kenden.
‘Sommigen kenden elkaar wel en sommigen kenden elkaar weer niet. Maar in
de bus leer je dan echt iedereen kennen. Veel mensen deelden ook eten en drinken met elkaar[…] ook alcohol. Ik vond het erg gezellig. Iedereen was aardig
en gezellig met elkaar. Weet je, dus ik zeg je eerlijk, ik ben hier gekomen met
grote twijfel, ik kende alleen R. en A., maar ik vind het geweldig, en iedereen
is aardig. Toch wel een dikke duim’ (toerist, vrouw, 34 jaar).
Tijdens de reis deelden de touroperators typische Hindostaanse gerechten en
snacks uit (zoals roti, bara, ghoegrie, pasteitjes) en er was gratis drank (koffie,
thee, water, frisdrank). Volgens een van de touroperators is het deze service
tijdens de busreis waarom Hindostanen kiezen voor een Hindostaanse bustour.
‘Bij een Nederlandse bedrijf krijg je geen eten en drinken of whatever in de
bus. En wij doen dat weer wel. Dus de service is veel directer […] ik heb
bijvoorbeeld pastei gegeven, ik heb ghoegrie gegeven, ik heb een roti gegeven,
maar anderen geven bijvoorbeeld Berliner bol, bara, broodje kip, weet ik veel.
Dus het is geen zware maaltijd, maar een hapje of twee, drie. We geven dat gewoon. Ik heb bijvoorbeeld ook snoepjes uitgedeeld snap je? En er is drinken,
koffie, thee, water, frisdranken, weet je, alles’ (touroperator, man, 35 jaar).
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Met sommige touroperators reisden ook bandjes mee voor optredens in de lokale
discotheken. Zij entertainden de mensen ook in de bus met live zang en muziek.
In de late uurtjes werden Bollywoodfilms afgespeeld. Door dit alles ontstond
er in de bus een sfeer met het karakter van een Hindostaans feest. Of zoals een
respondent het stelde:
‘Ik vind het heel gezellig. Omdat ik heel weinig familie heb, voel ik me verbonden met Hindostaanse mensen. Dan denk ik terug aan vroeger. Er vormt in een
bus, laten we zeggen, een eenheid. En het geeft een sfeer van familie, verbondenheid en gezelligheid. Ik voel iets wat ik mee heb gekregen van huis uit, die
verbondenheid. […] Dat gevoel geeft van vroeger. Dan moet ik terugdenken
aan mijn jeugd. Dat was ook zo met bijeenkomsten, tijdens feesten. Verbondenheid. En naarmate je ouder wordt, gaat het weg, iedereen is druk, iedereen
heeft een eigen leven. Vooral in Nederland. En in zo’n bus, met zo’n reis, komt
het weer terug. Iedereen zo met elkaar, de mensen’ (toerist, vrouw, 60 jaar).
De grote mate van alcoholgebruik tijdens de busreis kon niet iedereen appreciëren, hetgeen leidde tot enige afkeur en geroddel.
‘Ze nemen hun eigen flessen mee en het gaat de bus rond. Ze zijn wel heel
sociaal, dus iedereen mag meedrinken. Iedereen die krijgt ook een glaasje. En
iedereen geeft zijn eigen fles door. Het is je eigen keuze of je wilt drinken. […]
Ik vind het vies, ik weet niet. Ik vind drankje niet erg, maar niet zo overmatig.
Weet je, zo grenzeloos. Dat gaat zo los. Je kan wel een drankje doen, maar niet
zo we gaan die fles leegdrinken en nog een fles leegdrinken. En we gaan lollig
doen.[…] Nou, wat ik heb meegemaakt wel. Dat was te. Maar we kunnen
dan wel over hun roddelen. Roddelen over de Hindoes, hoeveel zij drinken
en hoe goed wij nu zijn. Omdat we moslims zijn, en niet drinken en niet voor
overlast zorgen. En de hindoes wel. Grappig’ (toerist, vrouw, moslim, 36 jaar).
Doordat men in de bus ‘ondergedompeld’ wordt in een Hindostaanse sfeer met
als ingrediënten Surinaams-Hindostaanse muziek, Bollywoodfilms, Hindostaanse
hapjes en drank heeft men het onderling gezellig en ontstaat er een typisch Hindostaanse feestsfeer die aansluit bij de cultuurspecifieke smaak en leefstijl van de
toeristen.

Accommodatie
De keuze voor de accommodatie in Lloret de Mar betrof een hotelkamer of een
appartement. De meeste toeristen kozen voor een appartement als accommodatie, niet alleen omdat het goedkoper was, maar omdat men daar als groep de
beschikking had over het hele appartementencomplex zonder veel toezicht. Met
een keycard konden ze het gebouw betreden wanneer ze maar wilden. De deuren
tussen de appartementen werden op de verschillende etages vaak opengelaten,
waardoor familieleden en kinderen makkelijk bij elkaar in en uit konden lopen
en makkelijk elkaars gezelschap konden opzoeken.
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’Het is erg gezellig. Mijn eigen deur staat toch ook open. Vind ik niet erg hoor.
We zitten hier met allemaal familie en bekenden. Dan kunnen we bij elkaar
naar binnen lopen. Even praten. Even kiekje nemen. En die kinderen vinden
het geweldig man. Die hebben echt de ruimte dan alleen maar in je eigen appartement te zitten’ (toerist, vrouw, 36 jaar).
Een ander belangrijk motief om te kiezen voor een appartement in plaats van een
hotel was omdat het faciliteiten bood om zelf te koken. Een groot deel van de
toeristen bracht eigen kookgerei mee: rijstkokers, kruiden, specerijen. Zelf koken
is niet alleen goedkoper dan buitenshuis eten, men kan eigen vertrouwde kost
klaarmaken en weet dan zeker dat wat de pot schaft lekker is. Die zekerheid hebben zij niet met buitenshuis eten. Een andere belangrijke reden om zelf te koken
is omdat men het gezellig vindt om samen te koken en te eten. Dat betekent niet
dat iedereen dagelijks stond te koken. Het waren vooral de ouderen die deze rol
op zich namen.
’Nee, ik eet de ene avond bij de ene tante en de andere avond bij de andere
tante. De ene dag eet ik bij die de andere bij die. En als ik niet ga eten dan
worden ze boos. Ik hoef mij geen zorgen te maken om het eten. […] Ze hebben alles meegenomen. Niet normaal man. Rijstkoker, karhajja [lijkt op een
wokpan], messen, alles. Zelfs vlees’ (Toerist, vrouw, moslim, 35 jaar).
‘Je kan gewoon je ding doen en jezelf zijn. Want alle moussi’s (tante’s) die mee
gaan die houden van lekker koken, lekker eten en drinken en zo. En het is net
klein Suriname hier zo. Dat is iets wat wij echt nodig hebben hoor ook. En
meer zouden moeten doen. Gezamenlijk iets doen. Een eenheid vormen. […]
Dus dat is wel leuk om mee te maken. We gingen gezamenlijk koken laatst.
En dat doe je niet in Nederland. Iedereen heeft haast. Iedereen heeft het druk.
En hier is het gewoon dat je een band creëert’ (toerist, vrouw, hindoe, 30 jaar).
Uit het voorgaande blijkt dat de faciliteiten in de appartementen en de zelfbeschikking en vrijheid die men geniet in de appartementen ruimte biedt aan een
cultuurspecifieke leefstijl en om deze gezamenlijk te onderhouden. Ten tweede, uit
het ‘voor elkaar koken’ wordt duidelijk dat de groep dat niet alleen gezellig vindt,
maar zich ook verantwoordelijk voelt voor elkaar en zich om elkaar bekommert.
Ook kan gesteld worden dat het meerdaags verblijf in de appartementen de
mogelijkheid biedt om als een ‘joint family’ onder één dak te wonen, waardoor
de familiaire banden (weer) worden versterkt en nieuwe banden ontstaan met
anderen die in het appartement gehuisvest zijn.

Georganiseerde) dagactiviteiten
Vrijwel alle touroperators organiseren jaarlijks dezelfde excursies vanuit Lloret de
Mar: Tordera markt, Andorra, Barcelona (Ramblas en markt) en Malgret de Mar.
De Tordera markt is een grote zondagsmarkt in het gebied. Het is een markt met
lokale producten en goederen (zoals souvenirs), voedsel (fruit, vis, vlees, snacks)
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en non-food producten (tassen, schoenen, sjaals). Op de Tordera markt worden
verse producten en boodschappen ingeslagen voor de rest van de week omdat
deze daar op de markt goedkoper zijn dan in de supermarkten in Lloret de Mar.
Doordat deze markt slechts één dag in de week plaatsvindt in de week dat de toeristen er zijn, betekende dit dat alle touroperators op dezelfde dag deze excursie
aanboden en er op de markt ongeveer tweeduizend Hindostaanse toeristen rondliepen. De volgorde van de andere excursies gedurende de week verschilde per
touroperator. Andorra is een kleine onafhankelijke staat nabij Spanje. De winkels
in Andorra verkopen specifieke producten taxfree. Vanaf Lloret de Mar is het een
aantal uren rijden en de excursie vertrok daarom al vroeg in de morgen. Eenmaal
aangekomen in Andorra werden de toeristen door de plaatselijke ondernemers
verwelkomd met de Surinaamse vlag bij de douaneposten en binnen een aantal
winkels. De producten die de toeristen hier kochten waren anders dan eerder op
de markt. De aankopen betroffen vooral parfums, cosmetica, en alcohol (whisky
en rum).

Winkelstraat in Andorra

De excursie naar Barcelona bracht de toeristen langs verschillende hotspots zoals
de Sagrada Família en het voetbalstadion van Barcelona, maar de meeste tijd van
de excursie werd besteed aan de markt op de Ramblas. Het product dat gretig
aftrek vond bij de toeristen was bakkeljauw, een gezouten vis en populair in de
Surinaamse keuken. Sommige toeristen kwamen met lege handbagagekoffers en
keerden terug met een koffer vol bakkeljauw. De reden waarom deze vis daar
groot ingeslagen wordt is omdat zij voor de helft van de prijs verkocht wordt vergeleken met Nederland. Een verkoper van de visafdeling op de markt vertelde dat
hij in een normale week ongeveer 250 kg bakkeljauw verkoopt, maar wanneer
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de Hindostaanse toeristen komen bedraagt de verkoop ongeveer tweeduizend kg.
Dit was slechts één verkoper van de markt. Al de visverkopers samen verkopen
dus duizenden kilo’s bakkeljauw tijdens deze vakantie.
Een andere excursie ging naar Malgret de Mar, een kustplaats net als Lloret de
Mar, maar dan kleiner en met een grotere markt. Op deze markt kopen mensen
etenswaren en non-food, producten om te koken tijdens hun verblijf. De nonfoodproducten op deze markt zijn anders dan de eerste excursie eerder die week
naar de zondagsmarkt Tordera. Zo is er een groot assortiment lederen jassen,
kant, potten en pannen die grote gelijkenissen vertonen met de karhajja (een Surinaamse wokpan van dikstaal), maar die goedkoper zijn dan in Nederland. Om
die reden kochten veel mensen ook potten en pannen op de markt in Malgret de
Mar.
Ook in Lloret de Mar zelf was genoeg te doen. Op het strand werd niet gezonnebaad maar werd er gevoetbald of men zat op een terras. Mensen die al vaker
naar Lloret de Mar waren geweest gaven advies aan de toeristen die voor het eerst
kwamen: wat te doen, waar te gaan, wat te kopen, wat goedkoop is, et cetera.
Zoals een respondent zei:
’De mensen die in de bus zitten, daar krijg je een band mee. En daarna ook,
bijvoorbeeld wij gaan dan allerlei excursies doen. En dan krijg je ook een hele
mooie band. Mensen zijn bang bijvoorbeeld in een boot of zo. Dan ga je met
ze praten. Dan ga je ze geruststellen. Mensen komen naar je toe als ze je op
straat zien. Wat ga je eten? Wat ga je drinken? En in tien dagen krijg je toch
wel nieuwe vrienden erbij. En nieuwe kennissen’ (toerist, vrouw, 30 jaar).
Verder kwam men in Lloret de Mar en tijdens de excursies vaak familieleden
en kennissen tegen die met andere bussen waren meegekomen afkomstig uit
verschillende steden van Nederland. Die momenten waren verrassend, en waren
momenten waarop even snel werd bijgepraat. In Lloret de Mar was een aantal
Surinaamse ondernemers afkomstig uit Nederland om Surinaamse gerechten te
verkopen gedurende deze vakantie. Zo werd bijvoorbeeld op het meest centrale
punt van Lloret de Mar Surinaams eten (bami, nasi, saoto, Surinaamse belegde
broodjes) verkocht. Deze ondernemer doet dit al vijf jaar. Hij komt een week
voordat de Hindostaanse toeristen komen, bereidt alles voor en start de verkoop
op de dag van aankomst van de Hindostanen. Volgens deze ondernemer maakt
hij een heleboel winst. Een andere ondernemer verkoopt ook Surinaamse gerechten, maar dan net iets anders, namelijk roti met lam en doks. Dit was zijn eerste
keer, maar hij gaf aan het volgende jaar weer te komen omdat het hem veel winst
had opgeleverd. Hij illustreerde dit door te vertellen dat hij met tachtig kilo doks
was gekomen waarvan niets was overgebleven. Deze ondernemende acties zijn
niet alleen winstgevend voor de ondernemers uit Nederland, maar ook voor de
ondernemers uit Lloret de Mar. Zij krijgen namelijk huurgeld voor de ruimte en
een deel van de winst.
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Surinaamse ondernemer in Lloret de Mar

Uit het voorgaande kan men stellen dat de excursies niet alleen gelegenheid
bieden om producten en goederen te kopen, maar ook om relaties aan te halen.
De excursies werken verbindend omdat de toeristen hierdoor veel tijd met elkaar
doorbrengen. De excursies kennen een groot ‘shopping’ gehalte, waarbij naast
souvenirs veel producten gekocht worden, zoals specifiek voedsel op de markten,
om een cultuurspecifieke levensstijl ter plaatse te onderhouden. Daarnaast geven
de producten en goederen die worden gekocht uiting aan culturele smaakvoorkeuren van de etnische groep zoals de zoute vis en de karhajja’s. Dit gegeven biedt
kansen aan lokale ondernemers en aan ondernemers uit de specifieke doelgroep
om economische winst te behalen door in te spelen op dit gedrag en op de smaak.

Georganiseerd) nachtleven
Tijdens de busreis waren er tien muziekbandjes en verschillende dj’s meegekomen.
Zeven van de bandjes kwamen uit Nederland, één uit Suriname, één uit Trinidad
en één uit de VS. De touroperators hadden samenwerkingsverbanden gesloten
met een aantal grote lokale discotheken. Daar mochten de meegekomen bandjes
en dj’s gedurende de week optreden, met als resultaat dat er een concentratie
was van een etnisch uitgaansaanbod gedurende de week. De touroperators die
de bandjes hadden meegenomen gaven aan de eigen busreizigers een uitgaansstrippenkaart voor elke avond van de week voor de discotheek. Andere toeristen
betaalden per discotheek entree. Mensen die uitgaan in Lloret de Mar houden
van de Hindostaanse, Surinaamse muziek die door de meegekomen bandjes en
dj’s gedraaid en gespeeld wordt in de discotheken.
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’Hier richten ze op de Hindostanen, dus overal is gewoon Hindostaanse
muziek op verschillende locaties. Dus verschillende bands, verschillende
dj’s. En jongens staan daar bij elkaar, die willen feesten, die niet komen om
ruzie te maken maar om een feestje te bouwen. En het maakt een gezellige
combinatie. Maar ja, dat feestje heeft ook mijn muziekstijl waar ik van hou,
dus hindoestaanse muziek. Geen mellow, house, de hele tijd’ (toerist, man,
hindoe, 40 jaar ).
Hoewel sommigen het gevoel hebben dat uitgaan in Lloret de Mar anders is dan
uitgaan in Nederland en dat het aanbod van Hindostaanse muziek en het Hindostaanse nachtleven groot is, is dat volgens één van de dj’s niet het geval.
’Het [Hindostaanse nachtleven] is helemaal niet anders [dan in Nederland].
Zelfde bandjes, zelfde mensen in de zaal, maar het idee dat je in Lloret in de
discotheek staat, daarvoor doen ze het denk ik. […] Kijk als ze in Nederland
naar een avond gaan met de The Indian Eagles, dan kan je verwachten,
driekwart ouderen en een kwart jongeren. Maar als er een dansavond met dj
wordt georganiseerd, dan kan je misschien niet eens een kwart, tien procent
oudjes verwachten, heel veel jongeren. Maar hier heb je dat niet. Het is hier
heel klein. En verschillende bandjes en dj’s op één avond en op één locatie. Ja,
dan is het logisch dat in een tent alle soorten mensen zitten’ (dj, man, 35 jaar).
De dj vertelt dat het uitgaan qua aanbod niet anders is, maar wel qua programmering. Op één avond en op één locatie spelen verschillende dj’s en bandjes
in op de smaak van zowel jong als oud. In tegenstelling tot het Hindostaanse
nachtleven in Nederland en het reguliere Nederlandse nachtleven gaan dus tijdens
deze vakantie mensen van alle leeftijden naar dezelfde plaatsen. Volgens een respondent heeft dit een gunstige invloed:
’Er gaan hier echt ook ouderen uit. Moeder met dochters. En dan heb je een
andere sfeer ja. Wat rustiger. Gister bijvoorbeeld tot vijf uur gefeest en totaal
geen opstootje gehad. Het is druk ja, vooral druk. Wat ik al zei, hier gaan de
ouders, of de moeders gaan hier ook gewoon uit. Meer mensen van oudere
leeftijd, ik zeg niet dat ouderen in Nederland niet uitgaan, die gaan ook wel
uit, maar hier zie je gewoon meer en elke dag dat ze uitgaan. Als ik het niet
mis heb waren er mensen ook van 70 en misschien 75 jaar oud. Die ken ik
vanuit mijn bus en appartement. Ik ga ook uit met een mixgroepje. Ik ben 40,
en dan heb je familieleden in de leeftijd van 36, 23, 17, 14 jaar’ (toerist, man,
hindoe, 40 jaar).
Deze respondent schetst een generatiemix van bezoekers in de discotheken en
dat hierdoor sociale controle optreedt met als gevolg dat zo’n avond zonder opstootjes verloopt. Desondanks vonden er toch nog ruzies en vechtpartijen plaats.
Volgens een bandlid gedragen Hindostanen zich juist nog losbandiger omdat zij
op vakantie zijn.
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’Mensen gaan hier echt helemaal los, heb ik gezien. Echt los. En dan denk je
thuis dat ze dat niet kunnen, maar het is heel anders. Je ziet mensen dus ook
van een andere kant. Ik ga hier uit. Maar ik houd me toch wel een beetje in.
Want ik ben toch wel een beetje bekend. En als ik zie hoe de mensen hier
genieten, dan heb ik zoiets van ja, ze zijn echt op vakantie. Het mag ook wel,
vind ik. Er hoeven geen remmen te zijn. Alleen het is heel jammer van die
vechtpartijen als ze gedronken hebben. […] Dat heeft plaatsgevonden. Een
steekpartij was er. En er was ook gewoon ruzies elke keer meestal door lastige
mannen om een vrouw of andersom’ (Bandlid, vrouw, 30 jaar).
Mijn gesprekspartners schrijven de oorzaken van de vechtpartijen toe aan alcoholgebruik. Maar de oorzaken zouden ook ergens anders kunnen liggen. De mensen gaan namelijk vooral in groepjes uit en kunnen zich daarom gesterkt voelen
om confrontaties met anderen aan te gaan. Ook komt men tijdens deze reis oude
bekenden tegen. Dit hoeven natuurlijk niet allemaal leuke oude bekenden te zijn,
maar kunnen ook mensen zijn die men liever nooit meer had gezien.
Vanwege het gemengde publiek, qua leeftijd, worden allerlei soorten (Hindostaanse,
Surinaamse) muziek gespeeld en gedraaid, oude bekende nummers en nieuwe hits,
variërend van salsa tot bhaitak gana, van Bollywoodhits tot westerse popmuziek.
‘Alle stijlen. Echt bandmuziek. Ze zingen Hindostaans. Ze zingen salsa. Ze
zingen... echt van alles. Wij zingen bhaitak gana. De dj’s draaien ook echt
van alles. Want ze zien dat er een gemengd publiek is. Zoals Hindostaanse
ouderen en jongeren. Dus dat vinden ze geweldig. Dus dan spelen ze ook echt
van alles’ (Bandlid, vrouw, 30 jaar).
Een belangrijk gevoel is weten dat je niet wordt geweigerd bij de poort, omdat je
allochtoon bent. Volgens een van de respondenten:
’Je gaat toch met een fijn gevoel uit hier in Lloret omdat je weet dat je niet geweigerd gaat worden. Hier is dat niet zo. Het is een aantal keer voorgekomen
in Nederland toen ik met mijn vrienden uitging. En dat is geen fijn gevoel.
Daarom geef ik in Nederland ook de voorkeur aan Hindostaanse feesten, dan
het Nederlandse uitgaansleven’ (toerist, man, 40 jaar).
Veel Hindostaanse jongeren gaan mee met hun ouders naar Lloret de Mar vanwege het nachtleven. Zoals een van de respondenten vertelt:
’Ja, het blijft leuk [Lloret de Mar]. Ik vind het leuk om met de familie te zijn.
Vroeger vond ik dat het leukste. En leuke dingen doen met elkaar. Niet alleen
maar met mijn ouders en broertjes en zusje, maar ook met de mamoes [ooms],
nichten, neven. Tegenwoordig vind ik het vooral leuk omdat ik mag uitgaan
hier en in Nederland niet. […] Mijn ouders vinden het goed omdat mijn mamoe meegaat. Dan kan hij een oogje in het zeil houden. En mamoe gaat hier
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alleen maar uit, zodat ik hier uit mag gaan. Volgens mij heeft hij medelijden
met me. Dus moet hij wel. Maar volgens mij vind hij het ook leuk. Zwager
gaat ook, en Raoel ook. Dus het is gewoon gezellig. En mama kan gewoon
gerust thuis blijven en rustig slapen’ (toerist, vrouw, 22 jaar).
Er waren ook mensen, met name de ouderen en degenen met kleine kinderen, die
niet uitgaan. Ze vonden het niet erg om niet uit te gaan omdat zij hun tijd samen
doorbrachten.
’We zitten met elkaar. We praten. Over alles. Over thuis. Over vroeger. Het
is gewoon gezellig. We eten met elkaar, we drinken wat. We zijn met elkaar.
[…] Met de familie die is meegekomen. Dat maakt het leuk. Je bent toch bij
elkaar, kijk, ik bedoel, ik zie mijn, de familie met wie ik ga, zie je niet, die zie
je als je bij elkaar op bezoek bent een paar uurtjes. Maar nu ben je gewoon
op elkaar aangewezen een hele week lang bijvoorbeeld. Je hoeft niet ’s avonds
weg te gaan omdat je de volgende dag moet werken of omdat de ander moet
werken. Zo leer je elkaar ook echt kennen en ik vind het wel belangrijk om
bijvoorbeeld met mijn broers en zussen op te trekken, of mijn kinderen met
mijn neefjes en nichtjes te laten optrekken. En dan, ja, wat is een betere manier
dan op vakantie gaan met elkaar? De dagen en de avonden met elkaar door te
brengen. Tijd met elkaar doorbrengen’ (toerist, man, 36 jaar).
Voor de ouderen en de gezinnen die niet uitgingen, organiseerden sommige touroperators in de gezamenlijke ruimte van het appartementencomplex ook wel eens
een dans- en muziekavond. Dan entertainde een van de meegekomen bandjes of
de dj hen. Deze avonden waren gemoedelijker dan in de discotheken en hadden
meer het karakter van een familiefeestje: er werden tafels en stoelen neergezet,
mensen namen hun eigen eten en drinken mee, kinderen renden rond en er werd
gedanst en gepraat. Het voordeel van deze georganiseerde activiteit was dat het
‘in huis’ plaatsvond.
Er kan worden gesteld dat er verschillende redenen zijn waarom men het
plezierig vindt, zowel jong als oud, om uit te gaan in Lloret de Mar. Allereerst,
men is ‘vrij’ en hoeft dus niet de volgende dag weer aan het werk. Ten tweede,
men is met familie en vrienden, dus er is altijd wel iemand om mee uit te gaan.
Ten derde, de muziek in de discotheken bevat voor elk wat wils, van traditionele
volksmuziek tot Caraïbische muziek en Bollywoodhits. Ten vierde, er is schijnbaar een grote keuze aan uitgaansgelegenheden omdat verschillende discotheken
zich richten op het Hindostaanse publiek. En ten vijfde, men voelt zich welkom
in de uitgaansgelegenheden en weet dat men niet bij de deur wordt geweigerd.
Geconstateerd kan worden dat doordat men dagelijks in de gelegenheid is
om uit te kunnen gaan, men hierdoor in aanraking komt met een Hindostaanse
uitgaanswereld waar men het in het reguliere leven te druk voor heeft en dat mede
hierdoor de binding met de cultuur (weer) wordt versterkt. Een andere constatering is dat het samen tijd doorbrengen en uitgaan van mensen uit verschillende
generaties de binding tussen die generaties binnen de gemeenschap versterkt.
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De terugreis
Aan het einde van de week, op zaterdag, werd er uitgecheckt en zouden alle
bussen rond het middaguur vertrekken vanaf de centrale hoofdstraat. Het werd
iets later. Er stonden verschillende groepen mensen op verschillende hoeken
met hun bagage te wachten op hun bus. Hoewel de bussen aan de kant van de
hoofdweg stonden, veroorzaakten ze toch opstoppingen in het reguliere verkeer.
Bagage inladen nam veel tijd in beslag omdat de meeste toeristen met meer bagage vertrokken dan dat ze waren gekomen. Het gevolg was dan ook geïrriteerde
buschauffeurs, touroperators en toeristen.
Net zoals de heenreis verzorgde de touroperator op de terugreis in de bus voor
Hindostaanse muziek, Bollywoodfilms, eten en drinken. Maar er werd ook veel
geslapen. Mensen waren moe doordat ze de avond ervoor te laat waren gaan
slapen: tot laat hadden ingepakt, voor de laatste keer tot diep in de nacht hadden gepraat, gekookt voor de terugreis of omdat ze nog een laatste keer waren
uitgegaan. De terugreis was ook het moment om telefoonnummers uit te wisselen
voor mensen die vóór de reis vreemden voor elkaar waren.

CONCLUSIE
Ethnic sociability manifesteert zich tijdens de groepsreis door het vermaak en
plezier dat de toeristen met elkaar beleven. Door de gezamenlijke meerdaagse
vrijetijdsbesteding kan men ontspannen en ongedwongen met elkaar omgaan.
Opvallend is de dat de ethnic sociability bij deze groep gekarakteriseerd kan
worden als een ‘Hindostaans feest’ met als belangrijkste ingrediënten muziek,
eten, drinken, dansen. Een ander typische aspect van de etnische sociability bij
de onderzochte groep is dat het een sterk familiair karakter in zich draagt; ook
al is men geen bloedverwant van elkaar, men beschouwt elkaar als ‘familie’. De
gedeelde ethnic common ground komt sterk tot uiting in de gedeelde culturele
smaak met betrekking tot muziek en eten.
Deze vorm van ethnic sociability kan plaatsvinden doordat de institutionele
opzet van deze vakantiereis tegemoet komt aan de etnische leefstijl, zoals de
faciliteiten en de vrijheden in het appartement, de producten die verkrijgbaar zijn
op de markten, de discotheken die Hindostaans- Surinaams muziek draaien en de
ondernemers die Surinaamse snacks en etenswaren verkopen. Deze institutionele
opzet biedt ook economische kansen aan Surinaams-Nederlandse ondernemers en
de lokale ondernemers in Lloret de Mar.
In Simmels concept van sociability is de focus sterk individualistisch. Als
individu zoekt men gelegenheden op, beleeft men plezier, heeft men ontspanning,
ontmoet men anderen. Deze studie naar een Hindostaanse groepsreis overstijgt
het individuele niveau en toont aan dat sociability vanuit het groepsniveau benaderd kan worden en is daarmee een variant van de toepassing van het concept van
Gowricharn met betrekking tot de bindende werking van feesten. Gowricharn
focust zich echter vooral op de uitbreiding van vrienden- en familienetwerken.
Uit deze bijdrage wordt duidelijk dat door ethnic sociability de interne cohesie
binnen families en de groep toeneemt en binding met de etnische cultuur wordt
versterkt. De versterking van de sociale cohesie komt allereerst tot uitdrukking
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in de herbevestiging van bestaande relaties, ten tweede door het ontstaan van
nieuwe relaties binnen de gemeenschap, ten derde door de toegenomen interactie.
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‘Bika na mi kondre’; een onderzoek naar
de Paramacaanse Marrongemeenschap in
Suriname in de context van grootschalige
goudmijnbouw

‘El Dorado. Goudland. Nog altijd heeft het woord niets van zijn wonderlijke
kracht verloren (…)’ (de Kom 1999: 31).
inds 2015 voeren we een participatief onderzoek1 naar de veerkracht
van de Paramacaanse Marrongemeenschap in de context van grootschalige goudmijnbouw. In het oosten van Suriname, tussen de Armina- en
Apoemavallen, wonen sinds de negentiende eeuw Paramacaanse Marrons (Hoogbergen 2015; Lenoir 1973). Surinaamse Marrons zijn Afrikanen die vanaf de
zeventiende eeuw naar Suriname zijn verscheept om als slaven op de plantages
te werken, vervolgens van de plantages vluchtten en vruchtbare gemeenschappen
opbouwden in het Surinaamse oerwoud (Scholtens 1994). In Suriname wonen
zes2 Marronstammen, waaronder de Paramacaanse.
In 2014 kondigde Newmont Overseas Exploration Limited (Newmont) – een
multinationaal mijnbouwbedrijf – aan dat het zal investeren in een grootschalig
goudmijnbouwproject in Suriname: het Merian Project. Het Merian-gebied is gelegen nabij de woongebieden van de Paramacaners; 66 kilometer ten zuiden van
Moengo en, 30 kilometer ten noorden van het Nassaugebergte. Momenteel zijn
er tien3 Paramacaanse dorpen en de totale populatie wordt geschat op 1136 vaste
bewoners (ERM 2013). Voor het Merian Project werd het bedrijf Suriname Gold
Company (Surgold) opgericht, dat voor 75% in handen is van Newmont. De
overige 25% is in handen van het staatsbedrijf Staatsolie Maatschappij Suriname
N.V. In juni 2016 werd vervolgens het Memorandum of Understanding (MoU)
ondertekend, overeengekomen door Surgold en de Paramacaanse Onderhandelings Commissie (POC) (Van der Spek 2016). Een multinationaal goudmijnbedrijf
is door internationale richtlijnen verplicht om de gemeenschap te consulteren

S
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3

Graag bedanken we ook de respondenten, de gezagsdragers en Adriaan Adawde voor de gastvrijheid en de hulp tijdens het onderzoek.
De zes Marronstammen zijn: Ndyuka’s, Saramacaners, Matuariërs, Paramacaners, Boni’s en
Kwinti’s.
Akaati, Atemsa, Bada Tabiki, Kiiki Mofo, Langa Tabiki, Loka Loka, Nason, Pakira Tabiki, Skin Tabiki,
Tabiki Ede. “container-title”:”Corporate Social Responsibility in the Extractive Industries: Experiences from Developing Countries”,”page”:”185-193”,”volume”:”37”,”issue”:”2”,”abstract”:”The emergence of Corporate Social Responsibility (CSR
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en met hen in dialoog te treden omtrent de ontwikkeling van de gemeenschap.
In het MoU werden afspraken gemaakt over onder andere de voorkeurspositie
van Paramacaners bij de werving van werknemers, gemeenschapsontwikkeling
en participatieve monitoring. Ook over de instelling van een gemeenschapsfond
werd onderhandeld (ERM 2013).
In deze eerste fase van het onderzoek trachten we met een exploratief Mixed
Methods-onderzoek inzicht te verwerven in de gemeenschap en haar dagelijks
leven. Welke gemeenschap gaat er schuil achter de herhaaldelijk geuite uitspraak
‘Bika na mi kondre’?4 We onderzoeken verschillende dimensies van de Paramacaanse gemeenschap (infrastructureel, menselijk, financieel, natuurlijk, politiek,
sociaal en cultureel). In de literatuurstudie bespreken we beknopt de geschiedenis
en voorname kenmerken van de Paramacaanse Marrongemeenschap en de rol
van kleinschalige en grootschalige goudmijnbouw in Suriname. Voor een gedetailleerd overzicht van de rol van goud in Suriname verwijzen we naar het artikel
van Wim Hoogbergen en Dirk Kruijt (2004). Ten slotte gaan we dieper in op het
Merian Project.

DE PARAMACAANSE MARRONSTAM EN ZIJN GOWTU
Tot op heden is er weinig wetenschappelijke literatuur over de Paramacaanse
Marrongemeenschap beschikbaar. De Amerikaanse antropoloog J. D. Lenoir
schreef in 1973 op basis van empirisch onderzoek het proefschrift The Paramaca
Maroons: A Study in Religious Acculturation. Daarnaast zijn – uitsluitend over
de Paramacaners – slechts enkele wetenschappelijk artikelen verschenen van Wim
Hoogbergen en Ben Scholtens. Ondanks de beperkte literatuur, gaan we in op het
ontstaan en de geschiedenis van de Paramacaanse Marronstam. Daarvoor keren
we kort terug naar de kolonisatieperiode van Suriname.
Vanaf de zestiende eeuw worden talloze pogingen ondernomen door de
Fransen, Nederlanders en Engelsen om Suriname te koloniseren. Suriname zal
uiteindelijk tot 1975 onder Nederlands bewind blijven. Tijdens de koloniale tijd
bloeide de plantage-economie. Naar schatting werden er tussen 1668 en 1823
zo’n 213.000 Afrikanen naar Suriname verscheept om de economie van werkkrachten te voorzien (Scholtens 1994), waaronder ook de voorouders van de
Paramacaners. Zij kwamen uit het gebied aan de Commewijne rivier en het Perica
gebied (Hoogbergen 2015; Lenoir 1973; Scholtens 1994; Wong 1938). Over de
plantages waarvan de Paramacaners aanvankelijk afkomstig zijn, bestaat echter
discussie. Hantros, Hazard, Mazon, Jacoba’s dak, Copi, Bedo, Susanna’s dal en
Molhoop worden als mogelijkheden gegeven (Reineman 1996). De Paramacaanse
Marronstam bestond oorspronkelijk uit drie lo’s5: de Antoosi lo, de Asaiti lo en
de Mollo lo6 (Wong 1938). Volgens Lenoir (1973) beschouwden de Paramacaners
slavernij als een straf: een neerwaartse val van de Afrikaanse gratie. Waarom die
4
5
6
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Respondenten beantwoorden tijdens interviews herhaaldelijk vragen met ‘Bika na mi kondre’ [vert.
omdat het mijn dorp is].
De term lo is afkomstig van de term loway en verwijst naar een sociale entiteit, de matriclan.
De namen van de lo’s worden op verschillende manieren geschreven. Hier wordt de schrijfwijze van
W. Hoogbergen gebruikt.
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val precies heeft plaatsgevonden blijft onbepaald, maar voor hen staat vast dat de
schuld bij de Bakra’s [blanken] ligt. Omdat de Paramacaners die straf niet eeuwig
wilden torsen, liepen ze weg van de plantages. Marronage – het weglopen – kan
volgens Price (1973) gezien worden als een antithese voor alles waar slavernij
voor stond. ‘Throughout Afro-America, such communities stood out as an heroic
challenge to white authority, and as the living proof of the existence of a slave
consciousness that refused to be limited by the whites’ conception or manipulation of it’ (Price 1973: 2).
De Paramacaners vluchtten naar schatting aan het einde van de achttiende
eeuw naar de Tempatie kreek (Reineman 1996). Vervolgens vluchtten ze via
de kreek naar het Nassaugebergte om zich aan de Marowijnerivier te vestigen
(Lenoir 1973; Reineman 1996). Tijdens de vlucht kampten de Marrons met
verschillende hindernissen, zoals een extreme natuurlijke omgeving, expedities7
georganiseerd om wegloperskampen te verwoesten en de hardnekkigheid van
de Ndyuka’s om de Paramacaners in het kader van de Vredesverdragen8 aan de
koloniale overheid uit te leveren (Lenoir 1973). De Paramacaners hebben, evenals
de Kwinti, nooit een Vredesverdrag afgesloten met de koloniale overheid (Betterson 2014; Hoogbergen 1983; Simson 2014). De eerste officiële vermeldingen
over de Paramacaners dateren van de negentiende eeuw door posthouders bij
de Okanisi (Schachtrupp1829: Hostmann 1850: en Kappler 1857: Hoogbergen
2015; Reineman 1996; Scholtens 1994). Toen de slavernij op 1 juli 1863 werd
afgeschaft voegden enkele geëmancipeerde zwarten zich bij de lo’s. Zo ontstonden
er drie nieuwe lo’s: Baka-busi, Wajiampibo en Wata-Woliki (Lenoir 1973). Vervolgens werd in 1876 – na decennia op de vlucht te zijn – het eerste Paramacaanse
dorp gevestigd aan de monding van de kreek. Het dorp draagt de naam Amoesa
(Lenoir 1973; Scholtens 1994).
Verder bespreken we de sociale en politieke structuur van de Paramacaanse Marronstam. De sociale structuur volgt een matrilineaire ordening. Een lo verwijst
naar een verwantschapsgroep; een bee verwijst naar een matrilineage met een
gemeenschappelijke stammoeder. Lenoir (1973) beschrijft in zijn proefschrift hoe
het verwantschapssysteem het dagelijkse leven beïnvloedt: het vestigingspatroon,
het landbezit, de verdeling van politieke en religieuze functies en hun onderlinge
relaties. Verder staat aan het hoofd van de bestuurs- en gezagsstructuur van de
Paramacaners een gaanman. Hij belichaamt de stem van de gemeenschap en
onderhoudt contact met de nationale overheid. Gaanman Apensa ( ? - 1923)
wordt beschouwd als de eerste gaanman9 van de Paramacaners (Hoogbergen
7

8

9

De expedities werden uitgevoerd door de burgerwacht, beroepsmilitairen – de zogenaamde
Sociëteitstroepen – en later ook door Neger Vrijcorps. Zij werden vanaf 1772 de Zwarte Jagers of
Redimusu genoemd.
Onder leiding van Wigbold Crommelin (1757-1768) wordt er vrede gesloten – uit economische noodzaak – met drie groepen van weglopers. In 1760 met de Ndyuka’s onder leiding van Araby en Pambo,
in 1762 met de Saramacaners onder leiding van Adu en in 1769 met de Matawai onder leiding van
Beku en Musinga. In 1860 wordt er ook vrede gesloten met de Boni’s. Over de vredesverdragen zie
Jagdew 2014.
De opeenvolgende hoogste gezagsdragers van de Paramacaners in de tijd zijn: Petrus Apensa, Jozef
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2015; Lenoir 1973). Onder de gaanman staan de hoofdkapitein en de kapitein.
De hoofdkapitein vertegenwoordigt en adviseert de gaanman. De kapitein staat
aan het hoofd van een lo. Vervolgens heeft elke kapitein basia’s ter beschikking.
Zij zijn de assistenten van de kapitein en opzichter van de lo (Polimé 1997). De
algemene taakbeschrijving van het traditionele gezag is: zorg dragen voor het
algemene welzijn van de bevolking (Westerman 2013). Verder voorzien de Paramacaners van oudsher in levensonderhoud door kleinschalige landbouw, jacht en
visvangst (Lenoir 1973).
Vervolgens bespreken we kort de rol van klein- en grootschalige goudmijnbouw
in het binnenland van Suriname. Al sinds de zestiende eeuw wordt er in Suriname
naar goud gezocht. Aanleiding daartoe was een eeuwenoude legende van de Indianen. Die legende vertelde dat er aan het meer van Parime een in goud gehulde
vorst – de El Dorado – zetelde die zich elke dag liet bepoederen met stofgoud
(Hoogbergen & Kruijt 2004; Scholtens 1994; Trommelen 2015) the gold industry
in East Suriname was on the rise. The goldfields of Suriname are situated mainly
in Maroon areas. In the 1990s a migratory wave of Brazilian garimpeiros came
to work in the Surinamese interior. The arrival of these Brazilians led to a culture
of entrepreneurs and businesses wanting to produce as much as possible, as fast
as possible and without any consideration for the damage the gold mining would
do to the environment. The relationships between the Brazilians and the Maroons
are less tense than one might expect considering the competition, however the interior of Suriname is still in some ways comparable to the wild west, particularly
because of the total absence of any kind of government authority in the region.
Almost all the Brazilians and Maroons are armed with pistols, rifles and here and
there machine guns. The exploitation of gold in Suriname is done mainly on the
basis of informal labour. The extraction of gold is done in teams in which the
patron (the boss, foreman or patraõ. Omdat er geen wetenschappelijke literatuur,
uitsluitend over kleinschalige goudmijnbouw bij Paramacaners, geschreven is,
verwijzen we naar data die elders in het Surinaamse binnenland verzameld werden. Volgens De Theije en Heemskerk (2011) is het delven van goud een belangrijke inkomstenbron geworden voor de Marrons in het binnenland; zo’n negentig
procent10 van de gezinnen in de dorpen langs de Tapanahoni, Marowijne en Lawa
en in het Brokopondogebied is geheel of gedeeltelijk financieel afhankelijk van
de kleinschalige goudwinning. Economische redenen zijn de belangrijkste reden
om als zogenaamde porknokker goud te delven, waaronder armoede (39%)11
en het gebrek aan andere werkgelegenheid (24%) (Heemskerk 2002). Ook de
binnenlandse oorlog (BO) (1986 -1992)12 gaf een sterke impuls aan die kleinscha-

Abunawroko, Cornelius Zacharias Forster, Jan Levi, Samuel Forster.
10 Meer informatie over de gebruikte onderzoeksmethoden is te raadplegen in: Heemskerk Marieke,

2009. Kleinschalige goudwinning in Suriname. Een overzicht van sociaaleconomische, politieke, en
milieuaspecten. Amsterdam: CELA.
11 Meer informatie over de gebruikte onderzoeksmethoden is te raadplegen in: Heemskerk 2002.
12 Het gewapend conflict tussen het Nationaal Leger onder leiding van de legerbevelhebber Desi
Bouterse en het Jungle Commando onder leiding van de Ndyuka Ronnie Brunswijk.
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lige goudwinning. Met de inkomsten uit de goudwinning financierde het Jungle
Commando – waar jonge Marronmannen toe behoorden – de oorlogsvoering
(Hoogbergen & Kruijt 2004)the gold industry in East Suriname was on the rise.
The goldfields of Suriname are situated mainly in Maroon areas. In the 1990s a
migratory wave of Brazilian garimpeiros came to work in the Surinamese interior.
The arrival of these Brazilians led to a culture of entrepreneurs and businesses
wanting to produce as much as possible, as fast as possible and without any consideration for the damage the gold mining would do to the environment. The relationships between the Brazilians and the Maroons are less tense than one might
expect considering the competition, however the interior of Suriname is still in
some ways comparable to the wild west, particularly because of the total absence
of any kind of government authority in the region. Almost all the Brazilians and
Maroons are armed with pistols, rifles and here and there machine guns. The
exploitation of gold in Suriname is done mainly on the basis of informal labour.
The extraction of gold is done in teams in which the patron (the boss, foreman
or patraõ. Ten gevolge van de binnenlandse oorlog veranderde ook het dagelijkse
leven van de binnenlandbewoners13 drastisch: tienduizend binnenlandbewoners
vluchtten naar Paramaribo en Frans-Guyana, scholen en poli’s werden vernield of
sloten de deuren, salarissen werden niet uitbetaald, de publieke sector trok zich
terug en de infrastructuur werd grotendeels verwoest. Hoewel in het Akkoord
voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling (1992) afspraken werden gemaakt
omtrent de heropbouw van het grotendeels verwoeste binnenland, kwam die wederopbouw traag op gang (De Vries 2005). Marronjongeren voelden zich daardoor aangetrokken om informeel goud te delven. Zo kende de goudmijnbouw na
de binnenlandse oorlog een groei (Hoogbergen & Kruijt 2004)the gold industry
in East Suriname was on the rise. The goldfields of Suriname are situated mainly
in Maroon areas. In the 1990s a migratory wave of Brazilian garimpeiros came
to work in the Surinamese interior. The arrival of these Brazilians led to a culture
of entrepreneurs and businesses wanting to produce as much as possible, as fast
as possible and without any consideration for the damage the gold mining would
do to the environment. The relationships between the Brazilians and the Maroons
are less tense than one might expect considering the competition, however the interior of Suriname is still in some ways comparable to the wild west, particularly
because of the total absence of any kind of government authority in the region.
Almost all the Brazilians and Maroons are armed with pistols, rifles and here and
there machine guns. The exploitation of gold in Suriname is done mainly on the
basis of informal labour. The extraction of gold is done in teams in which the
patron (the boss, foreman or patraõ.
Ook voor de Surinaamse staat heeft het woord goud, zoals Anton de Kom het
verwoordde, nog ‘niets van zijn wonderlijke kracht verloren’ (De Kom 1999).
Sinds enkele decennia voert de Surinaamse regering een ontwikkelingsbeleid
gericht op extractie waarbij de focus ligt op de commerciële inzet van natuurlijke
13 De term Binnenlandbewoners verwijst naar bewoners van het Binnenland, zowel naar Marrons als

naar Inheemsen.
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hulpbronnen als motor voor de nationale ontwikkeling (Emanuels 2014). De
positieve effecten van de ontginning van niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen zijn volgens het paradigma op lange termijn merkbaar voor de gehele samenleving. In economische termen wordt het binnenland – althans zijn natuurlijke
hulpbronnen – betrokken in de nationale en internationale economie. Maar door
een gebrek aan regelgeving omtrent de grondenrechten in het Surinaamse binnenland worden de Marrons niet of onvoldoende betrokken bij de exploitatie van die
natuurlijke hulpbronnen (De Theije & Heemskerk 2011). Volgens de Marrons
hebben ze recht op zeggenschap over de gronden die zij van oudsher bewonen.
Zij baseren zich daarvoor op de vredesverdragen uit de achttiende en negentiende
eeuw. Volgens Simson (2014) werd toen de indruk gewekt dat zij de eigenaars waren van de gronden die ze bewoonden en gebruikten. In de negentiende eeuw werden die vredesverdragen vernieuwd. Voortaan moesten de gaanmans een eed van
trouw afleggen; hulp verlenen aan goud en balata-exploitanten werd bijvoorbeeld
opgenomen in die eed (Betterson 2014). In de daaropvolgende eeuwen komt de
grondenrechtenkwestie nog enkele keren naar de oppervlakte: in het Akkoord
voor Nationale Verzoening en Ontwikkeling (1992) en in de Basisoriëntatie Overeenkomst (2000). Toch erkennen geen van de drie overeenkomsten de Marrons
als eigenaren van de gronden (Simson 2014). Met als gevolg dat de Surinaamse
staat zich opwerpt als eigenaar van de delfstoffen en vervolgens recht heeft op de
ontginning van de grondstoffen. De Surinaamse staat baseert zich daarbij op het
domeinbeginsel waarbij ‘alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein is van de staat’ (Simson 2014: 23). Momenteel is het
debat rond de grondenrechtenkwestie opnieuw geopend naar aanleiding van het
vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten in 2015 omtrent de
Kali’na en Lokono, inheemse volken in Suriname (Startnieuws 2016). Dat vonnis
stelt dat de Surinaamse staat haar grondenrechten dient te regelen.
Ten slotte gaan we kort dieper in op het Merian Project. Zoals in de inleiding
beschreven, kondigde Newmont in 2014 aan dat het gaat investeren in het grootschalige mijnbouwproject. De mijn bestaat uit drie open pits (Merian I, Merian II
en Maraba) en zal naar schatting elf jaar actief zijn. De commerciële productie is
gepland tegen eind 2016. In de aanloop naar het besluit van Newmont om te investeren in de mijn werd in augustus 2013 in overeenstemming met de free, prior
and informed consent (FPIC) richtlijnen een eerste aanzet tot een MoU opgesteld
tussen Surgold en de POC. Gaanman Forster bood aan, naast gezagsdragers, ook
Paramacaanse dorpsbewoners in de het POC zitting te laten nemen. De POC
onderhandelt enerzijds met het goudbedrijf en treedt anderzijds als spreekbuis
op van de Paramacaanse gemeenschap. In het MoU werden afspraken gemaakt
over onder andere een voorkeurspositie van Paramacaners bij de aanwerving
van werknemers, gemeenschapsontwikkeling en participatieve monitoring. Ook
werd over de instelling van een gemeenschapsfond onderhandeld. Vervolgens
werd in november 2013 een Mineral Agreement afgesloten tussen Surgold en de
Surinaamse overheid. Daarnaast werd in overeenstemming met de richtlijnen van
het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) een
316
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) uitgevoerd door Surgold.
Het Environmental Resources Management (ERM) werd belast met de uitvoering
van het ESIA en diens rapporten – waarin de impact van het Merian Project
op het Paramacaans gebied beschreven wordt – waren klaar in december 2013
(ERM 2013). De rapporten zijn publiekelijk en terug te vinden op de website
van Newmont.14 Zoals in de inleiding beschreven, werd in juni 2016 het MoU
officieel ondertekend (Van der Spek 2016).

METHODEN
De data werden verzameld aan de hand van een kwantitatieve methode (aan de
hand van vragenlijsten) en kwalitatieve methoden (aan de hand van semigestructureerde interviews en observatie). Het Mixed Methods-onderzoek kadert in een
participatief onderzoek naar gemeenschapsveerkracht in de context van grootschalige goudmijnbouw. De data werden verzameld tijdens twee zevendaagse
veldonderzoeken (april 2015, september 2015) en voorafgegaan door een verkennend veldonderzoek. Tijdens het verkennend veldonderzoek werd contact gelegd
met gezagsdragers en werd de testvragenlijst aangepast aan de lokaliteit. In de
vragenlijst werd gebruik gemaakt van een vijf-punt-Likert-schaal en een binaire
schaal. De vragenlijst bestond uit twee onderdelen. Demografische informatie:
onder andere naam, aantal leden van huishouden, geslacht, leeftijd, burgerlijke
staat, activiteitenstatus, bedrijfstak, geloofsovertuiging en scholingsniveau. In het
tweede onderdeel maakten we gebruik van het Community Capitals Framework
(CCF) van Flora en Flora (2013). Het CCF wordt gebruikt om op een holistische
en systemische manier verschillende dimensies van een duurzame gemeenschap
te exploreren. Een duurzame gemeenschap is volgens Flora en Flora (2013)
een gemeenschap die economische zekerheid biedt, over een vitaal ecosysteem
beschikt en sociale inclusie verzekert voor iedereen. Overeenstemmend met het
CCF werden 56 items opgesteld die verschillende gemeenschapshulpbronnen behandelden: infrastructureel (acht items), menselijk (negen items), financieel (acht
items), natuurlijk (acht items), politiek (acht items), sociaal (acht items), cultureel
(zeven items). De respondenten (N=80)15 (man 48,8%; vrouw 51,2%) waren
afkomstig uit vijf van de tien dorpen in het Paramacaans gebied: Bada Tabiki,
Kiki Mofo, LangaTabiki, Nason, Loka Loka en waren tussen 15 en 82 jaar oud.
De dorpen werden geselecteerd op basis van volgende factoren: aantal geschatte
inwoners van dorp, afstand tot het Merian-gebied, aan- en afwezigheid van lagere
scholen en poli’s en de rol van cultuur.16 Uit de vertegenwoordigde en beschikbare dorpsbewoners werden respondenten geselecteerd op basis van geslacht en
leeftijd met het oog op een gelijkmatige verdeling. Bij de respondenten die het
Nederlands niet machtig waren, werd een vertaler uit het desbetreffende dorp
gebruikt. Tijdens de afname van de vragenlijsten – waarbij de vragen mondeling
14 http://www.newmont.com/operations-and-projects/south-america/merian-suriname/reports/default.

aspx
15 Indien minder respondenten werden gebruikt bij de analyse van de resultaten wordt het duidelijk

vermeld.
16 De informatie is afkomstig van ERM’s (2013) Merian Project Final ESIA Volume I_0.
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gesteld werden – vulde de onderzoeker de vragenlijsten in en schreef bijkomende
informatie op. De kwantitatieve data werden geanalyseerd met behulp van SPSS
v. 22.0. De bijkomende kwalitatieve informatie op de vragenlijsten werd verwerkt
met MAXQDA, een software om kwalitatieve data te analyseren. Daarnaast werden tijdens het veldonderzoek in september 2015 kwalitatieve data verzameld aan
de hand van semigestructureerde interviews. Acht respondenten uit Langa Tabiki
werden bevraagd. Zes interview werden opgenomen met een audiorecorder. De
interviews varieerden in lengte van tien tot zestig minuten. De respondenten
werden geselecteerd omwille van de functie die ze in het dorp bekleedden. De
kwalitatieve data werd verwerkt met MAXQDA Daarnaast werden observaties
tijdens de veldonderzoeken neergeschreven in een daarvoor bestemmend schrift
en vervolgens opgenomen in de resultaten.

RESULTATEN
In de onderstaande paragraaf beschrijven we de resultaten van het Mixed Methods-onderzoek. De kwantitatieve resultaten komen voort uit de vragenlijsten en
kunnen worden afgelezen in tabel 1, 2 en, 3 of worden weergegeven in cursief; de
kwalitatieve resultaten komen voort uit (1) kwalitatieve data op de vragenlijsten,
(2) semigestructureerde interviews en (3) observatie.
Van infrastructurele voorzieningen in en rond de Paramacaanse dorpen is niet of
nauwelijks sprake. Ten eerste wordt de bereikbaarheid van de dorpen beperkt als
gevolg van de slecht onderhouden bauxietweg van Moengo naar Snesi Kondre.
Daarnaast worden in de regio hoge prijzen gehanteerd voor water- en wegtransport van en naar de steden. Enkele respondenten geven aan zich daardoor geïsoleerd te voelen. Ten tweede is de gemeenschappelijke elektriciteit slechts beschikbaar tijdens de avonduren, zijn er geen waterleidingen en is de telecommunicatie
beperkt tot mobiele telefonie. Daarnaast zijn vrijetijdsvoorzieningen beperkt en
slecht onderhouden, wat gevolgen heeft voor het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten.
Ten slotte is ook de kwaliteit van de medische en onderwijsvoorzieningen in de
regio ondermaats. In de Paramacaanse regio zijn drie lagere scholen: op Langa
Tabiki, Nason en Loka Loka, respectievelijk van de Evangelische Broedergemeente, de Rooms Katholieke Kerk en de Surinaamse overheid. Gebrek aan
voldoende, gekwalificeerd en geëngageerd personeel en gebrek aan materiaal zijn
de voornaamste tekortkomingen voor zowel de medische als de onderwijsvoorzieningen. De lage responsgraad op de vraag naar de kwaliteit van de dorpsscholen
is te verklaren doordat een omvangrijk deel van de schoolgaande Paramacaanse
kinderen basisonderwijs volgt in Apatou, in het buurland Frans-Guyana. Volgens
respondenten is dat het gevolg van het toekennen van een hogere sociale steun
in Frans-Guyana. Het heersende gebrek aan infrastructurele voorzieningen is een
belangrijke pushfactor voor Paramacaners om uit te wijken naar Paramaribo of
Frans-Guyana.
Vervolgens bespreken we de menselijke dimensie. 27,8% (N=79) heeft geen
onderwijs en 45,6% (N=79) heeft lager onderwijs gevolgd, al dan niet afgerond.
De cijfers moeten worden begrepen in een context van beperkte onderwijsvoor318
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zieningen. In het Paramacaans gebied zijn er geen mogelijkheden voor jongeren
en volwassenen om vervolgonderwijs (middelbaar, beroeps- en volwassenenonderwijs) te volgen. Toch heeft een aanzienlijk aantal van de respondenten
behoefte om opnieuw kennis te verwerven via een opleiding of training. Verder
worden geslaagde scholieren – vaak jonge adolescenten door het herhaaldelijk
dubbelen van studiejaren – gedwongen naar Paramaribo te verhuizen om daar
vervolgonderwijs te volgen. Daar raken ze doorgaans gewend aan het comfort en
de kansen die de stad biedt. Pullfactoren om terug te keren naar de geboortestreek
na afstuderen zijn gering met een intellectvlucht tot gevolg. Verbeterde educatieve
voorzieningen worden gezien als een voorname noodzaak. De lokroep van kleinschalige goudmijnbouw is een vaak voorkomende pullfactor voor jonge Paramacaanse mannen om vroegtijdig van school af te haken; bij jonge Paramacaanse
vrouwen is zwangerschap veelal de reden. Ten slotte geeft de grote meerderheid
van de respondenten aan gezond en gelukkig te zijn.
Tabel 1: Resultaten kwantitatief luik van Mixed Methods-onderzoek
Ik vind dat de scholen
van goede kwaliteit
zijn.

Ik ben in goede
gezondheid.

Ik ben
gelukkig.

(N=68)

Ik heb behoefte om
(opnieuw) kennis te
verwerven via opleiding
of training.
(N=73)

(N=80)

(N=80)

4,4%

39,7%

52,5%

42,5%

Akkoord

33,8%

38,4%

18,8%

25%

Neutraal

22,1%

9,6%

10%

13,8%

Niet Akkoord

26,5%

4,1%

17,5%

15%

Helemaal Niet Akkoord

13,2%

8,2%

1,3%

3,8%

Helemaal Akkoord

Op financieel gebied zorgen een algemeen lage scholingsgraad enerzijds en een gering aanbod aan arbeidsmogelijkheden anderzijds voor hoge werkloosheidcijfers
in de regio. Zo is 50,8% met een beroepsactieve leeftijd werkloos. 39,2% (N=79)
geeft aan (nog) nooit gewerkt te hebben. De werkzame respondenten werken
enerzijds voor de overheid (onder andere als bestuursopzichter, schoonmaakster,
traditionele gezagsdrager), anderzijds als zelfstandigen (onder andere kleinschalige mijnbouwer, winkelbediende). De drie meest voorkomende bedrijfstakken
zijn: (1) beleid, educatie, gezondheidszorg, (2) mijnbouw of industrie, (3) gas,
elektriciteit, water, constructie. De hoge werkloosheidscijfers moeten begrepen
worden in een welbepaalde context.
Traditioneel voorzien Marrons in hun levensonderhoud door middel van kleinschalige landbouw, jacht en visvangst. Daarnaast eisen dagelijkse huishoudelijke
taken – door het gebrek aan basisinfrastructuur – alsook de zorg voor kinderen
een aanzienlijke tijdsinvestering. Dat maakt een voltijds engagement tegenover
een werknemer moeilijk. Het geringe aanbod aan banen is enerzijds het gevolg
van een weinig gediversifieerde economie in het Surinaamse binnenland. AnderLieselotte van Eeckhaute, Tom Vanwing & Wolfgang Jacquet ‘Bika na mi kondre’;
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zijds speelt ook het verbod een rol dat in 2010 – op vraag van Surgold – door
de Surinaamse overheid werd afgekondigd om kleinschalige goudmijnactiviteiten
op te schorten in gebieden die als industriezone zijn aangeduid. Door dit verbod verloren talrijke huishoudens een voorname bron van inkomsten. De POC
kaartte het gebrek aan werkgelegenheid aan tijdens de onderhandelingen met het
goudbedrijf. Het MoU schrijft voor dat tijdens de aanwerving van werkkrachten
de voorkeur gegeven wordt aan Paramacaners. Toch geven enkele respondenten
aan niet bereid te zijn om voor het goudbedrijf te werken. Enerzijds wordt gezegd
dat de bezoldiging voor de verrichte arbeid te karig is. Anderzijds gaven enkele
respondenten aan dat het idee van loonarbeid niet strookt met hun wereldbeeld:
streven naar zelfstandigheid in het voorzien van levensonderhoud door hard
te werken. Als gevolg van het gebrek aan arbeidskansen heeft de meerderheid
van de respondenten niet voldoende inkomen om zichzelf en het huishouden te
onderhouden. Bovendien is er vaak sprake van een instabiel inkomen per maand.
Er wordt bijgevolg weinig gespaard om onvoorziene uitgaven in de toekomst te
dekken. Het beperkte en instabiele financiële inkomen heeft op zijn beurt gevolgen voor de koopkracht van de huishoudens. Daarnaast leidt deprivatie volgens
enkele respondenten tot verhoogde criminaliteit onder de jongeren. Het gebrek
aan werkgelegenheid en bijgevolg het gebrek aan individueel financieel kapitaal
zijn uiteindelijk pushfactoren om weg te trekken. Of zoals een respondent het
stelde: ‘Alle mensen zijn weg. Je had vele mensen hier op Langetabbetje. Je ziet
de huizen, maar de mensen niet. Iedereen vlucht naar Frans-Guyana. Als je een
verblijfsvergunning krijgt, dan ben je een man of een vrouw geworden’.

Aanlegplaats te Langetabbetje (Langa Tabiki)
320
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Goudpontons op de Marowijne rivier

Vervolgens bespreken we de natuurlijke omgeving, waar de Paramacaners groot
belang aan hechten. Hierover zegt een respondent: ‘Als je hier iets plant, kan je
er mee leven. Het leven is een stuk goedkoper in het dorp. Je hoeft geen geld te
verdienen’. Vervolgens geven de respondenten aan dat de kwaliteit van het rivierwater sterk achteruit is gegaan: ‘Vroeger kon je van het water drinken, nu niet
meer, dan krijg je diarree en vlekken’.
Kleinschalige goudzoekers op de goudpontons worden – ondanks hun kennis en
medeweten – aangeduid als vervuilers van de rivier door het gebruik van kwik en
cyanide tijdens de mijnbouwactiviteiten: ‘Je gaat vissen en morgen ga je je netten
weghalen, niets, niet eens één kilo vis’, aldus een respondent. Als gevolg van deze
vervuiling wordt een sterk dalende trend waargenomen door respondenten in
kwantiteit en diversiteit van vis in de rivier, wat gevolgen heeft voor het voedselpatroon van de dorpsbewoners.
Tabel 2: Resultaten kwantitatief luik van Mixed Methods-onderzoek
Ik heb voldoende
inkomen om
te voorzien in
onderhoud
(N=77)

Ik verdien per
maand hetzelfde
bedrag

Ik kook met
water uit
de rivier

Ik drink van
water uit de
rivier

(N=77)

Ik spaar om
onvoorziene kosten
in de toekomst te
kunnen betalen
(N=76)

Helemaal Akkoord

5,2%

(N=80)

(N=80)

20,8%

19,7%

5%

6,3%

Akkoord

13%

5,2%

25%

13,8%

8,8%

Neutraal
Niet Akkoord

16,9%

9,1%

11,8%

26,3%

17,5%

29,9%

11,7%

3,9%

1,3%

3,8%

Helemaal Niet Akkoord

35,1%

53,2%

39,5%

53,8%

63,7%
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Vervolgens bespreken we de politieke dimensie. Slechts 8,8% is lid van een organisatie of vereniging. Ook door observatie werd vastgesteld dat Paramacaners
zich weinig tot niet organiseren in Community Based Organisaties (CBO’s) of
lokale verenigingen. Daarnaast hecht de meerderheid van de respondenten belang
aan het bijwonen van dorpsvergaderingen. Dat is voornamelijk om op de hoogte
te blijven van de beslissingen in verband met het goudbedrijf. Respondenten
geven daarnaast wel aan dat zij weinig tot niet participeren in het overleg tijdens
de dorpsvergaderingen. Ze worden naar eigen zeggen enkel geïnformeerd of
geconsulteerd door de gezagsdragers. ‘De kapitein moet een voorsprong nemen,
niet wij. De kapitein moet spreken over het dorp. Dat is de situatie’, aldus een
respondent. Hoewel het vertrouwen in het traditioneel gezag hoog is, wordt er
desalniettemin meermaals verwezen naar een erosie van het bestuurs- en gezagsysteem. Verschillende oorzaken werden aangehaald. Door de komst van de kerk
en het contact met de stad is het ontzag dat de Paramacaners in het verleden
hadden voor hun charismatische leiders – die hen tijdens de marronage met een
sweli door het oerwoud leidden – afgenomen. Ook wordt de afwezigheid van
de gaanman op Langa Tabiki meermaals aangehaald. De hoogste gezagsdrager
woont sinds enkele jaren in de stad. Daarnaast hoeven traditionele gezagsdragers
vanuit hun positie geen verantwoording over hun daden af te leggen tegenover de
dorpsbewoners. Zo wordt aangegeven dat vervuilende goudpontons op de rivier
geduld worden door het traditioneel gezag in ruil voor financiële compensaties.
Ook het gebrek aan dialoog tussen de gezagsdragers wordt aangegeven als een
voorname reden. ‘Ze moeten praten om tot één te komen, maar dat gebeurt niet’,
aldus een respondent. Desalniettemin heeft de POC wel een duidelijke stem laten
horen tijdens de onderhandelingen met het goudwinningsbedrijf. Ook hield de
gemeenschap in 2015 onder leiding van de POC een staking; ze blokkeerden
de weg naar Langa Tabiki. Volgens hen werden de afspraken in het MoU niet
nageleefd. Uit observatie kon worden vastgesteld dat er een groot draagvlak was
voor de staking onder de Paramacaners.
Op sociaal vlak, blijkt dat sociale netwerken voornamelijk beperkt blijven tot
familie (bee, lo) en stamgenoten. Over het algemeen vertrouwen dorpsgenoten
elkaar. Daarnaast is er een gevoel van verbondenheid aanwezig. Toch wordt
er volgens de respondenten niet nagedacht over de ontwikkeling van het dorp.
‘Niemand probeert iets te doen, maar gaat naar de stad of naar Frans-Guyana’,
aldus een respondent. Gebrek aan financiële middelen – zowel individueel als
collectief – alsook het gebrek aan vaardigheden en kennis worden aangehaald als
redenen waarom dorpsbewoners niet zelf inspelen op noden en behoeften van de
gemeenschap: ‘Newmont moet ontwikkeling brengen, wij zelf niet, we zijn niet
sterk genoeg, iemand moet een push geven’, aldus een van de respondenten.
Op cultureel vlak geven respondenten aan dat gewoonten door externe invloeden
(stad en kerk) verloren gaan die nodig zijn in het dagelijkse leven. Toch beschouwen andere respondenten dat niet als een probleem. ‘De cultuur gaat verloren,
maar tijden veranderen. Ik vind het niet erg’, aldus een respondent. Als gevolg
van het actief participeren aan die moderniteit is ook het wereldbeeld van de
Paramacaanse jongeren gewijzigd; er vindt een verschuiving plaats naar een meer
322
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materialistisch discours. Ze leggen zich voornamelijk toe op het vergroten van
hun financieel vermogen. Het doel is: goud vinden.
Tabel 3: Resultaten kwantitatief luik van Mixed Methods-onderzoek
Ik vind het
belangrijk om
aanwezig te zijn
op een krutu

Ik heb
vertrouwen in
het traditioneel
gezag

Ik heb
vertrouwen in
de mensen in het
dorp

(N=76)

(N=78)

(N=79)

De inwoners van
het dorp denken
samen na over de
ontwikkeling van
het dorp
(N=72)

Er gaan gewoonten
verloren die mijn
kinderen nodig hebben
in het dagelijkse leven
(N=75)

Helemaal Akkoord

47,4%

29,5%

13,9%

18,1%

14,7%

Akkoord

18,4%

39,7%

53,2%

45,8%

25,3%

Neutraal

17,1%

9%

13,9%

12,5%

22,7%

Niet Akkoord

5,3%

14,1%

6,3%

18,1%

30,7%

Helemaal Niet Akkoord

11,8%

7,7%

12,7%

5,6%

6,7%

CONCLUSIE
Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat er op microniveau een
aantal complexe oorzaken – zogenaamde wicked problems – een rol speelt bij de
veerkracht van de Paramacaanse Marrongemeenschap: geringe infrastructurele,
educatieve, medische, sociale en vrijetijdsvoorzieningen, een lage scholingsgraad,
een niet diverse en innovatieve economie, een gebrek aan arbeidskansen, een
gering individueel en collectief financieel kapitaal, een verzwakt lokaal politiek
systeem, een vervuilde natuurlijke omgeving en, een materialistisch wereldbeeld.
We plaatsen de resultaten vervolgens in breed kader van tijd en ruimte, omdat het
belangrijk is inzicht te verwerven in de complexiteit van de huidige situatie. We
bespreken hoe verscheidene historische en hedendaagse processen, gebeurtenissen
of beleidsbeslissingen op meso- en macroniveau mede aan de basis liggen van de
huidige problematiek. Die wicked problems hebben tot gevolg dat Paramacaanse
Marrons weinig kansen krijgen. Daarnaast plaatsen we de resultaten tegen de
huidige mindset onder de Paramacaners.
Een eerste proces – waarvoor we enkele eeuwen in de tijd teruggaan– is het
toenemende contact met de moderne en inmiddels geglobaliseerde buitenwereld.
Dat toenemend contact heeft tot gevolg gehad dat de afhankelijkheid van de Marrongemeenschap tegenover de Surinaamse overheid toenam. Vanaf de zestiende
eeuw tot aan de afschaffing van de slavernij in 1863 wierpen weggelopen plantageslaven het juk van de slavernij af. Eeuwenlang leefden zij relatief geïsoleerd in
het bosrijke Surinaamse binnenland; ze waren zelfvoorzienend en een toonbeeld
van onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Toen de Marrons vanaf 1760 vredesverdragen afsloten met de toenmalige koloniale overheid, werden zij verplicht
hun soevereiniteit op te geven. In ruil voor het naleven van traktaten ontving
het traditioneel gezag giften: benodigdheden die ze voorheen van de plantages
plunderden. Hoewel de Paramacaanse Marrongemeenschap geen vredesverdrag
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afsloot, werden zij toch beïnvloed door het systeem van staatsgiften dat ook na
de afschaffing van de slavernij gehandhaafd bleef. Soevereiniteit werd grotendeels
ingeruild voor kosteloze maar ook onvolledige infrastructuur en openbare dienstverlening. Op die hulpafhankelijkheid wordt tijdens de verkiezingstijd ingespeeld.
In ruil voor hun stem beloven politici de noden en behoeften van het binnenland
op de kaart te zetten en te werken aan een sterk binnenlands ontwikkelingsbeleid. Hoewel het cliëntelisme hoogtij viert tijdens de verkiezingstijd, worden die
beloftes niet nagekomen. De Vries (2005) stelt zich de vraag of het uitgestippelde
beleid in het binnenland bewust in gebreke blijft: een grote afhankelijkheid betekent namelijk een grote omkoopbaarheid. Tot op heden is er een gebrek aan een
uitgewerkt binnenlands ontwikkelingsbeleid. Dat brengt ernstige gevolgen mee
voor de infrastructuur en openbare dienstverlening.
Ten tweede heeft ook de binnenlandse oorlog een grote invloed gehad op de
huidige situatie. Een aanzienlijk aantal Marrons vluchtte voor het geweld naar
Frans-Guyana en bracht jarenlang in vluchtelingenkampen door wat zichtbare
sporen naliet: het traditionele sociaal systeem en de gemeenschapszin kwamen
onder druk te staan. Daarnaast werden als gevolg van de binnenlandse oorlog
jonge binnenlandbewoners niet of slecht onderwezen. Ook erodeerde het traditioneel systeem: het gezag van gaanmans, kapiteins en basia’s nam af. Tijdens die
oorlog werd ook de basisinfrastructuur in de dorpen vernield (Scholtens 1994).
De binnenlandse oorlog had aldus gevolgen op zowel infrastructureel, sociaal,
menselijk als cultureel vlak. Hoewel de toenmalige regering in het Akkoord voor
Nationale Verzoening en Ontwikkeling van 1992 beloofde het binnenland her op
te bouwen, is een heropbouw uitgebleven. Hierdoor werd de afhankelijkheid van
de hulp van de Surinaamse overheid enkel nog versterkt (De Vries 2005).
Ten derde heeft het ontwikkelingsbeleid gericht op extractie van de voorgaande
en huidige Surinaamse regeringen een gewichtige impact op de lokaliteit. De natuurlijke hulpbronnen zijn voornamelijk aanwezig in het Surinaamse binnenland,
nabij de woongebieden van Marrons. Een aanzienlijk deel van de binnenlandbewoners is afhankelijk van de niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen om in
levensonderhoud te voorzien (De Theije & Heemskerk 2011). Door het gebrek
aan erkende grondenrechten fungeert de Surinaamse staat als eigenaar van die
gronden en de bodemschatten (Simson 2014); concessies worden bij voorkeur
verleend aan multinationale bedrijven. De binnenlandbewoners staan bijgevolg
machteloos tegenover het gevoerde overheidsbeleid. Toch kampen zij zowel op
sociaal-cultureel als op ecologisch vlak met de negatieve impact van dergelijke
grootschalige mijnbouwprojecten. Dat extractivistisch ontwikkelingsbeleid zorgt
daarnaast ook voor een weinig gediversifieerde en innovatieve economie, wat
mede de oorzaak is voor aanzienlijke werkloosheid onder de Paramacaners met
een dalend financieel kapitaal tot gevolg. Ter compensatie voor het gebruik van
hun eeuwenoude gemeenschapsgronden en diens inhouden eisen de Paramacaners
infrastructurele, economische, sociale en menselijke ontwikkeling in de regio.
Aangezien de Surinaamse overheid daar tot nog toe in tekort schiet , leggen de
Paramacaners die verantwoordelijkheid vandaag de dag bij het goudbedrijf. Het
goudbedrijf dat gebonden is aan internationale richtlijnen gaat in op die eis bin324

OSO_p001_384_HT.indd 324

OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016

22-02-17 14:39

nen een kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Dat versterkt de
berustende houding van de Paramacaners om zelf daadkrachtig op te treden en
zelf actiegericht in te spelen op noden en behoeften op gemeenschapsniveau. Ook
het gebrek aan CBO’s kan gezien worden als een oorzaak waarom Paramacaners
weinig initiatief en actie ondernemen om de kwaliteit van hun dagelijkse leven te
verbeteren. Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan CBO’s is het bestaan
van de traditionele gezags- en bestuursstructuur. Tijdens dorpsvergaderingen
worden gemeenschappelijk noden en behoeften besproken en wordt oplossingsgericht nagedacht. De nood om zich daarnaast te verenigen in CBO’s wordt
daardoor potentieel weggenomen. Ook een potentieel gezags- en machtsconflict
tussen gemeenschapsleiders en gezagsdragers is een mogelijke verklaring. Maar
de vraag moet gesteld worden in hoeverre traditionele gezagsdragers ook ontwikkelingswerker dienen te zijn? Desalniettemin heeft de Paramacaanse gemeenschap
– onder leiding van de POC – een duidelijke stem laten horen in de onderhandelingen met het goudbedrijf.
Verder kaderen we de resultaten in de huidige mindset onder de Paramacaners.
De data voor het Mixed Method onderzoek werden gelijktijdig verzameld met een
behoefte- en nodenonderzoek in de Paramacaanse dorpen onder leiding van een
Surinaamse non-gouvernementele organisatie. Op basis van de resultaten van het
behoefte- en nodenonderzoek zouden prioritaire ontwikkelingsstrategieën en -acties uitgewerkt worden met budget van het goudmijnbedrijf. Als gevolg daarvan
heerste er een discours onder de Paramacaners dat zij er baat bij hadden om een
negatief beeld uit te dragen over de dagelijkse leefomstandigheden in de dorpen.
Op die manier zou – volgens de Paramacaners – het goudmijnbedrijf ‘meer’ geld
investeren in de ontwikkeling van het Paramacaans gebied. Zo hopen de Paramacaners in een opwaartse spiraal terecht te komen en het gebied tot ontwikkeling te
brengen. Maar de tijd zal uitwijzen of ze in een vicieuze of virtuoze spiraal zullen
terechtkomen.
Tot slot is het van belang om dergelijke resultaten in hun complexiteit te vatten
en te kaderen in tijd en ruimte. Daarnaast duiden we op de verkennende aard van
het onderzoek en raden we verder cultuursensitief wetenschappelijk onderzoek
naar de Paramacaanse gemeenschap aan.
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Leo Balai

Roots en Reparations; over de verwerking
van het slavernijverleden1

e trans-Atlantische slavernij is een van de meest mensonterende en gruwelijke gebeurtenissen uit de vroegmoderne en moderne geschiedenis.
Deze periode is weleens omschreven als: ‘.. de wreedste, pijnlijkste en
aan genocide grenzende schending van de mensenrechten uit de wereldgeschiedenis’(Chisolm 1999). De opmerking dat het een aan genocide grenzende misdaad
was blijkt wel uit de cijfers uit de slavernij in het Caribische gebied. Van de
ongeveer 5,5 miljoen Afrikanen die in het Engelse Caraïbische gebied als slaven
werden ingevoerd waren er bij de afschaffing in 1833 nog 800.000 nakomelingen
over. Voor Suriname geldt dat er ongeveer 350.000 Afrikanen naartoe werden
verscheept. Bij de afschaffing in 1863 waren er nog maar 34.400 nakomelingen
van deze mensen in leven. Deze verspilling van mensenlevens was het gevolg
van het meedogenloze arbeidssysteem op de slavenplantages. In de voormalige
Nederlandse slavenkolonie Berbice ging men ervan uit dat een slaaf gemiddeld
acht jaar in leven bleef. Daarna was het tijd om een ander ‘exemplaar’ te kopen.
Dat de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid was, is inmiddels in
verschillende documenten vastgelegd en door vrijwel alle beschaafde staten als
zodanig erkend. Anders dan verwacht zou mogen worden heeft het heel lang geduurd voordat in het westen algemeen erkend werd dat het hier om een misdaad
van grote omvang ging. Na de afschaffing van de slavernij is door geen van de
landen die zich hieraan hebben schuldig gemaakt een vorm van schadeloosstelling of vergoeding aan de overlevenden aangeboden. De vrijgemaakten moesten
nog jarenlang voor hun vroegere eigenaars werken op de plantages waar zij vóór
de afschaffing van de slavernij als productiemiddel waren gebruikt. Erger nog:
tijdens de periode van het Staatstoezicht in Suriname (1863-1873) waarbij de
geëmancipeerde slavenbevolking verplicht was nog tien jaar voor de voormalige
slavenhouders te werken, moesten zij (volgens Van Lier) zelfs belasting over hun
inkomsten betalen. Uit zijn onderzoek blijkt bovendien dat de vrijgemaakten,
zoals de ex-slaven werden aangeduid, belasting moesten betalen over hun inkomsten tijdens het Staatstoezicht (f.3.- per man en f.1,50 per vrouw). ‘Gedurende
de tijd van het Staatstoezicht brachten de vrijgelatenen jaarlijks gemiddeld f.
40.000.- aan belasting op’ aldus Van Lier (1977: 136).
De afschaffing van de trans-Atlantische slavernij heeft niet geleid tot aanmerkelijke verbetering van de maatschappelijke positie van voormalige slaven en
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hun nakomelingen. Integendeel, hun achterstelling en onderdrukking werden
voortgezet. De voorbeelden uit de Verenigde Staten zijn bekend: het lynchen van
zwarte mensen, geen toegang tot restaurants, discriminatie op de woningmarkt en
de arbeidsmarkt, disproportioneel veel zwarten in gevangenissen en ga zo maar
door.
Voor de voormalige koloniën in het Caraïbische gebied trad ook na het verkrijgen van de onafhankelijkheid (staatkundige zelfstandigheid) anders dan werd
gedacht geen verbetering op in de positie van de zwarte bevolking. Of dit alleen
aan externe factoren lag of aan politieke processen na de onafhankelijkheid is een
onderwerp waar ik mij verder niet over zal uitlaten.
De afschaffing van de trans-Atlantische slavernij vond plaats tussen 1833 en
1888. Dat wil zeggen tussen 183 en 128 jaar geleden. Volgens sommigen een hele
lange tijd. Voor de nazaten van de slaven is de slavernij echter deel van hun collectieve geheugen en de gevolgen zijn nog steeds voor velen de dagelijkse realiteit.
Hoe langer hoe meer realiseert men zich wat de omvang en de ernst van het
onrecht was dat de voorouders is aangedaan. Maar ook anderen die bereid zijn
zich in deze geschiedenis te verdiepen realiseren zich dat het hier om een van de
afschuwelijkste internationale misdaden gaat.
De mensen die tijdens de periode van de slavenhandel uit Afrika werden weggevoerd waren afkomstig uit verschillende Afrikaanse volkeren, met eigen talen,
culturen en gewoonten. Nadat zij gevangen genomen waren en aan de slavenhandelaars waren verkocht werden zij letterlijk tot koopwaar gereduceerd. Zij
hadden geen naam meer, maar kregen een nummer. Tijdens de zeer lange periode
van de slavernij zijn grote delen van hun talen en culturen verloren gegaan.
Er zijn verschillende manieren om met het slavernijverleden om te gaan. Ik
bedoel dan de verwerking van dit verleden door de nazaten. Sommigen kiezen ervoor deze geschiedenis te laten voor wat het is. Het is te lang geleden en het leven
gaat door is dan de opvatting. Volgens sommige onderzoekers kan deze houding
ook het gevolg zijn van schaamte. Men schaamt zich over het slavernijverleden
van de voorouders en wil daar niets meer over horen. De verwerking van dit
verleden kan ook betekenen dat men actief op zoek gaat naar de eigen oorsprong.
In Suriname en Curaçao is het intussen mogelijk vast te stellen waar de voorouders op het moment van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 zich
bevonden. Dat wil zeggen op welke plantage, in welk district of in welk gebied.
Daar is veel en goed onderzoek naar gedaan. Het is in sommige gevallen mogelijk voorouders in Suriname en Curaçao tot ongeveer het jaar 1800 te traceren.
Moeilijker wordt het te achterhalen van welk Afrikaans volk men afkomstig is.
Het zoeken naar je oorsprong, dus naar je afstamming, is waar het bij het
zoeken naar je roots om gaat. Het gaat om een persoonlijke zoektocht naar de
eigen afstamming. Voor sommigen kan het een helend proces zijn om te weten uit
welk volk de voorouders vandaan kwamen.
Een andere manier om met het slavernijverleden om te gaan is om van de
landen die vroeger bij de slavenhandel betrokken waren te eisen om de nakomelingen te compenseren voor het leed dat de voorouders is aangedaan. Men wil
daarbij ook de voortdurende negatieve gevolgen van de slavernij voor de nazaten
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden
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wegwerken. Daarnaast wordt van de landen die bij de slavenhandel en slavernij
betrokken waren geëist excuses aan te bieden voor het veroorzaakte leed. Onder de noemer Reparations wil men claims leggen bij bedrijven, overheden en
soms bij nakomelingen van vroegere slavenhouders. Reparations kan worden
omschreven als ‘genoegdoening, schadeloosstelling of compensatie voor leed dat
is veroorzaakt’. Het gaat vaak niet om schadeloosstelling in geld, het kan ook
op andere manieren ingevuld worden. Reparations gaat om drie samenhangende
thema’s: erkenning dat er leed en schade is veroorzaakt, het aanbieden van excuses aan de nakomelingen van de slaven en het bieden van schadeloosstelling of
compensatie.

ROOTS
Het zoeken naar hun ´roots´ is iets waar veel mensen met een migratiegeschiedenis zich mee bezighouden, dus niet alleen nazaten van slaven. Amerikaanse
Japanners, Joden, Italianen, Ieren zijn vaak op zoek naar de band met het land
van hun voorouders en eventuele familieleden. Meestal hebben zij een naam van
een voorouder zodat zij gericht kunnen zoeken naar eventuele verwanten. Voor
nazaten van Afrikaanse slaven is de situatie ingewikkelder. Er is geen familienaam
bekend en ook geen `land van herkomst´.
In 1976 verscheen het boek Roots. The saga of an American Family van de
Afro-Amerikaanse schrijver Alex Haley. Roots gaat over de geschiedenis van
Kunta Kinte die in Gambia gevangen werd genomen en als slaaf verkocht in de
VS. Het boek werd ook als televisiedocumentaire vertoond en door 130 miljoen
mensen bekeken. Het slavernijverleden en de verschrikkingen die dit voor de
slachtoffers betekenden werd door deze geschiedenis zichtbaar gemaakt. Voor
veel zwarte Amerikanen was dit het begin van een zoektocht naar hun eigen slavernijverleden. Opvallend is dat de Gambianen zelf vóór de verschijning van het
boek van Haley nauwelijks iets afwisten, of in elk geval zich niet bezighielden met
de geschiedenis van de slavenhandel vanuit hun eigen land. Nu kan elke Gambiaan wel iets vertellen over de slavenhandel. De informatie blijkt grotendeels uit
het boek van Haley afkomstig te zijn. (Wright 2011)
Het boek en de serie Roots hadden tot gevolg dat zwarte Amerikanen genealogisch onderzoek gingen doen om op die manier hun culturele en raciale verwantschap met Afrikanen te bevestigen.
Tegenwoordig is er een hele slavernijindustrie opgezet. De Gambiaanse overheid en particuliere ondernemers verzilveren de erfenis van de slavernij en schijnen daar goed aan te verdienen. Er is intussen een museum gebouwd in Albreta,
een plaats niet ver van waar Kunta Kinte geboren zou zijn. In 2000 bezocht een
onderzoeker samen met zwarte Amerikaanse studenten een initiatieceremonie
in het dorp Medina niet ver van de hoofdstad. Deze initiatieceremonie bleek
georganiseerd te zijn door een Amerikaanse reisorganisatie. Vóór het bezoek van
de studenten was er een week lang geoefend met 22 tieners om een zo levensecht
mogelijke ceremonie te kunnen opvoeren voor de Amerikanen. (Bellagambia
2009)
Onder de naam roots-toerisme worden (vaak door zwarte Amerikanen) reizen
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gemaakt naar Afrika om op die manier in contact te komen met het land van
hun voorouders. Het zoeken naar de eigen roots wordt sinds enkele decennia ondersteund door organisaties die zich gespecialiseerd hebben in het koppelen van
DNA-gegevens aan informatie uit grote databestanden met informatie uit Afrika.
Roots-toerisme is tegenwoordig (big) business voor sommige landen in WestAfrika, zoals Ghana. Voor mensen die op zoek gaan naar hun roots in Afrika kan
het soms een teleurstellende ervaring zijn. Dit komt deels door de verwachtingen
die men heeft over de ontvangst in wat men het thuisland noemt. De schrijfster
Saidiya Hartman (2007) ging op zoek naar haar ‘roots’ in Ghana. Het was een
ontluisterende ervaring. Waar zij dacht met open armen te worden ontvangen als
de verloren dochter, merkte zij dat er geen enkele belangstelling was voor haar
slavernijverleden. Wat haar het meest trof was dat er in Elmina net zomin littekens (scars) van de slavernij te zien waren als in Boston of Lissabon of Bristol.
Volgens de mensen die zij in Elmina sprak waren alleen de voordelen (the blessings) van de slavenhandel overgebleven en daarmee bedoelden zij hun moderne
manier van leven. Als gevolg van de slavenhandel konden zij nu lezen en schrijven
en waren zij in contact gebracht met het christendom. En daar waren ze trots op.
In april 1995 werd in Accra in het kader van het Wereld Toerisme Programma
van Unesco de Accra Declaration vastgesteld. Dit toerisme programma werd
getiteld ‘The Slave Route’. In deze Declaration wordt het stimuleren van rootstoerisme uitdrukkelijk genoemd. De bedoeling is dat met behulp van het Unesco
Slave Route Project de verschillende participanten zich zullen inzetten voor de
ontwikkeling en promotie van toerisme op de Slave Route.
Bruner (1996) beschrijft het verschil in emotie en opvattingen tussen AfroAmerikanen en Ghanezen over het voormalige slavenfort Elmina. In 1996 werd
in Ghana gediscussieerd over het toeristische belang van het fort. Voor de meeste
Afro-Amerikaanse bezoekers is het fort onderdeel van hun zoektocht naar hun
roots. Elmina was immers de plaats waarvandaan hun voorouders de verschrikkelijke tocht naar de slavenplantages begonnen. Het bezoeken van de slavenforten zoals Elmina (en Cape Coast Castle) in Ghana is voor zwarte (Amerikaanse)
toeristen soms heel aangrijpend.
Sommigen willen de kerkers van Elmina alleen samen met andere zwarten
bezoeken, omdat zij de aanwezigheid van blanken erg storend vinden. Voor
veel Afro-Amerikanen zijn de kastelen heilige grond en moet alles blijven zoals
het was ten tijde van de slavenhandel. De kastelen mogen volgens hen ook niet
verbouwd worden.
Voor Ghanezen is het kasteel slechts deel van hun lange geschiedenis. Het werd
in 1482 door de Portugezen gebouwd en bestaat dus al meer dan 520 jaar. Ghanezen zijn geïnteresseerd in de lange geschiedenis van het fort. Na de Portugezen
kwamen de Nederlanders in 1637, vervolgens de Engelsen in 1872. De kastelen
zijn voor de Ghanezen een bron van inkomsten en worden gezien als belangrijke
toeristische attracties. Voor wie op zoek is naar zijn/haar roots en Afrika ziet
als het moederland leidt dit soms tot teleurstelling en onprettige discussies met
Ghanezen. Een bezoek aan deze plaatsen leidt soms tot heftige emoties onder
de (meestal Afro-Amerikaanse) bezoekers. Volgens sommige Ghanezen zelfs ’te’
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emotioneel. De meeste Ghanezen zijn niet erg geïnteresseerd in de geschiedenis
van de trans-Atlantische slavernij. Voor hen is Elmina een deel van de Ghanese
geschiedenis, maar voor bezoekende Afro-Amerikanen een heilige plaats.
In 1996 werd in kasteel Elmina een museum gevestigd, het St. George Castle
Museum. Doelstelling van het museum is om de bezoekers te informeren over
de geschiedenis van het kasteel. De Ghanezen noemen het ’St George Castle’ (in
plaats van Elmina Castle).
Op de binnenplaats van fort Elmina is een gedenkplaat aangebracht met
daarop de volgende tekst:
‘In everlasting memory of the anguish of our ancestors. May those who died
rest in peace. May those who return find their roots. May humanity never again
perpetrate such injustice against humanity. We the living vow to uphold this’.
Vooral de zin ’May those who return find their roots’ is nogal vreemd. Wie zijn
het dan die terugkeren? En terugkeren naar de plaats van waaruit men honderden
jaren geleden onder de meest erbarmelijke omstandigheden is weggevoerd? Een
merkwaardige tekst! Hartman (2002) vraagt zich terecht af of hier sprake is van
een omgekeerde middle passage. Waar men naar terug is gekomen zijn de kerkers,
de barakken en de slavenverblijven aan de westkust van Afrika.
In landen als Ghana, Nigeria en Senegal gaat het bij roots-toeristen om het
bezoeken van de plaatsen vanwaaruit hun voorouders tijdens de slavernij zijn
weggevoerd. Maar Afro-Amerikaanse roots-toeristen kiezen ook (sinds eind jaren
zeventig van de vorige eeuw) voor bezoeken aan Brazilië in plaats van WestAfrika. Men gaat dan meestal naar Salvador de Bahia (Salvador) omdat in die
stad de meeste zwarte mensen in Brazilië wonen. Hier probeert de Amerikaanse
toerist het gevoel van herkenning en verwantschap met de zwarte Brazilianen te
vinden omdat zij immers ook de Afrikaanse achtergrond (roots) hebben. Men
hoopt in Brazilië de eigen ‘roots’ te kunnen herkennen. Het gaat dan om hun
culturele roots omdat zij menen dat de zwarte Brazilianen nog in grote mate de
Afrikaanse culturele tradities hebben die zij als Amerikaanse zwarten kwijt zijn.
Daarnaast zijn Afro-Amerikaanse toeristen van mening dat zij hierdoor ook
een hernieuwd contact hebben met de Afrikaanse familie in de diaspora. Voor
veel Afro-Amerikaanse toeristen is ook de kennismaking met Candomblé (een
godsdienstvorm of vorm van religie) belangrijk. Sommige toeristen gaan speciaal
voor de Candomblé-religie naar Brazilië omdat dit wordt gezien als een manier
om hun Afrikaanse identiteit te versterken. Candomblé is tijdens de periode van
de slavernij ontstaan. Opvallend is wel dat sommige toeristen weigeren contact
te hebben met deze religie en de daarbij horende praktijken omdat dit tegen hun
christelijke geloof zou zijn. Meestal zijn het christenen die tot een protestantse
geloofsgroep behoren of tot een Pinkstergemeente (Pinho 2008). De Surinaamse
wintireligie heeft ook een sterke verwijzing naar de Afrikaanse oorsprong van de
meeste beoefenaars.
Een probleem dat sommige roots-toeristen tegenkomen is dat mensen met een
lichte huidskleur door de zwarte Brazilianen niet als zwarten worden aangemerkt.
(Pinho 2008). Pijnlijk, omdat in Amerika het omgekeerde geldt namelijk dat bij
de minste verwijzing naar een Afrikaanse voorouder mensen, hoe lichtgekleurd
332

OSO_p001_384_HT.indd 332

OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016

22-02-17 14:39

zij ook mogen zijn, als zwart worden geclassificeerd. De bezoeken die Surinaamse
Nederlanders tijdens vakanties (vaak) onder begeleiding van touroperators aan
Marronnederzettingen afleggen om daar ‘culturele’ optredens van de lokale bevolking mee te maken kan voor sommigen ook een vorm van roots-toerisme zijn.
Of dit ook dezelfde betekenis heeft als voor de Amerikaanse roots-toeristen in
Brazilië is moeilijk vast te stellen. De emotionele lading over de Afrikaanse roots
speelt bij Afro-Amerikanen waarschijnlijk een grotere rol dan bij zwarten uit
het Caraïbische gebied. Dit zou te maken kunnen hebben met de slechte positie
van de meeste zwarten in Amerika als gevolg van discriminatie, achterstelling en
onderdrukking.
Tegenwoordig is het mogelijk om aan de hand van genetische genealogische
testen onderzoek te laten doen naar plaatsen van herkomst. In 2000 startte de
Amerikaanse firma Family Tree DNA met deze vorm van genetisch herkomstonderzoek. In 2010 waren er al 38 van deze bedrijven die een aanbod hadden op
het gebied van genetisch afstammingsonderzoek. Van deze bedrijven waren er 28
in de VS gevestigd. Afhankelijk van de vraag zijn er verschillende soorten testen
die uitgevoerd kunnen worden.
Interessant bij genetisch afstammingsonderzoek is niet alleen dat onderzocht
kan worden waar iemand oorspronkelijk vandaan komt, maar ook de ‘etnische
samenstelling’ van de persoon. Dat wil zeggen dat uit een dergelijke test zou kunnen blijken dat iemand niet alleen zwarte Afrikaanse roots heeft maar dat er ook
‘ander bloed’ in zit.
Belangrijk voor mensen die naar hun etnische afstamming zoeken is natuurlijk
de vraag van welk Afrikaans volk zij afkomstig zijn. Dit is voor degene die op
zoek is naar zijn/ haar roots een manier voor identificatie met een bepaald volk.
Omdat er geen mogelijkheid is om via de familienaam de afstamming vast te
stellen is het voor nazaten van slaven misschien wel de enige mogelijkheid om te
weten te komen van welk volk men oorspronkelijk afstamt. Er zijn grofweg drie
soorten testen te onderscheiden:
• een test die ver in de tijd teruggaat en kan verklaren hoe lang geleden en
waar de voorouders vandaan kwamen. De geografische herkomst uit een
ver verleden kan dan worden vastgesteld. Bijvoorbeeld 10.000 jaar geleden
uit Ethiopië. Voor nazaten van slaven uit de trans-Atlantische slavernij
volgens mij een niet erg zinvolle test;
• een test die de genetische herkomst onderzoekt aan de hand van de gegevens
van de ouders (racial composite test). De uitkomst hiervan kan bijvoorbeeld
zijn dat iemand voor tachtig procent Afrikaans is, twaalf procent Europees
bloed heeft en acht procent inheems (Indiaans). Deze test geeft echter geen
inzicht in de geografische herkomst van de persoon. Men komt dus niet te
weten uit welke etnische groep men afkomstig is en uit welk land;
• een derde vorm van genetische test die wordt aangeboden is die naar de etnische herkomst of afstamming (ethnic lineage). Deze test wordt het meeste
aangeboden door de verschillende bedrijven. De uitkomst van deze test geeft
inzicht in de afkomst van de persoon uit een bepaald volk en vertelt ook uit
welk land (Nelson 2016).
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Een belangrijke vraag is natuurlijk wat een DNA-test verder voor de persoon in
kwestie kan betekenen. De verwijzing naar een bepaald land heeft een belangrijke beperking. Landen in West-Afrika zoals Ghana, Senegal, Kongo bestonden
tijdens de periode van de trans-Atlantische slavernij niet zoals ze nu bekend zijn.
Daarnaast is er het probleem dat ook namen van sommige etnische groepen in de
loop van de tijd zijn veranderd. Waar ook op gelet zal moeten worden is dat sommige etnische groepen uit verschillende andere etnische groepen zijn samengesteld
(Heywood en Thornton 2011). Neem bijvoorbeeld de grootste etnische groep
in Ghana, de Akan. Tot de Akan horen ook andere bevolkingsgroepen zoals de
Ashanti, de Fante en de Baule.
Los van het zoeken naar roots is DNA-onderzoek ook van belang om inzicht te
krijgen over andere aspecten van de trans-Atlantische slavenhandel. Een belangrijk onderzoek dat ik wil noemen gaat over een zeer interessante vondst, bekend
geworden als de Drie van de Zoutsteeg. Het gaat om de overblijfselen van drie
slaven (twee mannen en een vrouw) die in 2010 in Zoutsteeg in Philipsburg (de
hoofdstad van Sint Maarten) werden gevonden. In het kort komt het erop neer
dat deze mensen tussen 1660 en 1688 daar zijn begraven. Aan de hand van het
DNA van de drie overblijfselen heeft men getracht de herkomst vast te stellen.
Conclusie uit het onderzoek is dat een van de mensen waarschijnlijk afkomstig
was van een Bantu-sprekende bevolkingsgroep in Noord-Kameroen. De andere
twee waarschijnlijk van niet-Bantu-sprekende groepen die in het huidige Nigeria
en Ghana leefden (Schroeder et alt. 2015). Als gekeken wordt naar de ligging van
Kameroen en Ghana dan blijkt wat voor enorme afstanden de mensen hebben
moeten afleggen voordat zij aan boord van de slavenschepen werden afgeleverd.
In het zoeken naar roots gaat men er te gemakkelijk van uit dat onomstotelijk
vastgesteld kan worden waar men vandaan komt. Waarschijnlijk van een van de
volkeren uit West-Afrika. Maar ook als dat vastgesteld is zegt dat volgens mij
niets over de sociale of culturele identiteit van de betrokken persoon. Je genen
bepalen niet wie je bent. Genetische herkomst is maar een klein deel van je
identiteit. Het gaat toch voor het belangrijkste deel om gegevens als: waar ben je
opgegroeid, welke taal spreek je, welke cultuur heb je meegekregen.
Het zoeken naar roots en de link vinden met volkeren uit de zwarte diaspora
is niet gemakkelijk. Het lijkt alsof de landen van waaruit vroeger de voorouders
werden gevangen genomen en verkocht niet erg geïnteresseerd zijn in de emotionele problemen die de nazaten hebben met het feit dat hun voorouders als slaven
hebben moeten leven.
Een bezoek aan de landen (of de plaatsen) van waaruit de voorouders werden
weggevoerd kan voor diegenen die daar waarde aan hechten een zinvolle exercitie
zijn, maar of daarmee de pijn van het slavernijverleden wordt verzacht is zeer de
vraag.

REPARATIONS
De beweging voor Reparations voor slavernij kan worden omschreven als de
eis van de nazaten van de slaven om genoegdoening voor het onrecht dat hun
voorouders is aangedaan. En dan heeft men het niet alleen over het onrecht uit de
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slavernijperiode, maar ook over de gevolgen voor de nazaten na afschaffing van
de slavernij. En deze gevolgen raken nog steeds de nakomelingen van de slaven.
Het gaat dan om maatschappelijke en economische achterstelling en het gebrek
aan kansen om verder te komen in de maatschappij. Reparations gaat ook niet
alleen om vergoeding voor geleden schade. Een belangrijk aspect van Reparations
is dat er ondubbelzinnig wordt erkend dat mensen onrechtvaardig zijn behandeld.
Reparations gaan dus ook over excuses aanbieden.
Er zijn in het verleden substantiële bedragen voor Reparations uitgekeerd,
meestal in de vorm van geldbedragen. Ik zal daar voorbeelden van geven. Let
wel, bij Reparations gaat het niet uitsluitend om een compensatie in geld. De
miljardenclaims waarmee door sommigen wordt gedreigd zijn niet reëel en waarschijnlijk zelfs contraproductief.
In verschillende landen zijn er organisaties actief of actief geweest om eisen
voor Reparations te formuleren: Afrikaanse staten, Afro-Amerikanen en de Caribbean Community (Caricom).
Er kunnen twee verschillende situaties worden onderscheiden bij de acties voor
Reparations: (a) tegen de eigen staat (overheid) of (b) tegen andere landen. In
de VS gaat het om eisen om schadeloosstelling tegen de eigen staat. De zwarte
bevolking eist daar vooral bestrijding van achterstelling en discriminatie op
verschillende maatschappelijke gebieden zoals huisvesting, werkgelegenheid en
onderwijs. In andere gevallen gaat het om eisen tegen vroegere machthebbers of
kolonisatoren. Dit is het geval bij eisen voor Reparations door Afrikaanse landen
en de Caricom.
Het recht van staten om genoegdoening (schadeloosstelling) te eisen voor hun onderdanen die door welke oorzaak dan ook schade hebben geleden door optreden
van andere staten is een algemeen aanvaard principe in het internationale recht.
Slavernij was een misdaad tegen de menselijkheid. Je zou dus verwachten dat
de eisen voor schadeloosstelling uit de slavernij kansrijk zijn en tot compensatie
kunnen leiden. De staat die verantwoordelijk was voor slavernij zou dus aangesproken moeten kunnen worden. In het internationale recht stuit dit volgens sommigen echter op problemen. De Commissie voor Internationale Juridische Zaken
(International Law Commission) van de VN stelde in 2001 regels op over de verantwoordelijkheid van staten. Daaronder ook een hoofdstuk over Reparations.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende vormen van Reparations:
• restitutie (restitution): teruggaaf indien mogelijk van goederen die aan de
andere staat toebehoorden,
• compensatie (compensation): op geld waardeerbare schade inclusief gederfde winst;
• genoegdoening (satisfaction): de staat die verantwoordelijk is voor de betwiste (onwettige) daad is verplicht genoegdoening te bieden voor de schade
(het onrecht) dat hierdoor is veroorzaakt, tenzij dit kan worden hersteld
(goedgemaakt) door restitutie of compensatie. (Report ILC 2001)
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden
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De laatste bepaling (satisfaction) zou volgens Du Plessis (2003) relevant kunnen
zijn voor acties gericht op Reparations voor slavernij. Volgens hem zijn er echter
bepalingen van internationaal recht die een dergelijke claim weinig succesvol maken. Het grootste struikelblok voor degenen die pleiten voor Reparations is namelijk de bepaling dat de verantwoordelijkheid van de betreffende staat voor het
onrecht, in de periode dat het onrecht werd gepleegd ook onrechtmatig was. Dat
wil zeggen dat slavernij in de periode waarin het plaatsvond ook onrechtmatig
moest zijn; en dat was niet geval. Het is volgens Du Plessis dus vrijwel onmogelijk
om een beroep te doen op dit artikel. Een beroep op juridische middelen zou dan
geen resultaat opleveren voor de reparationisten. Een merkwaardige opvatting
omdat daarmee elke actie gericht op welke vorm van Reparations voor onrecht
uit het verleden ook kansloos is.
Gifford (2000) heeft hier (terecht) een andere mening over. Volgens hem is het
argument dat slavernij ‘legaal’ was in de periode van de trans-Atlantische slavenhandel een zinloos argument. Het gaat erom dat slavernij een misdaad was. Om
te beweren dat deze misdaad van Europeanen niet als misdaad aangemerkt moet
worden gaat voorbij aan het feit dat het om een misdaad tegen de menselijkheid
gaat. Dat betekent dat het als misdaad geldt en gold voor de hele menselijke samenleving en niet alleen voor Europa. Om dan als argument aan te voeren dat het
voor Europeanen niet als misdaad gold is geen reden om de gevolgen hiervan niet
aan de Europese landen die hierbij betrokken waren toe te rekenen. Europa was
weliswaar een machtig continent, maar niet representatief voor de gehele wereld.
De opvatting van Du Plessis staat ook in schril contrast met de Reparations die
als gevolg van de Holocaust aan Israel zijn toegekend. In 1952 werden herstelbetalingen aan de staat Israel toegekend. De staat Israel bestond nog niet eens toen
de Holocaust plaats vond. De Duitse staat (het Derde Rijk) die verantwoordelijk
was voor de moord op de joden bestond inmiddels ook niet meer. Duitsland was
door de geallieerden opgedeeld in verschillende zones (Amerikaans, Russisch,
Engels, Frans). Een deel werd West-Duitsland een ander deel Oost-Duitsland.
Dat betekent in feite dat een toen niet bestaand land Reparations ontving van
een land dat ten tijde van de misdaad niet als zodanig bestond. Toch vond men
genoeg redenen om Israel herstelbetalingen te bieden. Duitsland betaalde herstelbetalingen aan joodse slachtoffers van WO II maar ook aan de staat Israel. De
betaling aan de staat Israel en aan individuele slachtoffers is voor Amerikaanse
reparationisten een bewijs dat ook aan een groep (in dit geval de nazaten van de
slaven) genoegdoening kan worden geboden.(Gifford 2000, Posner en Vermeulen
2003, Howard-Hassmann en Lombardo 2007, Biondi 2003, Coates 2014)
De roep om Reparations voor het onrecht tijdens de slavernij en de achterstelling , armoede en leed na afschaffing van de slavernij gelden zowel voor de nazaten in Noord-Amerika als voor de nakomelingen van de slaven in het Caraïbische
gebied. Hoewel de achtergrond – namelijk de trans-Atlantische slavenhandel en
slavernij – dezelfde is, zien wij een verschil in aanpak en eisen in de diverse gebieden.
Reparations zijn in verschillende omstandigheden en voor verschillende onrechtvaardige activiteiten geëist. Opvallend is dat eisen voor Reparations van
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nazaten van slaven nog steeds niet worden ingewilligd. In het navolgende wordt
kort ingegaan op een paar gevallen van toekenning en/of weigering van Reparations: de eisen om Reparations in de VS, Afrika en Reparations voor kolonialisme,
Reparations in Suriname, de Durban Conferentie van 2001 en het Caricomtienpuntenplan.

(1) De Verenigde Staten:
De eis om Reparations heeft een veel langere geschiedenis in de VS dan in de
landen in het Caraïbische gebied. In de VS begon de discussie over genoegdoening
en herstelbetalingen aan de voormalige slaven aan het einde van de Amerikaanse
Burgeroorlog (1861-1865). Toen werd aan de vrijgemaakte slaven beloofd dat
ieder gezin en stuk land van veertig acres ( ongeveer zestien hectare) zou krijgen
om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit is later bekend geworden als ’40
acres and a mule’. Deze belofte werd later onder politieke druk weer ongedaan
gemaakt. Er werd daarentegen wel door de regering van de VS aan de voormalige
slavenhouders compensatie voor het verlies van hun bezit betaald!! (Conley 2002,
Biondi 2003).
De Reparationsbeweging in de VS is de uitkomst van een lange strijd van AfroAmerikanen voor mensenrechten. En, zoals blijkt uit de maatschappelijke positie
van veel zwarte Amerikanen, is dit een strijd die nog lang niet gestreden is. Voor
de organisaties in de VS is het een bittere pil dat er tot nu toe geen bereidheid is
Reparations voor de slavernij toe te kennen.
In de VS heeft men wel gereageerd op de eis om excuses voor de slavernijperiode, maar dit is zonder gevolgen gebleven. Zowel het Huis van Afgevaardigden
als de Senaat hebben in 2008 en 2009 voorstellen aangenomen om excuses aan
te bieden aan Afro- Amerikanen voor de slavernij en de gevolgen daarvan, maar
deze besluiten (apology resolutions) zijn niet voor ondertekening aan de president
aangeboden. De reden is dat de beide kamers geen juridisch sluitende tekst konden bedenken. Men wil op geen enkele manier een mogelijkheid open laten dat
Afro-Amerikanen op grond van deze besluiten Reparations gaan eisen.
Een voorbeeld waarbij een groep zwarten in Amerika in aanmerking kwam
voor Reparations is de afhandeling van de ‘Rosewood massacre’. In 1923 werd
Rosewood, een redelijk welvarende gemeenschap van ongeveer tweehonderd
zwarte Amerikanen in de staat Florida, door een blanke bende met de grond
gelijk gemaakt. Elke zwarte die niet weggevlucht was werd vermoord en alle
huizen werden in brand gestoken en vernield. Deze onvergetelijke en gruwelijke
geschiedenis is door Michael D’Orso in zijn boek getiteld Like Judgement Day.
The ruin and redemption of a town called Rosewood beschreven. Zeventig jaar
later, in 1994, besloot de staat Florida een bedrag van US$ 2,1 miljoen als Reparations aan de nabestaanden uit te keren. (Biondi 2003, Asare 2008)
Een ander voorbeeld van Reparations is de betaling aan Japanse Amerikanen
uit Amerikaanse interneringskampen tijdens WO II. In 1988 werd door het
Amerikaanse Congres de Civil Liberties Act 1988 aangenomen. Deze wet was
gemaakt om Japanse Amerikanen te kunnen vergoeden voor de verliezen die zij
hadden geleden doordat zij ten onrechte tijdens WO II in interneringskampen
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden
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waren opgesloten. In de aanhef van de wet wordt opgemerkt dat het Congres erkent dat er sprake was van grove onrechtvaardigheid ten opzichte van de Japanse
burgers door de evacuatie, hervestiging en internering. (Benton en Shabazz 2009,
Coates 2014)
Deze erkenning door het Congres zou ook van belang kunnen zijn bij toekenning van claims voor Reparations door zwarte Amerikanen. Maar het Amerikaanse Congres voelt hier duidelijk niets voor. Een jaar na de Civil Liberties Act
1988 werd door senator John Conyers een wetsvoorstel (H.R. 40) ingediend. In
dit voorstel wordt de regering verzocht de gevolgen van de slavernij te onderzoeken en voorstellen te doen voor Reparations aan de 35 miljoen (nu 41 miljoen)
zwarte Amerikanen. Het voorstel is nog steeds niet behandeld!!

(2) Afrika en Reparations:
In 1992 werd door de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (opgevolgd door de
Afrikaanse Unie) het initiatief genomen om Reparations te eisen van voormalige
kolonisatoren. Er werd een werkgroep van twaalf belangrijke personen samengesteld (de Group of Eminent Persons on Reparations for Africa and Africans in the
Diaspora - GEP) onder voorzitterschap van de rijke Nigeriaanse zakenman-politicus Abiola. De opdracht aan de GEP was om Reparations in Afrika te promoten.
Volgens de GEP was de eis voor Reparations niet alleen bedoeld voor Afrikanen
op het Afrikaanse continent maar ook voor de nazaten van de slaven en voor de
Afrikanen die als gevolg van het kolonialisme in de diaspora (in Europa) leefden.
Onder leiding van de groep van belangrijke personen werd in 1993 in Abuja
(Nigeria) het eerste Pan African Congres on Reparations gehouden. Dit was ook
het laatste congres over dit thema. Er waren vertegenwoordigers van Afrikaanse
Staten, het Caraïbische gebied en de Verenigde Staten aanwezig. De westerse landen werden opgeroepen om te erkennen dat er sprake was van een morele schuld
aan de Afrikaanse volkeren en dat aan hen compensatie moest worden betaald.
De compensatie zou uit geld moeten bestaan. De beweging voor Reparations in
Afrika lijkt tot stilstand te zijn gekomen. In 2002 waren nog slechts drie leden
van de GEP actief.
In 1999 werd in Accra de ’Accra Declaration on Reparations and Repatriation’
uitgebracht. Daarbij werd een claim van US$ 777 triljoen aan Reparations geëist.
Dit bedrag zou binnen vijf jaren betaald moeten worden door de West-Europese
landen, Amerika en organisaties die hebben geprofiteerd van de slavenhandel en
het kolonialisme. .(Howard-Hassmann 2004)
Over de verdere uitwerking van deze merkwaardige eis is daarna niet meer
vernomen.

(3) Suriname:
Een zaak die in dit kader aandacht verdient is de zaak Aloeboetoe vs. Suriname.
Het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten heeft in 1991 en 1993 uitspraken gedaan in deze kwestie. (IAHCR 4-12-1991 en IAHCR 10-9-1993) Het
ging hierbij om de volgende gebeurtenis:
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Op 31 december 1987 werden 20 Saramaka Marrons door militairen opgepakt. Het was de periode van de Binnenlandse Oorlog tussen het Surinaamse
leger en Marrons die bekend stonden als het Jungle Commando. De gevangenen werden ernstig mishandeld door de militairen. Na verloop van tijd
werden zij weer vrijgelaten maar zeven van hen werden door de militairen
geblinddoekt en meegenomen, waaronder een jongen van vijftien jaar. Deze
zeven personen waren werkzaam als roeiers en hadden geen enkele bemoeienis
met de binnenlandse oorlog. Zij werden in een militair voertuig meegenomen
en op een stille plek aan de kant van de weg gedwongen een grote kuil te
graven. Een van de mannen, die voorvoelde wat er ging gebeuren, rende weg.
Hij werd door de militairen tijdens zijn vlucht neergeschoten. Hij was gelukkig niet dodelijk getroffen en kon horen hoe zijn familie en vrienden werden
doodgeschoten en in de kuil gedumpt. Een paar dagen later werd hij gevonden
en kon een relaas geven van het gebeurde. Kort daarna overleed hij in het
ziekenhuis. (Padilla 1995)
In januari 1988 werd er een klacht tegen Suriname ingediend bij de InterAmerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. De Commissie hield de Surinaamse regering verantwoordelijk voor de gebeurtenissen en de schending van de
mensenrechten. De Commissie legde de zaak voor aan het Internationale Hof. In
december 1991 accepteerde de regering (Venetiaan) haar verantwoordelijkheid
voor de excessen. Hierdoor was er ook geen verschil van mening over de vraag of
de gebeurtenissen hadden plaatsgevonden zoals door de klagers was weergegeven.
Het vervolg van deze zaak ging onder andere over Reparations aan de nabestaanden van de slachtoffers. Het ging daarbij om financiële genoegdoening en om
eisen van niet-financiële aard. Aan de eis van financiële compensatie werd door
Suriname voldaan. De nabestaanden eisten verder dat Suriname (= de regering)
openlijk excuses zou aanbieden voor de moorden. De regering weigerde dit met
als argument dat het aanvaarden van de verantwoordelijkheid voor de moorden
reeds voldoende was. Ook hier zien wij dus een regering die weigert excuses aan
te bieden voor bewezen onrecht.
Een ander aspect van deze zaak is in de discussie over Reparations ook belangrijk. Enige uitleg is daarbij noodzakelijk. Zoals misschien bekend is,werd
op 19 september 1762 door de Saramaka een vredesverdrag gesloten met de
Nederlandse overheersers. Daarmee werden, onder bepaalde voorwaarden, het
gezag en de macht van deze groep over het door hen veroverde gebied vastgelegd.
Een belangrijk punt in de zaak Aloeboetoe vs. Suriname was de vraag wie tot
de erfgenamen van de slachtoffers gerekend moesten worden. Volgens de Commissie was het belangrijk dat hierbij ook het Verdrag van 1762 diende te worden
betrokken. Het ging volgens de Commissie in feite om een internationaal verdrag
waar ook de Surinaamse regering nog altijd aan gebonden was. Het Hof was
van mening dat het niet nodig was te onderzoeken of het verdrag van 1762 naar
huidige opvattingen een internationaal verdrag is. Ook als dat het geval zou zijn
is het verdrag volgens het Hof nietig (‘null and void’) omdat het in strijd is met
dwingende normen van algemeen volkenrecht (jus cogens). De Saramaka waren
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in het verdrag van 1762 overeengekomen dat zij alle weggelopen slaven zouden
oppakken en aan de Gouverneur van Suriname zouden uitleveren. Voor elke wegloper zou een bedrag van tussen tien en vijftig gulden worden betaald. Mensen
die tijdens gevechten met de Saramaka werden gevangen genomen mochten aan
de Nederlanders als slaven worden verkocht. Op geen enkel verdrag met een dergelijke strekking mag volgens het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten
een beroep worden gedaan.
Deze zienswijze van het Hof is in feite een ondersteuning van de eerder aangehaalde opvatting van Gifford en anderen dat slavernij en slavenhandel altijd
misdaden tegen de menselijkheid waren. Met andere woorden: de redenering dat
slavenhandel en slavernij niet onrechtmatig waren is niet vol te houden.
De Amerikaanse historicus en antropoloog Richard Price is nogal sceptisch
over de interpretatie van het Hof. Volgens hem betekent dit dat alle vorderingen
(claims) gebaseerd op dit voor de Saramaka heilige (sacred) document voor
dit Hof betwistbaar zijn. De redenering van het Hof zou naar de mening van
Price ook de Amerikaanse grondwet ongeldig maken. Daarin staan immers ook
bepalingen over het terugsturen van gevluchte slaven naar de betreffende staten.
Jammer dat Price zich echter als groot kenner en sympathisant van deze bevolkingsgroep meer door emotie dan door een goede redenering laat meeslepen.
Een belangrijk aspect in deze zaak was ook de mening van de Commissie dat
de mishandeling en moord ook te maken hadden met racisme jegens de Marrons.
Price gaat in zijn bespreking van deze zaak (Executing ethnicity) uitgebreid in
op de vaak stuitende vormen van racisme in Suriname tegen de diverse Marron
bevolkingsgroepen. Het Hof achtte echter te weinig bewijs aanwezig voor het
aantonen van racisme (Price 1995).

(4) De Durban Conferentie van 2001:
Een belangrijke doorbraak in de discussie over Reparations was de VN Wereldconferentie tegen Racisme die in 2001 in Durban werd gehouden. Tijdens
de voorbereidende bijeenkomsten voor deze conferentie werd voorgesteld ook
het onderwerp Reparations te bespreken. Amerika dreigde daarop niet aan de
conferentie mee te zullen doen als het thema schadeloosstelling voor slavernij
werd geagendeerd. De Amerikaanse delegatie wilde wel over het verleden praten
maar was niet bereid over Reparations te discussiëren. De Europese Unie en
andere geïndustrialiseerde landen steunden het standpunt van de Amerikanen en
waren tegen elke discussie over Reparations voor slavernij. De Caraïbische staten
stelden voor om Reparations op te vatten als een eerste stap naar ‘waarheid en
verzoening’ (truth and reconcilation). Ook dit was echter voor de VS, de EU,
Nigeria en Senegal een brug te ver. De Amerikaanse delegatie stond later onder
leiding van lagere ambtenaren. In de definitieve tekst van de Durban-declaratie
werd over slavernij opgemerkt: ’that slavery and the slave trade are crimes against
humanity and should always have been so’ (Biondi 2003). De zinsnede ’and
should always have been so’ werd toegevoegd onder druk van landen die anders
de slotverklaring niet zouden ondersteunen. Wat er nu dus staat is dat de slavenhandel en slavernij achteraf bekeken als een misdaad tegen de menselijkheid
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kunnen worden aangemerkt. Het slotdocument (de Durban Declaration) werd
echter door de VS niet ondertekend.
De Afrikaanse regionale voorbereidingsgroep voor de Durban-conferentie was
van mening dat de slavenhandel een unieke tragedie was in de geschiedenis van
de mensheid. Bovendien was het gevolg van deze tragedie de nog steeds voortdurende economische, politieke en culturele beschadiging van Afrikanen. Het
ging daarbij zowel om Afrikanen in Afrika als om nazaten van slaven. Tijdens de
conferentie werd ook verwezen naar andere groepen die van verschillende landen
excuses hadden gehad en uitgebreide Reparations. Er waren ook tegengeluiden
tijdens de voorbereidende conferentie. De president van Senegal (Abdoulaye
Wade) was tegen Reparations voor slavenhandel omdat zijn voorouders ook
slavenhouders waren. Bovendien waren volgens hem het racisme en geweld tegen
vreemdelingen in Afrika erger dan tegen Afrikanen in Europa. Ook de bekende
schrijver en Nobelprijswinnaar voor literatuur Wole Soyinka had zijn bedenkingen. Hij merkte op dat de rijkdommen van de Mobutu’s, de Babangida’s en
de Abacha’s2 konden worden gebruikt voor contante betaling van Reparations
(Howard-Hassmann 2004). Geen al te sterk argument omdat het bij Reparations
niet alleen om financiële vergoeding gaat. Wat Soyinka met deze opmerking wel
pijnlijk duidelijk maakte was dat de voormalige kolonisatoren waren vervangen
door andere uitbuiters. De Durban-verklaring was in die zin een doorbraak omdat werd erkend dat slavernij en slavenhandel een misdaad tegen de menselijkheid
is.
In het Neurenberg Charter (1945) werd slavernij ook als een misdaad tegen de
menselijkheid aangemerkt. Er wordt vaak naar dit Handvest verwezen om aan
te tonen dat daar werd vastgesteld dat slavernij een misdaad tegen de menselijkheid is. Maar het ging bij de Neurenberg processen niet over de trans-Atlantische
slavernij. In Neurenberg ging het om een militair tribunaal opgericht voor berechting van misdaden tijdens WO II begaan.
De Durban Declaration van 2001 was voor degenen die hadden gehoopt en
verwacht dat er eindelijk een doorbraak zou worden bereikt en dat staten zouden
worden verplicht Reparations voor slavernij te bieden een grote teleurstelling.
Maar de staten die graag Reparations opgenomen hadden gezien in de Declaratie
kregen toch nog een ‘troostprijs’.
In artikel 99 van de Declaration erkennen en betreuren de deelnemende staten
het enorme leed en de tragische toestand waarin miljoenen mensen verkeren als
gevolg van ’.. slavery, the slave trade, the transatlantic slave trade, apartheid,
colonialism and genocide.’ In het volgende artikel wordt vervolgens diepe spijt
uitgesproken voor het leed en de gevolgen van slavernij. In artikel 102 van de
Declaratie wordt opgemerkt dat men zich bewust is van de morele plicht (moral
obligation) van alle betrokken staten om passende en effectieve maatregelen te
nemen om de gevolgen van slavernij voor de nazaten te bestrijden. Let wel: een
morele plicht!! Een meer verplichtende tekst was niet mogelijk.

2 Mobutu: Kongo (Zaïre) 1965-1997; Babangida: Nigeria 1985-1993; Abacha: Nigeria 1993-1998.
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden

OSO_p001_384_HT.indd 341

341

22-02-17 14:39

(5) Caricom Reparations initiatief
Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van Reparations is de claim van de
Caricom om van de voormalige koloniale mogendheden compensatie te krijgen
voor de ellende die de voorouders hebben ondergaan en die nu nog doorwerken
in het leven van de nazaten. De Europese landen waar het om gaat zijn : het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Nederland, Noorwegen, Zweden en
Denemarken.
De Caricom heeft een tienpuntenplan ontwikkeld om Reparations te realiseren
voor landen in het Caraïbische gebied. Het plan wordt onderschreven door de
vijftien permanente leden van de Caricom.
Eerst een paar opmerkingen over de totstandkoming van het plan. In 2013
werd door de regeringsleiders van de Caricom (de vijftien permanente leden)3 de
Caricom Reparations Commission ingesteld. De opdracht aan de commissie was
om een plan op te stellen voor Reparations voor de inheemse bevolking en de
nazaten van de slaven in het Caraïbische gebied die het slachtoffer zijn van misdaden tegen de menselijkheid. Deze misdaden omvatten genocide, slavenhandel
en raciale apartheid. De Caricom Reparations Commissie heeft als standpunt dat
de nakomelingen van de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid recht
moet worden gedaan. Degenen die deze misdaden hebben gepleegd en diegenen
die hierdoor verrijkt zijn zullen zich hierover moeten verantwoorden. Het plan is
niet gericht op een financiële vergoeding maar meer op ondersteuning in ontwikkelingen die van belang zijn voor de bevolkingen van de verschillende landen.
De Caricom heeft het Engelse advocatenkantoor Leigh Day ingehuurd om haar
in juridische kwesties bij te staan. Volgens deze firma zal de Caricom een klacht
indienen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag als de Europese landen
niet bereid zijn naar de onderhandelingstafel te komen, aldus een verslag van
Leigh Day van 11 maart 2014.
Hieronder het tienpuntenplan en de motivering van de Caricom daarbij. In cursief
mijn korte reacties.
1. Full Formal Apology
Volgens de opstellers van het plan zullen de Europese landen formeel excuses
moeten aanbieden aan de nazaten. Dit is belangrijk omdat hierdoor de relatie
tussen de nakomelingen van de slaven en de nakomelingen van de slavenhouders
kan worden hersteld. Caricom is niet tevreden met uitingen van spijt en dergelijke
door Europese regeringen. Hierdoor blijkt namelijk niet voldoende dat men zich
bewust is van de omvang van de misdaden die gepleegd zijn.
Dit is een kwestie die ook in Nederland gevoelig ligt. De weigering van de
regeringen om formeel excuses aan te bieden heeft alles te maken met de vrees
voor claims die daar het gevolg van kunnen zijn.

3 Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica,
Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad
and Tobago
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2. Repatriation
De bedoeling van dit punt is dat alle nazaten het recht hebben terug te keren naar
het Afrikaanse land van herkomst van hun voorrouders (... a legal right to return
to their homeland). Er zal een repatriëringprogramma moeten worden opgesteld
en een hervestigingsprogramma.
Een opmerkelijk punt ook gelet op de houding van West-Afrikanen over het
zoeken naar roots door nazaten van slaven. Misschien zijn er nazaten die terug
willen keren naar een land in West-Afrika. Het grote probleem is dat men daar
een vreemdeling is en zich waarschijnlijk niet gemakkelijk zal kunnen voegen.
Na al die jaren van slavernij is er een Caraïbische cultuur is ontstaan, waar
mensen uit het Caraïbische gebied meer affiniteit mee hebben dan een cultuur
uit een van de West-Afrikaanse landen. De inheemsen (Indianen) hebben geen
enkele band met West-Afrika.
3. Indigenous Peoples Development Progam
Caricom heeft berekend dat van de inheemse bevolking met een omvang van drie
miljoen mensen in 1700 er in het jaar 2000 minder dan dertigduizend over waren. Er was sprake van genocide en landonteigening. Er is een ontwikkelingsplan
nodig om deze mensen weer toekomstkansen te geven en ze verder te helpen.
Het is zeker noodzakelijk om de inheemse bevolking te betrekken bij het eisen
van Reparations. Daarbij is het van cruciaal belang deze groep vanaf het begin
bij de ontwikkelingen te betrekken.
4. Cultural Institutions
De Europese landen hebben geïnvesteerd in gemeenschapsinstellingen zoals musea en onderzoekscentra om hun bevolking te informeren over misdaden tegen de
menselijkheid. Dergelijke instellingen zijn er niet in het Caraïbische gebied waar
de misdaden tegen de menselijkheid werden gepleegd.
De vraag is of de regeringen van de Caraïbische staten niet, eventueel met
behulp van Unesco, programma’s kunnen ontwikkelen om hun cultureel erfgoed te beschermen. Dat zou al een stap in de goede richting zijn. De manier
waarop bijvoorbeeld de historische binnenstad van Paramaribo verpaupert is
een schande en niet (alleen) aan de voormalige kolonisatoren te wijten.
5. Public Health Crisis
Onder de zwarte bevolking in het Caraïbische gebied komen de meeste chronische ziekten voor zoals hoge bloeddruk en type 2 diabetes. Er is sprake van een
pandemie en dit is voor een groot deel het gevolg van onvoldoende voeding,
fysieke en emotionele onderdrukking en spanning als gevolg van de slavernij,
genocide en apartheid. De chronische gezondheidsproblemen vormen een groot
financieel risico voor het voortbestaan van de regio. Europa heeft een taak om
hierbij te helpen.
De Caricom brengt hier een belangrijk punt naar voren. De ondervoeding als
gevolg van armoede en de ongelijke kansen die hierdoor ontstaan vormen een
probleem dat niet alleen het Caraïbische gebied aangaat maar op den duur de
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden
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gehele regio in problemen zal brengen. Misschien zullen de Europese landen
uit een welbegrepen eigen belang hier grootschalig in moeten investeren. Maar
ook de regeringen van deze onafhankelijke staten zullen hun verantwoordelijkheid moeten beseffen. Voorlichtingsprogramma’s kunnen een belangrijke
stap zijn om de gezondheidssituatie te verbeteren.
6. Illiteracy Eradication
Aan het eind van de Europese koloniale periode was de bevolking in het Engelse
Caraïbische gebied voor zeventig procent functioneel analfabeet. Meer dan zeventig procent van de uitgaven van de regeringen wordt besteed aan gezondheidszorg
en onderwijs.
Er is zeker dringend behoefte aan beter onderwijs en gezondheidszorg. Europese landen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Maar dan zullen
de mensen in de Caraïbische gemeenschappen ook open moeten staan voor
de hulp die geboden wordt. En natuurlijk moet er voor worden gewaakt dat
niet opnieuw Europese normen en waarden aan de gemeenschappen worden
opgelegd via onderwijsprogramma’s.
7. African Knowledge Program
De gedwongen verwijdering van Afrikaanse gevangenen van hun land van
oorsprong heeft geleid tot een culturele en sociale vervreemding van de eigen
identiteit en het behoren tot een bepaalde groep. Volgens de Caricom moet er een
actieprogramma komen om zodoende bruggen van verbondenheid te bouwen.
Uitwisselingsprogramma’s voor scholen, artistieke programma’s en dergelijke
maar ook politieke samenwerking kan daarbij een rol spelen.
Het is zeker belangrijk om de achtergronden van de Afrikaanse landen van
oorsprong te kennen. Investeren in kennis van het Caraïbische gebied en de
mogelijkheden tot ontwikkeling zijn echter belangrijker.
8. Psychological Rehabilitation
De slavernij heeft diepe psychologische sporen nagelaten bij de nazaten van de
slaven. Deze trauma’s zijn voor iedereen zichtbaar in de Caraïbische samenlevingen.
Dat er sprake is van trauma’s als gevolg van de slavernij wordt nog niet
voldoende erkend en onderkend. Er is veel onderzoek nodig om op een goede
manier hulp en begeleiding te bieden aan de mensen die hier het slachtoffer
van zijn.
9. Technology Transfer
De Caraïbische landen hebben nooit kunnen participeren in het Europese proces
van industrialisering. Deze landen waren alleen leverancier van grondstoffen. Er
was geen mogelijkheid om zelf technologische kennis op te doen. De overdracht
van technologische scholing en kennis moet onderdeel zijn van het Reparationsprogramma.
Dit is een belangrijk onderwerp: technologische kennis om landen te helpen
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in hun verdere ontwikkeling. Het is de taak van de verschillende landen om
studenten mogelijkheden te bieden technologische kennis aan buitenlandse
instellingen op te doen. Of dit onderdeel is/moet zijn van het Reparationsprogramma is de vraag. De regeringen van Caraïbische landen hebben hier
een eigen taak in. Vraag is ook of die technologische kennis alleen in de
Europese landen beschikbaar is.
10. Debt Cancellation
Kwijtschelding van internationale schulden en steun bij de betaling van interne
schulden zijn volgens de commissie noodzakelijk in het kader van Reparations.
De schulden waar de landen in verzeild zijn geraakt zijn deels het gevolg van het
koloniale bewind waarbij geen ondersteuning werd geboden om de koloniale
erfenissen goed weg te werken.
Moeilijk punt. De vraag is of alle ellende op binnenlands financieel terrein aan
de voormalige kolonisator te wijten is.
Een paar andere opmerkingen over het tienpuntenplan. Binnen de Caricom zal
nog verder nagedacht moeten worden over de strategie voor de eis om Reparations. En paar thema’s die meer aandacht vergen:
a) De suggestie dat er op de een of andere manier terugkeer naar Afrika een
optie zou zijn. Het gaat volgens de Caricom om terugkeer naar het land
van de voorouders. Wat heeft dat eigenlijk met Reparations te maken? De
Caricom zou haar aandacht moeten concentreren op het sterker maken van
de eigen Caraïbische gemeenschappen. Een terugkeer naar een Afrikaans
land is niet reëel;
b) Daarmee samenhangend is er te weinig nadruk op het bestaan van een Caraïbische gemeenschap en cultuur. Deze Caraïbische gemeenschap zou veel
meer gestimuleerd moeten worden. De suggestie in het tienpuntenplan om
een ‘African Knowledge Program’ te ontwikkelen is minder belangrijk dan
uitwisseling van kennis en geschiedenis binnen het Caraïbische gebied;
c) De Caricom laat op geen enkele manier blijken dat ook van de kant van
Afrikaanse gemeenschappen meegedaan is en verdiend aan de transAtlantische slavenhandel. De focus op het Westen is nogal eenzijdig. Ook de
Afrikaanse landen of gemeenschappen zullen moeten worden aangesproken
op hun rol in deze mensenhandel;
d) De Reparations-beweging zou aan kracht winnen door zwarte mensen (nazaten) in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika te verbinden. Het besef dat de
nazaten in feite door de slavernijgeschiedenis een nieuw volk zijn geworden
is daarbij de rode draad. Hierover zijn onder andere door Sidney Mintz en
Richard Price (1976) jaren geleden interessante ideeën ontwikkeld.
De Caricom heeft een totale bevolking van ongeveer twintig miljoen,
waarvan zeventien miljoen zwarten (nazaten). Als de zwarte bevolking van
andere Amerikaanse landen (Noord, Midden en Zuid) bij de Reparationsbeweging worden betrokken is er sprake van een grote groep met meer potentie. Het besef dat er een band is door het gezamenlijke slavernijverleden
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zou daarbij het (ver)bindende element moeten zijn. De zwarte bevolking van
Cuba, Brazilië en de VS bestaat alleen al uit ongeveer 58 miljoen mensen.
Wat Brazilië betreft worden 15,5 miljoen mensen tot de zwarte bevolking
gerekend. Maar daarnaast zijn er 88 miljoen mulatten in Brazilië. De aantallen nazaten van slaven in de drie Amerika’s zijn natuurlijk veel hoger;
e) De Caricom lijkt geen belangstelling te hebben voor de nazaten van de slaven die zich in Europa gevestigd hebben. Ook hier gaat het om substantiële
aantallen die misschien ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling van
Caraïbische landen;
f) De verschillende landen die lid zijn van Caricom zouden ook moeten
nagaan hoe het gesteld is met de mensenrechten in eigen land. Grove mensenrechtenschendingen in eigen land verzwakken het verwijt van de ernstige
misdaden tijdens de slavernij;
g) Het is wel wat makkelijk om de voormalige kolonisator van alle ellende te
beschuldigen. Misschien ook goed om met elkaar vormen van samenwerking af te spreken waardoor zaken als gezondheidszorg en analfabetisme
worden aangepakt.
Het Caricom-tienpuntenplan kan een handvat bieden om in gesprek te gaan met
westerse landen om vormen van Reparations te realiseren. Het plan bevat een
aantal zinvolle uitgangpunten die de moeite van verdere uitwerking zeker waard
zijn.

LITERATUUR
Accra Declaration on the WTO-Unesco cultural tourism programme “The slave route””
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtodeclarations.1995.21.7.1
Asare, Abena Ampofoa, 2008
‘The Ghanaian National Reconciliation Commission: Reparation in a Global Age’, The
Global South, 2, (2): 31-53.
Bellagamba, Alice, 2009
‘Back to the Land of Roots. African American Tourism and the Cultural Heritage of the
River Gambia’, Cahiers d’Études Africaines, 49 (193/194): 453-476.
Benton, Adia en Kwame Zulu Shabazz, 2009
‘Find Their Level”. African American Roots Tourism in Sierra Leone and Ghana’,
Cahiers d’Études Africaines, 49 (193/194): 477-511.
Biondi, Martha, 2003
‘The Rise of the Reparations Movement’, Radical History Review, Issue 87: 5–18.
Bruner, Edward M., 1996
‘Tourism in Ghana: The Representation of Slavery and the Return of the Black Diaspora’, American Anthropologist, 98, (2): 290-304.
CARICOM Reparations Commission Press Statement 2013
Delivered by Professor Sir Hilary Beckles (Chairman) on behalf of the CARICOM Reparations Commission Press Conference Regional Headquarters, UWI 10th December
http://caricom.org/media-center/communications/press-releases/caricom-reparationscommission-press-statement-delivered-by-professor-sir-h (geraadpleegd maart 2016).
346

OSO_p001_384_HT.indd 346

OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016

22-02-17 14:39

CARICOM Reparation Plan for Reparatory Justice
http://www.caricom.org/caricom-ten-point-plan-for-reparatory-justice/ (geraadpleegd
maart 2016).
Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis (“London Agreement”) Artikel 6 onder c
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae6b39614 (geraadpleegd
maart 2016).
Chisolm, Tuneen E., 1999
‘Sweep around Your Own Front Door: Examining the Argument for Legislative African American Reparations’, University of Pennsylvania Law Review, 147 (3): 677727.
Coates, Ta-Nehisi, 2014
The case for Reparations, in The Atlantic juni 2014
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/06/the-case-for-reparations/361631 (geraadpleegd april 2016)
Conley, Dalton,2002
Forty acres and a mule: what if America pays reparations? In: ASA, vol.1, no.3, 2002
Du Plessis, Max, 2003
‘Historical injustice and international law: An exploratory discussion of reparation for
slavery’, Human Rights Quarterly 25: 624-659.
Gifford, Lord Anthony, 2016
‘The Legal basis of the claim for Reparations’. British Queens Counsel and Jamaican
Attorney at Law. Paper presented to the First Pan African Congress on Reparations,
Abuja, Federal Republic of Nigeria, April 27-29, 1993. Zie: http://www.shaka.mistral.
co.uk/legalbasis.htm (geraadpleegd april 2016)
Gifford, Anthony, 2000
‘The Legal Basis of the Claim for Slavery Reparations’, Human Rights, 27, (2), 16-18.
Hartman, Saidiya, 2002
‘The Time of Slavery’, The South Atlantic Quarterly 101 (4): 757-777.
Hartman, Saidiya, 2007
Lose your mother. A journey along the Atlantic slave route. New York: Farrar, Straus
and Giroux.
Heywood, Linda en John Thornton, 2016
‘Pinpointing DNA Ancestry in Africa’,
http://www.theroot.com/articles/culture/2011/10/tracing_dna_not_just_to_africa_but_
to_1_tribe/ (geraadpleegd mei 2016)
Howard-Hassmann, Rhoda E., 2004
‘Reparations to Africa and the Group of Eminent Persons’, Cahiers d’Études Africaines, 44(173-174): 81-97.
Howard-Hassmann, Rhoda E. en Anthony P. Lombardo, Framing Reparations Claims:
Differences between the African and Jewish Social Movements for Reparations, in:
African Studies Review, 50 (1), 27-48
Inter-American Court of Human Rights, 1991
‘Aloeboetoe et al. Case, Judgment of December 4, 1991’
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_11_ing.pdf (geraadpleegd april 2016)
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden

OSO_p001_384_HT.indd 347

347

22-02-17 14:39

Inter-American Court of Human Rights, 1993
‘Case of Aloeboetoe et al. V. Suriname, Judgement of September 10, 1993 (Reparations
and Costs)’ http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_ing.pdf (geraadpleegd april 2016)
Lier, Rudolf van, 1977
Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van Suriname
Mintz, Sidney W. En Richard Price, 1976
The birth of African-American culture. An anthropological perspective. Boston: Beacon Press.
Nelson, Alondra , 2016
Roots and genes.‘Roots’ sparked an African-American quest for identity through family history. Does DNA finally provide firm grounds?’
https://aeon.co/essays/from-roots-to-dna-kits-the-quest-for-african-american-identity
(geraadpleegd april 2016).
Padilla, David J., 1995
‘Reparations in Aloeboetoe v. Suriname’, Human Rights Quarterly, Vol. 17 (3): 541555.
Patterson, P.J., 2015
Open letter to British Prime Minister David Cameron on the Reparations. The Gleaner,
October 8, 2015 http://today.caricom.org/2015/10/10/mere-acknowledgement-insufficient-pj-patterson-to-british-pm-on-slavery/#more-11033 (geraadpleegd maart 2016).
Pinho, Patricia de Santana, 2008
‘African-American Roots Tourism in Brazil’. Latin American Perspectives, 35 (3):
70-86.
Posner, Eric A. en Adrian Vermeule, 2003
‘Reparations for Slavery and Other Historical Injustices’, Columbia Law Review, 103
(3): 689-748.
Price, Richard, 1995
‘Executing Ethnicity: The Killings in Suriname, Cultural Anthropology, 10, (4), 437471.
Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third session, 23 April - 1 June
and 2 July - 10 August 2001.
Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No.10, Extract from the Yearbook of the International Law Commission. Downloaded from the
web site of the International Law Commission (http://www.un.org/law/ilc/index.htm)
zie blz. 86-109 over Reparations (geraadpleegd mei 2016)
Rodney D. Coates, 2004
‘If a Tree Falls in the Wilderness: Reparations, Academic Silences, and Social Justice’.
Social Forces, 83 (2): 841-864.
Schramm, Katharina,(2008)
Slave Route Projects in: Ferdinand de Jong en Michael Rowlands (eds), Reclaiming
heritage: alternative imaginaries of memory in West Africa,Walnut Creek, 71-98
Schroeder, Hannes (et al.), 2015
Genome-wide ancestry of 17th-century enslaved Africans from the Caribbean, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),vol.112, no. 12, 3669-3673
348

OSO_p001_384_HT.indd 348

OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016

22-02-17 14:39

Soyinka, Wole, 2010
‘Between Truths and Indulgences’, Transition, 103: 110-117.
World Conference against Racism, Racial Discrimination 2001
‘Xenophobia and Related Intolerance http://www.un.org/WCAR/durban.pdf, Durban.
Wright, Donald R., 2011
‘The effect of Alex Haley’s ‘Roots’ on how Gambians remember the Atlantic Slave
trade’, History in Africa, 38: 295-318.

Leo Balai studeerde Bestuurswetenschappen. In 2011 promoveerde hij aan de
Universiteit van Amsterdam op De geschiedenis van het slavenschip Leusden. In 2013
verscheen van zijn hand Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel.

Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden

OSO_p001_384_HT.indd 349

349

22-02-17 14:39

n

John Schuster

Recognition, Roots en Reparations; over
de behoefte aan erkenning van en genoegdoening voor het slavernijverleden1

e titel van dit essay is een uitbreiding van de titel van het essay van Leo
Balai in dit themanummer. De reden hiervoor is dat naar mijn mening
de omgang met het slavernijverleden in de publieke ruimte afhankelijk is
van de erkenning daarvan door anderen (Recognition). Dat geldt zowel voor de
‘ontdekking’ van en identificatie met dit verleden (Roots) als voor de eis om de
nakomelingen van de tot slaaf gemaakten te compenseren voor het leed dat hun
voorouders is aangedaan (Reparations). Hiermee voeg ik een antropologische
dimensie toe aan Leo Balai’s (bestuurskundige) verhandeling waarin de nadruk
ligt op institutionalisering van de compensatie van de nakomelingen van tot slaaf
gemaakte Afrikanen voor het leed dat hun voorouders is aangedaan. In deze antropologische dimensie ligt de nadruk op de erkenning van het slavernijverleden
door individuen en de particuliere en collectieve sociale identiteiten die hieruit
voortkomen voor degenen die zich hiermee identificeren.
Ik zal betogen dat Recognition zowel aan de identificatie van Afro-Surinamers
en Antillianen met hun tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders als aan de eis
tot compensatie van het leed dat hun is aangedaan ten grondslag ligt. Ik zal eerst
uiteenzetten wat ik onder het begrip erkenning versta en laat dan zien op welke
manier het verlangen naar erkenning tot uiting komt in Roots- en Reparationsprocessen.

D

ERKENNING – RECOGNITION
Het begrip erkenning kent verschillende betekenissen. In dit essay ga ik uit van
de betekenis waarin de nadruk ligt op het accepteren en respecteren van een ander mens, zoals in het geval van de erkenning van iemands identiteit(en), status,
prestaties of rechten.
In navolging van de Canadese filosoof Taylor (1994) ga ik ervan uit dat erkenning een menselijke behoefte is, die voor ieder mens van fundamentele betekenis
is voor zijn/haar zelfverwezenlijking (subjectwording). Volgens Taylor is de wens
van mensen om te worden erkend gerelateerd aan hun identiteit, de manier
waarop mensen zichzelf construeren. De Ander speelt in dit erkenningsproces
een belangrijke rol; erkenning is dan ook een intersubjectief proces. Hij/zij kan
1
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het beeld vertegenwoordigen dat wij graag van onszelf zien. Maar het kan ook
zijn dat de Ander ons een beeld van onszelf opdringt, dat wij aanvaarden dan wel
verwerpen:
‘Thus my discovering my own identity doesn’t mean that I work it out in isolation, but that I negotiate it through dialogue, partly overt, partly internal, with
others. That is why the development of an ideal of inwardly generated identity
gives a new importance to recognition. My own identity crucially depends on my
dialogical relations with others’(Taylor 1994: 34).
Identiteiten zijn altijd de uitkomst zijn van identificatieprocessen.2 De manier
waarop wij onszelf construeren (man, vrouw, Surinamer, Antilliaan enzovoorts)
komt voort uit identificaties met personen, objecten, processen enzovoort.3 Deze
individuele identiteiten worden in sociale en politieke processen tot sociale en
politieke identiteiten getransformeerd. Het ‘ik’ wordt dan het ‘wij’ van ‘wij mannen, vrouwen, Surinamers en Antillianen’. Individuen doen dan geen uitspraken
meer namens zichzelf maar namens een collectief van personen.4 In het kader van
Balai’s essay gaat het om actiegroepen, organisaties en staten die namens een ‘wij’
van de nazaten van slaafgemaakten streven naar erkenning van het slavernijverleden en de pijn daarvan en naar genoegdoening daarvoor. Of deze eisen worden
ingewilligd, is volgens de Duitse filosoof Honneth (1995) een van de vormen
van erkenning: rechten - de ontwikkeling van een morele verantwoordelijkheid
ten opzichte van anderen met als consequentie gelijke rechten voor een ieder.5
Ook hier is sprake van intersubjectiviteit, doordat mensen afhankelijk zijn van
een Ander om hun rechten te erkennen. De weigering om datgene wat mensen
als rechtvaardig zien te erkennen, vormt de basis voor sociale strijd al dan niet
gekanaliseerd in de context van een sociale beweging of staat.

ROOTS
De geschiedenis van de persoonlijke en collectieve ontdekking en verwerking van
de slavernij op de voormalige Antillen en in Suriname en de identificaties die
daarvan het gevolg zijn, moeten nog altijd worden onderzocht en beschreven.
Vragen zoals ‘op welke manier hebben mensen in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen zich leren identificeren met de slavernij, hoe zijn verhalen over
de slavernij overgedragen en wat betekent dit voor de wijze waarop zij zichzelf
zien, zijn, zowel in delen van de voormalige Antillen, Nederland en Suriname, nog
2
3
4

5

Discovery is voor mij een vorm van construeren.
Ik beperk mij verder tot de identificatieprocessen en identiteiten die personen zelf in gang zetten.
De politisering van identiteiten kan een disciplinerende functie krijgen binnen een groep. De groepsidentiteit gaat dan boven elke andere identiteit. Appiah (1994: 163) spreekt van de vervanging van
‘one kind of tyranny with another.’ Een voorbeeld daarvan is symbolische verbranding van de roman
Het negerboek van Lawrence Hill, door middel van het in brand steken van een kopie van de titelpagina, op 22 juni 2011 bij het Nationale Slavernijmonument in het Oosterpark (Amsterdam) vanwege
het woord ‘neger’ in de titel.
Honneth (1995: 92-130) onderscheidt drie vormen van erkenning: 1. liefde, fysieke behoeften en
emoties waarin anderen voorzien, 2. Rechten, ontwikkeling van een morele verantwoordelijkheid
ten opzichte van anderen met als consequentie gelijke rechten voor een ieder en 3. Solidariteit, de
erkenning van onze kenmerken en vaardigheden, wat leidt tot het verschil ten opzichte van anderen.
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steeds niet op systematische wijze onderzocht.
Een voorbeeld van de belangstelling van Surinamers voor waar zij ‘vandaan’
komen, is de oprichting in 2001 van de Stichting voor Surinaamse Genealogie en
de toename van het aantal bezoekers van haar jaarlijkse Konmakandras (bijeenkomsten). Het huisblad van de stichting heet Wi Rutu (onze wortels), wat een
veelbetekenende metafoor is voor de wijze waarop ‘vandaan komen’ (origine,
roots) wordt gelijkgesteld met wortels.
De groei van het aantal belangstellenden voor de Konmakandra is een voorbeeld van de verwerking van het slavernijverleden waar Balai op wees. Mensen
zijn actief op zoek naar de eigen oorsprong. Zij worden daarbij geholpen door
de digitalisering van de archieven waardoor mogelijk is vast te stellen op welke
plantage en in welk gebied hun voorouders zich op het moment van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 bevonden.
De toename van rootsreizen naar Afrika, DNA-testen om vast te stellen van
welk Afrikaans volk en uit welk gebied mensen afstammen (Van Stipriaan 20;
Breure 2016) zijn andere voorbeelden van het zoeken naar een oorsprong.6
Het zijn allemaal voorbeelden van de manier waarop het verleden wordt geëxploreerd ten behoeve van het heden. De vragen die mensen zich stellen bij hun
onderzoek hebben te maken met de centrale vraag: ‘wie ben ik’; ‘wie zijn wij?’
Uiteindelijk staan dit soort zoektochten in dienst van zelfidentificaties. Sommigen
kunnen volstaan met lokalisering van de plantage(s) waar zij vandaan, anderen
brengen met wat meer moeite alle vertakkingen van de afkomst in kaart, en
weer anderen zoeken hun roots in het mythische vaderland in de verte: een van
de Afrikaanse landen. Uiteindelijk zit hierachter de gedachte dat mensen met de
ontdekking van hun oorsprong ook hun authenticiteit (hun ware zelf) kunnen
terugvinden.

NAZATEN
Balai heeft in zijn essay meerdere malen de woorden ‘nazaten van slaven’ gebruikt.
Deze zelfbenaming en zelfdefiniëring is een constructie van een eigen identiteit,
waarmee personen willen aangeven dat zij afstammen van tot slaaf gemaakte
Afrikanen. Met de toevoeging van de woorden ‘tot slaaf gemaakten’ willen zij
benadrukken dat de mensen van wie zij afstammen niet als slaven zijn geboren,
maar tot slaven zijn gemaakt.7 Ik zal hier het woord ‘nazaten’ gebruiken.
Het woord nazaten is niet alleen een particuliere identiteit, maar is op sommige
momenten ook een collectieve sociale en politieke identiteit. De genealogie van
deze identiteit als een collectieve politieke en sociale identiteit moet nog worden
geschreven.
We kunnen er wel vanuit gaan dat de slavernij altijd deel heeft uitgemaakt van de
identiteit van de creoolse (zwarte, Afro-Surinaame) bevolkingsgroep op de voor6
7

352

OSO_p001_384_HT.indd 352

Voor beelden van een recente reis (roots reconnection trip) https://www.facebook.com/RootsReconnection-Trip-1059460880840560/?fref=nf&pnref=story (geraadpleegd op 22 november 2016).
Bij het schrijven van deze regel schoten mij de volgende regels uit het lied Slavenkoor (zwarte
slaven) uit 1972 van De Zangeres Zonder Naam (pseudoniem van Mary Servaes) te binnen: ‘Laat de
wereld het overal horen. Dat geen mens ooit als slaaf werd geboren.’
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malige Antillen en in Suriname. Deze identiteit heeft zo haar plaats in het nationale geheugen en de nationale identiteit van Suriname en de voormalige Antillen.
Het bewustzijn over de slavernij van voorouders is voor sommigen die zich
daarmee identificeren een van de constituerende elementen van de identiteit die
daaruit voortkomt. Was deze identiteit in Suriname nog een particuliere identiteit,
in Nederland is zij, onder invloed van uitsluitingsprocessen en als positiebepaling
tegenover witte Nederlanders, een publieke identiteit geworden waarmee sociale
en politieke eisen kracht worden bijgezet.
Voor sommigen is het slavernijverleden hét kader geworden door middel waarvan
het heden wordt begrepen. De slavernij is een vast bestanddeel geworden van
de betekenissen die worden toegekend aan ontwikkelingen in hun leven en de
contacten met autochtone Nederlanders. Zij gaan er vanuit dat de hedendaagse
verhoudingen tussen Antillianen en Surinamers en Nederlanders volledig worden
bepaald door het koloniale vertoog uit het verleden, waarin de constructie van
koloniale subjecten en de uitoefening van macht plaatsvond binnen een hiërarchie
van raciale, culturele en seksuele verschillen. Voor anderen is het slavernijverleden
een deel van de geschiedenis waarmee zij zich identificeren en de identiteit die
daarvan het gevolg is, is slechts één van een reeks van identificaties en identiteiten.
Deze identiteit is tegelijk een betwiste identiteit in de publieke ruimte in Nederland. Er zijn mensen die deze niet wensen te erkennen. Volgens hen is hier
sprake van ‘slachtofferisme’. De slavernij is honderdvijftig jaar geleden afgeschaft
en de ‘klaag- of zeurnegers’ moeten niet naar het verleden, maar naar het heden
en de toekomst kijken. Wanneer nazaten en anderen zich keren tegen de figuur
van Zwarte Piet, de paneelschildering aan de linkerkant van de Gouden koets
(Hulde der Koloniën) of bekendmaken dat zij op 4 mei de slachtoffers van WO II
niet zullen herdenken, dan is ‘klaagneger’ nog het meest beschaafde scheldwoord
dat zij op de sociale media naar het hoofd krijgen. Hiermee worden de rol van
slavernij in het leven van een ander, de identiteit die daaruit voort kan komen en
het verzet tegen racistische figuren en ideologieën niet erkend maar miskend.

REPARATIONS
Ieder jaar tijdens de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden op 1 juli betuigt een Nederlandse minister of staatssecretaris wel (diepe) spijt en berouw over
dit verleden. Ieder jaar blijven, zeer tegen de zin van sommige nazaten, excuses
hiervoor uit. Het blijft bij spijt, doordat de koopman vreest dat met het aanbieden
van excuses ook verantwoordelijkheid voor de slavernij wordt erkend, waarna
Reparations zullen worden geëist. In dit geval is dus sprake van miskenning.
Echter: zonder de acties van de nazaten en hun sympathisanten was waarschijnlijk nooit geld uitgetrokken voor het Nationale Slavernijmonument en het
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). Noch was
‘Het monument van het besef’ (bon fu gron prakseri) van Henry Renfurm, dat
grotendeels bij elkaar is gespaard door de initiatiefnemers en anderen, niet onthuld op het Surinameplein in Amsterdam. Zo ook zou de slavernij nooit in het
openbaar zijn herdacht en de afschaffing nooit zo groots gevierd in de openbare
Leo Balai Roots en Reparations; over de verwerking van het slavernijverleden
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ruimte van verschillende Nederlandse steden. Daarnaast was in Nederland nooit
aandacht geweest voor de herdenking van de grote opstand van 17 augustus 1795
op Curaçao tegen de slavernij onder leiding van Tula.
Deze publieke herdenkingen, al dan niet volledig of gedeeltelijk door de overheid gefinancierd, zijn een vorm van erkenning, in de betekenis van een morele
verantwoordelijkheid voor de handel in en het houden van slaven in de Nederlandse koloniën.
Balai is uitgebreid ingegaan op de verschillende statelijke plannen voor
Reparations die in de loop van de tijd zijn gelanceerd. Ieder plan heeft hij van
kanttekeningen voorzien. Hij heeft er ook terecht op gewezen dat het de vraag is
of deze plannen worden gedragen door de mensen in wier genoegdoening wordt
geëist.
Ik wil eindigen met drie kanttekeningen bij deze plannen: de eerste kanttekening komt voort uit de vraag welke de bevrijdende werking is van politieke identiteiten die voortkomen uit identificaties met het slavernijverleden en de manifestatie daarvan in politieke processen? Mijn tweede kanttekening is dat de meeste
plannen voor Reparations voortkomen uit de kokers van corrupte regimes in de
West-Afrikaanse en Caraïbische landen. Ik vrees dat de financiële genoegdoening
niet ten goede zal komen aan de nazaten die haar het hardste nodig hebben, maar
in de zakken van de machthebbers terecht zullen komen. Mijn derde kanttekening
betreft de versterking van de afhankelijkheid van de voormalige kolonisatoren die
wordt gecreëerd door de eis tot genoegdoening. Deze eis valt niet af te dwingen,
maar is afhankelijk van de welwillendheid van de voormalige kolonisatoren, wat
alleen maar een bevestiging is van de bestaande hiërarchische relaties.
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Recensies

Evert G. Gonesh, Jagernath Lachmon. Verbroederingspolitiek in Suriname. Utrecht: LM Publishers. 2015. 206 p. ISBN
9789460224119. € 19,50.
In 1986 verscheen van de hand van Evert Gonesh (toen
nog onder de naam Evert Azimullah) een politieke biografie van Jagernath Lachmon. Daarin schetste hij de
levensloop van een Surinamer, die tussen 1949 en 2001
geschiedenis zou schrijven als voorzitter van de VHP
(sinds 1973 bekend onder de naam Vooruitstrevende
Hervormings Partij) en grote invloed zou uitoefenen
op de koers van eerst de kolonie, vervolgens het autonome rijksdeel en tenslotte de onafhankelijke republiek
Suriname. Nu, dertig jaar later, presenteert Gonesh een
nieuwe studie over Lachmon. Daarin kiest hij niet voor
een biografische, maar voor een thematische invalshoek.
Gonesh zet de verdiensten van Lachmon uiteen tegen de
achtergrond van belangrijke staatkundig-politieke en sociaal-maatschappelijke
ontwikkelingen in Suriname.
Centraal stelt hij datgene waarmee Lachmon zijn leven lang is vereenzelvigd: de verbroederingspolitiek. Volgens Gonesh is tot op heden de aandacht
te eenzijdig uitgegaan naar de beknopte betekenis van dit begrip: de politieke
samenwerking tussen VHP-leider Lachmon en NPS-leider Pengel tussen 1955 en
1967 en de coalities die zij in die periode smeedden. De auteur meent dat de term
ruimer moet worden opgevat. Naar zijn zeggen introduceerde Lachmon niets
minder dan een harmoniemodel in de politieke cultuur van Suriname. Dit model
omvatte een leiderschapsstijl gericht op de totstandbrenging van interetnische
samenwerking ter bevordering van maatschappelijke vrede en politieke rust.
Daarbij behoorde de verkleining van de afstand tussen de etnische groepen en het
wegnemen van onderling wantrouwen en wederzijdse vooroordelen. Gedurende
zijn loopbaan probeerde Lachmon het nationaal belang van maatschappelijke
vrede te verbinden met het deelbelang van de emancipatie van de Hindostaanse
bevolkingsgroep. De spanningen die dit met zich meebracht – in de samenwerking
met andere partijen, maar evengoed binnen de VHP zelf – drukten een belangrijk
stempel op zijn carrière.
Gonesh laat goed zien welke rol etniciteit speelde vanaf Lachmons eerste schreden op het politieke pad. Bepalend bij het verkrijgen van het voorzitterschap van
de VHP was dat hij van Hindostaanse afkomst was en de zeden en gewoonten van
‘zijn mensen’ in het district en in de stad kende, maar ook dat hij als religieus weinig
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geprofileerd gold en door zijn vriendschappen met Creolen een ‘verwesterste’ ofwel
‘gecreoliseerde’ kijk op de samenleving had. Deze eigenschappen hielpen hem om
in de jaren vijftig met Pengel de grondslag te leggen voor wat de eerste bij voorkeur
de verbroederingspolitiek en de laatste de brede basispolitiek of integratiegedachte
noemde. Door één front te vormen tegen de lichtgekleurde Creoolse middenklasse
slaagden Lachmon en Pengel erin hun eigen machtspositie te versterken en de achtergestelde positie van de Hindostaanse plattelandsbevolking en de Afro-Creoolse
volksklasse te verbeteren. Verschillen van inzicht over de onafhankelijkheid en sociaaleconomische en demografische verschuivingen ten gunste van de Hindostaanse
groep veroorzaakten in 1967 een breuk tussen beide leiders.
De periode 1967-1980 kenmerkte zich door een polariserende opstelling van
de NPS jegens de VHP. Lachmon wist niet goed raad met wat hij ervoer als een
politiek van afwijzing en uitsluiting. Hij hield vast aan zijn ideaal van interetnische samenwerking, maar bleek onmachtig om het harmoniemodel de boventoon
te laten voeren in de politiek. Tegenover de militaire machthebbers die in 1980
via een staatsgreep aan de macht waren gekomen, ontwikkelde Lachmon een
variant op zijn verbroederingspolitiek: de filosofie van de buigende riethalm.
Deze werd ingezet om zijn tegenspelers zoveel mogelijk te accommoderen, met
als achterliggend doel de parlementaire democratie en de rechtsstaat te herstellen.
Zijn succesvolle inspanningen op dit gebied en zijn vermogen om te voorzien in
een doorstart van het partnership met de NPS leverden Lachmon misschien wel
zijn finest hours als politicus op. In 1987 kreeg Suriname een nieuwe grondwet,
werden er weer vrije verkiezingen gehouden en trad het Front voor Democratie
en Ontwikkeling aan waarbinnen de VHP en de NPS decennialang volgens het
verbroederingsideaal zouden samenwerken.
Gonesh voert de lezer vaardig langs de kernmomenten van de naoorlogse
politieke geschiedenis. Hoewel er altijd verschillen van inzicht mogelijk zijn waar
het gaat om de selectie en interpretatie van bepaalde gebeurtenissen, is het beeld
dat Gonesh construeert van de belangrijkste ontwikkelingen en het aandeel van
Lachmon hierin betrouwbaar en accuraat. Tegelijk moet worden vastgesteld dat
de auteur zich in hoofdzaak baseert op de beschikbare secundaire literatuur. De in
de tekst opgenomen fragmenten uit interviews die hij Lachmon heeft afgenomen,
komen vrijwel alle uit de politieke biografie die hij dertig jaar geleden over hem
publiceerde. In de inleiding wordt melding gemaakt van gesprekken die Gonesh
gevoerd zou hebben met ‘politici uit andere politieke kringen’. Wie dat zijn
geweest, licht hij niet toe. Aangezien in het boek evenmin naar deze gesprekken
wordt verwezen, kan de vraag worden gesteld hoe belangrijk deze informanten
eigenlijk zijn geweest. Het uitgebreid aan het woord laten van tijdgenoten had
meer licht kunnen werpen op Suriname’s postkoloniale periode, die in het boek
relatief weinig pagina’s krijgt toebedeeld, waardoor de laatste helft van Lachmons
loopbaan enigszins gehaast uit de doeken wordt gedaan. Dat is spijtig, omdat de
auteur als gevolg hiervan maar vluchtig raakt aan enkele kwesties die een uitgebreidere behandeling hadden verdiend.
Zo waagt Gonesh zich niet aan bespiegelingen over Lachmons voorzitterschap van de VHP. Meende Lachmon te moeten terugvallen op een autoritaire
356

OSO_p001_384_HT.indd 356

OSO Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 2016

22-02-17 14:40

leiderschapsstijl om daadkracht te kunnen uitstralen en gecontroleerd met andere
partijen te kunnen samenwerken? Evenmin zoekt de auteur naar diepere verklaringen voor Lachmons oppositie tegen de soevereiniteitsoverdracht halverwege de
jaren zeventig en zijn verbitterde opstelling tegenover ‘kroonprins’ George Hindori, die de partijdiscipline doorbrak, maar de verbroederingspolitiek uiteindelijk
consequenter en onbaatzuchtiger in praktijk leek te hebben gebracht dan zijn
leermeester. Hoe verhield bij Lachmon vrees voor een toekomst zonder Haagse
bemoeienis zich tot de wens om de onafhankelijkheid op eigen voorwaarden te
realiseren? Ten slotte volstaat Gonesh ermee de conflict vermijdende houding van
Lachmon en zijn bereidheid om de tweede viool te spelen, toe te schrijven aan
diens strategisch inzicht. Maar maakte de VHP-leider zich op cruciale momenten
niet kleiner dan nodig was, zocht hij niet te veel de veiligheid van het ambt van
parlementsvoorzitter en deed hij zijn achterban niet tekort door stelselmatig te
bedanken voor sleutelposities bij de uitvoerende macht?
De verbroederingspolitiek van Lachmon heeft ingang gevonden in Suriname
in bredere zin. Dat is de erfenis die hij heeft achtergelaten, die eer komt hem toe
en het moet worden toegejuicht dat Gonesh dit in boekvorm heeft vastgelegd.
De verbroederingspolitiek is niet langer exclusief met Lachmon verbonden, maar
heeft navolging gekregen bij politici van uiteenlopende signatuur, ontwikkelingen
richting multi-etnische partijen in de hand gewerkt en bijgedragen tot het beteugelen van etnische spanningen in de samenleving. De etnische factor is daarmee
niet uit de politiek verdwenen. Ook partijen die zich als nationalistisch afficheren,
schrikken er niet voor terug van deze factor gebruik te maken wanneer hen dit
uitkomt. De verbroederingspolitiek blijft daarmee werk in uitvoering.
Peter Meel

Wim Bakker, Srefidensi. De politiek van natievorming. Paramaribo: Uitgave in eigen beheer. 2015. 136 p. ISBN 978-99914-7352-9. SRD 50,-. Tweede herziene druk 2016, 155 p.
Voor Wim Bakker bestaat er geen twijfel over: Suriname lijdt aan een postkoloniale neurose. Er is sprake
van een gestoord collectief bewustzijn, dat zich kenmerkt door een bedenkelijke wijze van politiekvoeren en slecht functionerende politieke, juridische en
economische instituties. Volgens Bakker gaat politiek
in Suriname over strijd die groepen politici en kapitalisten leveren over de opbrengsten uit natuurlijke
hulpbronnen. Die strijd speelt zich in hoofdzaak af
tussen leiders van etnische groepen. Een politiek gevecht tussen haves en
havenots, dat zich naar het oordeel van de auteur zou moeten richten op het
terugdringen van sociale ongelijkheid, het wegnemen van armoede en het toewerken naar een sociaal-rechtvaardige samenleving, vindt hierdoor niet plaats.
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Om de postkoloniale neurose te genezen, pleit Bakker in Srefidensi voor een radicale democratie. Daaronder verstaat hij het maximaal mobiliseren van mensen
en instituties om hen bij de democratische besluitvorming te betrekken. Naar zijn
zeggen dient er een progressieve maatschappelijke coalitie te worden geformeerd
die de corrupte netwerken van politici, hoge ambtenaren en ondernemers kan bedwingen, de etnische fragmentatie kan overstijgen en de noodzakelijke nationale
eenheid kan verbinden met een politisering van de belangen van de havenots.
Volgens hem is er na 1980 in de Surinaamse politiek in zoverre iets veranderd,
dat de strijd die eerder werd gevoerd door elites van de traditionele rijken (vooral
gelieerd aan de NPS en de VHP) een strijd is geworden tussen deze elites en de
elites van de nieuwe rijken (in het bijzonder verbonden met de NDP). Die strijd
heeft de leefomstandigheden van de lagere klassen echter alleen maar verslechterd
en de leden van die klassen cynischer gemaakt over politiek.
Bakker maakt zich sterk voor een nieuwe politieke cultuur in Suriname die hij
Srefidensi noemt. Deze richt zich – ik volg de tweede druk van zijn boek – op ‘de
vorming van een ethico-politieke horizon waarbinnen de politiek kan worden bedreven op een wijze die onze natiestaat versterkt en de emancipatie van de achtergestelden mogelijk maakt.’ (p. 40). Burgerparticipatie, institutionele transparantie
en het vergroten van de toegang tot macht en kapitaal dienen daarbij centraal te
staan. Waar het gaat om spanningen tussen etnische groepen onderkent Bakker
het belang van processen van wederzijdse aanpassing in de psychosociale sfeer.
Tegelijk meent hij dat het streven naar behoud van ‘het eigene’ een illusie is, aangezien cultuurcontact automatisch een aantasting van het eigene en vormen van
acculturatie met zich meebrengt. In zijn optiek is het belangrijker om vast te stellen
dat de relaties tussen etnische groepen zich kenmerken door politieke conflicten.
Het probleem is niet de weerbarstigheid van de verschillende groepsculturen, maar
het disfunctioneren van de staat en het falen van de politiek-bestuurlijke systemen.
Die vereisen zijns inziens een nieuw integratiemodel: verscheidenheid in eenheid.
Hieronder verstaat Bakker het erkennen en bevestigen van verschillen binnen
een van tevoren afgesproken nationale eenheid, meer specifiek de ‘kleurenblinde’
structuren van de staat en de wetten van het land. Binnen dit model is eenheid
volgens Bakker duidelijker omschreven en onveranderlijker dan binnen het
model van eenheid in verscheidenheid waarbinnen gedeelde belangen en voorstellingen moeilijker grijpbaar en steeds aan verandering onderhevig zijn. Met
die vaststelling neemt de auteur afstand van Jnan Adhin, ideoloog van eenheid
in verscheidenheid in Suriname, en in mindere mate van Frank Essed, die in verschillende deelstudies op dit concept voortborduurde. Maar is verscheidenheid in
eenheid meer dan het verleggen van accenten binnen het concept van eenheid in
verscheidenheid? Ook bij Adhin en Essed golden de parlementaire democratie en
de rechtsstaat immers als fundamenten van nationale eenheid. Het verschil met
deze opvattingen komt er in hoofdzaak op neer dat waar Adhin en Essed integratie in de eerste plaats analyseerden als toestand Bakker focust op integratie als
proces. Uitgaande van de begrippen assimilatie en accommodatie en leunend op
inzichten ontleend aan het werk van Max Weber, Rudolf van Lier en Jack Menke
is verscheidenheid in eenheid voor hem een politiek middel tot conflictbeheersing
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in interactie met ontwikkelingen op mondiaal niveau.
Gebruik makend van persoonlijke ervaringen, historische kennis en denkbeelden uit de filosofie, sociologie, politicologie en pedagogiek, stelt Bakker een treffende diagnose die het verdient door een breed publiek gelezen te worden. Men
kan het moeilijk oneens zijn met de door hem gesignaleerde noodzaak Surinaamse
burgers nadrukkelijker te betrekken bij het opbouwen en inrichten van hun samenleving. Even relevant is de nadruk die Bakker legt op het belang van sterke
en betrouwbare instituties en de wenselijkheid een robuuste sociale agenda te
incorporeren in de politiekvoering. Lezers die van theoretische exercities houden,
komen in dit boek aan hun trekken, maar ook de liefhebbers van meer op de praktijk toegesneden uiteenzettingen kunnen hun hart ophalen. Wat dit laatste betreft,
zegt Bakker behartenswaardige dingen over bijvoorbeeld het politiek leiderschap
van Desi Bouterse (p. 47-50), de beginselen van de politiek van Srefidensi (p. 5357) en de door de auteur beoogde rol van de staat (p. 66, 69).
Resteert de operationalisering van Bakkers ideeën. Hoe kan het model van
verscheidenheid in eenheid van het benodigde draagvlak worden voorzien en
handen en voeten krijgen? Binnen Bakkers eigen NPS bestaat er geen animo
voor zijn bevindingen. Het recent gesloten pact tussen DA’91 en SPA onder
de noemer Politiek Anders lijkt betere aanknopingspunten te bieden voor de
in dit boek verdedigde koers. Een peiling van het NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname (NIKOS) die rond 1 juli 2016 in
Paramaribo werd gehouden, bracht in ieder geval aan het licht dat er onder
de Surinaamse bevolking belangstelling bestaat voor een politieke cultuur
die wil afrekenen met wanbeleid, sociale onrechtvaardigheid en cynisme.
Peter Meel

Peter Sanches (red.), Verbonden, zichtbaar en betrokken.
150 jaar dienstbaar aan de Surinaamse samenleving. Utrecht
2015: LM Publishers. 168 p., ISBN 978-94-6022-382-2, gebonden, € 25.
Verbonden, zichtbaar en betrokken is een gedenkboek
ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van
De Surinaamsche Bank (DSB). Grondlegger van deze
bank is Simon Abendanon, deurwaarder in Paramaribo,
die de slechte economische situatie in Suriname in
de tweede helft van de negentiende toeschreef aan de
afwezigheid van een ontwikkeld bankwezen. Het koloniaal bestuur was niet te enthousiasmeren voor zijn plan
een nieuwe bank op te richten als opvolger van de in 1829 opgerichte Particuliere
West-Indische Bank die echter na twee jaar al tot liquidatie moest overgaan.
Abendanon vertrok vervolgens naar Nederland om de Minister van Koloniën persoonlijk te overtuigen van de noodzaak een nieuwe circulatiebank in de kolonie
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op te zetten. Ook bij de Nederlandse autoriteit ving hij bot. In Nederland vond
Abendanon wel een privésponsor in de persoon van de Nederlandse filantroop en
entrepreneur Samuel Sarphati. Zij slaagden erin in 1864 een octrooi voor vijfentwintig jaar te bemachtigen voor de oprichting van een particuliere circulatiebank
in Suriname. Het duurde echter nog een jaar voordat beide mannen het benodigde
kapitaal van een miljoen gulden bijeenbrachten en de bank kon worden opgericht op 19 januari 1865. Het hoofdkantoor van de bank was juridisch gevestigd
in Amsterdam, terwijl in Paramaribo een bijkantoor werd gevestigd waar het
eigenlijke bankbedrijf zou worden uitgeoefend. Abendanon werd benoemd tot
directeur-secretaris. Hoogste prioriteit voor de nieuwe bank was het in omloop
brengen van bankbiljetten en het onttrekken van de gouden en zilveren munten
aan de circulatie. De eerste biljetten werden gedrukt bij Johan Enschede. Het
eerste ontwerp was gebaseerd op de afschaffing van de slavernij in Suriname en
bestond uit een decoratieve rand met daarin het Surinaamse wapenschild met een
vrouwelijke en een mannelijke krijger, in plaats van de twee mannelijke krijgers
in het huidige Surinaamse wapen. Tot 1957 bleef DSB verantwoordelijk voor de
papiergeldcirculatie. In dat jaar werd die rol overgenomen door de opgerichte
Centrale Bank van Suriname.
Dit gedenkboek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn er vier (impressionistische) bijdragen opgenomen die handelen over sociaaleconomische ontwikkelingen in Suriname. Deze bijdragen zijn bedoeld als context voor het opereren
van DSB de afgelopen honderd vijftig jaar. De eerste bijdrage, van Winston
Ramautarsing, handelt over de ontwikkeling van de Surinaamse economie tussen
1865 en 2015 met daarbij aandacht voor de transformatie van Suriname van een
plantage- naar een mijnbouweconomie. In de tweede bijdrage bespreekt Jerry Egger de maatschappelijke veranderingen in de koloniale Surinaamse samenleving
en de naoorlogse sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen. De ontwikkeling van de mijnbouw in Suriname staat centraal in de bijdrage van Glenn Gemerts
met daarbij uitgebreide aandacht voor de goud- en oliesector. In haar bijdrage
neemt Marie Levens, onderwijskundige en oud minister van Buitenlandse Zaken,
het huidige Surinaamse onderwijs onder de loep met daarbij een aantal aanbevelingen voor onderwijsvernieuwing.
In het tweede en meest interessante deel van het gedenkboek zijn drie bijdragen opgenomen die betrekking hebben op DSB. In haar bijdrage gaat Chandra
van Binnendijk in op de wijze waarop deze bank invulling geeft aan het begrip
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die invulling houdt enerzijds in
dat DSB selectief bedrijven faciliteert bij leningaanvragen (zo financiert zij geen
bedrijven die kwik importeren) en een microkredietenprogramma voor kleine
ondernemers kent, en anderzijds dat zij ook iets teruggeeft aan de samenleving
door het sponsoren van bepaalde doelgroepen en sectoren. Daarnaast betekent
verantwoord ondernemen voor DSB ook het kritisch volgen van het overheidsbeleid. Zo worden in haar jaarverslagen regelmatig de financiële nota’s van de
overheid kritisch belicht.
In zijn bijdrage bespreekt Theo Van Elmt de Surinaamse bank- en muntbiljetten die tussen 1760 tot 2014 zijn uitgegeven. Insteek van zijn bijdrage zijn
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de ontwerpen van de papiergelden als spiegel van belangrijke momenten in de
staatkundige en economische geschiedenis van Suriname. Zo vonden bijvoorbeeld de afschaffing van de slavernij in 1863, de militaire staatsgreep in 1980
(Anton de Kom-serie ), ontwikkelingen op het terrein van sport (prestatieserie)
hun weerklank in de afbeeldingen op het papiergeld. Ook elementen van de rijke
natuur (flora- en faunaserie), cultuur, de natuurlijke rijkdom en de industriële
ontwikkeling van Suriname werden er in de loop der jaren op afgebeeld.
In de laatste bijdrage schetst Marieke Visser een beeld van de kunstcollectie
van DSB en haar betekenis voor Suriname door de jaren heen. Deze kunstcollectie
van DSB, waarvan de basis in 1971 werd gelegd, wordt door kunstkenners gezien
als de mooiste, omvangrijkste, meest evenwichtig samengestelde en best onderhouden bedrijfscollectie van Suriname. Met haar kunstbeleid wil DSB vooral
jonge kunstenaars financieel ondersteunen. Hoewel DSB daarbij geen duidelijk
verzamelcriterium hanteert, vormt de collectie een dwarsdoorsnede van de reguliere Surinaamse beeldende kunst van de 20e en 21e eeuw. In deze kunstcollectie
treft men onder meer werken aan van Erwin de Vries, Jules Chin A Foeng, Ro
Heilbron, Ron Flu, René Tosari, Anand Binda, Marcel Pinas en Rinaldo Klas.
Jammer is het ontbreken van een inleiding in dit gedenkboek waarin een
actueel beeld wordt geschetst van een van de oudste financiële instituten van
Suriname: wat is de huidige positie van DSB op de lokale financiële markt, wat
zijn de uitdagingen voor haar als gevolg van Suriname’s lidmaatschap van de
Caricom, wie zijn de aandeelhouders, wat is de grootte van het klantenbestand,
wat is het totaal beheerd vermogen, wat zijn haar kapitaal en reserves et cetera?
Ondanks dit kritiekpunt is Verbonden, zichtbaar en betrokken een met veel foto’s
fraai verzorgd en lezenswaardig gedenkboek.
Hans Ramsoedh

H. Ehrenburg & M. Meijer, Bouwen aan de Wilde Kust.
Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname tot
1945. Utrecht 2015: LM Publishers. 335 p., ISBN 9789460224010,
gebonden, € 37.50.
Bouwen aan de Wilde Kust is een beschrijving van de aanleg van kanalen, sluizen, plantages, wegen en spoorlijnen
de afgelopen drie eeuwen aan de Wilde Kust (Suriname,
Demerara, Essequibo en Berbice). Daarnaast worden in
deze publicatie ook de vele plannen voor wegen, spoorlijnen en kanalen besproken die niet gerealiseerd zijn. Veel
van de gerealiseerde infrastructuur is inmiddels verdwenen. Wat nu nog resteert zijn de vanuit de lucht zichtbare
regelmatige patronen van de trenzen, dammen en de vanaf de grond zichtbare
oude plantagesluizen die vaak al meer dan tweehonderd jaar oud zijn en dikwijls
nog steeds in goede staat. Het aanleggen van deze civiele en cultuurtechnische
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infrastructuur was een eindeloze strijd tegen het oerwoud, het moeras, muskieten
en malaria. In de optiek van de auteurs gaat het om uniek erfgoed dat deels is
verdwenen, vervallen of vergeten maar deels nog volop in gebruik zonder dat men
er erg in heeft.
Beide auteurs zijn civieltechnische ingenieurs. Hillebrand Ehrenburg was begin
jaren tachtig werkzaam bij het Surinaamse ministerie van Openbare Werken.
Marcel Meijer is sinds de jaren zestig mede-eigenaar van een civieltechnisch adviesbureau in Suriname en was decennialang verbonden als docent aan de universiteit van Suriname. Deze publicatie is een vervolg op een presentatie van Marcel
Meijer aan een internationaal genootschap van vakgenoten in 1982 in Lelystad
over de ontwikkeling van polderaanleg in Suriname en Guyana door de eeuwen
heen. Met deze publicatie geven de auteurs antwoord op een aantal vragen over
de wording van Suriname, zoals: waarom lagen de plantages waar ze lagen, waar
kwamen de kennis en ervaring vandaan, waarom zijn veel projecten niet succesvol geweest, welke personen zijn belangrijk geweest in de ontwikkeling van
de infrastructuur en in welke politieke en bestuurlijke context zijn deze werken
gerealiseerd?
Focus in deze studie ligt op de realisatie van vier omvangrijke
infrastructurele projecten in Suriname: de aanleg van de plantage-infrastructuur
in de kustvlakte, het Saramaccakanaal, het Kordonpad en de Lawa-spoorlijn.
In het eerste hoofdstuk bespreken de auteurs de plantage-infrastructuur:
waarom zijn de volksplantingen juist in de kustvlaktes van Suriname en Guyana gevestigd en is het toeval dat dit laaggelegen gebieden zijn waarop alleen
Zeeuwen en Hollanders met hun kennis van landaanwinning en inpolderingen
plantages konden aanleggen? In tegenstelling tot de meeste plantages in LatijnsAmerika die op hogere gronden zijn aangelegd, zijn de plantages aan de Wilde
Kust laaglandplantages en feitelijk polders met een geavanceerd en multifunctioneel waterbeheersingssysteem. Daarnaast is er in dit hoofdstuk aandacht voor de
sluizen, kokers en watermolens.
In het tweede hoofdstuk komen de kanalen aan bod die na het ontstaan van de
eerste plantages werden aangelegd met uitgebreide aandacht voor de aanleg van
het Saramaccakanaal dat de Suriname- met de Saramaccarivier moest verbinden
en dat tussen 1776 en 1809 werd gerealiseerd. De aanleg van dit kanaal (met een
lengte van dertig kilometer) hing samen met ontsluiting van het gebied langs de
Saramacca en de Coppename. In het Commewijnegebied begon namelijk de voor
de suikerteelt beschikbare grond op te raken. Daarnaast moest de aanleg van dit
kanaal een verbinding binnendoor naar het district Nickerie mogelijk maken om
daarmee het vervoer veiliger te maken dan over de onvoorspelbare zee.
In het derde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan wegen, bruggen, het
verkeer en de aanleg van het vliegveld Zanderij in 1934 in Suriname. In dit hoofdstuk wordt de aanleg van het Kordonpad besproken. Dit bospad, met een breedte
van circa twintig meter en een lengte van 94 km met versterkte militaire posten
op regelmatige afstanden, was een soort militaire ringweg om de plantages van
de Jodensavanne aan de Surinamerivier naar het Commewijne- en Cotticagebied.
Dit pad werd tussen 1774 en 1778 aangelegd door circa zevenhonderd slaven
die door plantage-eigenaren verplicht werden uitgeleend en moest bescherming
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bieden tegen aanvallen van Marrons. De auteurs beschouwen het Kordonpad
vanwege zijn ontwerp, breedte en bruggen als de eerste echte weg buiten de
directe omgeving van Paramaribo.
De hoofdstukken, vier, vijf en zes handelen over de ontwikkeling van de agglomeraties in de kustvlakte: het ontstaan en de ontwikkeling van Paramaribo en
dan vooral van de ontwatering [Surinaams equivalent van afwatering] en de watervoorziening van de hoofdstad, het ontstaan en de ontwikkeling van Nickerie
en Coronie in de negentiende eeuw, de aanleg van rijstpolders in Nickerie en tot
slot het ontstaan van vestigingsplaatsen voor kleinlandbouwers in Suriname.
In de hoofdstukken zeven, acht en negen komen de goud- en bauxietwinning
aan de orde met daarbij de focus op de aanleg van de Lawaspoorlijn tussen 1903
en 1912, het grote project aan het begin van de vorige eeuw waarvan het tracé
voor de spoorlijn (met een totale lengte van 173 km en 42 stations) liep van
Paramaribo naar Dam en die bestemd was om de goudvelden van Sarakreek en
Lawa in Oost-Suriname te ontsluiten. Hoewel de Lawaspoorlijn een grote mislukking werd, heeft zij vooral tot de aanleg van de weg naar het vliegveld Zanderij
een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het gebied eromheen, voor de
bosbouw en drinkwaterwatervoorziening van Paramaribo.
In hoofdstuk tien komen bouwmaterialen aan bod die nodig waren voor de
aanleg van sluizen, wegen, bruggen en spoorlijnen.
In het laatste hoofdstuk passeren landmeters, topografen en het Bouwdepartement de revue en de rol die zij speelden bij de realisatie en het in stand houden
van de publieke infrastructuur.
De auteurs verdienen veel lof met deze publicatie. Bouwen aan de Wilde Kust
is informatief, fraai geïllustreerd, in een voor een breed publiek toegankelijke
stijl geschreven en, wat niet onbelangrijk is, voor een redelijke prijs uitgebracht.
Daarnaast is het, zoals Deryck Ferrier ook in het voorwoord schrijft, een uniek
document in de geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname en daarmee een aanwinst voor de Surinamistiek.
Hans Ramsoedh

A.C. Ramautar, Boedelproblematiek in Suriname. Over vereffening van tot een onverdeelde of onbeheerde boedel behorende rechten op (plantage)gronden in Suriname,
Zutphen 2015: uitgeverij Paris, ISBN: 978-6251-085-2, € 59
Boedelproblematiek is het proefschrift waarop Ramautar, docente aan de Anton
de Kom Universiteit van Suriname en gewezen lid van de Staatsraad, in oktober
2015 promoveerde aan de Open Universiteit in Heerlen. Deze problematiek is al
lange tijd een actueel vraagstuk in Suriname. Het gaat om veel onverdeelde en/
of onbeheerde gronden met name in de districten Para en Coronie waarvan een
groot deel niet kan worden gescheiden en gedeeld. In het district Para betreft het
46 van de 115 plantages en in het district Coronie 27 van de 29 plantages. In
haar proefschrift richt de auteur zich op de oorzaken van deze boedels, stelt zij
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de knelpunten met betrekking tot de toepassing van de huidige regels aan de orde
en doet zij een aantal wettelijke voorstellen om deze problematiek op te lossen.
Voor de oplossing van de boedelproblematiek heeft de auteur een rechtsvergelijking gemaakt tussen Suriname, Nederland en Curaçao. In het Ontwikkelingsplan
2012-2016 wijdde de Surinaamse regering hieraan een aparte paragraaf. Zij erkent dat de huidige wetgeving in de praktijk weinig en/of te trage mogelijkheden
biedt om deze problematiek adequaat op te lossen en gaf
aan een Nationale Commissie te zullen instellen die dit
slepende vraagstuk met hoge prioriteit zal dienen op te
lossen. Echter, vier jaar later is van deze installatie nog niet
veel terechtgekomen.
De boedelproblematiek vindt zijn oorsprong in de
verkoop van plantages aan ex-slaafgemaakten. Na de
afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863 waren
zij verplicht om in de eerste tien jaar op de plantages te
blijven werken (de periode van het Staatstoezicht 18631873). Ze moesten daarvoor een contract sluiten met
de plantage-eigenaar. Veel plantage-eigenaren kwamen
echter in liquiditeitsproblemen. In Para en Coronie werden
ex-slaafgemaakten daarom in de gelegenheid gesteld om
plantages of percelen te kopen. In Coronie losten plantageeigenaren in de periode van het Staatstoezicht hun gebrek
aan liquide middelen op door grond te verkavelen aan exslaven, waarbij laatstgenoemden een stuk grond evenredig aan hun loonvordering
konden kopen. Zo werd in dit district een groot deel van de vrijgekomen slaven
door koop en verkoop eigenaar van een kavel. In Para werden de plantages (houtplantages) in de meeste gevallen door meerdere families gezamenlijk gekocht,
waardoor deze vanaf het begin al mede-eigendom onder de kopers werden. 146
jaar later heeft deze situatie geleid tot onverdeelde boedels, waarbij een erfgenaam zelfs in duizendste delen aanspraak kan maken op de nalatenschap.
Eigenaren van plantages in Para gingen ertoe over een plantagebestuur aan te
wijzen dat zich richt op infrastructurele voorzieningen zoals het schoonhouden
van lozingen en dammen en het onderhoud van wegen op de plantage. Het plantagebestuur hield zich niet bezig met de verdeling van onverdeelde nalatenschappen. Het bestuur wordt gekozen door de nazaten van de ex-slaafgemaakten. In
de praktijk blijkt echter dat veel besturen niet goed functioneren. Hier en daar
wordt zomaar grond uitgegeven aan derden. Er zou ook sprake zijn van corruptie
en ‘onder-de-tafelgedoe’. In Coronie werden polderbesturen ingesteld met, zoals
in Para, primair beheerstaken.
Daarnaast hangt deze boedelproblematiek voor een belangrijk deel ook samen
met administratieve slordigheden, culturele factoren, een inadequate overheidsadministratie, procedurele belemmeringen en hoge proceskosten.
In de districten was in de koloniale periode de uitoefening van de notariële
praktijk opgedragen aan de districtssecretaris of de eerste districtsklerk. Deze
‘lekennotarissen’ hebben in het verleden veel administratieve fouten gemaakt die
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heden ten dage een sta in de weg vormen voor het oplossen van boedelkwesties.
Ook culturele factoren vormen een belemmering bij de oplossing van de
boedelproblematiek. De oorspronkelijke kopers hebben hun nakomelingen
voorgehouden dat het land altijd in de familie moest blijven. Het werd bestemd
voor de kindskinderen van de kopers die er alles mee mochten doen, behalve verkopen. Onder Paranen en Coronianen was het lang laakbaar als een erfgenaam
zijn aandeel in de nalatenschap van zijn ouders opeiste. Deze ‘verknochtheid met
de grond’ is een van de redenen waarom men niet overgegaan is tot scheiding en
deling. Ouderen ervaren het bestaan van de boedels niet als een probleem. Bij
de jongere generatie speelt de ‘verknochtheidsgedachte’ nauwelijks een rol van
betekenis. Zij zijn voorstander van verdeling van de boedel.
Voorts bieden de inadequate overheidsadministratie, toepassing van de Surinaamse wetgeving en procedurele belemmeringen nauwelijks mogelijkheden tot
vereffening van de boedelproblematiek. Volgens het Burgerlijk Wetboek dienen
scheiding en deling van onroerende goederen behorende tot een nalatenschap bij
authentieke akte te geschieden waarin moet zijn opgenomen wie de erfgenamen
zijn. Vaak is echter niet bekend wie de deelgerechtigden zijn en zijn zij bijna niet
op te sporen doordat veel deelgerechtigden ook buiten Suriname woonachtig
zijn. Het aantal boedelgerechtigden of erfgenamen varieert tussen de honderd
en duizend per boedel. Vandaag de dag is geen sprake meer van erfgenamen,
maar van nazaten, omdat niet bekend is wie precies de erfgenamen zijn. Voor
een boedelscheidingsprocedure moeten alle gerechtigden worden opgeroepen in
het rechtsgeding. In de praktijk kunnen erfgenamen niet aangeven wie de gezamenlijke erfgenamen zijn en zonder een stamboom is de notaris niet in staat een
verklaring van erfrecht op te maken. Met de huidige openbare registers van het
Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) en het hypotheek- en domeinkantoor
kunnen de verschillende erfgenamen niet worden vastgesteld.
Tot slot vormen hoge proceskosten een belangrijk beletsel bij het oplossen
van dit vraagstuk. Een deelgerechtigde die de boedelgrond beheert, gebruikt of
bewoont, is in de praktijk vaak niet in staat de proceskosten voor te schieten, wat
een drempel vormt om de boedelscheiding te vorderen.
Een belangrijk gevolg van de boedelproblematiek is dat deze een grote rem
vormt op de ontwikkeling van de districten Para en Coronie. Door het gebrek aan
titel op de grond kunnen inwoners of rechthebbenden en ondernemers geen geld
onder hypothecair verband lenen voor bijvoorbeeld het opknappen van woningen
of voor het ontplooien van zakelijke activiteiten.
Boedelproblematiek in Suriname is een lezenswaardige studie die ook voor
niet-juristen in een toegankelijke stijl is geschreven en bovendien kan bijdragen
aan de oplossing van bovengeschetst probleem. De in 2012 aangekondigde oprichting van een Nationale Commissie boedelproblematiek vindt in deze studie
een aantal wettelijke handvatten om dit slepende vraagstuk eindelijk eens met
hoge prioriteit op te lossen waarmee de basis kan worden gelegd voor de sociaaleconomische ontwikkeling in beide districten.
Hans Ramsoedh
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Neslo, Ellen, Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863. Utrecht: HaEs
producties, 2016, 336 p, ISBN 978-94-92513-03-8, prijs € 30,Met verve verdedigde Ellen Neslo op 25 november
2016 in Utrecht haar proefschrift ‘Een ongekende elite’.
Neslo bestudeerde de rol van de vrije gekleurde elite in
Paramaribo gedurende de periode 1800-1863. Daarmee
geeft ze een nieuw perspectief op het slavernijverleden in
Suriname dat overwegend vanuit de plantages is bestudeerd. Het is eigenlijk opmerkelijk dat een studie als die
van Neslo zo lang op zich heeft laten wachten, want in de
laatste decennia voor de afschaffing van de slavernij bestond de meerderheid van de stadsbewoners in Suriname
uit vrijgemaakten en hun nazaten. Uit die groep was een
elite ontstaan, die het economisch goed deed en onderwijs had genoten. Sommigen studeerden aan Nederlandse universiteiten en verwierven een doctorstitel.
Neslo laat bovendien zien dat vrouwen een voortrekkersrol speelden in de
economische ontwikkeling van deze groep: zij verwierven bezit door werk en
overerving en niet zozeer als echtgenoten van blanke mannen, zoals vaak ten onrechte is verondersteld. Opvallend is dat de vrije gekleurde elite een veel sterkere
sociaaleconomische positie verwierf dan vrijgemaakten elders in het Caraïbische
gebied in diezelfde periode.
De plaats van de vrije elite in de Surinaamse koloniale samenleving was niet
eenduidig. Neslo rekent af met het beeld van eigentijdse schrijvers dat de vrije
gekleurde bevolking zich zoveel mogelijk met de Europese bevolking en cultuur wilde identificeren. De koloniale gezagshebbers onthielden hen overigens
de toegang tot de politiek en de ‘blanke’ culturele verenigingen. De door Neslo
bestudeerde groep sprak zich niet openlijk uit tegen slavernij en was niet actief
in een antislavernijbeweging. Zij vergaarden hun bezittingen in een op slavernij
gebaseerde economie en bezaten soms zelf slaafgemaakten. Maar Neslo laat ook
zien hoe zij het slavernijsysteem van binnenuit uitholden door slaafgemaakten vrij
te kopen. Opvallend is dat vooral de in Afrika geboren vrije mensen daarin het
meest systematisch te werk gingen.
Het boek raakt vele boeiende thema’s op het gebied van gender, racisme,
economie en cultuur, die Neslo nog niet volledig heeft uitgezocht en uitgewerkt.
Het onderzoek roept dan ook nieuwe vragen op en baant als zodanig de weg
voor meer wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Ook zou het interessant
zijn om te weten hoe het deze groep verging na de afschaffing van de slavernij.
Handhaafden zij zich als elite of gingen zij op in de vrije Creoolse gemeenschap?
En wat zegt dat dan over hun plaats in de op slavernij gebaseerde samenleving?
Ellen Neslo stuitte op deze onderbelichte groep mensen toen zij in de archieven
op zoek was naar haar voorouders. Het boek is daardoor ook een persoonlijk
en meevoelend document geworden dat past bij deze menselijke geschiedenis.
Maar al te vaak is het koloniale verleden beschreven aan de hand van kille cijfers
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van de koloniale boekhouders. Veel lezers zullen, dankzij het uitgebreide genealogische onderzoek dat aan deze studie ten grondslag ligt, de voor hen bekende
Surinaamse families de revue zien passeren. Het boek is helder geschreven en een
plezier om te lezen.
Ellen Klinkers
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SIGNALEMENTEN

Bij de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij en 140 jaar Hindostaanse immigratie in juni 2013 in Suriname is door het Institute of Graduate Studies and Research (IGSR) van de Anton de Kom Universiteit een internationale
conferentie gehouden met onder meer als doel om nieuwe perspectieven op en
benaderingen bij onderzoek naar gedwongen en vrije migratie en de invloed hiervan op de ontvangende samenleving te stimuleren. Aan deze conferentie namen
wetenschappers deel uit Suriname, Guyana, het Caraïbisch gebied, Nederland,
de VS, Mauritius, Fiji en Australië. Een aantal bijdragen dat op deze conferentie
is gepresenteerd is nu in een viertal bundels uitgebracht waarin verschillende
aspecten over slavernij en contractarbeid worden behandeld.
Maurits S. Hassankhan, Lomarsh Roopnarine, Radica Mahase (eds.), Social and Cultural
Dimensions of Indian Indentured Labour and its Diaspora: Past and Present. New Delhi
2016: Manohar.
Maurits Hassankhan, Lomarsh Roopnarine, Hans Ramsoedh (eds.), The Legacy of Indian
Indenture. Historical and Contemporary Aspects of Migration and Diaspora. New Delhi
2016: Manohar.
Maurits S. Hassankhan, Goolam Vahed, Lomarsh Roopnarine (eds.), Indentured Muslims
in the Diaspora: Identity and Belonging of Minority Groups in plural societies. New Delhi
2016: Manohar.
Maurits Hassankhan, Lomarsh Roopnarine, Cheryl White, Radica Mahase (eds.), Legacy
of Slavery and Indentured Labour: Historical and Comtemporary Issues in Suriname and
the Caribbean. New Delhi 2016: Manohar.

In Social and Cultural Dimensions of Indian Indentured Labour and its Diaspora
worden vier thema’s behandeld: Vrouwen, arbeid en verhalen; sociale aspecten met betrekking tot Hindostanen in Nederland; religie, kunst en identiteit;
Hindostaanse muzikale tradities en identiteit. Met betrekking tot Suriname zijn
in deze bundel bijdragen opgenomen van Sitaram (Hindostaanse vrouwelijke
contractarbeiders), Boedjarath (suïcide en alcoholisme onder Surinaamse Hindostanen in Nederland), Birjmohan (Surinaams-Hindostaanse ouderen in Nederland), Rahina Hassankhan (emotioneel verlies onder Hindostanen in Nederland),
Nanhoe (socialisatie en onderwijssucces in Nederland), Neus (lichaamsversiering
en identiteit) en Vernooij (God op de uitkijk).
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In The Legacy of Indian Indenture komen vier thema’s aan de orde: contractarbeid op Mauritius en in het Caraïbisch gebied; het opnieuw onderzoeken van
contractarbeid en migratie-ervaring; etniciteit en politiek; gezondheid, medicijnen en spiritualiteit. In deze bundel zijn over Suriname de volgende bijdragen
opgenomen: Egger (een vrouwelijke stem in de migratiegeschiedenis), Ramsoedh
(ontwikkeling van Hindostaniteit in Suriname), Choenni (etniciteit en politieke
accommodatie in Suriname).
In Legacy of Slavery and Indentured Labour worden drie thema’s besproken:
slavernij, contractarbeid en migratie; gezondheid en ziektes; Marrons. Over
Suriname zijn in deze bundel bijdragen opgenomen van Choenni (integratiestijl
in de Hindostaanse diaspora), Oehlers, Lichtveld, Brewster, Algoe en Irving (gezondheidsleven in Suriname), Cairo (geestelijk welzijn en culturele identiteit van
Afro-Surinamers), White (voorouderplaatsen van Marrons in Suriname), Apapoe
(de Ndyuka gemeenschap in Nederland) en Léobal (Marrons in Frans- Guyana
na de binnenlandse oorlog).
In Indentured Muslims in the Diaspora wordt ingegaan op sociale en religieuze
ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Zuid-Azië, Mauritius, Guyana,
Trinidad, Suriname en Fiji. In deze bundel vindt de lezer twee bijdragen over
Suriname van de hand van Hassankhan (Hindostaanse moslims) en Soeropawiro
(Javaanse moslims).

Hans Ramsoedh
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Shridath Ramphal, Glimpses of a Global Life. Toronto: Dundurn,
2014. 624 p., ISBN 978-1-45973-075-5, U$ 45
Shridath ‘Sonny’ Ramphal is een van Guyana’s bekendste
en succesvolste juristen en diplomaten. Na een politieke
carrière als minister van Buitenlandse Zaken (1967-1973)
en Justitie (1973-1975) werd hij vervolgens de langst
zittende Secretaris-Generaal van The Commonwealth of
Nations (1975-1990), het samenwerkingsverband van het
Verenigd Koninkrijk en de voormalige koloniën. In deze
functie was hij een belangrijk adviseur van koningin Elizabeth II. Voorts heeft hij in veel invloedrijke commissies
gezeten om belangrijke mondiale vraagstukken te onderzoeken. Hij was ook rector magnificus van de University
of Guyana en de University of the West Indies. In zijn lange
en succesvolle carrière stond hij tevens aan de wieg van
The Caribbean Free Trade Association (Carifta) en de Caribbean Community
(Caricom). Hij heeft als geen ander het dekolonisatieproces van landen in Afrika
en het Caraïbisch gebied van dichtbij meegemaakt.
In dit boek staat hij stil bij verschillende gezichtsbepalende gebeurtenissen uit
de recente geschiedenis en geeft hij zijn reflecties hierop weer. Het inzicht dat hij
geeft in een turbulente periode vanuit het gezichtspunt van een insider maakt dit
boek waardevol voor studenten geschiedenis, internationale betrekkingen en volkenrecht. Zijn laatste job voor zijn land was het maritieme dispuut met Suriname
in 2007. Jammer dat het boek hier en daar tekortschiet door nationalistische
retoriek, maar hier kan gemakkelijk overheen gelezen worden.
Peter Sanches

Aisha Khan (ed.), Islam and the Americas. Gainesville: University Press of Florida, 2015. 360 p., ISBN 978-0-8130-6013-2, U$
79,95
Er zijn weinig studies over de invloed van de islam op het
westelijk halfrond. Aangenomen wordt dat de Verenigde
Staten de grootste moslimpopulatie heeft van de Amerika’s, gevolgd door Suriname.
In deze bundel wordt op interdisciplinaire wijze verslag gedaan van de vestiging van de islam in de afgelopen
vier eeuwen. Daardoor wordt de manier waarop de islam
wordt beoefend en de invloed daarvan in deze wereld
zichtbaar gemaakt. Ook bewegingen waartoe Amerikaanse zwarte intellectuelen zoals Malcom X behoorden,
zoals de Black Power-beweging en de manier waarop hip370
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hopartiesten hun islamitische identiteit trachten vorm te geven komen aan bod.
In deze bundel is een bijdrage van Rosemarijn Hoefte opgenomen waarin zij
aandacht besteedt aan de Javaanse moslimgemeenschap in het koloniale Suriname.
Peter Sanches

Yarimar Bonilla, Non-Sovereign Futures: French Caribbean Politics in the Wake of Disenchantment, Chicago: University of Chicago Press, 2015. 232
p., ISBN: 9780226283814, U$ 27,50
Guadeloupe en Martinique zijn in tegenstelling tot de
meeste eilanden in het Caraïbisch gebied geen onafhankelijke staten, maar overzeese departementen van Frankrijk.
Dit wordt vaak als een afwijking bestempeld. Maar hoe
onafhankelijk zijn de landen in deze regio in werkelijkheid? Door globalisering wordt de soevereiniteit van de
meeste landen in het Caraïbisch gebied aangetast. In dit
boek betoogt de auteur dat onvolledige soevereiniteit de
dominante politieke status van beide landen is. Soevereiniteit is echter niet de enige optie in het dekolonisatieproces.
Zij stelt vragen over vrijheid, soevereiniteit, nationalisme
en revolutie door Guadeloupe te gebruiken als casestudy.
Dit maakt het boek interessant lees- en discussievoer.
Peter Sanches

Shalini Puri, The Grenada Revolution in the Caribbean Present:
Operation Urgent Memory, New York: Palgrave Macmillan,
2014. 341 p, ISBN 978-1-137-56218-0, € 31,79;
Wendy C. Grenade (ed.), The Grenada Revolution: Reflections
and Lessons, Jackson: University Press of Mississippi, 2015.
320 p., 978-1-62846-151-0, U$ 65
De revolutie in Grenada in 1979 heeft vergaande gevolgen
gehad voor de politieke relaties in het Caraïbisch gebied;
ook voor Suriname. Tot de Amerikaanse invasie van 1983
waren er innige banden tussen het regime in Grenada en
dat in Suriname. De herdenking van 30 jaar Amerikaanse
invasie is aangegrepen om in verschillende boeken aandacht te besteden aan de gevolgen van deze revolutie voor
het eiland zelf en de omliggende landen. Het boek van
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Puri is een kritiek, een tribuut en een herinnering aan de
revolutie en de invasie. Volgens haar was deze revolutie
die van 1979 – 1983 heeft geduurd een transnationale
gebeurtenis, die grote impact heeft gehad op de politiek
en cultuur in het hele Caraïbische gebied en zijn diaspora.
Puri maakt gebruik van verschillende methoden om een
archief van uiteenlopende herinneringen te analyseren. Dit
boek dat van relevantie is voor micro-staten geeft aan hoe
de kleinschaligheid van Grenada doorwerkt op de herinnering, politieke en poëtische praktijk en de pogingen tot
verzoening. Jammer dat in het boek zo summier aandacht
is besteed aan Suriname.
De bundel artikelen onder redactie van Wendy C. Grenade
bevat een introductie en elf papers die vanuit verschillend perspectief het verhaal van de revolutie en invasie
proberen te vertellen. De auteurs proberen dertig jaar na dato een verklaring te
vinden voor een periode waarin het Caraïbisch gebied een onderdeel werd van
de Koude Oorlog. Hoe moeten wij politiek begrijpen in kleine in ontwikkeling
zijnde postkoloniale gemeenschappen? In het boek is ook een interview opgenomen met Bernard Coard de voormalig tweede man van de People’s Revolutionary
Government, welke de lezer een inkijk van binnenuit geeft. In dit boek wordt geen
aandacht besteed aan Suriname. Beide boeken zijn interessant voor beoefenaren
van de Surinamistiek gezien de merkbare gevolgen voor Suriname.
Peter Sanches

Patrick van den Hanenberg i.s.m. Ronny Woiski, Bruine bonen
en kouseband, Amsterdam: Nijgh & van Ditmar, 2016. 240 p.,
ISBN 978-9-03880-220-6, prijs € 22,50
Het is 1936 als Max Woiski senior zijn vriendin en zoon
in Suriname achterlaat om in Nederland rechten te gaan
studeren. Al snel komt hij in het jazzcircuit terecht, waar
hij opvalt door zijn briljante beheersing van de flageolet,
een piccoloachtige fluit. In de jaren vijftig krijgt hij brede
bekendheid met het nummer ‘Bruine Bonen met Rijst’ en
haalt hij zijn muzikale zoon naar Nederland om in zijn
band te spelen in zijn club La Cubana.
Zoon Max leert het vak onder de vleugels van zijn
vader, maar de verhouding tussen vader en zoon is problematisch. Max junior is (daarom?) niet ongelukkig als zijn
vader eind jaren vijftig naar Mallorca verhuist en hij zijn
eigen carrière kan opbouwen. Hij opent een nachtclub,
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Tropicana op het Rembrandtplein, en scoort hits met `Rijst met kouseband' en
`Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw'.
Het boek vertelt niet alleen het succesverhaal, maar ook de keerzijden daarvan
voor twee Surinaamse muzikanten. Door de beschrijving van de ontwikkeling
van de Surinaamse muziek en de wereldmuziek in Nederland vormt het boek een
welkome aanvulling op de reeds beschikbare literatuur.
Peter Sanches

Maria Sibylla Merian, Metamorphosis insectorum
Surinamensium (Verandering der Surinaamsche
insecten – Transformation of the Surinamese insects),
Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2016. 200 p,
ISBN 978-94-01-43378-5, € 119.
Metamorphosis Insectorum Surinamensium, beter
bekend als het Insectenboek, (gepubliceerd in 1705)
is het werk van de ondernemende en zelfstandige
Maria Sibylla Merian. Zij reisde in 1699 met een
van haar dochters naar Suriname om onderzoek te
doen naar de voortplanting en de ontwikkeling van
insecten. Zij was niet alleen een zeer begenadigd kunstenaar, maar ook een empirische wetenschapper, die
als een van de eersten het gangbare idee dat insecten
spontaan uit de aarde ontsproten naar het rijk der fabelen verwees. Maria Sibylla
Merian schilderde haar insecten niet op zichzelf, maar altijd in hun context.
Ze tilde daarmee het natuuronderzoek naar een hoger plan. Haar werk werd
aanvankelijk niet serieus genomen door natuurwetenschappers. De waardering
is geleidelijk gekomen.
In het Insecten boek worden zestig insecten en de planten, waar de insecten op
leven, getekend en beschreven.
Haar leven en werk worden internationaal onderzocht door botanici, entomologen en historici die zich bezighouden met de geschiedenis van wetenschap,
kunst, religie en economie. Wetenschappelijke publicaties over haar en haar werk
en ook tentoonstellingen hierover zijn legio. Haar werk was van grote invloed op
achttiende-eeuwse natuurvorsers als de Pruisische Alexander von Humboldt en
de Zweed Carl Linnaeus.
Het Insectenboek behoort tot een van de meest fraaie natuurhistorische
werken die over Suriname is verschenen en wordt nog steeds beschouwd als
een belangrijk en invloedrijk meesterwerk. Uitgeverij Lanoo heeft samen met de
Koninklijke Bibliotheek (KB) deze bijzondere facsimile uitgave van het originele
werk gerealiseerd. De partners hebben bijzondere aandacht geschonken aan het
zo fraai mogelijk reproduceren van het oorspronkelijke werk. Een goede aanvulling op het originele werk is dat deze uitgave wordt voorafgegaan door enkele
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essays in het Nederlands en Engels die het leven van Maria Sibylla Merian,
haar volledige oeuvre en haar tijd belichten. De oorspronkelijke teksten zijn in
het Engels vertaald en opgenomen in het boek. Het boek sluit af met een index
van planten-, dieren- en insectennamen. De betrokken wetenschappers hebben
hierbij niet alleen de hedendaagse en Latijnse namen vermeld, maar ook correcties aangebracht. In sommige gevallen was Maria Sibylla Merian abuis met
de naamgeving of de habitat waarin deze insecten leefden. Dit is in deze uitgave
aangevuld zodat een completer beeld wordt verschaft.
Al met al is deze replica een belangrijke uitgave geworden voor de geïnteresseerde natuurliefhebber.
Peter Sanches

Karin Sitalsing, Boeroes: een familiegeschiedenis van witte Surinamers, Amsterdam: Atlas Contact, 2016. 272 p, ISBN 978-90-45-03084-5,
€ 21,99.
De boerenkolonisatie van 1845 is voor Nederlanders een weinig
bekende geschiedenis. In dat jaar kwamen zo’n vijftig arme Nederlandse boerengezinnen aan in Suriname. Vruchtbare grond,
ruimte, woningen, vee: alles zouden deze kolonisten krijgen.
Maar toen ze aankwamen op de verlaten plantage Voorzorg aan
de rivier de Saramacca was er niets, behalve moeras, muggen
en een allesverzengende hitte. Binnen een halfjaar was de helft
van de immigranten overleden. De 167 overlevenden trokken
naar Paramaribo en omgeving. Dit was de eerste poging van
het koloniaal gezag om iets te doen aan de neergang van de
plantage-economie. Later zouden pogingen volgen met de werving van Chinezen,
Hindostanen en Javanen.
In de loop der generaties zijn de Nederlanders van toen Surinamers geworden,
die bekend staan als ‘Boeroes’ en zich ook met deze naam onderscheiden van
andere witte Nederlanders in Suriname. Over de jaren heen is deze groep ook
steeds minder ‘wit’ geworden. De schrijfster, zelf van Boeroe-afkomst, gaat op
zoek naar het verhaal van haar voorouders.
Sitalsing schrijft boeiend, wordt nooit saai en heeft oog voor detail. Dit maakt
dat het boek vlot leest en een gezicht geeft aan een bevolkingsgroep vanuit een
persoonlijke insteek. Voor Nederlanders betekent dit een inkijk in een groep (ex)
landgenoten die zij niet kennen. Voor Surinamers is het herkenning en inkleuring
aan de hand van de familiekroniek van de auteur.
Peter Sanches
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Michiel van Kempen, Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman. Haarlem: In de Knipscheer, 2016, 863 p., ISBN
9789062659258, prijs € 49,50.
Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman is de goed
gekozen titel van de biografie over de kleurrijke Lou Lichtveld
van de hand van Michiel van Kempen. Lichtveld/Helman, die
een belangrijke rol heeft gespeeld in de naoorlogse politiek en
het culturele leven van Suriname. Hij groeide op in Suriname
en Nederland, nam deel aan de Spaanse burgeroorlog, zat
in de Tweede Wereldoorlog in het verzet tegen de Duitsers,
maakte deel uit van het Nederlandse Noodparlement, was
minister in Suriname en ambassadeur in de Verenigde Staten
namens Suriname. Hij woonde in Zwitserland, Mexico, Nederland, Suriname, De Verenigde Staten(Washington en New York), Tobago en
Italië. Hij schreef verder een flink aantal boeken en oefende een even zo groot
aantal beroepen uit.
De biografie is zeker een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de
figuur van Albert Helman en in de Surinaamse en Nederlandse geschiedenis van
de twintigste eeuw.
John Schuster

Wekker, Gloria, White Innocence. Paradoxes of Colonialism and
Race. Durnham, NC: Duke University Press, 2016, 226 p., ISBN
9780822360599, prijs € 23,91(bol.com).
Wie het waagt om in Nederland specifieke vormen van het
Nederlandse racisme aan te kaarten, zal het weten. De auteur
wordt geheid beschuldigd van slachtofferdenken en omgekeerd racisme. Er wordt op de vrouw/man gespeeld en de
seksuele voorkeur van de persoon blijft vaak niet onvermeld
in de scheldkanonnades in de sociale media. Dat overkwam
ook Gloria Wekker na publicatie van haar studie over het
paradoxale Nederlandse racisme dat zou worden gekenmerkt
door verschillende vormen van racisme en het zelfbeeld van
Nederland en zijn bevolking als een gastvrije, tolerante,
kleurenblinde, onschuldige en antiracistische (natie)staat. Deze paradoxen worden door Wekker in vijf hoofdstukken geanalyseerd aan de hand van haar eigen
ervaringen, uitspraken van politici, burgers, beleidsstukken en feesten.
John Schuster
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G.D. van Wengen, De Javanen in de Surinaamse samenleving (situatie 1960). Berusting en worteling. Uitgeverij Brave New Books,
2016 , ISBN 978 940214 7186, prijs € 22.95
Ger van Wengen was een van de Nederlandse sociaalwetenschappers, die aan het begin van de jaren zestig onder supervisie van Rudolf van Lier onderzoek deden bij verschillende
Surinaamse bevolkingsgroepen. Van Wengen richtte zich op
de Javaanse Surinamers.
De publicatie in 2016 van deze studie hebben we te
danken aan een ontmoeting tussen de auteur en Bish Ganga,
de man achter Uitgeverij Brave New Books. Van Wengen
schrijft over een wereld en cultuur die slechts in de herinnering bestaan: dorpsgemeenschappen, tradities, gebruiken
en sociaalhistorische veranderingen, zoals migratie, urbanisatie, toenemende
deelname van Javaanse Surinamers aan het onderwijs. Dat maakt deze studie
waardevol voor hen die willen weten hoe het vroeger was en een vergelijking
willen maken met hoe het nu is.
John Schuster
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