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[Nummer 1]
Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag stelt een maluana voor. Dit is een ronde houten schijf
van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen in Suriname wordt
gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Gezien het feit dat het Surinaamse woord OSO ‘huis’ betekent, heeft de maluana
voor ons een belangrijke symbolische betekenis.
Op deze maluana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden te zien
is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde
Kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen en kuifveren.
Foto Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden.
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Woord vooraf
Dit nummer van Oso bevat een aantal gevarieerde artikelen. Eerst komt de Surinaamse
letterkunde aan bod, in stukken van M. van Kempen en H. van Neck Yoder. Van
Kempens artikel is een evaluatie van het literaire werk (proza en poëzie) van de
schrijver Dobru, terwijl Van Neck Yoder in haar analyse van Albert Helmans novelle
Hoofden van de Oayapok! laat zien hoe de auteur erin slaagt door middel van zijn
verhaaltechniek de westerse lezer zichzelf te laten waarnemen vanuit een niet-westers
perspectief.
Drie artikelen, respectievelijk geschreven door M.J. Lohnstein, A. van Putten en
W.L. Man A Hing hebben betrekking op de geschiedenis van Suriname. De
laatstgenoemde auteur geeft een kort overzicht van de historie van de Chinese pers
in Suriname, een onderwerp waarover tot nu toe nauwelijks iets bekend was. Van
Putten schrijft over de bacovencultuur die in de tijd van de gouverneurs Lely en
Idenburg met steun van de overheid werd opgezet, maar waarvoor de overheidssteun
al na vijf jaar werd ingetrokken, met een groot nadelig saldo. Op basis van zijn
archiefonderzoek verschaft Lohnstein een aantal fundamentele gegevens over de
militie in het tijdperk 1724-1795, gegevens die in historische werken vaak onjuist
vermeld zijn.
Surinaamse talen staan centraal in twee volgende artikelen. W. Wendelaar en G.
Koefoed behandelen in hun stuk de partikels sa en o in het Sranan. Beide partikels
geven de toekomende tijd aan; het verschil in gebruik van beide is door de auteurs
vastgesteld en in hun artikel beschreven. Een aantal taalkundige kenmerken van het
Surinaams Chinese Hakka wordt tenslotte beschreven door H. Chang.
Ook in de rubriek Recensies komen taal- en letterkundige en historische publikaties
aan de orde. Het nummer wordt afgesloten met de rubriek Recente publikaties.
Ingrid Koulen, die vanaf de tweede jaargang (1983) deel heeft uitgemaakt van de
redactie van Oso en onder andere een tijd lang verantwoordelijk is geweest voor de
rubrieken Recensies en Recente publikaties, heeft om persoonlijke redenen moeten
besluiten het redactiewerk op te geven. De redactie dankt haar ook vanaf deze plaats
voor al het uitstekende werk dat zij verzet heeft. Ook aan Ingrid Loeffen, die als
documentaliste van de Caraf met ingang van nummer 5/2 de rubriek Recente
publikaties van Ingrid Koulen overnam, maar deze nu heeft overgedragen aan Irene
Rolfes, zijn wij dank verschuldigd.
De redactie
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Dobru
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R. Dobru: een maatschappelijke inhoud en zijn vorm*
Michiel van Kempen
Het fenomeen Dobru - en we hebben het dan over de twee-eenheid
schrijverspersoonlijkheid en man in het leven van alledag - is enkel in het juiste
perspectief te zien, wanneer we aandacht besteden aan vier constanten. De eerste
constante is zijn preoccupatie met de Surinaamse volksmassa. De tweede zijn
creool-zijn, zijn plaats ook in de traditie van de overdracht van het creoolse erfgoed.
De derde zijn nationalisme, zijn fungeren als geweten van een steeds onafhankelijker
wordend land. En de vierde constante is zijn pleidooi voor de revolutie. Slechts voor
ons, hier en nu, bestaat deze vierdeling; voor Dobru, daar in zijn wereld en toen in
de jaren van zijn bewustwording (midden vijftiger jaren) tot aan zijn sterven in 1983,
bestond dit onderscheid in vier constanten niet. Voor hem waren ze één
overtuigingscontinuum van historische geworteldheid, bewustzijn van het actuele
onrecht en visie op de toekomst. Dit continuum is in de jaren van zijn publiceren,
1965-1983, nauwelijks aan verandering onderhevig geweest. De vier constanten
hebben de mogelijkheden van Dobru's schrijverschap bepaald, èn de beperkingen
ervan. Als we ons hier willen bezighouden met zijn literaire werk om te komen tot
een bepaling van zijn betekenis, dan zullen we die vier constanten dus voortdurend
ter sprake moeten brengen.
Voor het functioneren van Dobru als schrijver/declamator is het van belang om
vast te stellen welk zelfbeeld hij er op na hield. Uit het sterk gestileerde ‘Wan dé
Dobru’ uit Abango (1980: 9vv) rijst de idealist op die weldoende rondgaat: gratis
boekjes uitdelend, een huis zoekend voor een dakloze jonge vrouw met drie kinderen,
de jeugd onderrichtend met poëzie in de idealen van het volk. Dit is ook het beeld
dat velen zich van hem gevormd hebben; zelfs diegenen die het politiek niet met
hem eens waren, gaven hem veel krediet. Edgar Cairo, die stelt dat ‘Dobru's rol ten
aanzien van het regime Bouterse (...) zeer betwist (is)’ en dat velen het hem kwalijk
namen dat hij een fajalobi die bijna een nationaal symbool is voor de Surinamers,
heeft laten afbeelden in de loop van een Uzi, oordeelt hierover niet met de van hem
gebruikelijke scherpte, maar spreekt van Dobru's ‘respektabele maar simplistische
karakter’ (Cairo, 1984: 51vv). IJdelheid was Dobru niet geheel vreemd: zoals elke
dichter zag hij zijn voordracht graag gewaardeerd (ook al was hij niet altijd even
secuur in het citeren van andermans poëzie (Ketwaru, 1984: 28) of het vermelden
van de schepper ervan1.) en op zijn internationale missies voor de Surinaamse zaak
droeg hij bij voorkeur voor uit eigen werk. Dit laatste is overigens niet verwonderlijk:
hij moet zichzelf, naarmate zijn bekendheid groeide, steeds sterker gezien hebben
als de personificatie van Suriname. Terecht? De vraag is natuurlijk of iemand
überhaupt deze pretentie kan waarmaken. Dobru althans heeft niet ingezien dat het
negerelement in hem - dat hij toch ook altijd met nadruk heeft willen uitdragen verhinderd heeft dat zijn werk bij een ieder aansloeg. Wat bijvoorbeeld in het verhaal
‘De plee’ in de gelijknamige bun-

*

Lezing gehouden op het Literatuursymposium van de Academie voor Hoger Kunst- en
Cultuuronderwijs, Paramaribo, 13-15 mei 1987.
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del (1968) als exemplarisch voor het doorbreken van de etnische verdeeldheid moest
worden gezien - de liefde tussen een creoolse jongen en een hindostaans meisje streek vanwege de ongelukkige situering in een erfplee de hindostanen, die veelal
nog vasthouden aan het sacrale van de man/vrouwverbinding, tegen de haren in.
Dobru's nationalisme was in essentie een creools nationalisme, gelijk dat van Wie
Eégie Sanie.
Dobru leeft bij brede lagen van de bevolking voort als voordrachtskunstenaar en
dichter, in die volgorde; de prozaschrijver komt er - overigens ten onrecht - zelden
of nooit aan te pas. Dobru's declamatie heeft school gemaakt, poëzie wordt nog vaak
op zijn wijze voor het voetlicht gebracht en ‘Wan bon’ wordt nog steeds door
scholieren uit het hoofd geleerd en in Dobru-stijl gepresenteerd. Hoe komt het dan
dat Edgar Cairo (1984: 52) spreekt van een arme stijl van voordracht? We kunnen
vermoeden wat hij bedoelt wanneer we Dobru's voordracht vergelijken met de veel
expressievere van die na hem kwamen, bijvoorbeeld een Judith de Kom, een Edgar
Cairo, een Paul Middellijn. Dan wordt direct duidelijk dat Dobru slechts een beperkt
aantal registers bespeelde: woordintonatie en gestiek. Valt ook de gestiek weg, zoals
op de plaat Strijdliederen uit Suriname (1971), dan blijft enkel de woordintonatie
over en die blijkt niet bijster veel differentiatie te bieden. Maar: het is niet helemaal
fair Dobru te vergelijken met degenen die na hem de voordrachtskunst uitdiepten.
Sandew Hira heeft er in een lezing2. terecht op gewezen dat een historische vergelijking
slechts juist is wanneer we iemand vergelijken met personen uit vroegere of dezelfde
tijd. En in dat licht bezien komt Dobru meer eer toe. Waarschijnlijk is het juist door
zijn weinig complexe, herkenbare vorm van voordracht dat Dobru brede lagen van
de bevolking wist te bereiken en ook voor (een bepaalde vorm van) poëzie wist te
winnen. Dat voordracht in zijn latere jaren een habitus werd - te pas en te onpas droeg
hij voor, zelfs bij een modeshow in Torarica - kwam overigens de ernst waarmee het
luisterpubliek hem bejegende niet ten goede en leidde ook tot enkele pijnlijke
incidenten.
Het paste geheel in het politieke gedachtengoed van Dobru om zijn boodschap af
te stemmen op het grote publiek. De viool die af gezet wordt tegen de volksere drum,
het thee-drinken dat als westers wordt verworpen:3. het zijn stellingen die tegen alle
feiten indruisen, maar die wel aanslaan bij een breed publiek. Het getuigt van een
doordachte strategie om een ideologie van maatschappelijke verandering zo'n vorm
te geven dat de massa die verstaat. ‘Wan bon’ is ongetwijfeld het bekendste
Surinaamse gedicht en Dobru heeft zeker veel mensen bereikt. Maar we moeten goed
beseffen dat dit primair een politieke en niet een literaire vaststelling is en Dobru
zou waarschijnlijk de laatste zijn om zich hierover druk te maken: literatuur is voor
hem toch altijd een middel geweest, een belangrijk middel, maar nooit doel op zich.
Zijn antwoord op de vraag of hij van de pen leefde, was veelzeggend genoeg: ‘Ik
leef van de revolutie! Ik wil dat de ogen van mijn volk opengaan...’ (Walrecht, 1970:
28).
In het hanteren van de poëzie als middel en in de wijze waarop hij dat deed, was
Dobru een pragmaticus: toen hij er velen mee wist te bereiken, wist hij met een poëzie
van herkenbare vorm - never change a winning team - zijn publiek aan zich te binden.
Al in zijn eerste bundel, Matapi van 1965, vinden we alles wat vormtechnisch des
Dobru's is: de parallellie van de zinsopbouw, de repetititio van zinnen en zinsdelen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

(het 23 maal herhaalde na mi dé in het latere ‘Dertien galgen’ spant hierin de kroon),
de opening van gedichten, strofen en zinnen met een imperatief (gebiedende wijs)
of met een combinatie van ‘ik’ plus persoonsvorm. Matapi is waarschijnlijk Dobru's
beste bundel, van een thematische en vormtechnische variatie die hij daarna nooit
meer gepresenteerd heeft, en met verzen van een kracht die hij nog maar zelden - en
zeker niet meer na ‘Dertien galgen’
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uit 1973 - heeft vertoond: de succesformule zou zijn verwoestende werk doen. In de
verzameluitgave Boodschappen uit de zon: gedichten 1965-1980, verschenen in
1982, treffen we 33 gedichten aan. Maar liefst tien daarvan openen met de combinatie
‘ik’ + persoonsvorm (‘ik wil geen strand zijn’, ‘ik proefde haat’, etc.) en zes met een
imperatief (‘vertel de kameraden’, ‘loop met mij mee’ etc.).
Deze constatering ten aanzien van de zichzelf herhalende Dobru is een literaire
vaststelling. Het is een vaststelling over de dichter Dobru. Anderen zullen zich bezig
moeten houden met de vraag wat de reële politieke invloed van Dobru geweest is,
de vraag naar zijn bijdrage in het gistingsproces van het decennium vóór Suriname's
staatkundige onafhankelijkheid en de jaren daarna, toen - zoals in alle dekoloniserende
landen - het besef doorbrak dat het binnenlandse kolonialisme het roer had
overgenomen van het buitenlandse. Die anderen - historici, politicologen - zullen
hebben uit te maken wat Dobru heeft losgemaakt bij de Surinamers als propagandist,
als vakbondsman, als Statenlid, als onderminister, misschien ook: enkel als sociale
figuur. Wij hebben ons hier bezig te houden met hoe hij dat deed in zijn literaire
werk. Ons interesseert de vraag naar de wijze waarop hij in proza en poëzie vorm
gaf aan wat Bruma ideologisch uitwerkte. Eén ding moge hier reeds vastgesteld
worden: als proces van ideologie-vorming is het werk van Dobru van uiterst geringe
waarde geweest. Een fragment uit ‘Wan dé Dobru’ van omstreeks 1970 - Dobru
bezat toen nog geen eigen huis en de gedachte dat hij ooit naast Lachmon op het
verkiezingspodium zou staan, was toen nog volslagen absurd:4.
En je mag weten dat ik nog steeds niet verlang naar een eigen huis. Als
allen hebben, had ik je gezegd, zal ik ook hebben. Ik verlangde ook niet
naar een auto. Ik heb dat verlangen nog steeds niet. Ik had je gezegd, dat
ik nooit een luxe wagen zal hebben. Als ik een vierwielig voertuig aanschaf,
zal het een pick-up of een truck of een jeep zijn. (Dobru, 1980: 9)
Ideologisch kunnen we hier niets mee beginnen, het fragment is naief te noemen.
Maar dat deze, ongetwijfeld door idealisme ingegeven woorden aanslaan bij een
groot publiek en dus propagandistisch hun waarde hebben, is een andere zaak.
Literair bezien - niet te verwarren met: literair-historisch bezien - is R. Dobru een
uiterst middelmatige figuur geweest. We gaan dan uit van de criteria:
oorspronkelijkheid en perfectie van vormgeving, en oorspronkelijkheid, diepgang
en ontwikkeling van visie. Wie zich niets van deze criteria aantrekt, stelt Dobru
buiten elk referentie- en vergelijkingskader - zoals dat met god gebeurt - en kan dan
ook niet tot een positiebepaling van Dobru komen.
Nu moeten we niet denken dat de middelmatigheid van veel van Dobru's werk
haar oorzaak vindt in het feit dat hij een schrijver van volkspoëzie en volksverhalen
was. Literatuur voor het volk kent haar beperkingen, maar zij is niet per definitie
ongeslepen van vorm of oppervlakkig. De matige kwaliteit van het grootste deel van
Dobru's werk moet in verband gebracht worden met de verhouding tot zijn publiek
zoals die zich uit zijn werk en optreden laat destilleren: hij wilde weliswaar het
Surinaamse volk zijn eigen literatuur geven en het bewust maken van de potenties
van zijn cultuur (en vooral: taal), maar toch primair met als inzet: het bewust-worden
van de eigenwaarde, het afwijzen van elke vorm van knechting en onrechtvaardigheid
en het zich ontdoen van alle resten van een door het kolonialisme ingegeven
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combinatie met Dobru's beperkte mogelijkheden als
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literator - gemaakt dat hij de vormgeving van zijn werk sterk verwaarloosd heeft.
Dit wordt snel duidelijk als we kijken naar zijn bekende ‘Wan bon’ (onder andere
opgenomen in Dobru, 1982: 7):
wan bon
someni wiwiri
wan bon
wan liba
someni kriki
ala e go na wan se
wan ede
someni prakseri
prakseri pe wan boen moes de
wan gado
someni fasi foe anbegi
ma wan papa
wan sranan
someni wiwiri
someni skin
someni tongo
wan pipel

De eerste strofe geeft een eenvoudig beeld: Suriname/het Surinaamse volk bestaat
als een geheel van verschillende bladeren die tezamen één boom vormen. Toch zit
er iets vreemds aan dit beeld: een boom kent immers slechts één soort bladeren; een
manjaboom heeft geen bladeren van de guaveboom. De tweede strofe opent opvallend:
wan liba. Het volk van het stromenland Suriname voorgesteld als één rivier: voor
de hand ligt het niet, maar het kan. Someni kriki / ala e go na wan se: het grote aantal
kreken die alle naar één zee stromen. Het is als met de boom en de bladeren: de
bedoeling is duidelijk, maar het klopt logisch bezien niet. Kreken stromen juist in
alle richtingen, het is de rivier die naar de zee stroomt. De derde strofe: wan ede /
someni prakseri / prakseri pe wan boen moes de. Dobru bedoelt wat er staat: er zijn
zoveel gedachten dat er ook wel een goede onder moet zijn. Als idealist heeft hij
vermoedelijk over het hoofd gezien dat de opmerking bepaald niet complimenteus
klinkt. De vierde strofe, over de ene god en de zoveel manieren waarop wij hem
aanbidden, is als geschematiseerde weergave van de Surinaamse realiteit niet adequaat
te noemen. Als hij het godenpantheon van winti en de goddelijke incarnaties van
Vishnu in het beeld tot uitdrukking had willen brengen, was wan papa / someni gado
exacter geweest, en ook fraaier dan fasi foe anbegi. De laatste strofe is in de
metonymische parallellie van haarsoorten, huidskleuren, talen een direct inzichtelijk
geheel, aanspreekbaar en met ‘één volk’ als climax van een luistergedicht doelmatig.
Zo zien we dat Dobru's bekendste en voor zijn ideeënwereld ook sterkst
programmatische gedicht - hij liet het in vijf van zijn bundels opnemen5. - structureel
nogal rammelt. In Matapi vinden we heel wat sterkere gedichten, bijvoorbeeld het
zuivere liefdesvers ‘Als ik wist’ waarin de verliefde ik de
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natuur naar zijn hand zet, gelijk de ik uit Story's ‘Orfeu negro’ (uit Sarka, 1961) dat
gedaan had:
als ik wist
de paden, waarlangs je liep
ik zou anjisa's spreiden
in vele kleuren
zodat geen korrel zand
je voeten zou besmeuren
ik zou de mooiste bloemen
laten geuren
ik zou de zon laten schijnen
zo zacht
om je glimlach te omlijsten
ik zou een bries bevelen
je gang te wiegen
en de natuur vasthouden
op vandaag...

Ook het korte gedicht ‘Pina’ (opgenomen in Matapi) waarmee Dobru zich tegenover
zijn leraar Nederlands als Sranan-dichter bewees, is stukken sterker dan ‘Wan bon’.
Hij zal de ontstaanstijd, mei 1955, om het vroege jaar met terechte trots blijven
vermelden, Trefossa kwam immers eerst twee jaar later met Trotji.
Dagoe krasi
Dia dede
Gon piki
San j'e trede
Meti de.
San j'e kré
Gon n'e ié
Dia dede
San j'e frede.

We moeten ons ongeveer de volgende situatie voor ogen halen: de hond rukt aan de
ketting, het schot is afgegaan, het hert is dood. Er is vlees, de honger is voorbij, maar
het kind blijft huilen, de angst is er nog. Heel die wereld wordt opgeroepen in negen
korte zinnetjes die alleen het meest elementaire van de situatie aanduiden. De vraag
nu is, of we Aldert Walrecht (1970: 27 vv) moeten volgen in zijn interpretatie. Hij
zegt dat we er ook nog een oproep om de angst voor de toekomst van zich af te zetten,
in moeten zien; het geweer vertegenwoordigt de revolutie-gedachte, er is de troost
voor het volk dat pinaart en de belofte dat daar eens een eind aan zal komen. Walrecht,
die geen Sranan kent, baseert zich op een bron: de dichter zelf die vijftien jaar na
dato het gedicht interpreteert vanuit een denkwereld die zich, aldus Dobru's Wan
monki fri (1969), eerst na de ontstaansdatum van het gedicht ontwikkelde. Dat maakt
de interpretatie van Walrecht uiterst dubieus.
Het gedicht ‘Pina’ valt op door zijn indirecte wijze van oproepen. Latere gedichten
over de armoede zullen niet suggereren, maar onverbloemd noemen. In 1955 heeft
Dobru poëzie in zijn hoofd en het publiek kwam later wel. Als propagandadichter
had hij het publiek in zijn hoofd en de poëzie kwam achteraan hollen. Hele gedichten
zijn dan nog slechts te herkennen als poëzie in de verdeling van zinnen over korte
regels:
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hoelang nog
voordat onze intellectuelen
zullen beseffen
dat wij
er slechter aan toe zijn
dan zij
dat wij pinaren
dat wij al jaren en jaren
zitten te wachten
op verandering in ons ellendig bestaan

Dit fragment uit Tjasnet (1975) is op het gehoor niet te onderscheiden van een
fragment uit een politieke rede. Het gedicht ‘ik ben een neger’ uit Bar poeroe (1970)
behoort tot Dobru's bekendste:
ik ben een neger
kijk naar mijn lippen
kijk naar mijn neus
ik ben een neger
dit is geen leus
dit is een zekerheid
kijk dan naar mijn huid
ik ben een neger
dit is geen geleuter
enz.

Hoe belangrijk deze identiteits-bevestigende regels voor de creoolse massa ook
waren, als poëzie is het, om bij Dobru's woorden te blijven, geleuter, want het zit vol
met stoplappen, zinsvullers. (Veel beter als negerpoëzie is dan het Engelse
‘soul’-gedicht ‘hello januwa’ uit Boodschappen uit de zon (1982). Wanneer de vorm
wegvalt, dan blijft er niet veel meer over dan Dobru's intentie, gegoten in een
vormeloze hoop woorden, zoals onder andere een ander bekend gedicht laat zien,
het larmoyante ‘Het hoertje’ uit Dertien galgen (1973).
Het is al gezegd: in de keuze van zijn literaire middelen was Dobru een
pragmaticus. Daaruit kan dan ook verklaard worden dat hij in 1967 met een bundeling
kwam van zijn eerder in het dagblad ‘Suriname’ verschenen liefdesverhalen. Bos mi
esesi geeft elf tienerstory's (die overigens heus wel door menig volwassene gelezen
zullen zijn), compleet met reclames voor Glenn's Supermarket - Ren naar Glenn en de Gelderse rookworst van Gwamba.6. Het boekje lijkt qua vormgeving sprekend
op de pulplectuur die John Slagveer met zijn Moedervlek -serie momenteel op de
markt gooit en is ook inhoudelijk nauwelijks beter. Het geeft ons de eeuwige
combinatie van jongen plus meisje, plus de lachende derde (een vriend of groep
vrienden wier horizon bepaald wordt door fuiven, bioscoop en Parbodjogo's). De
dames zijn allemaal even mooi en prachtig en wanneer dit niet zo is - zoals in ‘Rita,
o Rita’ - loopt het verhaal ook prompt verkeerd af. De manspersoon is voorzien van
‘getrainde borst- en nekspieren’ (p. 28). Geen wonder dat bij zoveel volmaakts de
geliefden elkaar in de armen vallen als twee fietsen die tegen elkaar staan en elkaar
zo in evenwicht houden (p. 32). Aldert Walrecht (1970: 29) oordeelde over dit werk:
‘Het is een serie kuise moralistische liefdesverhaaltjes die een damesblad zoals
“Libelle” in Nederland waarschijnlijk niet eens zou accepteren. Alle spanning
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Dobru zijn verha-
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De bundel “Bos mi esesi” (1967)
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len voor tieners schreef, die nu in plaats van blanke dames waarover de vroegere
keukenmeidenverhaaltjes gingen, - kinderen van hun eigen volk zagen optreden.’
Een vergelijking met zijn tijdgenoten werkt hier ook met in Dobru's voordeel,
want Coen Ooft had met Spanhoek in 1958 al laten zien dat liefdesgeschiedenissen
ook heel anders op papier kunnen worden gezet. Nee, een revolutionaire Dobru: die
is in Bos mi esesi ver te zoeken.7.
Datzelfde geldt voor Paarweri; Bos mi esesi 2 (ook van 1967) dat Walrecht opeens
‘stukken beter’ vindt. Het is echter van hetzelfde laken een pak, dezelfde platte
burgerlijkheid, met dien verstande dat de mannelijke hoofdpersoon hier voor een
keuze tussen twee meisjes, twee zusjes nota bene, komt te staan - die natuurlijk allebei
weer mooi en prachtig zijn. Dobru trekt ze dan ook maar paarweri aan. We vinden
in het boekje de voorbode van het knietje-vrijen in de bus dat Rappa veertien jaar
later tot onderwerp van een verhaal zou maken, zoals veel van Dobru's passages door
Rappa zouden worden uitgewerkt.8. Dobru heeft school gemaakt, maar daarover later.
De schematisering van de intermenselijke verhoudingen van de twee deeltjes Bos
mi esesi vinden we ook terug in de verhalen van Wasoema(1967), in de novelle Oema
soso(1968) en in een verhaal als ‘Uit het leven van een popu’ uit De plee (‘WC’) en
andere verhalen (1968). Er kan geen vrouw rondlopen of gado Dobru froiti9., soms
krijgt hij het zelfs zo te pakken dat ‘het gewoonweg rommelde in mijn borstkas’
(Wasoema: 53). De vrouw is het wild en de man de jager, zo wil het grote publiek
het graag zien. Het is goed om te beseffen dat in het jaar van Oema soso, 1968, ook
een Surinaamse roman als Ferriers Atman kon verschijnen, waarin de verhoudingen
wel heel wat anders liggen. Maar laten we ons bepalen tot Dobru, die het machismo
tot cultus verhief: ‘Ik schaam me niet om te zeggen: ik heb waka-waka-ai. Ik zie de
schoonheid van mijn eigen volk’ (Wan monki fri: 50). Zeker heeft Dobru bijgedragen
aan het verzet tegen wat wel eens genoemd is: de censuur van de ontculturalisatie.
In Wan monki fri(1969: 49) zegt hij hoe eerst door toedoen van Nola Hatterman het
besef van schoonheid van neger en negerin doordrong.
Voor de Kreoolse meisjes ga ik steevast door de knieën. Voor hun fiere
houding: lang, slank, trots en donker. De kapsterzaken spruiten uit de
grond als paddestoelen. Maar het haar staat hen toch leuk, zo met de faja
isri behandeld. Wat je altijd bij de Kreoolse meisjes vindt is bille baja;
God heeft ze een ‘special brand’ gegeven. Net een komki so. Sommigen
hebben te veel, maar dat zal ook zijn nut hebben, denk ik. (id.: 50)
Overigens kunnen de laatstgenoemde boeken niet over één kam geschoren worden
met de twee deeltjes Bos mi esesi. Met name Wasoema, de bundeling van eerder in
de ‘Vrije Stem’ verschenen verhalen, behoort tot het beste proza dat Dobru geschreven
heeft. ‘Verhalen’ is eigenlijk niet het goede woord. Het zijn in feite reportages die
in wekelijkse afleveringen verschenen met als verslaggevend-ik Dobru.10. In zijn
niet-fictieve proza is Dobru mijns inziens altijd op zijn sterkst, zowel in Wasoema
als in Wan monki fri. Als Dobru fictie schrijft, dan breekt er iets, dan is de vaart eruit.
De verhalen in zowel De plee (1968) als Abango (1980) hebben zelden een
bevredigend plot en overtuigen stilistisch niet. Het valt in Dobru's proza op dat het
die typische trek vertoont van veel zogenaamde Derde Wereld-literatuur om veel
bladzijden gevuld te zien met discussies tussen de hoofdpersonen, men denke maar
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aan een Avonden aan de rivier (1969) van Benny Ooft, Strafhok (1971) van Vianen,
of Duisternis over Jacmel (1981) van de Haïtiaan Métellus. Het
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is een beetje wrang dat juist het zwakke Abango Dobru's eerste werk was dat door
een uitgeverij werd uitgegeven. Slechts wanneer Dobru zich direct laat leiden door
gegevenheden uit de creoolse traditie zoals met het titelverhaal van Abango, of
wanneer het dyarileven hem inspireert zoals in het titelverhaal van De plee, ontstaat
een qua verhaalgegeven bevredigende vertelling. In andere gevallen lijkt Dobru een
hemd aan te trekken dat hem niet zit; met name zijn kerst- en nieuwjaarsverhalen
druipen van sentimentaliteit.
Ook in Wasoema is het het leven rond de pras'oso's dat Dobru tot vertellen zet en
wat hij ervan gemaakt heeft, behoort tot het beste rond dit onderwerp. De
peetvaderfiguur van Bigi Dorsi, de verpauperde wagiman Ba Tjali, de reus Nellius
Meid (bijgenaamd Spanjoro) met zijn oneindige reeks affaires, de vrouwen met hun
onregelmatige bezoek: het is een curieuze stoet die voorbijtrekt en één die zeldzaam
levendig getekend wordt. De armoede, het gebrek aan hygiëne, de stank, het onrecht,
de sociale ellende: ze worden bijna mooi door Dobru's pen.
Geeft Dobru in de korte Sranan-prozastukken van Matapi veel van de orale
verteltechniek11. - een aspect dat eens grondige studie verdient -, in Wasoema en in
de dichterlijke tegenhanger ervan, de sociale protestpoëzie uit Koenoe (1968), schildert
hij het leven van de stadscreool, meelevend in in letterlijke zin. Misschien is het waar
dat Nel Bradleys Obia a no'f joe, no spit na ini (1968) heel wat geesten in beroering
bracht, maar dat de wintiprei daarvóór geen serieus onderwerp van literatuur was
(Walrecht, 1970; 51), wordt weersproken door Dobru's schets ‘Mis Mien e siki: a
kir' a geloof foe na prasi’ uit Wasoema. Met de doorbreking van het taboe op het
naar buiten brengen van het bakadyarileven, doorbrak Dobru ook het taboe op
wintidinges en dat is geen geringe verdienste. De levendigheid van vertellen waarmee
hij dat deed, bereikte hij onder meer door - anders dan in Bos mi esesi - de dialogen
grotendeels in het Sranan te zetten. Hele verhalen in het Sranan schrijven durfde hij
niet aan. Als pragmaticus kende hij de problemen van het publiek met het lezen van
Sranantongo. Cairo (1984: 35) heeft vermoedelijk gelijk als hij schrijft:
Men wilde het koopkrachtige publiek wel met het eigene konfronteren,
maar de bovenlagen van de maatschappij (die men aan de ene kant aanviel
vanuit de ‘armoede-story’ en die men anderszins broodnodig had vanwege
‘moni’) mochten toch weer niet echt opgezadeld worden met die kromtaal
van de domprater op z'n bakadjari, z'n proletariaatserfje.
Dobru's taalstrategie is een uiterst behoedzame geweest. Zijn Srananproza heeft met één uitzondering12. - de tweeëneenhalve bladzijde van Matapi nooit overschreden,
zijn Sranan-poëzie beoogde niet de conserverende en reactiverende functie van de
taal van Slory en Cairo en zijn Surinaams-Nederlands bleef altijd binnen de grenzen
van de ABN-grammaticaliteit. Dobru was geen Sranan-voorman als Trefossa, Bruma,
Doorson, maar dit wil nog niet zeggen dat zijn verdiensten als Sranan-propagandist
niet minstens even groot zijn geweest. Hij was de wegbereider voor het materiaal
dat Michael Slory zou aandragen nadat deze in september 1970 in Suriname
teruggekeerd was en Dobru besefte dat ook. Hij zei, toen Slory nog in Nederland
zat, over zijn eigen Sranan-gedichten: ‘Als Slory terugkeert, berg ik mijn pen’.13.
Dobru's Sranan is - zeker in vergelijking met dat van Slory - eenvoudig. Maar juist
door de bevattelijkheid van zijn luisterpoëzie heeft hij velen bereikt en heeft zijn
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Sranan voor velen de stimulans kunnen betekenen die Trefossa met zijn Trotji slechts
voor enkelen had. En iets vergelijkbaars geldt voor zijn Surinaams-Nederlands: hij
bereikte velen door een herkenbaar proza te etaleren, dat wil zeggen niet te ver van
het ABN af, maar toch - met name in de
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dialogen - met een eigen Surinaamse tint. Niet weinigen leerden van hem de
mogelijkheden om in het Sranan of Surinaams-Nederlands te gaan schrijven.
Zijn belang voor de literatuurgeschiedenis is echter groter geweest en niet licht te
overschatten. Hij stimuleerde velen tot publiceren, maar, we moeten ook nuchter
zijn: zijn principe van ‘laat duizend bloemen bloe en’ heeft ook veel epigonen
opgeleverd. Laten we echter niet vergeten dat ook een Shrinivâsi van hem de push
kreeg om zijn werk uit te geven (en deze was niet de enige die een gedicht aan Dobru
opdroeg). Daarnaast moet genoemd worden de energie die hij investeerde in de
bundeling van schrijvers rond ‘Moetete’ en de public relations-taak die hij voor de
jonge Surinaamse literatuur vervulde met zijn voordracht voor Surinaams en
Caraïbisch publiek.
Maar misschien is toch het allerbelangrijkste geweest zijn invloed op het volk dat
zijn eigen taal nog als inferieur aan het Nederlands zag. Dobru, zelf een late vrucht
van de Wie Eégie Sanie-beweging, heeft waarschijnlijk meer voor het Sranan betekend
dan deze hele beweging bij elkaar. Van zijn activiteiten aan het taalfront doet hij
verslag in zijn Wan monki fri; bevrijding en strijd (1969).
Dobru is verslaggever èn stuwing van zijn tijd geweest en het is zowel als
tijdsdocument, als als eye-opener dat Wan monki fri waardering verdient. Het is een
van de boeken met een Sranan-titel waarmee men toen nog met zo direct raad wist,14.
maar die, vlot verteld in de gangbare leestaal, wel gelezen werden en hun invloed hoe moeilijk meetbaar ook - deden gelden. Het boek is een persoonlijke documentaire
van het Surinaamse nationalisme en in zijn stijl verraadt het de betrokkenheid waarmee
het werd geschreven. We citeren de laatste zinnen van het tiende hoofdstuk (p. 63):
Het Volk gaat eens allen die in deze periode hebben meegeregeerd, allen
die in deze periode hebben meegegeten, het volk gaat ze allemaal wegjagen.
Het Volk moet slechts de ogen open gaan. God geve dat het snel gebeurt.
Amen. Nu jij.
De aanspreekbaarheid van het boek zit hem deels in de schematisering van de
maatschappelijke (mondiale) verhoudingen waarop het is gebaseerd. Zijn begrip van
revolutie was voor velen niet eens zo onacceptabel, omdat het in wezen op het
christendom was geïnspireerd. In een artikel in ‘Omhoog’ (1973) schrijft hij: ‘We
zullen wel op onze hoede moeten zijn om aan dat woord “revolutie” niet de eenzijdige
betekenis te geven van opstand, gewapend geweld en baldadigheid’ en later in het
artikel haalt hij de scripturist Oscar Cullman en de verhouding van mens tot god
erbij.
Dobru was geen diep denker, hij was de man van de aanspreekbare idealen. Hij
was geen sceptisch denker als de Nigeriaanse Nobelprijswinnaar Wole Soyinka die
een begrip als négritude verwierp met als afdoende argumentatie: de tijger laat zich
ook niet uit over zijn ‘tijgritude’ (vergelijk Dwarkasing, 1986). Dobru was juist de
man van het trotse ‘Ik ben een neger’. ‘Wij maakten slogans en bralden die uit, om
gehoord te worden. Wij moesten gehoord worden.’, schrijft hij in Wan monki fri (p.
56). Het is slechts met deze wetenschap van een kunst en een idealisme in de
verdrukking, dat bepaalde trekken in het werk van Dobru inzichtelijk en ook
acceptabel worden.
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Met dit idee van overcompensatie in het achterhoofd kan voor ons iets duidelijk
worden omtrent Dobru's nationalisme. Wat de politieke betekenis ervan is geweest,
moeten anderen maar uitmaken. Wat wij hier allereerst kunnen vaststellen ten aanzien
van de verwoording ervan, is dat nationalisme bij Dobru gespeend is van elke
relativering. We bedoelen dat met eens zo-
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zeer de chauvinistische trek dat alles wat een Surinamer doet mooier en beter is dan
wat een persoon van elke andere nationale doet: ‘Ik luister anders wel graag naar
hindostaanse muziek, het is immers een stuk Suriname’ (Paarweri: 3) is typische
Dobru-logica (die trouwens meteen duidelijk maakt dat hij eigenlijk niet van
hindostaanse muziek hield). We bedoelen dat nergens ook maar iets blijkt van een
besef van de gevaren die in zijn toch wel erg kortzichtig en naïef gepresenteerd
nationalisme schuilen, noch in zijn poëzie, noch in zijn beschouwend werk. Waarin
de combinatie van nationalisme en verheerlijking van grote leiders kan resulteren,
is blijkbaar niet bij Dobru opgekomen. Zijn kritiek in Wan monki fri op het
functioneren van Johan Pengel verhinderde Dobru niet te pleiten voor een sterk
leiderschap.15. Zijn grenzeloze bewondering voor Eddy Bruma wordt in hetzelfde
boek genoeg duidelijk16. en in Paradise (1981) noemt hij Bruma in één adem met
figuren als Mao, Gandhi, Castro en Martin Luther King. Enkele regels uit dezelfde
bundel van de poëzie voor Kim II Sung, de leider van ‘the socialist paradise’ Korea:
kijk hem aan
schrijf elk woord dat hij zegt
revolutie
vang zijn denken
volg zijn voetsporen
let op al zijn bewegingen
rekonstruktie
de zon van de natie loopt en preekt
dwars door het land
reunificatie
schrijf op
kijk hem aan

Dit is natuurlijk je reinste persoonsverheerlijking.
Zo te zien heeft Dobru pas laat - na Suriname's onafhankelijkheid - beseft dat zijn
bewondering voor staten als de democratische volksrepublieken van Korea, China
en Cuba niet te rijmen is met het nergens in een breder internationaal verband
geplaatste nationalisme zoals dat in met name Wan monki fri tot uîtdrukking kwam.
In het gedicht ‘Cuba Angola’ van 1976 (opgenomen in Festival, 1978) komen we
de regel tegen ‘we are a patria of three continents’, maar we moeten ons niet vergissen:
met internationalisme heeft dit mets te maken. Het woord ‘vaderland’ is in zijn
metaforisch gebruik met het vaderland uit Dobru's nationalistische gedichten. In
hetzelfde jaar 1976 verschijnt trouwens de herdruk van Wan monki fri (in Dobru's
prozaverzamelbundel Tori boto).
Revolutie is voor Dobru altijd een nationaal begrip geweest. In het voorwoord tot
Paradise spreekt hij over ‘nationalist and socialist revolutions’. In zijn literaire werk
is er wel de internationale solidariteit, zijn meeleven met verwante naties. Maar in
de vijf Engelstalige bundels17. waarmee hij zijn werk internationaal uitdroeg, ging
het merendeels om vertalingen van nationalistische poëzie. Dobru's gedichten zonder
zijn voordracht missen een essentiële dimensie; de vertaling haalt dan nog een
dimensie weg en geeft ze in al hun oppervlakkigheid bloot - internationaal onderkende
men die ook.18. Daar komt bij dat hij in de gedichten over andere landen zelden de
eigen herkenbare toon weet te treffen: internationalisme was - anders dan bij een De
Kom - wezensvreemd aan zijn ziel. Hij blijft dan cirkelen in het internationaal
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gangbare strijdidioom, met als dieptepunt de semi-maoïstische uitspraken over
kameraad Kim II Sung.
Moeten we nog een balans opmaken? Welnu, kort dan. We zijn begon-
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nen met het aanduiden van vier constanten: volksmassa, creool-zijn, nationalisme
en revolutie. We hebben gezien dat hij in voordracht, verstechniek en gedachtengoed
herkenbaarheid heeft gesteld boven vernieuwing en uitdieping. Waarin zijn betekenis
lag, is hopelijk duidelijk geworden. Hij heeft zich in dienst gesteld van de allereerste
woorden uit zijn eerste bundel Matapi: ‘wiki Srananman’. Als dichter voor het volk
is hij geweest wat hij in de laatste strofe van ‘Ik wil geen strand zijn’ zegt:
Ik wil een hamer zijn
om te beuken
op konservatisme en
kolonialisme
in naam van progressie
en nationalisme.
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Eindnoten:
1. Onder meer Shrinivasi overkwam dit met het gedicht ‘Eén plek maar’ uit Anjali (1963).
Mededeling van Shrinivasi.
2. Theater Unique, Paramaribo, 10 februari 1987.
3. Het eerste doet hij in het gedicht ‘ik wil geen strand zijn’ uit Matapi (1965), het tweede stelde
hij tegenover Shrinivasi.
4. Nog in Dertien galgen van 1973 spreekt Dobru over de principieel-conservatieve VHP van
Lachmon en de onmogelijkheid van een samenwerking.
5. Matapi (1965), Flowers must not grow today (1973), Festival (1978), Revolution and love in
the sun (1981) en Boodschappen uit de zon (1982).
6. Dobru heeft zich overigens later van deze advertenties gedistantiëerd. Zie Walrecht, 1970: 29.
7. Men zou kunnen opmerken dat er iets meer aan de hand is: al in het eerste verhaal is de
milieuschets van de twee hoofdpersonen typerend Dobru: hij komt uit een groot gezin dat door
de moeder met de verdiensten uit wassen en strijken voor Hollanders op de been wordt gehouden
omdat de vader als wakaman rondflaneert; zij komt uit een vaderloos gezin, moeder is
schoonmaakster. En op pagina 23 komt toch ook even iets meer Dobru om de hoek kijken,
wanneer de jongen op de vraag van zijn schoonmoeder of hij naar Holland gaat, antwoordt:
‘Nee, wat zou ik daar moeten zoeken?’. Maar vergelijkbare schetsen komen ook bij anderen
voor, bijvoorbeeld in Oofts verhalenbundel Spanhoek.
8. Vergelijk pagina 4 van Paarweri met Rappa's verhaal ‘Spieren in de bus’ uit Opa Djannie en
andere verhalen (1981). Verder pagina 51 van Wan monki fri (over een bijna-aanrijding
veroorzaakt door een wandelende schoonheid) met de pagina's 132-133 van Rappa's ‘Sranan
sa wini’, eveneens uit Opa Djannie. Dan nog pp. 33-34 van Wan monki fri (over Sranantongo
praten en de culturele brainwash) met p. 51 van Rappa's Fromoe Archie (1984).
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9. Variatie op de slotregel van het gedicht ‘Oema soso’ uit Oema soso (ook in Boodschappen uit
de zon: 19).
10. Hoezeer overigens Dobru zich met de ik uit zijn fictieve proza geïdentificeerd moet hebben,
blijkt wel uit het feit dat in Paarweri (p. 12) aan de ik-figuur gedichten van Dobru (uit Matapi)
worden toegeschreven, terwijl deze ik toch de naam Ronald Dors (men lette op de beginletters)
draagt (p. 15).
11. Edgar Cairo (1984: 51) wijst op het klassieke tweegevecht tussen de giganten P'pa Kraw en
Dreba f'Linsé in ‘Manfetti: wan foe wan’ uit Matapi.
12. De historische vertelling ‘A feti foe Gado sabi; Boni vs. Fourgeoud’ in Moetete 2 (december
1968: 2-10) is een vertaling van een stuk uit het beroemde boek van Stedman (overigens zonder
dat dit vermeld wordt). Blijft over: een Anansitori opgenomen in zijn Anansi-tori's (1979:
26-31). Men begrijpt dat het onjuist is wat Henk Doelwijt in een bespreking van dit boek stelde:
‘Hij gaf een verzameling Anansi-Tori's uit, die op zichzelf wel goed zijn, behalve waar hij trouw aan zijn principes - maar niet prettig leesbaar overgaat op het sranantongo’ (cursivering
van mij - MvK). Vergelijk ‘Dobru bar slecht’ in Tori 1/9, 1979. Ook niet duidelijk is overigens
waarom dat verhaal in het Sranan niet goed is.
13. Mededeling van Michaël Slory.
14. Mededeling van Shrinivasi.
15. Wan monki fri: 6-9. Voorwoord tot Dertien galgen (1973).
16. Op de vraag in een interview wat hij fout vindt aan Bruma antwoordt hij na lang gepeins: ‘Ik
zou het niet weten.’ Zie ‘R. Ravales Suriname's grootste idealist’ in Tori 1/8, 1978: 22-24.
Vergelijk p. 23.
17. Flowers must not grow today (1973), 25 (1975, deels ook in andere talen), Festival (1978),
Paradise (1981) en Revolution and love in the sun (1981).
18. Mededeling van Shrinivasi.
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Colonialism and the author: Albert Helman's ‘Hoofden van de
Oayapok!’
H. van Neck Yoder
Truth can only be found in contrast... In as much as his art seeks to reflect
reason and justice, the artist (is an) enemy of every collectivity.
Carry van Bruggen (10, 48)1.
In 1957, Albert Helman accompanied a scientific exploration into the rain forests of
Surinam, a journey which deeply affected his identity as author and his relationship
to his Surinam origins. More than twenty years later, he published the journal which
he kept on this exploration, Het eind van de kaart. In it he deplores how ‘European’
he had become, how like a ‘stranger’ he felt in the country of his ancestors (Helman,
1980: 47). Related to the native Indian people on both his father's and mother's side,
the author had spent numerous childhood vacations with his relatives in the rain
forests (Helman, 1984 b: 6). Now returning after an absence of close to forty years,
Helman (1980: 87) describes his grief over his inability to make meaningful contact
with these people whose spirit of independence he had always deeply admired:
How stupid of me not to know more than five or six...Oayana words. Here
I am with all those years wasted on Ulfila's Gothic and Panini's Sanskrit,
and with my belly full of Ruusbroeck's Middle Dutch.
Because he sees himself as a ‘Europeanized’ outsider, he assumes that they see him
also within the colonial dichotomy of the civilized versus the primitive.2. He is
therefore moved when the Indians appear to approach him without any prejudice and
even more so when their actions express that they certainly are not savages. At one
point several Kalinja men treat his legs which had become infected. Few words are
exchanged, but Helman feels inexpressable gratitude for their generosity and a humble
recognition of their medical expertise. But an even more moving encounter takes
place when he briefly visits a small, desperately poor Trio settlement, as poor a
village as he has seen anywhere. There, among seemingly deserted dwellings, he
meets an old woman. She points to herself and says, ‘Kribisi’ (Caribbean), and to
his astonishment determines immediately that ‘you are one of us’ (Helman, 1980:
170). At the moment that he becomes aware of the extent to which he had internalized
the Western view of ‘the other’ - inferior, savage, primitive - and the extent to which
this colonial vision controlled his view of this woman, he realizes that she has a
qualitatively different perspective. With great emotion, Helman (1980: 175) describes
the effect of seeing himself through her:
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I am no Jonger an author.....I have become a different person in whom the
last remnants of faith in the superiority of Western civilization have totally
been destroyed.....The wilderness has taught me who and what I am.....This
individual being, this ‘I’ that distinguishes itself...from all else is only
appearance.....A person...only exists with and through his fellow human
beings, by the grace of ‘the others’, no matter how primitive.
This journey, Helman (1980: 175) writes in his journal, was not only a physical
venture deep into the country of his origins; it was a spiritual journey into the essence
of his own identity: ‘Internally, I am again a “savage”’.
The intensity of his response to the native Indians' view of him and the decision
to publish his journal almost 25 years later should be understood within the central
concern of his literary work. Looking back on his career and his oeuvre in 1984,
Helman (1984 b: 24) asserts that he has ‘used his pen to open the eyes of (the Surinam
people) to the real situation...to fight colonialism that has dominated the thought
patterns of my “own” people’.3.
But, on the other hand, beginning with Zuid-Zuid-West in 1924, Helman also sees
himself as the non-western, the ‘other’, adressing the European readers within the
colonial context. Gert Oostindie (1986: 111) writes that for someone like Helman
finding his identity is inseparable from determining his position within colonial
relationships, in Zuid-Zuid-West, the narrator, who seems to speak for Helman,
introduces the European reader to Surinam's different peoples and describes his youth
among his Carib relatives in the rain forest. The novella concludes with the narrator
chiding his readers for their cruelty as colonialists: ‘You have been thieves for
centuries’ (205). Calling the readers ‘bastards’ (‘schurken’, 205), the narrator clearly
sides with the victims of colonialism in sharp opposition to the reader.
The perspective from which the narrator viewed his European reader in
Zuid-Zuid-West in 1924 is distinctly different from that of a recently published
novella, Hoofden van de Oayapok! (1984) which has received scant critical attention.
Helman's opposition to western superiority, to colonial exploitation, and to racism
is still as sharp and vehement as ever. Yet the narrative perspective has clearly
changed, a change that may be understood within the context of the epiphany in the
wilderness, that moment of recognition of the unity between his westernized self and
the savage, the ‘other’.
Hoofden has a unique narrative structure through which the author leads the
European readers to define themselves not in opposition to ‘the other’ (civilized
against savage), but, instead, to view themselves as both ‘we’ and ‘you’, as both
civilized and savage, a perspective that undercuts western ideology. John Berger has
argued that our perspective, our way of seeing, does not depend on the object we
view but on what we believe, what we consider normal and natural, on our ideology.
Berger (1985: 9) stresses that seeing is never just looking. Instead, what we see is
‘the relation between things and ourselves’. Writing for a European readership,
Helman disturbs the reader's ‘normal’ way of seeing the non-civilized as object to
be judged.4. He is not alone in his attempt to make the reader see the world from a
distinctly non-European perspective. However, in Hoofden, Helman tries to do
something unique: to create a structure through which the European readers see
themselves from a perspective outside western ideology, from a perspective that is
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viewed him as ‘one of us’.
Hoofden is organized chronologically, falling into two parts. The first part,
approximately four-fifths of the book, covers about a year and a half in the
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life of Malisi, a young man of the Oayampi, a people who live deep in the tropical
forests of what is probably Surinam.5. The story begins with Malisi's return to his
ancestral home from which a white missionary had taken him to Europe 15 years
ago. Because Malisi had been an orphan and the surviving member of twins, the tribe
had feared him as a curse.
On his return to the Oayampi, Malisi pleads for acceptance, arguing that his western
knowledge will be ‘useful’ (19). The tribe is plagued by problems of poverty and
illness, and is rapidly diminishing in numbers. He gains the trust of Taliapo, the
chief, who, unlike the other elders, recognizes the role western knowledge can play
in the tribe's survival. But the chief soon dies and Okinaike, the new chief, is more
typical of the tribe in his rejection of western science in favor of traditions handed
down orally for generations.
Malisi gets initiated and marries Akontina with whom he is deeply in love.
However, after a year she dies in childbirth, and their child is stillborn. Afterwards
he blames himself because he knew that western medicine could prevent Akontina's
death and that of their baby, he did not have ‘the courage’ to go against the pujai,
the Medicine man, who forced him to follow the ‘prescriptions that have been
considered the best since people can remember’ (47). He decides that he can no
longer accept the authority of the elders and that he can no longer tolerate the Oayapk,
the river in which the bodies of his wife and child become food for the fish (51).
Malisi looks at himself as a failure, for he has not been able to convince the tribe of
the advantages of western science - medical as well as agricultural. Grieving over
the loss of his wife, his child, his dream to belong to his own people, and angry at
his own failure to persuade the tradition-oriented fathers, he leaves for Europe, vowing
never to return.
The second part - Chapter Five - takes place forty years later, when the International
Association of Anthropologists is honoring their famous member Malisi - whom
they know only as Marius Renois - for his many publications and scientific expeditions
into the area of the Amazon, where he searched for ‘the Oayana, Palikoers, Oayampi,
Wai-wai’ (57). We learn that in the forty years it has taken Malisi-Marius to reach
the pinnacle of success, he has kept his own background, his Oayampi heritage, a
secret. Only now does he hint at his personal relationship to these people who, he
admits, have all but disappeared: ‘tribes which I have once known, from which - let
me admit it myself - I originate’ (58). During the ceremony, he breaks down, thinking
himself to be back among the Oayampi, and addressing the professors as if they were
the elders of his people: ‘Heads of the Oayapok, Grandfathers of my fathers. Have
I been so lacking in faith that you have never wanted to see me again?’ (67). After
a moment, he realizes the in appropriateness of his words and his vision. Embarrassed,
he apologizes: ‘Ladies and gentlemen, forgive me that for a few moments I was nog
myself and that Marius Renois, forgetting all scientific objectivity, identified himself
for one moment with a certain Malisi, a member of the Oayampi, for whom I have
been looking ever since I left him in tears on the shores of the Oayapok many years
ago’ (67). If Malisi failed to adjust to his own community, Marius appears all the
more succesful to assimilate into the scholarly community in Europe. But at the
moment that Marius is shown recognition as ‘one of us’ by the community of scholars,
he recognizes what he has lost: the people on whom his fame is based have ‘vanished
from the earth’ (58). He realizes that western science does not improve the fate of
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the victims of western expansion and colonialism: ‘Let us be honest and confess that
they have been hunted by the ethnologists, the scientists to whom I too belong’ (59).
Hoofden is a strong indictment of the belief in the neutrality of social scientists.
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Neither as Malisi, arguing with the Oayampi to accept western medicine, nor as
Marius, conducting his ‘objective’ scientific research, does the narrator manage to
make a difference to the fate of these vulnerable people, ‘decimated by the
consequence of their earliest but also their most recent contacts with western
civilization’ (59). Both as an insider and as an outsider, Helman's protagonist proves
incapable of being ‘useful’. Neither logic nor science can affect the colonial
relationships.
Malisi-Marius' failure can partially be explained by his intense desire to belong,
a desire which may have its psychological origin in the tribe's original rejection of
him when it feared him as a curse. First, as a child among the missionaries, he ‘tried
to do what they did and to learn what they knew...(and) did not want to stand out’
(15, 16). Now, upon returning to his own people, he tells them repeatedly, ‘I am one
of you’ (13); ‘my own people’ (16); ‘I want to be like you’ (37); I will do as you tell
me’ (30). He begs his tribe, ‘Take me back...for so long I have yearned for this
moment to embrace each of you’ (18, 20). But his western knowledge - medical and
agricultural - makes him different. His desire to share that knowledge makes him an
outsider and therefore ‘suspect’ (31). Finally he realizes that because his knowledge
makes him ‘a stranger’ (23) and because he cannot ‘unknow’ what he believes to be
true, he can no longer uphold their tradition. He believes that their ideology will
destroy them. Malisi learns that wanting to be useful and wanting to fit in are
irreconcilable desires.
Hoofden shows that the human impulse to belong contradicts the equally strong
desire ‘to decide for oneself what appears true and what appears false’ (26). Marius
mistakenly committed himself to western social science in his attempt to combine
his desire for a community with his search for truth. Helman's Oayampi scientist,
grieving over the disastrous failures of western science, hints in the end at an
alternative way of searching for the truth: ‘Exactly where science goes wrong, the
informed heart can get us back on the right track. If only people dare to give the last
word to the informed heart’ (62). Hoofden criticizes two ways of searching for the
truth - one by following tradition and obeying authority, the other by observing and
recording data, without emotional involvement. The reference to the informed heart,
however, points to a third kind of truth, revealed not in the story but in the structure
of Hoofden6..
To understand Helman's own vision, we have to look at how the message is
conveyed. In the introduction to Hoofden, Helman draws attention to the structure:
‘I wondered if there was possibly one way of telling a complex story that had never
been used before’ (5). Using as his narrative structure the formal address to a mass
audience, Helman creates indeed an unusual structure: a series of ‘real addresses
directed to a not impartial audience’ (6).
Hoofden consists of five speeches. The first four are given by Malisi to the elders
of the Oayapok; the last one is given by Malisi (now Marius) forty years later to the
anthropologists. Each discourse is a formal occasion in response to speeches or to
request action. Style, organization and to a certain extent even the content are
controlled by the formality of the occasion. Yet in each speech Malisi-Marius breaks
the rules, first because of his ignorance and later because of his emotional distress.
He often apologizes: ‘Please forgive me if I do not always use the right words’ (14);
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‘I indeed had forgotten that it is inappropriate to address women in our meetings’
(22); ‘Please forgive me.....I do not feel well. I am overpowered by emotions .....
Please forgive me’ (67-69).
But Helman gives us Malisi-Marius' speeches only. The audience's
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response has to be inferred from Malisi-Marius' words. Of course, Malisi-Marius
does have an audience, for as Walter J. Ong (1982: 171) points out, ‘In oral
communication speaker and hearer are present to one another’. Therefore, because
we are not given the words and actions of the elders nor of the professors, we have
to use our imagination. Helman's structural innovation lies in his manipulation of
the reader as participant: when Malisi addresses the elders, he addresses us, his
readers; and, when Marius addresses the professors, he addresses us also. We are led
to imagine ourselves as elders deep in the rain forests along the Oayapok, and later
as professors in an elegant auditorium of one of the universities in the Netherlands.
Through the narrative structure, Helman implicates us, the readers, in Malisi's
dilemma. The conflict within the story of Hoofden lies between Malisi-Marius and
the elders-professors, but on a rhetorical level the conflict lies between Malisi-Marius
and the readers, participants in the fictional dialogue. In the first four speeches, Malisi
attempts to convince us, in our role as elders, of the importance of western knowledge.
As readers we agree with Malisi, sharing his frustration over his disagreement with
us, the Oayampi elders. In other words, we as readers develop an ironic relationship
to our identity as elders. In the second part, we readers are members of the community
of anthropologists, a community most readers would be pleased to be part of,
especially since the social scientists honor Marius, whom we as readers - though not
as elders - already admire. We are probably much more at ease having exchanged
our identity of Oayampi elders for that of university professors. Helman may,
however, be playing on our determination as westerners to think of our ‘objective’
scientific method as superior to the ancestor worship of the Oayampi, and on our
belief in the scholar's innocence within in the colonial legacy of Europe. Our faith
in the superiority of the West is confirmed twice: first in the Oayampi's rejection of
Malisi and secondly in the scholarly honoring of Marius.
Our comfortable feeling as scholars is suddenly undercut, just before the conclusion.
Grieving over the disappearance of his tribe, Marius invites us to visualize the
Oayampi: ‘I see them in front of me, even here, the small settlements of ten to thirty
huts’ (60). He urges us to use our imagination: ‘Look! There they are
strolling.....Notice how carefully they use their words’ (60-61). As a scientist
addressing the scholarly community, Marius realizes that he has ‘to suppress these
(visions) now that I am standing here before you’ (61). As Marius loses contact with
reality and thinks himself to be back by the Oayapok, it is clear that the scholarly
audience thinks he speaks nonsense. But we as readers, unlike the professors,
understand why Marius breaks down. Having been elders, we know what he wants
us to see. And unlike Marius, we consider his breakdown not as something to
apologize for but as a genuine expression of his emotional pain. We now understand
the world from a perspective that is qualitatively different from that of the elders,
that of the scholars, and that of Malisi-Marius. We now have an ironic relationship
to our role as scholars, as well as to that as elders, yet we do not identify or side with
Malisi-Marius. We are fragmented into overlapping identities, our stable point of
perspective destroyed. We are readers, sitting at home reading Hoofden; we are
elders, adhering to the legacy of our forefathers; we are scholars, listening to Marius,
our colleague who seems to be overcome with emotion and begins to speak strangely
and inappropriately for this formal occasion; and we experience something new: a
perspective that goes beyond that of all three - reader, elder, and scholar -, a complex,
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his readers to stand outside their own colonial ideology.
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How do readers' complex perspective and the readers' ironic relationship to the
characters in the novella relate to the basic issues raised in the conflict of the story
of Hoofden?
A possible key to the relationship between meaning and perspective in Hoofden
lies in its contrast to De foltering van Eldorado, published a year earlier. Foltering
is a historical study of what Helman calls ‘Great Guyana’, an area on the Northwest
coast of South America that stretches from the Orinoco river in the Northwest to the
Amazon in the Southwest. Helman argues against the region's current political
separation (as part of Venezuela, Guyana, Surinam, French Guyana, and Brazil) in
favor of a unity that is based on geographical and ecological criteria. Foltering is a
sharp rejection of western ideology and Eurocentric historiography.
In Foltering, Helman's extra-European perspective is immediately clear; ‘This is
written from the point of view of the native’ (‘inboorling’) (7). The introduction
concludes with the author's confession that it has ‘taken him a lifetime of study,
thought, and experience...to be able to take off his European glasses through which
he had learned to see’ (8). The strong authorial presence and the apparent rejection
of the conventions of objective scholarship are striking. Though thoroughly researched
with an impressive bibliography, Foltering has few footnotes and does not include
any references to sources within the text. In Edgar Cairo's words (1983), ‘the relation
between facts and sources is lost’. The reader has to take the author's words as true.
Forcefully, Helman argues his interpretation: ‘The total integration of these countries
is not only desirable but also possible.....No human power can keep separate what is
in nature and origin one’ (466).
What is, however, even more puzzling is that after 466 pages of persuasively
argued prose, the author wonders ‘what the western reader can do with all this’.
Undermining his own role as historian, he concludes that no social scientist is able
to make the western reader understand colonialism to the extent that the writers can
(467). Having written a history of a colonized region from the perspective of the
colonized, Helman now expresses his doubt that such a work and such a perspective
can affect the European who has not experienced colonialism. Helman here questions
the role that the historians, sociologists, anthropologists (even those who write as
non-westerns) have played in maintaining colonial relationships.
He concludes that to gain insight into their own colonial attitudes towards ‘strange
and little known peoples’, his readers have to go to literature, specifically to
Shakespeare. For Helman argues that ‘no one has presented the superior attitude of
the white person toward the colored person, considered uncivilized and inferior, with
as much empathy and insight as Shakespeare’ (467). To Helman, The Tempest, the
drama of Prospero and Caliban, is the epitome of the image of human relationships
within a colonial ideology. He refers to Caliban's modern day descendent as the ‘wild
man from hell’ (‘wilde helleman’) (468), creating a play on words with his own name
and thereby calling attention to his own role as a poet, as ‘other’, as visionary, and
as savage, a reference which points forward to his next work, Hoofden.
Hoofden clearly is intended to be read within the context of Foltering. Published
with the same distinctive red-orange cover and beige lettering, Hoofden states on the
back that it is a poetic rendition of Foltering. It reworks the ethnographic information
given in Foltering. In fact, some of the words spoken by characters in Hoofden are
the same as those written by the author in Foltering.7.
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social scientist has no effect on the way Europeans look at
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‘the other’. The conclusion of Foltering and the internal and external similarities
between Foltering and Hoofden point to the author's interest in exploring the
relationship between ideology, social science and fiction in his desire to make his
European readers understand their own role within colonial relationships. In his
desire to ‘revise...the story of us...and of you’ (468), Helman indicates his preference
in favor of imaginative language over that of the argument.
Frank Martinus (1977: 4v) has argued that the search for integration - both within
the individual and within the community - is a central theme within Helman's work.
As we have seen, the protagonist of Hoofden is driven to be ‘one of us’, to be
integrated within a community - as a child among the white missionaries, as a young
adult among the Oayampi, and finally as an old man among western social scientists.
Helman shows us that the instinct to fit in had destroyed Malisi's personality and
thereby his desire to be ‘useful’. ‘Marius’ has repressed ‘Malisi’, his ‘otherness’, for
to assimilate means upholding the colonial myth of the dichotomy between savage
and civilized, between ‘them’ and ‘us’, between outsiders and insiders.
Hoofden together with Foltering is Helman's Testament.8. Together they narrate
the cost of upholding a colonial ideology: the genocide against native peoples and
the disintegration of the individual. Yet by inscribing the reader inside Hoofden, the
author, in effect, affirms his belief in the power of the imagination to guide us to a
humane community. Hoofden is an argument for the ‘usefulness’ of the artist: for by
appealing to our imagination the artist can teach us to look for the truth in our heart
- in our ‘informed heart’. As a writer, Helman makes us experience what he as a
historian could only state: that in our acknowledgement of our individuality - of our
otherness - lies our only hope to become ‘one of us’.
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Eindnoten:
1. All translations from Dutch into English are my own.
2. For discussions about the centrality of this dichotomy in our western imagination, see Baudet
(1976), Gates (1986), Said (1979).
3. Frank Martinus (1977: 14) points out that such an interest is not always appreciated ‘at home’.
4. For an analysis of the way European writers have represented the non-western world, see Pratt
(1982 and 1986).
5. This is the actual name of one of the tribes that Helman visited on the 1957 expedition. During
this visit, Helman met a thirteen year old Oayampi orphan whom he took along to be raised in
Paramaribo. The Oayampi believed that because she was an orphan she carried a curse. (Helman,
1980: 154)
6. I assume that with his ‘denkende hart’ Helman alludes to Bettelheim's The Informed Heart.
7. For example the translation of Black Elk's prayer is used in Hoofden (34) and is also part of the
text in Foltering (448). For the original, see Neihardt (1972: 205 and 278).
8. Helman (1983: 8) calls Foltering his ‘testament’.
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De bacovencultuur met gouvernementssteun in de jaren 1905-1910
Adriaan van Putten
Regeringssubsidies om de bedrijvigheid te stimuleren zijn tegenwoordig
geen onbekend verschijnsel. De resultaten van deze subsidies voldoen
echter lang niet altijd aan de verwachtingen. Iets dergelijks deed zich voor
rond de economische stimulering van een bacovencultuur in Suriname in
de jaren 1905-1910.

Inleiding
Eén van de weinige auteurs die publiceren over de sociaal-economische verhoudingen
in het 19-eeuwse Suriname is P.C. Emmer. Naar zijn mening leidde de afschaffing
van de slavernij in Suriname in 1863 met tot een economisch-liberale maatschappij,
maar tot een verstrengeling van overheid en bedrijfsleven. Na 1863 begon het
Surinaamse gouvernement de economie te sturen en te stimuleren in plaats van zich
te onthouden van ingrijpen in het economisch proces volgens de in dat tijdperk
vigerende liberale laisser-faire, laisser-aller principes. Dit brengt Emmer (1984:215)
tot de uitspraak, dat wat betreft de sociaal-economische situatie die toen in Suriname
bestond, niet Adam Smith met ‘The invisible hand’, maar Marx het gelijk aan zijn
zijde heeft.
Onder ‘The invisible hand’ verstaat Smith het ondoorgrondelijk proces, volgens
hetwelk het nastreven van het eigenbelang naar zijn mening in het economisch leven
bijdraagt tot het algemeen belang.1. Omdat hij eigenbelang ziet als de voornaamste
drijfkracht van het economisch proces meent hij dat het algemeen belang slechts
gediend is bij vrije concurrentie. Dit in tegenstelling tot de theorie van Marx, die
meent dat slechts de van staatswege geleide economie leidt tot het algemene belang.
De liberale ideologie ging uit van de gedachte, dat afschaffing van de slavernij zou
leiden tot een verlaging van arbeidskosten en een verhoging van de
arbeidsproduktiviteit in de export landbouw. Slaven werden immers op kosten van
de eigenaren onderhouden, terwijl vrijgelatenen in loondienst in hun eigen onderhoud
moesten voorzien. Marx daarentegen onderkende, dat in dun bevolkte gebieden vrije
loonarbeid de produktie van exportgewassen niet lonend maakt. Dit deed na de
afschaffing van de slavernij een verstrengeling van overheid en bedrijfsleven ontstaan.
(Emmer, 1984:216)
Dit artikel behandelt de vervlechting overheid - bedrijfsleven in de periode waarin
A.W.F. Idenburg gouverneur van Suriname was, de jaren 1905-1908.
In de eerste decade van deze eeuw traden er drie energieke gouverneurs op, die
met visie en met grote betrokkenheid ten aanzien van land en volk van Suriname
hun beleid gestalte gaven. Het waren achtereenvolgens
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Lely (1902-1905), Idenburg (1905-1908) en Fock (1908-1911). De affaire waarover
dit artikel handelt, speelt zich voornamelijk af in de periode Idenburg. Over hem als
gouverneur van Suriname is heel weinig gepubliceerd. Alleen C. Fasseur, die behoort
tot een jongere generatie van specialisten in de overzeese geschiedenis, en G.
Puchinger schreven een schets van Idenburgs levensloop. (Fasseur, 1979: 265-268,
Puchinger en De Bruin, 1985: 34). Fasseur wees er in het Biografisch woordenboek
op, dat Idenburg als gouverneur van Suriname de tropische landbouw bevorderde,
het opiumen overmatig alcoholgebruik tegenging en een verordening instelde op de
zondagsrust. Ook zijn schets is echter - wat logisch is in een naslagwerk met
levensschetsen - vrij globaal. De opmerkelijke initiatieven die onder Idenburgs leiding
genomen werden komen bij Fasseur niet aan de orde. Puchinger meldt over Idenburgs
Surinaamse periode, naast dezelfde punten als Fasseur, dat hij zwaar tilde aan zijn
taak als gouverneur, zich beklaagde over de zijns inziens geringe inzet van het
ambtelijk apparaat dat hem ten dienste stond en dat hij van zijn solidariteit met de
plaatselijke bevolking getuigde door de kerkdiensten van de Evangelische Broeder
Gemeente te bezoeken.

Gouverneur Idenburg en de bacovencultuur
De planters verzochten en verkregen rond de afschaffing van de slavernij hulp van
de Nederlandse regering bij het totstandbrengen van contractimmigratie, omdat was
gebleken dat alleen via officiële overeenkomsten op regeringsniveau behoorlijke
werving zonder mogelijke diplomatieke verwikkelingen tot stand kon komen.
Sindsdien waren de planters eraan gewend, dat de overheid zich voor hun belangen
inzette.
In 1905 was de cacaocultuur als gevolg van de krullotenziekte en de verstening
in de cacao in verval geraakt. De waarde van de cacaouitvoer daalde in de jaren
1901-1904 van 2,3 miljoen tot 500.000 gulden (De Kom, 1975: 122). Er was dringend
behoefte aan landbouwprodukten die voor export geschikt waren,2. en de Koloniale
Staten beraadden zich op maatregelen om de kwijnende landbouw te steunen en
nieuwe bestaansmogelijkheden voor de bevolking te zoeken. Op dit punt heeft
gouverneur C. Lely initiatieven genomen, die door zijn opvolger A.W.F. Idenburg
nader werden uitgewerkt.
Toen Lely zijn ambt aanvaardde als gouverneur was zijn eerste zorg om een
antwoord te vinden op de cacao-crisis. In de archieven van het ministerie van Koloniën
bevindt zich Lely's voorstel om als vervangend export-produkt voor cacao, de bacove
te overwegen. Op grond van gegevens betreffende de bacovencultuur op Jamaica
stelde hij de bacove voor als nieuw produkt voor de grote landbouw (Huffnagel,
1916: 181). Ter voorbereiding van de bacovencultuur werden er zowel van de zijde
van het gouvernement als door de belanghebbende planters enige studies verricht.
De inspecteur van de Landbouw, Dr. C.J.J. van Hall, verrichtte een
literatuuronderzoek. De Vereniging voor de Grote Landbouw stuurde een planter
naar Jamaica om zich ter plaatse te oriënteren omtrent de bacovencultuur, wiens
bevindingen evenwel nooit zijn gepubliceerd (Rapport Bos, 1911: 142).
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Begin 1905 nam gouverneur Lely het initiatief tot de stichting van een
gouvernements-bacoventeelt. Lely stond als aanhanger van de Jong-Liberalen3. niet
geheel afwijzend tegenover overheidsbemoeiing. Op 3 april 1905 maakte hij bij de
Koloniale Staten een ontwerp-verordening aanhangig getiteld: ‘Betreffende het in
het leven roepen van een bacovencultuur voor uitvoer’ (Huffnagel, 1916: 186). In
deze ontwerp-verordening werd geregeld,
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dat er over een tijdperk van drie jaat 3000 ha. zou worden beplant met bacoven. Het
gouvernement zou de aanplant betalen tot een maximum van f 360, per ha. Voor elke
onderneming zou het gouvernement een rekening openen, waarbij de onderneming
belast moest worden met 4% over de voorschotten, en na afloop moest het voor- ot
nadelig saldo worden vereffend. Het gouvernement bedong als waarborg een eerste
hypotheek op de beplante velden, om er zeker van te zijn, dat in geval van mislukking
in ieder geval de schulden terugbetaald zouden worden.
Gouverneur Lely had verwacht, dat ongeveer alle Surinaamse plantagehouders
voor een 75-tal ha. zouden inschrijven voor de bacoventeelt naast de bestaande
cultures. Zij zouden aldus al het werkvolk dat in de cacaovelden niet meer nodig
was, aan de gang kunnen houden; de kapitalen, welke in immigrantenwoningen
gestoken waren, zouden dan met renteloos zijn. Gaf de bacoventeelt, zoals werd
verwacht, goede resultaten, dan zouden de plantages na afloop der drie jaren een
flink batig saldo en een lonende cultuur hebben. Mislukte ze, dan zouden de plantages
een schuld overhouden, die in verhouding tot de waarde van de overige aanplant met
onevenredig zou zijn en die zij in tien jaar-termijnen vermoedelijk wel uit de opbrengst
van die aanplant zouden kunnen betalen. Enig risico liep het gouvernement bij deze
opzet ongetwijfeld, maar de kans dat van de beschikbaar gestelde driekwart miljoen
niet althans een groot deel terug zou komen, mocht uitgesloten worden geacht
(Rapport Bos, 1911: 144). Op deze overwegingen was de berekening gebaseerd, dat
er voor de beplanting van 3000 ha. f 750.000,- werd uitgetrokken. Als de ondernemers
onvoldoende geld hadden om de voorschotten terug te betalen, moesten deze als
verloren worden afgeschreven (Huffnagel, 1916: 140, 185).
De verordening werd van kracht op 22 juli 1905. De minister van Koloniën Mr.
D. Fock nam het plan van de gouverneur over. Nadat bij de begrotingswet van 30
december 1905 de beslissing gevallen was om met gouvernementsgelden een
bacovencultuur in Suriname te beginnen, werd besloten in ieder de plantseizoenen
1906/1907, 1907/1908 en 1908/1909 een oppervlakte van 1000 ha. te beplanten,
waardoor in 1910 het beoogde oppervlakte van 3000 ha. in produktie moest zijn
(Rutgers, 1933: 9). Het was de bedoeling dat er per ha. 750 bossen bacoven zouden
worden opgebracht met een waarde van f 500,-. Veertig planters zouden gedurende
drie jaar 75 ha. beplanten met bacoven. De winst waarop werd gehoopt, mochten de
planters geheel behouden. Ontstond er een nadelig saldo, dan zouden de
overheidssubsidies worden beschouwd als renteloze voorschotten, die in termijnen
over een periode van tien jaar zouden moeten worden terugbetaald. De opzet was,
dat de opbrengst van de oogst van het eerste jaar voldoende zou zijn om de kosten
van de aanplant voor het tweede en derde jaar te dekken. Over deze kwestie is, toen
Lely als gouverneur al was opgevolgd door Idenburg, in de Tweede Kamer met de
minister van Koloniën, D. Fock, van gedachte gewisseld.
Het wetsontwerp dat een verhoging van de koloniale huishoudelijke begroting van
Suriname voor het dienstjaar 1906 ten behoeve van de bacovencultuur met
gouvernementssteun beoogde, werd met een ruime meerderheid aangenomen. De
argumenten die werden aangevoerd om met de subsidiëring in te stemmen kunnen
het best worden samengevat in een zin die in het debat werd uitgesproken: ‘Laat ons
met beknibbelen op deze proefneming en kleingeestig zijn, maar met algemene
stemmen dat voorstel aannemen en moge het dan waarlijk zijn voor het nut der
kolonie’ (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 115, 1905-1906: 362). Er werd daarbij
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wel steeds opgemerkt, dat de rol van de planters van essentiëel belang was, zoals uit
de volgende opmerking gemaakt tijdens het debat, blijkt: ‘Wanneer de planters
krachtig samenwerken en met beleid en energie optreden om
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de nodige, ja meer dan de nodige uitbreiding van deze cultuur te geven, dan is, onder
gewone omstandigheden, mislukking niet denkbaar’ (Handelingen Tweede Kamer,
bijl. 115, 1905-1906: 362). De aard van de argumenten die pleitten voor subsidiëring,
is naast een beroep op ruimhartigheid en het geven van aanmoediging toch in
belangrijke mate de accentuering van de oigen verantwoordelijkheid van de overheid
voor het welzijn van de kolonie. Het volgende citaat uit het debat brengt dit tot uiting:
‘Het risico van deze zaak is aanvankelijk zo groot, dat er wel geen particuliere
maatschappij te vinden zal zijn te vinden, die dat risico zou willen dragen. Het is dus
te verwachten, dat, wanneer het Gouvernement de zaak niet aanvat en de middelen
verstrekt, er niets van zal komen’ (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 115, 1905-1906:
372). Deze overweging is afkomstig van de afgevaardigde De Waal Malefijt, die
later, in 1910, in deze zaak nog een rol zou spelen als minister van Koloniën. De
regering die in 1901 door Kuyper was geformeerd, sanctioneerde in haar troonrede
de zogenaamde ethische politiek. Deze bepleitte op grond van zedelijke verplichtingen
verbetering van onderwijs en economische weerstand van de koloniale bevolking,
hetgeen op den duur tot een vorm van inheems zelfbestuur moest leiden (Grote
Winkler Prins, 7e dr. dl. 6, 1972: 325).
Zo er bij de voorstanders van subsidiëring steeds sprake was van een zekere
terughoudendheid of op zijn hoogst voorzichtig optimisme, zo is er bij de argumenten
van het gering aantal tegenstanders geen ruimte voor enige twijfel. Zij waren voluit
overtuigd van de onjuistheid om in deze aangelegenheid subsidie te verlenen.
Typerend voor deze overtuiging is de volgende uiteenzetting van één van de
tegenstanders:
Ik aarzel geen ogenblik om de inlichting, ons uit de koloniën verstrekt, te
noemen onvolledig in hoge mate en vooral niet niet vrij van een
hoogstgevaarlijk optimisme. Ik geef de regering toe, dat, om een
exportcultuur te vestigen, die cultuur niet op kleine schaal, maar dadelijk
op vrij grote schaal moet worden aangevat; doch nu erkent de minister,
dat het risico feitelijk alleen door de regering gedragen zal worden. En
inderdaad, van de planters - wij moeten ons daaromtrent geen illusie maken
- zal nimmer enig nadelig saldo invorderbaar zijn. Men erkent dus, dat de
zaak niet klein aangevat kan worden, maar dan betekent mislukking ook
groter verlies voor de staat.(Handelingen Tweede Kamer, bijl. 115,
1905-1906: 363)
Bij de tegenstanders kwamen de volgende omschrijvingen steeds terug:
‘onoordeelkundige aanpak’, ‘grenzeloos oppervlakkig’, ‘een hachelijke onderneming’.
De tegenstanders beklaagden zich over wat wordt genoemd ‘de allertreurigste wijze
van voorbereiding’ (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 115, 1905-1906: 372). Men
vroeg zich af waar die haast goed voor was als er nog zoveel onduidelijk was. Eén
afgevaardigde bracht dit zo onder woorden: ‘Van dit wetsontwerp, dat uitsluitend is
aangenomen op een telegram van de heer Idenburg, dat hij de zaak urgent acht, dreigt
een groot groot geldelijk verlies’ (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 115, 1905-1906:
82). De minister van Koloniën, D. Fock, wuifde de bezwaren van de tegenstanders
als te zwartgallig weg. Hij bracht dit als volgt onder woorden:
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De vrees, dat de poging tot het invoeren van de bacovencultuur het begin
van een nieuwe teleurstelling zal zijn en dat het geld dat de staat daaraan
zal besteden als weggeworpen kan worden beschouwd, wordt door de
ondergetekende niet gedeeld. De afrekening met de plantagehouders kan,
naar zijn
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oordeel, met vertrouwen aan de gouverneur worden over gelaten, van wie
zeer zeker verwacht mag worden, dat hij de moeilijkheden, die zich
eventueel daarbij zullen voordoen, zal weten te overwinnen. (Handelingen
Tweede Kamer, bijl. 115, 1905-1906: 58)
Nadat A.W.F. Idenburg op 18 november 1905 gouverneur van Suriname was
geworden als opvolger van Lely, begon hij besprekingen met de United Fruit
Company over de afname van de bacoven in de U.S.A. De Unites Fruit Company
verzorgde het grootste deel van de invoer van bananen in de U.S.A., en werd gekozen
om zaken mee te doen op grond van zijn machtspositie. De maatschappij beschikte
over een zeer uitgestrekt landbezit in Columbia, Guatemala, Honduras, Jamaica,
Nicaragua en Panama, had daar havens en spoorwegen, hotels en warenhuizen en
zelfs stations voor draadloze telegrafie in eigen handen. De United Fruit Company
was bovendien in het bezit van een eigen vloot, de zogenaamde ‘White Fleet’. Tot
de United Fruit Company behoorde ook de in Nederland bekende firma Elders en
Fyffes, alsmede de stoomvaartonderneming van deze firma (Huffnagel, 1916: 182).
Deze feiten werden gepubliceerd door ambtenaren van het gouvernement, die in New
York met mogelijke afnemers van de bacoven waren gaan praten.4. Deze ambtenaren
kwamen tot de slotsom dat in de Verenigde Staten, als het land waar de export op
gericht werd, alleen de United Fruit Company in aanmerking kwam om zaken mee
te doen. Onderzoek ter plaatse had namelijk uitgewezen, dat deze maatschappij zijn
concurrenten één voor één van de markt drong (Ministerie van Koloniën, geheime
kabinetsstukken, april 1906, no. H 47). Eén van de conclusies van de ‘Commissie
belast met het onderzoek naar de mogelijkheid van af zet van bacoven uit Suriname
in de Verenigde Staten van Noord-Amerika’ luidde: ‘Mocht de United Fruit Company
er met toe overgaan de bacoven van het gouvernement in Suriname op te kopen, dan
is het naar de mening van de commissie met aan te bevelen met één der andere
Amerikaanse importfirma's relaties aan te knopen, aangezien geen van deze voldoende
kredietwaardig is of in staat tegen de United Fruit Company te concurreren’
(Ministerie van Koloniën, geheime kabinetsstukken, april 1906, no. 54). Op grond
hiervan werd het zowel door de gouverneur als door de minister van Koloniën niet
raadzaam geacht om met anderen dan de United Fruit Company contracten voor de
opkoop te Paramaribo af te sluiten.
In de loop van 1906 begon de United Fruit Company tekenen van ongeduld te
vertonen. Aangezien nog onvoldoende porties van 75 ha. per plantage waren
voltekend, ging gouverneur Idenburg er mee accoord, dat verscheidene tot dusver
niet of bijna met in cultuur zijnde plantages voor grotere oppervlakten ingeschreven
werden bij het gouvernement om in aanmerking te komen voor subsidie. Van de
3000 ha. bestemd voor bacoven werd aldus uiteindelijk 2500 ha. gereed gemaakt op
verwaarloosde plantages, die sinds lang niet meer of slechts gedeeltelijk in cultuur
waren geweest. Op deze 2500 ha. werd dan ook met in porties van 75 ha. maar in
porties van 140 tot 375 ha. ingeschreven (De Kom, 1975: 124, en Rapport Bos, 1911:
144). Zelfs vergenoegde het gouvernement zich met niet het in ontvangst nemen van
inschrijvingen, maar werd tot deelneming aangespoord (Rapport Bos, 1911: 144).
Op 1 augustus 1906 was weliswaar het aantal van 3000 ha. dat voor de bacoventeelt
bestemd was, bereikt, maar dit was niet zonder moeite tot stand gekomen. De planters
maakten bezwaar, dat de cultuurtechnische consequenties onvoldoende waren
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bestudeerd voor een aanplant op bestaande plantages en naast bestaande cultures.
Om de bacoventeelt tot exploitatie te kunnen brengen werd er zowel door het
gouvernement van Suriname
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als door het ministerie van Koloniën druk uitgeoefend op de planters in Suriname
en op de geldschieters in Nederland. Deze feiten blijken uit het dossier der
gouvernementssecretarie (Rapport Bos, 1911: 144 en 139). Teneinde het toch voor
de planters zo aantrekkelijk mogelijk te maken om met de bacoventeelt te beginnen,
werd zelfs nog geldelijke steun verleend voor de administratie van de gecontracteerde
plantages. Hiervoor werd een bedrag van f 50,- per ha. voorgeschoten, hetgeen
feitelijk neerkwam op een vaste bezoldiging van de ondernemers.
Al met al kan worden gesteld, dat de koloniale overheid wat al te voortvarend te
werk ging, zonder de cultuurtechnische bezwaren van de planters nader te overwegen.
Dit komt vooral tot uiting in de vervanging van het plan-Lely door het plan-Idenburg,
hetgeen achteraf een foute beslissing mag worden genoemd. Waar Idenburg de
bedoeling had om te stimuleren, werd dit door de planters begrepen als forceren.
Waar Idenburg zich wilde houden aan de bepalingen vermeld in het reeds met de
United Fruit Company gesloten contract, daar wilden de planters eerst nog nader
beraad in eigen kring. Het plan-Idenburg hield in, dat er in de oorspronkelijke opzet
twee wijzigingen werden aangebracht. Ten eerste kwamen er plantages in aanmerking
voor subsidie, die een oppervlakte voor de bacoventeelt bestemden, die enige malen
groter was dan die bestemd was voor de overige aanplant. Ten tweede werden er
plantages speciaal ten behoeve van de bacoventeelt opgericht. Lely was er nog van
uitgegaan, dat alle in cultuur zijnde plantages een 75-tal ha. voor de bacoventeelt
zouden bestemmen. In dat geval was het risico voor de overheid aanzienlijk minder,
aangezien de verstrekte gelden konden worden verhaald op de opbrengst van de
overige cultures op de plantages. Ondanks het geringe animo onder de planters bleef
het uitgangspunt van 3000 ha. gehandhaafd, en Lely's opvolger Idenburg trachtte
dus het streefgetal te halen door een ruimere opzet en grotere risico's. Hierbij dient
te worden opgemerkt dat verscheidene planters bereid waren om zonder
gouvernementssteun een aantal ha. met bacoven te beplanten, maar dat bij het
aantreden van Idenburg het aantal ha. dat met steun zou worden beplant nog slechts
500 bedroeg (Rapport Bos, 1911: 143). Uiteindelijk waren er acht plantages die
tezamen 2/3 van de oppervlakte bestreken, die bestemd was voor de bacoventeelt
met gouvernementssteun. Deze acht plantages bestemden 1782 ha. voor de bacoven
en 668 ha. voor andere cultures: namelijk voor cacao (267 ha.), koffie (220 ha.) en
hevea (181 ha.) (Rapport Bos, 1911: 145).
Over de voortvarendheid waarmee de overheid te werk ging, is later vanuit de
Tweede Kamer gesteld, dat er sprake was van een vorm van ‘opvoedende
bescherming’, zelfs het woord protectionisme werd in dit verband gebruikt
(Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76, 1910-1911: 1408). In de stukken over deze
aangelegenheid blijkt steeds weer een dualisme tussen het zakelijke en het ethische.
Dat in deze kwestie dit dualisme zo onvruchtbaar was komt vooral doordat de houding
uit zakelijke overwegingen moet worden gekenmerkt als uiterst terughoudend en het
ethisch element van de bestuurder als bevlogen (Fasseur, 1979: 266). Daardoor
ontstond een discussie tussen doven. Een gewichtige vergissing van de kant van de
overheid was, dat er vanuit werd gegaan dat de planters in hun gemeenschappelijk
belang het algemeen belang herkenden, leder van de planters liet echter zijn
persoonlijk belang voorgaan. De overheid stelde a priori, dat het meewerken aan de
bacovencultuur in het eigen belang van de planters was, maar in de praktijk bleek,
dat de subsidie van regeringswege helemaal niet als eigen belang werd gezien door
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de planters. Op grond van de voor dit artikel geraadpleegde literatuur zijn er voor de
weerstand van de planters tegen deze subsidie twee redenen aan te wijzen. Ten eerste
bleek er bij de planters een gebrek aan ondernemingslust en creativiteit

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

37
en ten tweede ging er van het gouvernement zo'n dwingende druk uit op de planters
om met deze cultuur tot handelen te komen dat de weerzin van de voor dit project
toch al niet gemotiveerde planters, ondanks het subsidie-aanbod, alleen maar vergroot
werd. De planters waren niet te overtuigen van het rendement van het project, zij
vreesden dat zij zich ondanks het aanvankelijke subsidievoordeel alleen zouden
inspannen voor een verliesgevende zaak. De planters wilden zichzelf niet door
subsidie afhankelijk maken van de regering, al voerden zij voor hun weigerachtige
houding aan, dat afzet en vervoer huns inziens niet goed waren geregeld (Handelingen
Tweede Kamer, bijl. 76, 1910-1911: 1412). Hier mag ook niet worden vergeten, dat
de planters beslist niet bij de overheid in het krijt wilden staan. Van overheidswege
werd prioriteit gegeven aan het afsluiten van een contract met de United Fruit
Company, en de koloniale overheid is gezwicht voor de druk van de
vertegenwoordiger van de United Fruit Company in Paramaribo, de heer G.H.
Williams, met wie Idenburg ambtshalve overleg pleegde. Uit het voorgaande valt te
concluderen: ten eerste, dat de planters, die zonder overtuiging en zonder ervaring
de bacoventeelt ter hand namen, dit deden met de gedachte dat het gouvernement
toch alle kosten betaalde; ten tweede, dat het gouvernement in de positie kwam te
verkeren dat het niet, via de Directie van de Landbouw, de raadgever was van de
planters, maar de geldschieter en de drager van het economisch risico, terwijl het op
de feitelijke uitvoering van de bacovencultuur nauwelijks directe invloed of controle
had. De handelwijze van de planters werd door de heer A.M.W. ter Laag, secretaris
van de Vereniging voor de Grote Landbouw, die later ook nog optrad als
gevolmachtigde voor de planters, op de korrel genomen in een boekje (1909) order
de titel Een praat je over de bacovencultuur in Suriname. Hierin werd vooral de
verregaande zorgeloosheid waarmee de planters de teelt uitoefenden, bekritiseerd
(Rapport Bos, 1911: 144). Een zekere mate van zorgeloosheid valt echter beide
partijen te verwijten. De zorgeloosheid van de overheid kwam voort uit een te
optimistische voortvarendheid, die van de planters uit berusting. Gouverneur Lely
had de financiële voorwaarden waaronder de bacovencultuur ter hand kon worden
genomen, voorbereid. Zijn opvolger Idenburg, gouverneur van Suriname in de jaren
1905-1908, had er nu zorg voor te dragen, dat de bacove als exportprodukt een
stimulans bracht voor de sociaal-economische toestand van Suriname. In de rede
waarin hij zijn beleidsvoornemens uitsprak ten overstaan van de Koloniale Staten
als het vertegenwoordigend lichaam der kolonie, bracht Idenburg onder andere het
volgende naar voren:
Zowel de kleine landbouw als de grote landbouw, waaronder de
plantage-landbouw wordt verstaan, zullen met regeringssubsidie worden
gestimuleerd. Vooralsnog zal de kolonie de financiële steun van het
moederland niet kunnen missen om het economisch weerstandsvermogen
te versterken en de financiële toestand der kolonie te verbeteren.
Voorts benadrukte Idenburg de noodzaak tot zuinigheid en tot verbetering van de
sociaal-economische situatie (Staal, 1935: 25). Daarom stimuleerde hij nieuwe
cultures als sisal en hevea. En mede om die reden zette hij zich in voor de uitvoering
van het plan dat zijn voorganger ontworpen had voor het tot ontwikkeling brengen
van een bacoventeelt ten behoeve van de export. Om al zijn plannen en voornemens
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te kunnen verwezenlijken was deskundige ambtelijke ondersteuning een vereiste. In
dit verband moet worden opgemerkt, dat Idenburg zich er als verantwoordelijk
bestuurder over beklaagde, dat hij in Suriname geen deskundige ambtenaren aantrof.
Hij slaakte de verzuchting, dat hij Gouverneur over een janboel was (Puchinger en
De Bruin, 1985: 34).
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Overigens mag niet onvermeld blijven, dat Idenburg op het gebied van de
landsfinanciën bij het ontwerp van de Surinaamse begroting voor 1908 een plan
indiende dat mets met de bacoventeelt van doen had, maar eveneens bekend werd
onder de naam ‘Plan-Idenburg’ of ‘Stelsel-Idenburg’. Dit plan, dat moet worden
gezien als een beleidsvoornemen voor toekomstige ontwikkelingen, had de ideële
bedoeling om te komen tot geleidelijke financiële onafnankehjkheid van het
moederland. Hiertoe moest worden geprobeerd de strikt huishoudelijke uitgaven
geheel zelf te bekostigen, zonder daarvoor een beroep te doen op de rijksbijdrage
(Rapport Bos, 1911: 270-273).
Idenburg zocht naar mogelijkheden om zijn antirevolutionaire beginselen in praktijk
te brengen. Hij meende, dat de overheid het voorbeeld aan de maatschappij hoorde
te geven en van deze opvatting gaf hij ook als gouverneur het voorbeeld. Hij heeft
zich daarom grote inspanningen getroost om de bacoventeelt te bevorderen, bijv.
door het verwerven van financiële steun vanuit het moederland ten behoeve van dit
project, het aanmoedigen van de planters om tot de bacoventeelt over te gaan en het
opstellen van commerciële contracten voor zowel verscheping als verkoop van de
bacoven (Staal, 1935: 27). Met de planters ging hij contracten aan voor de aanleg
van bacovencultures. Voor de bacovenverkoop sloot hij op 29 augustus 1906 een
contract met de Amerikaanse United Fruit Company, dat zou gelden tot 1 juli 1916
(Huffnagel, 1916: 182).
De eerste verscheping van de bacoven uit Suriname vond plaats op 18 april 1908.
De United Fruit Company had geen plannen de bacoven met eigen schepen te
vervoeren, maar contracteerde de Koninklijke West-Indische Maildienst voor een
wekelijkse dienst met vier schepen van Paramaribo via Barbados of via Trinidad
naar New York - een traject, dat in 10 dagen zou worden afgelegd. De schepen
waarmee de bacoven vervoerd zou worden, werden speciaal voor deze vaart ingericht
(Huffnagel, 1910: 182). Voor het zover was had gouverneur Idenburg zich veel
moeite gegeven om ten behoeve van de planters zo gunstig mogelijke bepalingen te
verkrijgen. De aanvankelijke eisen voor vervoer van de Koninklijke West-Indische
Maildienstmaatschappij kwamen zowel gouverneur Idenburg als de planters te hoog
voor. Bovendien, aldus de gouverneur, legde de door deze maatschappij gewenste
regeling te veel risico op de afzender en liet zij de verkoop geheel in het onzekere.
In de overeenkomst tussen het gouvernement en de United Fruit Company garandeerde
de United Fruit Company een bepaald minimum aan vracht te zullen betalen. Tegen
het risico hiervan had de United Fruit Company een boeteclausule ten opzichte van
de planters laten opnemen. De boete hield een betalingskorting in van $ 10,- per
honderd ontbrekende bossen op een lading van 20.000 bossen. Dit was punt 8 uit
het contract tussen het gouvernement en de United Fruit Company. Volgens het
contract tussen het gouvernement en de planters waren de planters ingevolge art.3,
lid 7 gehouden voor eigen risico het overeengekomen aandeel te leveren.
De conclusie is alleszins gewettigd, dat alleen in bestuurlijke zin - contractueel en
juridisch - de voorbereidingen grondig zijn verricht; dit in tegenstelling tot de
landbouwkundige voorbereidingen. In februari 1907 stelden ambtenaren van het
gouvernement een prognose op over de te ver wachten uitgaven en inkomsten. Er
werd uitgegaan van de aanvangsdatum 1 september 1906 voor aanleg en onderhoud.
In het tijdvak maart - juli 1908 werden de eerste inkomsten verwacht. De prognose
werd gemaakt tot 1 juli 1911 en volgens plan zou er op dat moment aan een bedrag
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in duizendtallen zijn uitgegeven f 2700,-, waartegenover aan inkomsten f 3360,werden verwacht. (Ministerie van Koloniën, geheime kabinetsstukken, 1907, no.
28). Deze vorm van plan-economie sloot nauw aan bij de tradities in Suriname. De
planters waren sinds de afschaffing van de slavernij gewend geraakt aan een overheid
die economische randvoorwaarden schiep. De ge-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

39
bruikelijke gang van zaken ter plaatse en de opvattingen van Idenburg gaan hier
derhalve parallel. Zijn principe om koloniën op te voeden tot een zekere mate van
zelfstandigheid, alsmede zijn streven om te komen tot financiële onafhankelijkheid
van Suriname, waardoor het gebied dan uiteindelijk op voet van gelijkheid zou raken
met het moederland, sluiten precies aan bij deze prognose. Het verklaart het
enthousiasme van Idenburg voor dit bacovenplan.

Wat kwam er van de plannen terecht?
Nog in dezelfde maand - augustus 1906 - waarin het contract met de United Fruit
Company werd gesloten, kwamen er al verzoeken van planters om hun inschrijvingen
te mogen verminderen. Hier wreekte zich al aanstonds het feit, dat de
gouvernementsbemoeienis te weinig ruimte het voor particulier initiatief. Het
gouvernement wilde vooral de werkgelegenheid veilig stellen voor al het werkvolk,
dat niet meer aan de slag kon komen in de cacaovelden (Rapport Bos, 1911: 144).
Behalve sociaal-economische problemen werd de bacovencultuur van meet af aan
door andere tegenslagen getroffen. Zo was 1907 een zeer nat jaar en trad er in 1909
een verwoestende ziekte aan het daglicht. Deze zogenaamde Panamaziekte richtte
in 1909 grote verwoestingen aan in de aanplant en eind 1910 moest van de 3000 ha.
reeds 2000 ha. als afgeschreven worden beschouwd. Verontrust door al deze
tegenslagen gaf de opvolger van Idenburg, gouverneur Fock, opdracht aan de
waarnemend administrateur van financiën, de heer C.A.J. Struycken de Rousancourt,
een nota betreffende de bacovencultuur op te stellen. Deze nota verscheen op 28
October 1910. Uit bijlage VI van genoemde nota bleek, dat het nadelig saldo der
bacovencultuur op 30 juni 1910 f 1.680.360,- bedroeg. Op 30 juni 1910 had de
waarnemend administrateur gerapporteerd, dat aan de planters tot op dat moment
een bedrag was verstrekt van f 2,166,625,-, waarvan 76,9% verloren was gegaan.
Het totaal cijfer der voorschotten bedroeg dus toen reeds meer dan 2 miljoen gulden
in plaats van f 750.000,-, die in 1905 door gouverneur Lely waren voorgerekend.
Men kan stellen, dat het gouvernement teveel van een papieren model uitging en
tegelijkertijd weinig blijk gaf van vertrouwen in de ondernemingszin van de planters.
Hierdoor raakten de verhoudingen tussen het gouvernement, met name de Directeur
van de Landbouw en zijn ambtenaren, en de planters gespannen. Met sommige
planters raakte de relatie volstrekt bedorven, omdat zij in de Directeur en zijn staf
met meer hun raadgevers konden zien, maar hun controleurs, die slechts het belang
van de schatkist dienden (Rapport Bos, 1911: 150). Dit werd mede veroorzaakt door
het feit dat het gouvernement zich, gezien de positie die het in deze innam, moreel
aansprakelijk maakte voor de afloop. De betrokkenheid van het gouvernement maakte
het ook moeilijk om weerstand te bieden tegen de steeds herhaalde aandrang om
verhoging van de voorschotten (Rapport Bos, 1911: 148).
Hier vallen dus al twee bedenkelijke ontwikkelingen te constateren in de
gouvernementssteun voor de bacovencultuur. Ten eerste leidde de betrokkenheid
van het gouvernement tot spanningen met de planters: een vorm van planeconomie
werd, zonder dat alle betrokkenen met de opzet instemden, van bovenaf opgelegd.
Ten tweede kon het gouvernement zich onvoldoende distantiëren, hetgeen voor de
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financiering in geval van tegenslagen tot onverantwoorde uitgaven moest leiden.
Ook in sociaal opzicht leidden deze ontwikkelingen tot spanningen tussen het
gouvernement en
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de planters. Het kwam voor dat het gouvernement disciplinaire maatregelen nam
tegen planters, zoals hun het beheer over hun plantage ontnemen of hen onder curatele
stellen van het gouvernement. Het behoeft geen betoog, dat deze maatregelen het
nodige verzet opriepen (Rapport Bos, 1911: 150). Anderzijds bezat het gouvernement
onvoldoende sancties om de geldelijke steun tijdig te stoppen, wanneer te voorzien
was dat het gestelde doel niet binnen afzienbare tijd zou worden verwezenlijkt.
Volgens afspraak tussen gouvernement en planters moest de planter bij tegenslag
doorgaan tot het tij zou keren. Van overheidswege werd van dit axioma uitgegaan.
Er zat in die situatie een contradictio in terminis, want het gouvernement trad op als
onderhandelaar namens de planters met de afnemers, de United Fruit Company.
Evenwel luidde art. 21 van het contract tussen het gouvernement en de United Fruit
Company: ‘Uitdrukkelijk is overeengekomen, dat het gouvernement het recht zal
hebben zich aan dit contract te onttrekken na verloop van 3 jaren, op de voorwaarde,
dat het in zijn plaats stelt al de maatschappijen en personen, met wie het ten aanzien
van deze overeenkomst heeft gecontracteerd’. (Huffnagel, 1916: 186). Waar het
gouvernement dus enerzijds het heft volledig in handen nam, daar nam het anderzijds
het zelfstandig functioneren van het bedrijfsleven als uitgangspunt. Het was een
slalom tussen planeconomie en staatsonthouding die tot heilloze onduidelijkheid
moest leiden, hetgeen in 1911, nadat het contract met de United Fruit Company voor
levering van Gros-Michel bacoven was opgeheven, aan het daglicht kwam.
Nadat het contract tussen het gouvernement en de United Fruit Company op 27
januari 1911 was ontbonden werd op 10 februari 1911 het aanbod gedaan om de
Congo-variëteit tot verdere exploitatie te brengen. In een schrijven d.d. 10 februari
1911 van de agent van de United Fruit Company (toen R.H. Goodell) aan de
gouverneur werd namelijk verklaard, dat de United Fruit Company voorschotten
wilde verlenen om de cultuur voort te zetten, zodra bewezen was dat een andere
soort, namelijk de zogenaamde Congo-soort ‘marketable’ was voor de Verenigde
Staten. Deze proeven bleken de planters evenwel zelf te moeten bekostigen, omdat
de overheid geen gelden ter beschikking meer wilde stellen (Huffnagel, 1916: 186).
Op dit tijdstip en ten aanzien van dit punt dus volledige staatsonthouding, terwijl
toch in art. 16 van het contract tussen het gouvernement en de United Fruit Company
stond, dat met de naarri ‘bacoven’ in deze overeenkomst werd bedoeld de soort die
door de United Fruit Company werd uitgevoerd èn de zogenaamde Congo-variëteit.5.
Later kwam de United Fruit Company terug op het aanbod om voor deze variëteit
cultuur-voorschotten te verlenen, toen bleek dat het gouvernement en de regering in
het moederland met genegen waren nieuwe risico's te nemen, nadat de bacovencultuur
met gouvernementssteun op 23 december 1910 was gestaakt (Huffnagel, 1916: 186).
Het optreden van de Panamaziekte was weliswaar uiteindelijk de doorslaggevende
factor, maar er waren daarnaast toch nog vier andere gewichtige redenen die tot
mislukking hebben geleid. Deze redenen zijn in 1933 na bestudering van de nota van
de waarnemend administrateur van financiën uit 1910 en het rapport der
commissie-Bos uit 1911, samengevat door de schoonzoon van Idenburg, de botanicus
A.A.L. Rutgers (Puchinger en De Bruin, 1985: 15), die op dat moment gouverneur
was. Deze redenen waren de volgende:
1. De cultuur werd ineens in het groot ter hand genomen zonder voldoende inzicht
in de op te lossen cultuurtechnische problemen.
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2. Vanwege de te grote opzet bleek het moeilijk een voldoende areaal bijeen te
krijgen. Tevens bleek het daardoor moeilijk op tijd te planten en werkvolk te
vinden.
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3. De kosten in 1907 waren veel hoger dan geraamd vanwege een zeer ongunstig
seizoen. Bovendien werd per verscheepte bos niet het geraamde bedrag van 90
cent, maar slechts 61 cent verkregen.
4. De Directeur van de Landbouw trad voor het gouvernement op als leider van
de gehele bacovencultuur, terwijl hij niet voldoende zeggenschap had over de
planters, die de uitvoerders der cultuur waren. Het gouvernement droeg alle
verantwoordelijkheid, omdat het optrad zowel als geldschieter alsook als
contracterende partij enerzijds tegenover de United Fruit Company, anderzijds
tegenover de planters (Rutgers, 1933: 900).

In de vergadering van de volksvertegenwoordiging in het moederland over deze zaak
werd in de Tweede Kamer het volgende opgemerkt:
Maar dat inderdaad de zaak van den aanvang met juist is overzien en
daardoor de opzet een verkeerde was, zal niemand betwisten, die de tweede
nota van den administrateur van financiën gelezen heeft. In 1905 is ons
hier gevraagd een renteloos voorschot van 3/4 miljoen. Er werd bij gezegd,
dat wij, f 260.000,- voteerende, een volgend jaar geheel vrij zouden zijn
om desnoods op ons besluit terug te komen en het daarbij te laten, en 6 of
8 maanden later was met de pachters voor den verkoop en den uitvoer van
de bacoven met de United Fruit Company een contract gesloten dat ons
bond voor tien jaar. Tegen dit contract is geen bezwaar, integendeel het
is een zegen geweest, maar het sluiten daarvan voor tien jaar liet zich niet
zeer rijmen met de toezegging ons in 1905 geopend, dat wij geheel vrij
bleven een jaar later op de zaak terug te komen. Bij dat contract is een
prijs bedongen voor de bacoven van 66 1/3 cent in plaats van 90 of 26%
lager dan waarop gerekend was, toen de zaak werd opgezet. Zo is het
letterlijk met alles gegaan wat ons destijds is voorgespiegeld. Elke bladzijde
van het rapport getuigt het. (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76,
1910-1911: 1408)
De Tweede Kamer was er overigens wel van overtuigd, dat er geen sprake van is
geweest dat van meet af aan belanghebbenden bewust op een dergelijke ontwikkeling
hebben aangestuurd. Van enigerlei vorm van samenzwering blijkt niets.
Alles overziende komt de vraag op: ‘Had zich dit niet anders, beter, kunnen
ontwikkelen? Zouden degenen, die verantwoordelijk waren voor het beleid, indien
zij de feiten die in 1910 bleken, in 1905 hadden voorzien, niet anders gehandeld
hebben?’ Waren deze feiten dan met te voorzien? Er is geen andere conclusie
mogelijk, dan dat de beleidmakers zich onvoldoende de altijd aanwezige discrepantie
tussen beleid en uitvoering hebben gerealiseerd. Beleidmakers hebben de macht om
hun opvattingen tegen de bezwaren van uitvoerders in door te zetten. Het zal in
dergelijke situaties pas in de toekomst blijken of het beleid van prudentie en wijsheid
heeft getuigd of dat de uitkomst het loon van eigen-wijsheid is.
Eén van de afgevaardigden in de Tweede Kamer kwam tot de slotsom: ‘Wij moeten
niet alleen over gaan tot liquidatie van de grootscheepse politiek, die wij in de laatste
jaren hebben gevolgd ten aanzien van Suriname’ (Handelingen Tweede Kamer, bijl.
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76, 1910-1911: 1408). In het rapport van de commissie-Bos werd de verzuchting
geslaakt: ‘Wij willen er met een enkel woord op wijzen, dat het gewenst is om bij
ondernemingen als deze meer openbaarheid te waarborgen. De Staten-Generaal
hebben thans de gelegenheid gemist om zich tijdig van de stand van zaken op de
hoogte te stellen’ (Rapport Bos, 1911: 153). De minister van Koloniën in 1910,
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De Waal Malefijt, die als kamerlid in 1905 behoorde bij de voorstanders van steun
aan de bacovencultuur, betoogde onder andere:
Ik geloof niet, dat ik ooit voor een moeilijker beslissing heb gestaan dan
op dit ogenblik of, laat ik liever zeggen: dan in de afgelopen week.
Herhaaldelijk is door mij gepoogd om in die bacovenquaestie een duidelijk
inzicht te krijgen, om een helder beeld te hebben hoe toch de resultaten
van die cultuur waren, maar hoe ik ook de maandelijkse inkomende
rapporten bestudeerde, de staten van verscheepte bacoven naging en de
ontvangsten zoveel mogelijk met elkaar vergeleek, het was mij onmogelijk
om een duidelijk en voor mijzelf voldoende beeld te krijgen van de
toestand, waarin die cultuur eigenlijk verkeerde. (Handelingen Tweede
Kamer, bijl. 76, 1910-1911: 1417)
Vervolgens stelce de minister verderop:
In de regel, wanneer men een cultuurberekemng opzet, wordt daarbij een
post voor onvoorzien uitgetrokken, want er is geen enkele cultuur die niet
van tijd tot tijd een tegenslag ondervindt. Dat is evenwel op deze rekening
niet geschied. Men heeft jaar voor jaar een zekere opbrengst geraamd, en
die bij elkander opgeteld en toen gezegd: ‘Zoveel kan er verwacht worden’.
(Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76, 1910-1911: 1418)
De minister besloot zijn betoog met de mededeling, dat hij ernstig overwoog om een
commissie te benoemen die de bestuursorganisatie in Suriname eens goed moest
bezien (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76, 1910-1911: 1420). De instelling van
een commissie die de economische en financiële toestand in Suriname moest
onderzoeken mocht in geen geval meer resulteren in het verlenen van directe financiële
steun voor het drijven van cultures. Want, zoals de minister eerder in zijn betoog
opmerkte: ‘Wat met de bacovencultuur geschied is, is zoiets buitengewoons, dat het
eigenlijk onbegrijpelijk is hoe de Kamer er ooit haar goedkeuring aan gehecht heeft’.
Hij doelde daarbij uitsluitend op de gouvernementssteun die was verleend aan
particuliere planters. De minister vond zijn gedrag als Kamerlid destijds alleen maar
begrijpelijk als hij de geschiedenis naging en bedacht, dat de aanvankelijke
voorstelling slechts een voorschot betrof, dat na twee jaren in de koloniale kas zou
terugvloeien (Handelingen Tweede Kamer, bijl. 76, 1910-1911: 1420).
De eerder genoemde H.J. Smidt, oud-gouverneur van Suriname, merkte op in een
brochure van zijn hand getiteld Suriname en Nederland (1913), dat de planters zich
tot de cultuur der bacoven verbonden in de zekerheid hun product tot 1 juli 1916
tegen de overeengekomen prijs te kunnen afleveren. Hij legde er de nadruk op, dat
de planters kosten hadden gemaakt voor de bacovencultuur, nog niets ervan hadden
genoten, maar zich nu bezwaard zagen met aanzienlijke schulden. ‘Want al zegt de
minister, dat de uitplant der Congo's op 1 januari 1911 zou beginnen: de planters
hadden reeds grote uitgaven gedaan voor het kopen en kweken der plantsoenen (de
uit te zetten planten), voor aanleg van nieuwe akkers en het plantklaarmaken daarvan’
(Huffnagel, 1916: 186).
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Bij het verbreken van het contract tussen de United Fruit Company en het
gouvernement is er niet alleen geen beraad geweest met derden, namelijk de planters,
maar er is zelfs geweigerd om met die derden in beraad te treden, ondanks art. 21
van het contract. De overheersende en en eenzijdige invloed van de overheid op het
afsluiten van de contracten
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bleek geen gunstige invloed te hebben. In art. 4 van het contract werd bepaald, dat
aanleg en onderhoud van de cultuur moest geschieden volgens de voorschriften van
de door de gouverneur daartoe aangewezen ambtenaar. Deze ambtenaar, aanvankelijk
inspecteur, later Directeur van de Landbouw, Dr. van Hall, kwam daardoor al direct
voor de vraag te staan of hij het advies van de vertegenwoordiger van de United Fruit
Company als verplichting aan de planters moest opleggen. Hier deed zich dus de
situatie voor, dat een koloniaal ambtenaar op grond van het door het gouvernement
gesloten contract afhankelijk was van de voorschriften van het bedrijfsleven.
Ondertussen deed de controle op de planters zich scherp voelen. Het bleek zelfs
nodig, teneinde de uitgaven binnen de perken te houden, om met gebruikmaking van
art. 5 van het contract met de planters enkele beheerders uit hun ambt te ontzetten
en van enkele planters het beheer geheel over te nemen (Rapport Bos, 1911: 150).
Het gouvernement bevond zich dus in een in alle opzichten precaire positie. Zowel
ten opzichte van de planters als ten opzichte van de verscheper en afnemer was de
rol van het gouvernement problematisch. Het gouvernement wilde blijkbaar op korte
termijn een vervangend en winstgevend produkt voor de cacao en ging daarbij even
voortvarend als louter theoretisch te werk. Zo werd in het rapport der commissie-Bos
over de economische en financiële toestand der kolonie Suriname uit 1911 gesteld,
dat de vertegenwoordiger van de United Fruit Company, de heer Williams, in sommige
van zijn raadgevingen met gelukkig geweest was met de speciale bodemgesteldheid
in Surinam (Rapport Bos, 1911: 147). Dit ontlokte Anton de Kom in zijn boek Wij
slaven van Suriname de opmerking, dat de United Fruit Company blijkbaar meer
geinteresseerd was in de boete - clausules bij onvoldoende aanvoer dan in de bacoven
zelf, aangezien zij uit andere landen al voldoende aanvoer kreeg (De Kom, 1975:
125). Daarentegen staat in een rapport uit 1934, Plan van een bacovencultuur voor
export met landssteun van de hand van Th. Waller, A.A. Dragten, J.A. Alberga en
W. Kraan, te lezen dat de bodemgesteldheid en groeivoorwaarden voor de bacoven
in Suriname niet anders zijn dan op Jamaica (Waller e.a., 1934: 10). Wanneer daarbij
wordt bedacht, dat de United Fruit Company de Congo-variëteit van de bacove met
voldoende marktwaardig achtte, ondanks de definitie in art. 16 uit het contract van
de United Fruit Company met het gouvernement, terwijl het bovengenoemde rapport
uit 1934 stelde, dat de Congo-variëteit een geschikte exportvrucht oplevert, dan heeft
het er veel van dat de conclusie van Anton de Kom meer hout snijdt dan de conclusie
uit het rapport van de commissie-Bos, waarin tot de slotsom werd gekomen, dat de
United Fruit Company het contract harerzijds zo onbekrompen mogelijk is nagekomen
(Rapport Commissie Bos, 1911: 146). Er werd in het laatstgenoemd rapport ook nog
aan toegevoegd, dat de United Fruit Company zelfs eenmaal uit eigen beweging een
tijdelijke verzachting van de boetebepalingen had aangeboden.
De United Fruit Company zelf stelde, dat het bacovenvervoercontract dat was
gesloten met de Koninklijke West-Indische Maildienst, grote verliezen had
veroorzaakt. Volgens het contract tussen de United Fruit Company en de K.W.-I.M.
was de United Fruit Company verplicht een minimum-vracht van 3500 dollars te
betalen. Desondanks bleek volgens het jaarverslag van 1913, dat de K.W.-I.M. bij
de bacovenvaart ruim f 1.400.000,- had verloren (Rapport Bos, 1911: 189). De United
Fruit Company was verder van mening, dat aan de bacovencultuur met de zorg
besteed werd, welke tot de beste resultaten zou leiden.
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In Nederland werd bij ministerieel besluit van 11 maart 1911 een commissie van
acht leden benoemd om de heersende economische en financiële toestand van
Suriname te bestuderen. Deze commissie onder voorzitterschap van D. Bos, lid van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, bracht
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een rapport uit onder de titel: De economische en financiële toestand der kolonie
Suriname. Blijkens dit rapport trok deze commissie onder andere de volgende drie
conclusies:
1. de liquidatie van de bacovencultuur met gouvernementssteun was volkomen
juist; 2. Bij vele ondernemingen was er een totaal gebrek aan bedrijfskapitaal; 3. Er
bestond geen aanleiding voor de regering om de planters hun schuld kwijt te schelden
(Rapport Bos, 1911: 156). Uit de nota van de waarnemend administrateur van
financiën bleek dat, waar het nadelig saldo der voorschotten aan de plantages eind
1907 al f 647.762,43 was, het tekort op 3 juni 1910 al was opgelopen tot een bedrag
van f 1.680.359,70 (Rapport Bos, 1911: 153).

Conclusie
Aan de feitelijke mislukking van de bacovencultuur met gouvernementssteun ligt
een fundamentele tegenstelling ten grondslag. Deze tegenstelling kwam het duidelijkst
tot uiting in de uitlatingen van enerzijds de heer Ter Laag van de Vereniging van de
Grote Landbouw en anderzijds de heer Fock, als gouverneur de opvolger van de heer
Idenburg, en later minister van Koloniën. De heer Ter Laag had opgemerkt op de
vergadering van de Vereniging van de Grote Landbouw van 6 november 1913, dat
men niet kan verwachten dat de bacovenzaak in Nederland net zo werd gezien als
door de planters in Suriname. Hij zei onder andere: ‘Dit is voor ons planters
onaangenaam en wat erger is, nadelig, doch wij moeten die twijfel billijken en zullen
die alleen kunnen doen wijken door praktisch aan te tonen, dat wij ons niet vergissen’
(Huffnagel, 1916: 194). Er moet echter worden geconstateerd, dat de planters dit
initiatief niet hebben getoond. De minister van Koloniën stelde dan ook op 17
december 1914 in de Tweede Kamer, dat het zijn politiek was geweest om, wanneer
de planters weinig initiatief namen, krachtige steun te verlenen. Want, stelde de heer
Fock, wanneer men op initiatief van de planters wilde wachten, zou er nooit een
bacovencultuur komen (Huffnagel, 1916: 194).
De liberale ideologie volgens Smith zou dan ook-evenmin succes gehad hebben
in deze kwestie, als er nu met overheidsbemoeiing volgens Marx is bereikt. Het
probleem blijft, dat in een dun bevolkt land als Suriname de produktie die op export
is gericht, alleen door overheidsbemoeienis tot stand kan worden gebracht. De
noodzaak om tot bedrijfsmatige produktievormen te komen ontbrak, daar ieder
immers toch wel in zijn dagelijks onderhoud kon voorzien: er is vruchtbare grond
in overvloed. Een aanpak volgens de liberale opvattingen van free enterprise, van
vrij ondernemerschap, zou bij een voornemen zijn blijven steken. Voor een vrije,
ondernemingsgewijze produktie waren de voorwaarden in Suriname niet aanwezig.
Er was geen sterke middenstand, de samenstelling van de bevolking was te heterogeen
en er was geen enkel nationaal besef. Het objectief ontbreken van deze voorwaarden
is door Marx als volgt onder woorden gebracht. In het eerste deel van ‘Das Kapital’
vertelt Marx het verhaal van ‘Herr Peel’, die met £ 50.000,- en 300 arbeiders een
kolonisatieproject aan de Swan River in Australië wilde aanvangen. ‘Einmal am
Bestimmungsplatz angelangt blieb Herr Peel, ohne einen Diener, sein Bett zu machen
oder ihm Wasser aus dem Fluss zu schöpfen. Unglücklicher Herr Peel, der alles
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vorsah, nur nicht den Export der englischen Produktionsverhältnisse nach dem Swan
River’ (Emmer, 1984: 215).
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Eindnoten:
1. Hij keerde zich daarbij scherp tegen het nastreven van egoïstische baatzucht, zodat hij een niet
te verenigen tegenstelling veronderstelde tussen eigenbelang en eigenbaat.
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2. In de eerste jaren van deze eeuw was de koffiecultuur nog maar van bescheiden belang. De
sinds 1883 in Suriname ingevoerde Liberia-koffie gedijde goed, maar bleek slecht verkoopbaar.
Pas in de jaren 1920-1940 werd koffie het belangrijkste exportgewas (Encylopedie van Suriname:
362).
3. De Jong-Liberalen waren een aan het eind van de vorige eeuw ontstane politieke groepering
die zich, in tegenstelling tot het conservatief getinte heersende liberalisme, voorstander betoonde
van uitbreiding van kiesrecht en uitbreiding van de sociale wetgeving. Zij zagen de overheid
als stimulator van maatschappelijke ontwikkelingen.
4. In zijn schrijven van 29 januari 1906 aan de minister van Koloniën, D. Fock, deelde gouverneur
Idenburg onder andere het volgende mede: ‘Het zou in elk opzicht veel beter zijn als zekerheid
omtrent plaatselijke verkoop werd verkregen. Ik heb daarom het plan opgevat in Noord-Amerika
inlichtingen te doen inwinnen omtrent de mogelijkheid om op goedkopere en meer zekerheid
biedende wijze in de verscheping en de afzet te voorzien’.
5. Overigens is er terecht door H.J. Smidt, oud-gouverneur van Suriname (1885-1888), in een
ingezonden stuk in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 29 October 1912 op gewezen, dat de
United Fruit Company zich ervan had moeten vergewissen of de Congo-variëteit ‘marketable’
was, alvorens sedert mei 1910 proeven met deze soort in de kolonie werden genomen.
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Organisatie, sterkte en samenstelling van de militie, 1724-1795
M.J. Lohnstein
Inleiding
De Sociëteit van Suriname (in 1770 vernoemd tot Directie) vertrouwde als bestuurder
van de kolonie de instandhouding van het maatschappelijk bestel en de territoriale
integriteit toe aan de gewapende burgermacht, waarin nagenoeg alle mannelijke
Europese ingezetenen dienden, en aan een geregelde troepenmacht: de Militie. Onder
‘militie’ werd in de achttiende eeuw een staand leger van vrijwillig dienende militairen
(er was eigenlijk sprake van kortverbandvrijwilligers) verstaan. De vrijwilligers voor
de Militie van de Sociëteit/Directie werden in Europa geworven met een dienstverband
van aanvankelijk vier, later zes jaren. Officieren en cadetten werden meestal zonder
bepaald verband aangenomen (Lohnstein, 1987: 70,75 en 76). Ondanks het belang
van de Militie voor de instandhouding van de plantagekolonie en het groeiende
aandeel van de Militie in de Europese bevolkingsgroep (in 1738 was één op de zeven
Europeanen militair, in 1787 was dit aandeel gestegen tot één op de drie1.), komt zij
in de geschiedschrijving slechts zijdelings ter sprake. Een uitzondering hierop vormen
de boeken van Bosschart (1900), Benjamins/Snelleman (1914-1917: 420vv) en enkele
artikelen, zoals Van Sypesteyn (1858), Karbaat (1960), Quintus Bosz (1963-1964)
en Schaafsma (1968 en 1969). Uitgezonderd Bosschart basseerden de auteurs zich
evenwel nauwelijks op eigen archiefonderzoek, terwijl aan het archiefwerk van
Bosschart, verricht gedurende zijn plaatsing bij het garnizoen in Suriname, door
tijdgebrek en de tropische hitte een systematisch karakter ontbreekt. Hierdoor is er
van een op archiefmateriaal gebaseerde literatuur over de Militie in Suriname in de
achttiende eeuw geen sprake. Door deze lacune moeten schrijvers die in hun werk
de Militie ter sprake brengen terugvallen op de gangbare literatuur. Daarbij valt in
de eerste plaats te denken aan de boeken van Hartsinck (1770), Stedman (1799),
Wolbers (1861), Bosschart (1900) en Benjamins/Snelleman (1914-1917).
Bij toetsing van de bovengenoemde literatuur met de primaire bronnen, het archief,
blijkt dat er, ten gevolge van de vaak verwarrende naamgeving van delen van de
strijdmacht en foutieve interpretaties, de nodige onjuistheden in de literatuur zijn
geslopen. Doordat deze handboeken door opeenvolgende schrijvers als bron worden
gebruikt, hebben bepaalde visies een lang leven en keren steeds weer dezelfde
misvattingen terug.
De opzet van dit artikel is ten eerste de verschillende versies te confronteren met
het archiefmateriaal, met als primaire doelstelling de hierboven geschetste vicieuze
cirkel te doorbreken en te komen tot een historisch verantwoorde organisatieschets
van de Militie van de Sociëteit (Directie) van Suriname in de achttiende eeuw. Ten
tweede wil ik proberen aan te geven om welke redenen er in de organisatie wijzigingen
werden aangebracht. Daar de organisatie van de Militie niet los gezien kan worden
van de maatschappelijke taak is het nodig om allereerst te komen tot een
plaatsbepaling van de Militie in de plantagekolonie. In verband met de toeganke-
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lijkheid van het archiefmateriaal en de opheffing van de Directie van Suriname in
1795, is gekozen voor een afbakening in de tijd van 1724 tot en met 1795. Indien
nodig zal evenwel worden teruggegrepen op de tijd vóór 1724.
Voor deze studie werd geput uit het in het Algemeen Rijksarchief berustende
archief van de Sociëteit van Suriname te Amsterdam en het oudarchief van de
Gouvernementssecretarie te Paramaribo. Als voornaamste bron dienden de brieven
van de Directeuren (de bestuurders) van de Sociëteit c.q. Directie aan de gouverneur
(vanaf de jaren dertig: gouverneur-generaal) of andere personen in Suriname. Dit
werd aangevuld met gegevens uit de bijlagen bij deze brieven, de resoluties van de
Directeuren en de brieven van de gouverneurs en andere overheidspersonen aan de
Directeuren.

Het veiligheidsbeleid
In de plantagekolonie Suriname was de politieke en economische macht in handen
van een kleine Europese bevolkingsgroep, terwijl negerslaven de arbeidskracht
leverden. Hierdoor vielen de sociale scheidslijnen voor een groot deel samen met
raciale verschillen. De Europese bovenlaag achtte haar machtspositie continu bedreigd
door ‘het verschrikkelijk getall slaaven, in teegenstelling der Blanke alomme door
de gantsche Colonie...’ (Nepveu aan Directeuren, 23/1/1773, zie noot 2). In 1752
telde de kolonie volgens een hoofdgeldlijst 1708 blanken en 34.278 slaven.2. Een
algemene slavenopstand heeft zich, gezien het isolement waarin de slavenmacht van
de plantages zich bevond en de mogelijkheid door vlucht naar het bos zich aan de
slavernij te onttrekken, echter in Suriname niet voorgedaan. Een deel van de
weggelopen slaven vormde in de bossen om het plantagegebied eigen
dorpsgemeenschappen, maar bleef voor allerlei produkten afhankelijk van de
plantages. Geregeld ondernamen deze Marrons tochten om de door hen begeerde
goederen te roven (Muller, 1973: 30,35 en Hoogbergen, 1985: 69 en 70). Het bestaan
van onafhankelijke gemeenschappen van weggelopen slaven was de plantagekolonie
een doorn in het oog. Zij vormden, als uitgangspunt van rooftochten en wijkplaats
voor weggelopen slaven, een constante bedreiging voor de kolonie. Een conflict
tussen de kolonie en de Marrons kon zodoende niet uitblijven. Pas met de afschaffing
van de slavernij in 1863 kwam aan deze strijd een einde.
Naast het probleem van de gezagshandhaving in een gesegmenteerde samenleving
bestond er voor Suriname ook het gevaar om, via het moederland, betrokken te raken
bij een Europees conflict. Groot-Brittannië en haar tegenspeelster Frankrijk bezaten
beide steunpunten in het Caraïbische gebied, van waar uit een aanslag op Paramaribo
niet denkbeeldig was. Daarnaast moest ook rekening worden gehouden met een
mogelijke overrompeling door kapers of zeerovers.3.
De Directeuren wilden de Militie primair belasten met de externe verdediging.
Het in toom houden van de slaven was een zaak van de slavenhouders. De Sociëteit
weet het weglofjen van slaven aan het wrede optreden van eigenaren en directeuren
van plantages. Zij waren daardoor verantwoordelijk voor het ontstaan van
gemeenschappen van weggelopen slaven. Het was dan ook de taak van de ingezetenen
om op te komen voor de gevolgen. De gewapende burgermacht, waarin nagenoeg
alle mannelijke Europese ingezetenen dienst moesten doen (Bosschart, 1900: 28-33),
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bleek in de praktijk echter niet bij machte de Weglopers (de achttiende-eeuwse term
voor Marrons) met enig succes te bestrijden. Daarop zagen de Directeuren zich in
1730 genoodzaakt om ‘dat gespuijs door onse militie te doen bestooken en alse door
militaire excursien sodaanig continues te fatqueeren soodanig
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dat geen blijvende plaatse /: om zo te spreeken:/ voor haar in de Colonie overblijve’
(Directeuren aan De Cheusses, 28/12/1730, zie noot 4). Daarnaast zou door het
jaarlijks aannemen van minimaal tachtig recruten, waarvan naar verwachting zeker
de helft na afloop van hun dienstverband in Suriname zou blijven, de Militie bijdragen
aan een versterking van de Europese bevolkingsgroep.4. De aan de operaties verbonden
kosten wilden de Directeuren verhalen op de planters, omdat zij zich alleen
aansprakelijk achtten voor de kosten verbonden aan de verdediging tegen een
buitenlandse vijand. Volgens de ingezetenen was de Sociëteit echter gezien artikel
XXVII van het Octrooi van 1682 financieel aansprakelijk voor de gehele
defensie-inspanning. Ondanks het Octrooi kwam een groeiend deel van de
defensie-uitgaven ten laste van de kolonie.5.
De Militie bleek niet in staat tot het ‘extirpeeren van dat gespuys’. Doordat de
bostochten weinig succesvol verliepen werd een steeds groter deel van de Militie
ingezet ter beveiliging van het plantagegebied. Tussen 1725 en 1745 waren er vier
à vijf buitenposten met een totale bezetting van tussen de 20 à 30 man. Eind 1772
waren er 33 buitenposten bezet met 819 man. De gezagshandhaving was daarmee,
uitgezonderd in tijden van extern gevaar, de voornaamste taak van de Militie
geworden.6.

De organisatie van de Militie
Na de voorgaande korte schets van het defensiebeleid richten wij nu onze blik op de
wijze waarop de Militie was georganiseerd om haar taak te kunnen uitvoeren. Daarbij
moet wel worden bedacht dat de formatie een ideële situatie weergeeft. Door sterfte,
desertie, het tussentijds verbreken van het dienstverband en wervingsproblemen was
de Militie meestal onder de sterkte.

Het tijdvak tot en met 1753
De Directeuren bepaalden in 1683 dat de Militie een sterkte zou hebben van drie
kapiteins, vier luitenants, twee onderluitenants, één vaandrig, twaalf sergeanten en
300 soldaten. Drie luitenants werden in 1683 uitgezonden. De vierde luitenantsplaats
werd gereserveerd voor de commies R. Vrijmoet van de W.I.C. in Suriname. Op een
betalingsoverzicht uit januari 1683 komt hij echter niet voor. Zijn plaats werd
ingenomen door een onderluitenant. De troepenmacht werd in drie compagnieën
georganiseerd. Voor de bewering in Benjamins/Snelleman (1914-1917: 421), dat uit
het al in Suriname aanwezige garnizoen een vierde compagnie werd geformeerd,
was in het archief geen bewijs te vinden.7.
Ten behoeve van de defensie van Suriname hadden de Nederlandse gewesten, met
uitzondering van Friesland, in 1682 en 1683 subsidies toegezegd (Van der Meiden,
1987: 33). Doordat verschillende gewesten slecht of geheel niet de beloofde subsidies
betaalden, besloten de Directeuren in 1724 de vredesorganisatie van de compagnieën
via wat men nu natuurlijk verloop zou noemen, terug te brengen tot 70 man per
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compagnie. De trein (de artillerie en het administratieve, logistieke en medische
personeel) werd administratief van de infanteriecornpagnieën gescheiden en mocht
het getal van 36 à 37 man niet te boven gaan. Boven de sterkte werden nog enkele
cadetten (kinderen die als soldaat in dienst traden om officier te worden) en
gereformeerd officieren (vaandrigs die pro memorie werden gevoerd) aangehouden.8.
Gouverneur Mr. H. Temminck vond de formatie van 1724 te klem om naar behoren
de verschillende objecten te kunnen bewaken. Hij achtte in
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vredestijd een garnizoen van minstens 259 man (exclusief de officieren) nodig.
Daarnaast wilde Temminck de discipline verbeteren door het aantal officieren te
vergroten. Temminck stelde daarom in 1725 voor een half bataljon te formeren van
vijf compagnieën, ieder met een sterkte van 55 man. In oorlogstijd konden de
compagnieën op 100 man worden gebracht om de forten en buitenposten van een
geringe bezetting te voorzien. De vijf compagnieën fungeerden eigenlijk als even
zovele compagnieën van dienst, die afwisselend de wacht leverden. Was deze formatie
niet haalbaar, dan kon ook worden volstaan met vier compagnieën van 68 man. Het
aantal officieren zou hierdoor echter nauwelijks toenemen. Kennelijk om de band
tussen de gouverneur en de Militie aan te halen, stelde Temminck tevens voor om
de gouverneur de rang van kolonel te verlenen.9. Als hoofdofficier zou de gouverneur
ook kapitein worden van de eerste compagnie. Het daadwerkelijke bevel over deze
compagnie zou evenwel worden gevoerd door een kapiteinluitenant. Na rijp beraad
kozen de Directeuren in 1746 voor het goedkopere alternatief, waarbij de nadruk lag
op het vergroten van het aantal gemene soldaten.10.

Tabel 1. Vermoedelijke formatie 1683
a

b

c

Commandeurscie* 1
Verboom

1

1

Cie
1
Capiteyn
Vredenburgh

1

1

Cie
Capiteyn
Paen

1

1

1

Totaal

3

3

3

g

h

Commandeurscei* 4
Verboom

4

Cie
4
Capiteyn
Vredenburgh

4

Cie
4
Capiteyn
Paen

4

Totaal

12

12

i

d

e

f
4

1

1

4

4

1
j

k

1
l

12
m

92
1

1

1

92

107
1

92

1

1

1

276

Tot.

113

107

1

327

a= Capiteyn; b= Luytenant; c= Onderluytenant; d= Vaandrager; e= Adjudant; f=
Commandeurs (sergeanten); g= Corporaals; h= Landpassaat; i= Capiteyn des Armes;
j= Tambour Majoor; k= Provoost; l= Soldaten; m= Chirurgijn; * cie= compagnie.
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Mede onder druk van de Staten-Generaal kwam in december 1733 een voorlopig
einde aan een langlopend conflict tussen de Sociëteit en de planters over versterking
van de defensie tegen een buitenlandse vijand. Er werd besloten aan de samenvloeiing
van de Suriname-rivier en de Commewijne, ter verdediging van het plantagegebied,
een fort, het latere fort Nieuw-Amsterdam, te bouwen. Tevens werd overeengekomen
dat de vier compagnieën ieder op 75 man - en niet op 25 man, zoals Hartsinck (1770,
II: 728) abusievelijk schreef - zouden worden gebracht. Wat de uitbreiding van de
Militie betreft, verwarde Van Sypestein (1858: 84) deze conventie met die van 1748
(zie verderop).11. Daar de uitbreiding kennelijk alleen gemene soldaten betrof, nam
het aandeel van het kader verhoudingsgewijs verder af.
Deze formatie bleef behoudens enkele kleine wijzigingen tot 1753 van kracht. In
1738 werd de commandeur (bevelhebber van de Militie) van kapitein bevorderd tot
luitenant-kolonel, terwijl in 1742 bij iedere compagnie nog een capiteyn des armes,
die het toezicht had over de geweren, maar verder gewoon zijn dienst verrichtte als
sergeant, werd aangesteld.12.
De artillerie kende, zoals hierboven vermeld, geen aparte organisatie maar was
ondergebracht bij de trein. Daar door de aanleg van het Fort Nieuw-Amsterdam een
uitbreiding van de artillerie noodzakelijk was en de kwaliteit en discipline van de
artilleristen verbetering behoefden, werd op voorstel van Premier-Luitenant der
artillerie J.W. Birdt in 1740 het Korps
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Artillerie opgericht. De sterkte van het Korps Artillerie werd gesteld op 45 man,
doch al in 1741 werd dit opgevoerd tot 57 man. De bewering van
Benjamins/Snelleman (1914-1917: 421), Karbaat (1960: 379) en Quintus Bosz
(1963-1964: 117) dat de artillerie al in 1699 zelfstandig werd, is dan ook onjuist.13.

Tabel 2. Vermoedelijke formatie infanterie 1733
a

b

c

Lijtcompagnie 1

e

f

1

2

1

2

1

2

1

1

2

3

4

8

1

Commandeurscompagnei

1

Compagnie
Capiteyn...*

1

Compagnie
Capiteyn...

1

Totaal

d

1

1
1

3

1

g

h

i

j

Tot.

Lijtcompagnie 3

3

2

62

75

Commandeurscompagnie 3

3

2

62

75

Compagnie 3
Capiteyn...*

3

2

62

75

Compagnie 3
Capiteyn...

3

2

62

75

Totaal

12

8

248

300

12

a= Collonel; b= Capiteyn; c= Capiteyn Lieutenant; d= Lieutenant; e= Vaandrager;
f= Sergeants; g= Corporaals; h= Landspassaten; i= Tamboers; j= Gemeene; ...* =
naam Capiteyn.
De overeenkomst van 1733 werkte niet geheel bevredigend, doordat er tussen de
gouverneur-generaal Mr. J.J. Mauricius en de planters een meningsverschil ontstond
over de afbouw van Fort Nieuw-Amsterdam. Dit conflict werd in een nieuwe
overeenkomst in 1748 bijgelegd (Van der Meiden, 1987: 95-96). Teneinde het fort
en de nog aan te leggen batterijen van een bezetting te voorzien, werd afgesproken
dat bij de Militie gedurende de oorlog (de Oostenrijkse Successie-oorlog, 1740-1748,
waarin de Republiek partij was) de vier compagnieën ieder met 25 man zouden
worden versterkt. Na het sluiten van de vrede mochten deze 100 man, ter ontlastinq
van de financiën en voor zolang de uitbreiding had geduurd, in mindering worden
gebracht op de formatie van 300 man. Schoorvoetend gingen de Directeuren met
deze overeenkomst akkoord, die wat de formatie betreft geen practische uitwerking
heeft gehad, omdat met het einde van de oorlog in oktober 1748 de reden om de
Militie tijdelijk uit te breiden kwam te vervallen.14. De Directeuren wilden echter nog
verder gaan en de infanterie en het Korps Artillerie samen op 300 man, de sterkte
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waartoe zij zich in 1733 hadden verplicht, brengen. Op aandrang van Mauricius, die
wees op de dreiging van de Marrons, zodat er van vrede geen sprake was, kwamen
de Directeuren op hun voornemen terug.15.

Een tweevoudige verdubbeling (1753-1759)
Na een vergeefse poging om met een deel van de Marrons vrede te sluiten laaide in
1750 de binnenlandse strijd weer op. Daarnaast was op politiek vlak een onhoudbare
situatie ontstaan door het conflict tussen Mauricius en een deel van de planters. In
overeenstemming met de Staten-Generaal stuurde erfstadhouder Willem IV eind
1750 een onderzoekscommissie naar Paramaribo om een einde te maken aan de
politieke crisis en, ter bestrijding van de Marrons, Staatse hulptroepen ter sterkte van
een regiment van 392 man (het Regiment Von Sporcke). De leiding over deze
expeditie berustte bij generaalmajoor H.E. Baron von Spörcke, die tevens met het
bevel over de Militie van de Sociëteit werd belast (Van der Meiden, 1987: 109-115
en Van Sype-
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stein, 1858: 90-91).
Op 20 juli 1753 namen de Staten-Generaal een resolutie aan waarbij ter vervanging
van de Staatse hulptroepen de Militie, ten behoeve van de interne veiligheid en voor
een periode van drie jaren (in 1756 werd deze resolutie met nog eens drie jaren
verlengd), werd verdubbeld. Deze uitbreiding met 300 man zou worden bereikt door
het versterken van de bestaande vier compagnieën met 25 man en de oprichting van
twee nieuwe compagnieën van 100 man.

Tabel 3. Vermoedelijke formatie infanterie 1753
a

b

c

d

Lijfcompagnie 1
Commandeurscompagnei

1

e

f

1

1

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1*

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

1

4

6

Totaal

1

1

4

2

g

h

i

j

k

l

Tot.

Lijfcompagnie 2

1

3

3

2

86

100

Commandeusrcompagnei 2

1

3

3

2

86

100

Compagnie 2
Capiteyn...

1

3

3

2

86

100

Compagnie 2
Capiteyn...

1

3

3

2

86

100

Compagnie 2
Capiteyn...

1

3

3

2

86

100

Compagnie 2
Capiteyn...

1

3

3

2

86

100

Totaal

6

18

18

12

516

600

12

a= Collonel; b= Lieutenant Collonel; c= Capiteyn; d= Capiteyn Lieutenant; e=
Lieutenant; f= Vaandrig; g= Sergeants; h= Capiteyn des armes; i= Corporaals; j=
Landspassaten; k= Tamboers; l= Gemeene; * = in 1754 werd de kapitein van deze
compagnie bevorderd tot sergeant-majoor, oftewel majoor.
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Volgens Hartsinck (1770, II: 854) zond de Sociëteit voor eigen rekening in 1753
nog een artilleriecompagnie ter sterkte van 56 man. In werkelijkheid werd de formatie
van het Korps Artillerie in het genoemde jaar niet uitgebreid doch van 57 tot 46 man
teruggebracht.16. Benjamins/Snelleman (1914-1917: 422-423) verwarde daarnaast de
verdubbeling van 1753 met die van 1759, zodat er in dit werk geen sprake is van een
uitbreiding tot maar van een vermeerdering met 600 man.
Het aandeel van het kader was door de reorganisaties verder teruggelopen, terwijl
er door de toename van het aantal buitenposten en detachementen, volgens
commandeur en gouverneur-generaal a.i. W. Crommelin, juist dringend meer
(onder)officieren nodig waren. De Directeuren waren echter vooralsnog alleen bereid
een majoor aan de organisatie toe te voegen.17.
Enkele overvallen op plantages lieten in 1759 weer eens zien hoe gevaarlijk de
Marrons waren. De Sociëteit kwam daarop met Amsterdamse kooplieden en bankiers
met belangen in Suriname op 22 november 1759 tot overeenstemming om een tweede
bataljon, dat ten laste zou komen van de kolonie, op te richten. De Staten-Generaal
hechtten hieraan hun goedkeuring. De planters in Suriname waren met het geheel
buiten hen om gesloten accoord niet ingenomen, temeer daar de kolonie in 1760 en
1762 vrede sloot met twee grote groepen Marrons, zodat een tweede bataljon
overbodig werd geacht. De algemene slavenopstand in het naburige Berbice in 1763
maakte aan deze controverse evenwel een eind.18.
De Directeuren verplichtten zich dat het tweede bataljon in 1764 voltallig zou zijn.
Dit bleek echter niet mogelijk (Lohnstein, 1987: 72). De commandeur ging, onder
gelijktijdige bevordering tot kolonel, over naar het tweede bataljon, maar bleef zijn
tractement van de Sociëteit genieten. De aanbeveling van Crommelin uit 1753 was
met de opname van de gerefor-
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meerd officieren in de formatie duidelijk ter harte genomen.

Tabel 4. Formatie infanterie 775919.
a

b

c

d

e

Lijfcompagnie 1

f

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Totaal
eerste
Bataljon

1

1

1

3

3

Commandeurscie 1

3

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Compagnie
Capiteyn...

1

1

Totaal
tweede
Bataljon

1

1

1

3

3

3

Totaal

2

2

2

6

6

6

g

h

i

j

k

l

m

Lijfcompagnie 1

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2
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Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Totaal
1
eerste
Bataljon

6

12

24

6

24

12

Commandeurscie 1

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Compagnie
Capiteyn...

1

2

4

1

4

2

Totaal
1
tweede
Bataljon

6

12

24

6

24

12

Totaal

12

24

48

12

48

24

2

n

o

Tot.

Lijfcompagnie

2

82

101

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Totaal eerste
Bataljon

12

492

601
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Commandeurscie

2

82

101

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Compagnie
Capiteyn...

2

82

100

Totaal tweede
Bataljon

12

492

601

Totaal

24

984

1202

a=Collonel; b=Lieutenant-Collonel; c=Major; d=Capiteyn; e=Capiteyn Lieutenant;
f=Lieutenant; g=Sous-Lieutenant; h=Vaandrig; i=Vaandrig à la Suite/Gereformeerd
Officier; j=Sergeants; k=Capiteyn des Armes; l=Corporaals; m=Landspassaten;
n=Tamboers; o=Gemeene.
Het is de formatie van 1759 die Hartsinck (1770, II: 8S3-894) en Stedman
(1799-1800, I: 109) in hun boeken beschrijven. Quintus Bosz (1963-1964: 117 en
119) is de mening toegedaan dat deze sterkte al eerder voor de Militie was vastgesteld
en dat met de verdubbeling van 1759 hieraan eindelijk gevolg werd gegeven.
Om de werving van officieren te bevorderen werd in 1763 de rang van gereformeerd
officier of vaandrig à la suite afgeschaft. Officieren begonnen voortaan hun carrière
in de rang van vaandrig, waaraan een hogere wedde was verbonden. De twee
gereformeerd officieren per compagnie werden vervangen door een vaandrig en een
sous-luitenant, terwijl de sous-luitenants van de lijf- en commandeurscompagnie
werden bevorderd tot luitenant.20.

De Eerste Boni - oorlog (1765-1778)
De vredesverdragen van 1760 en 1762 maakten niet, zoals algemeen verwacht, een
einde aan de binnenlandse strijd. In het midden van de jaren zestig van de achttiende
eeuw kwam de kolonie in botsing met nieuwe groepen Marrons, die zich in het
Cottica-gebied hadden gevestigd (Hoogbergen, 1985: 13). De gouverneur a.i. J.
Nepveu liet ter beveiliging van het plantagegebied tussen de Perica en de bovenloop
van de Cottica verschillende posten aanleggen. De versnippering van de Militie nam
daarmee verder toe. Om het schrijnend tekort aan mankracht op te vangen werden
in 1772 de compagnieën ieder tijdelijk met 25 man (totaal 300 man) uitgebreid. De
sterkte van
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Het vaandel van de militie. (Bron: ARA, Den Haag)
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een compagnie kwam daarmee niet op 100 man, zoals Hoogbergen in zijn dissertatie
(1985: 23) schrijft, maar op 125 man. Het gebrek aan kader werd opgevangen door
de landspassaten (een rang tussen soldaat en korporaal), die bij de gemene soldaten
weinig ontzag bezaten, te vervangen door één sergeant en twee korporaals per
compagnie en door een tijdelijke uitbreiding van het aantal officieren.21.
Op het gebied van de veiligheidspolitiek vonden, onder druk van de acties van de
Marrons uit het Cotticagebied, enkele belangrijke wijzigingen plaats. In 1772 werden
de vrije mulatten en vrije negers evenals de Europese ingezetenen schutterplichtig
en als compagnie(ën) Vrije Mulatten en Negers aan de gewapende burgermacht te
Paramaribo toegevoegd. Van een zelfstandig korps was geen sprake, zodat de veelal
gehanteerde benaming van Corps Vrije Mulatten en Negers (Wolbers, 1861: 319-320)
een verkeerde indruk wekt en feitelijk onjuist is.22. Naast deze uitbreiding van de
gewapende burgermacht werd er ook een korps opgericht bestaande uit speciaal
daartoe aangekochte slaven, die daarna vrij werden verklaard. Dit Korps Vrijnegers
- in de archiefstukken ook wel korps of compagnie vrij te maken slaven, 's Lands
Vrijkorps, Vrijkorps, Vrije Korps en Vrijheden genoemd - behoorde, zoals de naam
Vrijkorps al suggereert, niet tot de geregelde troepenmacht: de Militie. Het Korps
Vrijnegers (in de volksmond Redimusu genoemd) bleek een succesvol antwoord op
de guerilla van de Marrons. Omdat Stedman (1799-1800, I: 113-114) spreekt van
‘jagers’ wordt het Korps Vrijnegers door Wolbers (1861: 320-322), Bosschart (1900:
61-65), Benjamins/Snelleman (1914-1917: 426) en De Groot (1975: 37) veelal Korps
(Zwarte) Jagers genoemd. Dit is een uiterst ongelukkige benaming, omdat deze
toentertijd niet gebruikt werd en er een naamsverwarring ontstaat met het in 1786
als onderdeel van de Militie opgerichte Korps Jagers; op dit korps komen wij verderop
terug. Om de naamsverwarring compleet te maken hanteerden Bosschart (1900:
57-60), Benjamins/Snelleman (1914-1917: 426) en De Groot (1975: 37 en 40) ook
de benamingen 's Lands Vrijkorps en Korps Vrijnegers voor de compagnie(ën) Vrije
Mulatten en Negers.
Om de kolonie in haar strijd tegen de Marrons in het Cotticagebied bij te staan
stuurden de Staten-Generaal een Staats regiment onder kolonel L.H. Fourgeoud naar
Suriname. Deze wilde de Marrons in hun eigen woongebied bestrijden.
Gouverneur-generaal J. Nepveu had in deze strategie niet veel vertrouwen en zag,
ter beveiliging van het oostelijke plantagegebied, meer in de aanleg van een linie
van militaire posten die door een pad met elkaar werden verbonden. De Directeuren
steunden dit plan van harte, teneinde het Regiment Fourgeoud weer zo snel mogelijk
te kunnen laten vertrekken. Afgezien van de tractementen kwam de Sociëteit immers
op voor de kosten van de expeditie. Deze Linie van Defensie of het Cordon was in
1784 bijna gereed.23.
Mede in verband met de aanleg van de Linie van Defensie besloten de Directeuren
eind 1779 de infanterie te reorganiseren in drie bataljons van elk vijf compagnieën.
Van een uitbreiding was daarbij geen sprake. Twee bataljons werden gereserveerd
voor de Linie van Defensie, terwijl één bataljon het garnizoen voor Paramaribo met
onderhorige posten zou leveren. De compagnieën die tot dan toe eigenlijk alleen
administratieve eenheden waren kregen nu ook een taktische bestemming. De
bataljons dienden compagniesgewijs in vaste vakken bij elkaar te worden gelegerd,
zodat de verschillende posten werden bezet door onderofficieren en gemene soldaten
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van dezelfde compagnie, en zoveel mogelijk onder bevel van de eigen officieren. In
voorgaande jaren was er bij het bezetten van posten niet naar het compagniesverband
gekeken. Zo lagen op 1 november 1745 op de post Brandwagt aan de Motkreek drie
gemene soldaten van de Lijfcompagnie, één sergeant en één gemene soldaat van de
Commandeurscompagnie, drie gemene soldaten

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

56
van de Compagnie Boisguion en één fuselier of handlanger van het Korps Artillerie.24.
Volgens Bosschart (1900: bijlage IX) was er tussen circa 1770 en 1799 nu eens
sprake van twee dan weer van drie bataljons, terwijl in 1787 een opgeheven eerste
bataljon uit de beide andere zou zijn heropgericht. Deze visie werd door
Benjamins/Snelleman (1914-1917: 423) overgenomen.
Gezien het gebrek aan manschappen werd er vanuit Suriname bezwaar tegen
aangetekend om al vóór het jaar 1781 de reorganisatie door te voeren. De Directeuren
wilden echter voorlopig een onder de sterkte zijn van de Militie op de koop toe
nemen, zolang de bataljons en compagnieën maar bijeen werden gelegerd en de
commandanten met de zorg over hun eenheden konden worden belast. Daarnaast
diende er ter bevordering van de naijver onder de infanterie bij elk bataljon een
grenadierscompagnie te worden geformeerd. Grenadiers hadden in de Europese
legers al hun specialistische taak als handgranaatwerpers verloren, maar een zeker
elite karakter als infanterist was gebleven. Alleen de beste infanteristen konden bij
de grenadierscompagnieën worden geplaatst.25.

Tabel 5. Vermoedelijke formatie infanterie 1781
a

b

c

d

Lijf en
1
gren.cie A
Musketiercie
B

1

Musketiercie
C

1

e

f

1

1

1

1

1

1

Musketiercie
D

1

1

Musketiercie
E

1

1

Totaal
1
eerste Bat.

1

1

2

Lijf en
1
gren.cie F
Musketiercie
G
Musketiercie
H

1
1

3

5

1

1

1

1

1

1

Musketiercie
J

1

1

Musketiercie
K

1

1
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Totaal
tweede
Bat.

1

1

Grenadierscie
L

1

2

1

Musketiercie
M

1

3

5

1

1

1

1

Musketiercie
N

1

1

Musketiercie
O

1

1

Musketiercie
P

1

1

Totaal
derde Bat.

1

1

3

2

5

TOTAAL 2

3

3

7

8

15

g

h

i

j

k

l

m

Lijf en 1
gren.cie
A

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
B

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
C

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
D

1

1

6

1

10

2

Musketiercie 1
E

1

1

6

1

10

2

Totaal
eerste
Bat.

5

5

5

30

5

50

13

Lijf en 1
gren.cie
F

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
G

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
H

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
J

1

1

6

1

10

2
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Musketiercie 1
K

1

1

6

1

10

2

Totaal
tweede
Bat.

5

5

5

30

5

50

13

Grenadierscie 1
L

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
M

1

1

6

1

10

3

Musketiercie 1
N

1

1

6

1

10

2

Musketiercie 1
O

1

1

6

1

10

2

Musketiercie 1
P

1

1

6

1

10

2

Totaal
derde
Bat.

5

5

30

5

50

12

15

15

90

15

150

38

5

TOTAAL 15
n
Lijf en gren.cie 3
A

o

p

80

Tot.
109

Musketiercie B

80

106

Musketiercie C

80

106

Musketiercie D

80

104

Musketiercie E

80

104

320

529

Totaal eerste
Bat.

3

80

Lijf en gren.cie 3
F

80

109

Musketiercie G

80

106

Musketiercie H

80

106

Musketiercie J

80

104

Musketiercie K

80

104

320

529

Totaal tweede
Bat.

3

80

Grenadierscie L 3

80

Musketiercie M

109
80

106
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Musketiercie N

80

104

Musketiercie O

80

104

Musketiercie P

80

104

Totaal derde
Bat.

3

80

320

527

TOTAAL

9

240

960

1585

a= Collonel; b= Lieutenant-Collonel; c= Majoor; d= Capitein; e=
Capitein-Commandant; f= Premier-Lieutenant; g= Sous-Lieutenant; h= Vaandrig;
i= Cadet-Sergeant; j= Sergeants; k= Capitein d' Arms; l= Corporaals; m= Tamboers;
n= Pijpers; o= Grenadiers; p= Musquetiers.
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De reorganisatie van 1786
In 1786 stelde gouverneur-generaal Mr. J.G. Wichers voor, de buitenlandse en
binnenlandse defensie te versterken door respectievelijk het Korps Artillerie van 63
op 166 man te brengen en een Korps Jagers van 119 man op te richten. Het Korps
Jagers zou moeten worden geformeerd uit oude, geoefende en in de bossen meer
bedreven manschappen van de grenadiers- en musketierscompagnieën, die daartoe
mankracht moesten inleveren. Het aandeel van het kader bij de grenadiers- en
musketierscompagnieën zou daarbij verhoudingsgewijs groeien. De Directeuren
stelden zich van ganser harte achter deze voorstellen en wilden zelfs het Korps Jagers
op 151 man brengen.26.

Tabel 6. Formatie Korps Jagers
a

b

c

d

eerste
compagnie

1

1

1

tweede
compagnie

1

1

1

1

2

2

2

e

f

g

Tot.

1

Totaal

1
eerste
compagnie

3

6

63

75

tweede
compagnie

3

6

63

75

Totaal

6

12

126

151

a= Commandant en chef; b= Capitein; c= Lieutenant; d= Sous-Lieutenant; e=
Opperjagers (Sergeanten); f= Busschieters (Corporaals); g= Jagers.
Voor militairen die ondanks gebreken toch nog dienst konden doen werd het Korps
Invaliden opgericht.27.
Jagers werden tot de lichte infanterie gerekend. Zij waren bedreven in het schieten
en streden, in tegenstelling tot de grenadiers en musketiers, in een verspreide
gevechtsorde. Texier had zich in 1773 al uitgesproken voor de formering van een
Korps Jagers, omdat ‘den oorlog teegens de wegloopers, meer een jagt dan een oorlog
is’. Het Korps Vrijnegers en het Korps Jagers werden beide in het groen gekleed en
kregen luitenant-kolonel J.F. Friderici als commandant en chef. De zuster korpsen
werden met de bestrijding van de Marrons belast, terwijl de grenadiers- en
musketierscompagnieën een beveiligingstaak kregen.28.
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In de geschiedschrijving wordt het Korps Jagers steevast verward met het Korps
Vrijnegers. De oprichting van dit korps in 1786 is aan de aandacht van de
geschiedschrijvers ontglipt. Zover bekend vormen alleen Stedman (1799-1800, I:
110) en De Groot (1970: 293) hierop een uitzondering.

Samenvatting
De defensie-organisatie rustte in Suriname in de achttiende eeuw op twee poten: de
gewapende burgermacht en de Militie. Ook bij de taakstelling kwam deze tweedeling
terug. De ingezetenen werden primair belast met de handhaving van de interne
veiligheid, oftewel het beheersen van de slavenmacht. De Militie moest vooral waken
tegen een mogelijke aanval van buiten en zich niet mengen in de strijd tegen de
onafhankelijke gemeenschappen van weggelopen slaven. Deze tweedeling bleek in
de praktijk, gezien de groeiende macht van de Marrons, niet haalbaar. Wij zien dan
ook dat de Militie, met name rond het midden van de achttiende eeuw, steeds meer
in deze strijd
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wordt betrokken; een strijd die zij - nog afgezien van de klimatologische en logistieke
problemen en de op de Europese militaire leest geschoeide uniformering, bewapening
en tactiek - onmogelijk kon winnen. Zolang er in Suriname slavernij zou bestaan
zouden slaven weglopen en nieuwe gemeenschappen in de binnenlanden vormen.
De tweeledige taak van de Militie en de accentverschuiving daarin na met name
1750 hadden hun weerslag op de organisatie van de Militie. Tot 1753 bleef de sterkte
van de infanterie rond de 300 man schommelen, die vanaf 1726 over vier compagnieën
waren verdeeld. De inkrimping van 1724 stond in het teken van bezuinigingen, terwijl
de uitbreidingen van 1726 en 1733 en het voorstel van 1748 verband hielden met de
externe defensietaak. Ook de oprichting van het Korps Artillerie in 1740 moest
bijdragen tot de verbetering van de defensie tegen een buitenlandse vijand. De
toename van en een groeiende betrokkenheid van de Militie bij de binnenlandse strijd
gmg gepaard met een gestage uitbreiding van de infanterie. De verdubbelingen van
1753 en 1759, de tijdelijke uitbreiding van 1772 en de reorganisatie van de infanterie
in drie bataljons in 1780 stonden alle in het teken van de strijd tegen de Marrons. De
oprichting van het Korps Jagers en de verdubbeling van de artillerie in 1786 betekende
een versterking van de defensie tegen de binnenlandse en buitenlandse vijand. Door
allerlei interne hervormingen en met de oprichting van het Korps Jagers raakte de
Militie beter ingespeeld op de strijdwijze van de Marrons.
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Eindnoten:
1. De Europese bevolking telde in 1738 2133 en in 1787 3360 zielen (Van Lier, 1977: 24 en 71).
De formatie van de Militie was in die jaren, exclusief de trein, gesteld op respectievelijk 300
en 1459 man.
2. Algemeen Rijksarchief (ARA), Sociëteit van Suriname (SvS) 293, Generale lijst der blanken
nevens rode en swarte slaven opgegeven voor den jaare 1752, folio 211-230 en ARA, SVS 349,
Nepveu aan Directeuren (Dir.), 23 jan. 1773.
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De hoofdgeldlijst vermeldde niet de van hoofdgeld (een belasting) vrijgestelden, zoals de Militie.
Zie voor een opsomming van de vrijgestelden De Smidt (1973: no. 876).
ARA, SvS 368, Remarcques over de hierneevensgaande detaille van de bezetting der posten
op 't Cordon, en over de sterkte van de guarnisoenen aan Paramaribo en op de Fortresse
Nieuw-Amsterdam, 1779, folio 612-618.
ARA, SvS 102, Dir. aan Gouverneur en Raden (G. en R.), 4 nov. 1778; ARA, SvS 95, Dir. aan
C.E.H. de Cheusses, 28 dec. 1730 en ARA, SvS 28, Concept om de colonie van Suriname te
peupleeren met blanke inwoonders, 1730, folio 83-87.
ARA, SvS 30, resoluties Sociëteit, 30 april 1738; ARA, GA 221, particuliere memoire offte
instructie voor den Heere Gouverneur Mr. Jan Jacob Mauritius ten eijnde sig daar na te
reguleeren, art. 20, 1740; ARA, SvS 101, Dir. aan G. en R., 28 nov. 1772 en Van der Meiden
(1987: 73-75 en 77-78).
Zie voor het Octrooi Wolbers (1861: 834-845).
ARA, SvS 95, Dir. aan C.E.H. de Cheusses, 20 mrt. 1731; ARA, SvS 253, monsterrollen en
betaallijsten van 31 dec. 1725, folio 50-71; ARA, SvS 276, monsterrollen en betaallijsten van
1 nov. 1745 en ARA, SvS 349, Detaille waaruyt te sien, hoe de 2 battaillons Infanterie van Heer
Edele Groot Achtbaare de Heeren Directeuren der Geoctroyeerde Societyt van Suriname op
den 28e november 1772 sijn verdeelt geweest op welke manier van deselve heeft moeten
gebruyken en wat voor een terrain men daarmeeden heeft moeten dekken, folio 108.
ARA, SvS 17, resoluties Sociëteit, 3 juni 1683 en ARA, SvS 212, Lijste van 't geen sedert 't
arrivement van sijn Excellentie den Heere van Sommelsdijck in Zuriname alhier aen de Militie
betaelt is..., folio 241-246.
Volgens Hartsinck (1770, II: 646) waren er geen vier, maar twee luitenants in de formatie
opgenomen.
ARA, SvS 95, Dir. aan Temminck, 7 okt. 1724. In deze brief is sprake van een reductie tot 70
man prima plana (het kader) per compagnie. Dit moet een vergissing zijn. Daarnaast stelden
de Directeuren in 1733 dat al voor 1714 de drie compagnieën ieder effectief 70 man sterk waren,
terwijl de trein ruim 30 man telde. Dit maakt de reductie van 1724 eigenlijk overbodig. Wij
houden het er dan ook op dat de Directeuren met deze informatie het onder de sterkte blijven
wilden verbloemen. Zie ARA, SvS 29, resoluties Sociëteit, 19 aug. 1733.
ARA, SvS 252, Project tot het houden van de Militie noodig tot besettinge voor de Colonie van
Suriname in tijden van vreede, 1725, folio 455-460.
ARA, SvS 95, Commissie tot het examineeren van 't Project tot redres van de Militie aan
Temminck, 6 okt. 1725; ARA, SvS 27, resoluties Sociëteit, 9 aug. 1726 en ARA, SvS 95, Dir.
aan Temminck, 9 aug. 1726.
ARA, SvS 29, resoluties Staten-Generaal, 2 okt. 1733, folio 121-122 en Conventie tussen de
Sociëteit en de Gemagtigden van de Raad van Policie, 8 dec. 1733, folio 158-169 en 171.
De vergissing van Hartsinck werd o.a. door Benjamins/Snelleman (1914-1917: 421)
overgenomen.
ARA, SvS 30, resoluties Sociëteit, 20 febr. 1738 en ARA, SvS 31, resoluties Sociëteit, 26 april
1742.
ARA, SvS 267, Birdt aan Dir., 16 juni 1740; ARA, SvS 97, Dir. aan Van der Schepper, 2 nov.
1740 en ARA, SvS 31, resoluties Sociëteit, 14 juni 1741.
ARA, SvS 281, Conventie tusschen den Wel Ed. gestr. Heer Mr. J.J. Mauricius Gouverneur
Generaal der colonie van Suriname, rivieren en districten van dien ter eerste en de Raaden van
Politie der voorsz. colonie..., 6 mrt. 1748, folio 75 - B0.
ARA, SvS 98, Dir. aan Mauricius, 3 april 1749 en ARA, SvS 285, Mauricius aan Dir., 21 febr.
1750.
Dat met de conventie van 1748 de vredessterkte van de infanterie op 200 man werd gesteld,
zoals Mauricius in zijn brief van 21 februari 1750 beweerde, is niet juist. De in 1733 vastgestelde
sterkte van 300 man bleef gehandhaafd.
ARA, Oud Archief Suriname Gouvernementssecretarie (GA) 227, resoluties Sociëteit, 7 mrt.
1753.
ARA, SvS 292, Notitie op welke voet de militie van haar Edele Groot Achtbaare zoude kunne
werde gebragt tot meerder faciliteit van den dienst vermits door alle die buite posten en
detachementen, die continueelijk voorvallen absoluut meer officiers en onderofficiers werden
gerequiseert, 15 dec. 1753, folio 564 en ARA, SvS 99, Dir. aan Crommelin, 3 april 1754.
ARA, SvS 49, Conventie van 22 november 1759, folio 239-247; ARA, SvS 100, Dir. aan G.
en R., 1 juli 1761; ARA, SvS 317, Versoeck van de Raden van Politie en Antwoord van sijn
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24.
25.
26.

27.
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Wel Ed Gestr. daarop, bijlagen 177 a en b bij de missive van Crommelin van 2 okt. 1762, folio
158 en 159 en Schaafsma, 1969: 266.
De bron vermeldde alleen de samenstelling van het tweede bataljon. Het ligt in de lijn van de
verwachting dat hierbij het eerste bataljon als voorbeeld heeft gediend, zodat in de tabel voor
beide bataljons dezelfde samenstelling is genomen.
ARA, SvS 312, Project tot affschaffinge van de Vaandrichs à la Suite, 1761, folio 187 en ARA,
SvS 100, Dir. aan Crommelin, 9 mrt. 1763. Het voorstel van Crommelin werd niet in zijn geheel
overgenomen. Hij had namelijk in plaats van twee gereformeerd officieren per compagnie, één
sous lieutenant en één sergeant willen aanstellen.
ARA, SvS 340, Nepveu aan Dir., 20 jan. 1770; ARA, SvS 101, Dir. aan G. en R., 6 aug. 1772;
ARA, SvS 349, Pro Memoria van den Heer Commandeur weegens augmentatie van 1 serg. p.
comp: en afschaffing der landpassaate, 16 mrt. 1773, folio 424 en ARA, SvS 102, Dtr. aan
Nepveu, 18 aug. 1773 en 1 nov. 1775.
ARA, SvS 101, Dir. aan G. en R., 17 juni 1772; Wolbers, 1861: 319-320; Bosschart, 1900:
56-60 en De Smidt, 1973: no. 835.
Op basis van een resolutie van Gouverneur en Raden van 6 december 1770 noemen Wolbers
en Bosschart 1770 als jaar van oprichting. De Directeuren gaven echter pas in 1772 hun
toestemming, zodat de feitelijke oprichting in dat jaar plaatsvond.
Hoogbergen, 1985: 24 en 28-32 en ARA, SvS 102, Dir. aan Nepveu, 16 aug. en 6 sept. 1775.
ARA, SvS 276, monsterrollen en betaal lijsten van 1 nov. 1745.
ARA, GA 215, Dir. aan Texier, 20 dec. 1780.
ARA, SvS 384, Plan en berekening wat drie battaillons infanterie sterk 1142 man, een Corps
Artillerie van 150 man en een Corps Jagers van 100 man zoude komen te staan, 18 febr. 1786,
folio 114-126; ARA, GA 217, Dir. aan Wichers, 7 juni 1786 en ARA, GA 246, bijlagen 60 en
65 bij missive Dir., 7 juni 1786.
Het jaar van oprichting is gebaseerd op ARA, SvS 387, Instructie voor den Generaal Adjudant
wegens het administratieeren en betaalen van het Corps Invalides, 1 jan. 1787.
ARA, SvS 350, Pro Memoria Texier, 17 mei 1773, bijlage bij missive Nepveu aan Dir., 19 juni
1773; ARA, SvS 384, Plan en berekening wat drie battaillons infanterie sterk 1142 man, een
Corps Artillerie en een Corps Jagers van 100 man zoude komen te staan, 18 febr. 1786, folio
114-126 en Lohnstein (1984: 33, 175).
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‘Sa’ en ‘o’ in het Sranan
Wendela Wendelaar en Geert Koefoed
1. Inleiding
Het Sranan heeft twee woordjes of partikels die de toekomende tijd kunnen aangeven:
sa en o (samengetrokken uit e go), leder die goed Sranan spreekt gebruikt ze beide,
maar zeker niet willekeurig door elkaar. Zelden is het ene woordje door het andere
te vervangen zonder dat daar een betekenisverschil mee gepaard gaat. Het is echter
een subtiel en moeilijk te omschrijven betekenisverschil. Dit blijkt uit het feit dat
verschillende onderzoekers er verschillende meningen over hebben en er met elkaar
in publikaties een discussie over hebben gevoerd.
Dit artikel (een bewerking van de doctoraalscriptie van Wendela Wendelaar onder
begeleiding van Geert Koefoed) pakt deze discussie weer op. We hebben onszelf
twee vragen gesteld:
- waaruit bestáát het betekenisverschil tussen sa en o? We hebben gezocht naar
een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving die het werkelijke gebruik van sa en
o zo goed mogelijk dekt;
- hoe is het te verklaren dat kundige beschrijvers van het Sranan het op dit punt
met elkaar oneens zijn? Anders geformuleerd: in welk opzicht heeft elk van hen
(voor een deel) gelijk?
In paragraaf 2 bespreken we eerst een aantal algemene taalkundige begrippen die
voor het vervolg onmisbaar zijn. Daarna volgen, in paragraaf 3, de visies op betekenis
en gebruik van sa en o van Donicie, Voorhoeve, Simons en Seuren en, in paragraaf
4, de resultaten van ons eigen onderzoek. Tenslotte gaan we in paragraaf 5 in op de
tweede vraag die we hierboven stelden.

2. Enkele algemene begrippen
In de taalkunde wordt van partikels gesproken wanneer het gaat om elementen die,
in tegenstelling tot gewone woorden, niet zelfstandig functioneren, noch wat betreft
hun betekenis, noch wat betreft hun gebruik. Een soort tussenklasse tussen partikels
en woorden zijn ‘hulpwoorden’, zoals de hulpwerkwoorden. Het is voor ons artikel
niet van belang of sa en o partikels of hulpwoorden worden genoemd, maar we
hebben gekozen voor de aanduiding partikels. De partikels sa en o zijn elementen
die de tijd en/of de modaliteit van een uitspraak aangeven.
Onder tijd verstaat men de plaatsing van een gebeurtenis op de tijdsas ten opzichte
van het moment van spreken, het hier-en-nu van de spreeksituatie. Tegenwoordige
tijd of presens, verleden tijd en toekomende tijd (futuur) zijn termen die voor zichzelf
spreken. Als een partikel gebruikt wordt om de tijd aan te duiden, noemen we dat
gebruik temporeel.
Onder modaliteit vallen die betekenissen die het werkelijkheidsgehalte van een
uitspraak modificeren. Het ‘gewone’ geval is dat een spreker een uitspraak als 100%
werkelijk voorstelt; de gebeurtenis wordt dan verteld als feit. Hiervoor is geen speciale
aanduiding nodig. Lang niet alle uitspraken
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hebben echter het karakter van vertelde feiten; er kan op verschillende manieren van
worden afgeweken. Een spreker kan aangeven dat zij/hij niet helemaal zeker is of
haar/zijn uitspraak met de werkelijkheid overeenkomt, bijvoorbeeld omdat het gaat
om kennis die zij/hij uit de tweede hand (‘van horen zeggen’) heeft. Maar het komt
ook voor dat een uitspraak met bedoeld is als betrekking hebbende op de
werkelijkheid, maar op een niet-werkelijkheid, een hypothetische of gedachte wereld.
Men denke aan zinnetjes als: ‘In zijn plaats zou ik ....’. Als een partikel gebruikt
wordt om aan te geven dat een uitspraak met of niet helemaal zeker met de
werkelijkheid overeenstemt, spreken we van modaal gebruik. Niet-werkelijkheden
kunnen variëren van gebeurtenissen die onder bepaalde voorwaarden kunnen
plaatsvinden (‘Als je nu zou vertrekken, zou je nog op tijd komen’), via gebeurtenissen
die wel nooit zuilen plaatsvinden (‘Als ik morgen 100.000 gulden zou erven ...’) tot
gebeurtenissen die niet hebben plaatsgevonden en onmogelijk nog kunnen
plaatsvinden (‘Als ik dat toen geweten had, dan zou ik het huis gekocht hebben’).
In vaktermen: van conditionalis tot irrealis. Voor de laatste twee gevallen bestaat de
handige Engelse term ‘counterfactuals’ (lett.: in strijd met de feiten).
Tijd en modaliteit gaan in vele talen makkelijk in elkaar over. Dikwijls kunnen
woordjes die een temporele betekenis hebben, ook in een modale betekenis worden
gebruikt. De toekomende tijd heeft op zichzelf al iets van een conditionalis: meestal
zijn we over de toekomst niet zo zeker dat we een toekomstige gebeurtenis al als feit
kunnen vermelden. Over het verleden kunnen we natuurlijk wel 100% zeker zijn,
met name als de resultaten nog in het heden zichtbaar zijn (‘Ik heb twee boeken
geschreven’). Maar de gebeurtenissen zelf, zoals deze zich in het verleden afspeelden,
zijn toch op een vagere manier aanwezig dan de gebeurtenissen die zich in onze
tegenwoordigheid voltrekken. Vandaar dat in veel talen ook verleden-tijds-vormen
gebruikt kunnen worden om onzekerheid of niet-werkelijkheid aan te geven (‘Als
ik koning was...’).
Aanduidingen van de verleden tijd en de toekomende tijd kunnen in één uitdrukking
gecombineerd worden; in de Nederlandse grammatica spreekt men van de verleden
toekomende tijd. Dit soort combinaties verdient aparte aandacht. De eerste, puur
temporele betekenis van deze combinatie is: een tijdstip dat (of een periode die)
vanuit een bepaald punt in het verleden in het verschiet lag. Bezien vanuit vorige
week dinsdag zijn vorige week woensdag en volgende dagen nog toekomst. In een
verhaal over die dinsdag kunnen gebeurtenissen, of beter: verwachtingen over
gebeurtenissen op de woensdag en donderdag daarna een rol spelen. Vanuit die
dinsdag spelen die gebeurtenissen in de toekomst, vanuit het heden (dat wil zeggen;
het moment van vertellen) in de verleden tijd.
Heel dikwijls echter wordt de combinatie verleden + toekomende tijd modaal
gebruikt, d.w.z. ter aanduiding van een conditionalis of een ‘counterfactual’. Zoals
gezegd kan de toekomende tijd op zichzelf al een conditionalis uitdrukken; de
toevoeging van een verleden-tijds-element maakt de vermelde gebeurtenis (nog)
onwaarschijnlijker. Als vervolgens ook nog het voltooide aspect een rol speelt (de
Nederlandse grammatica spreekt van de voltooid verleden toekomende tijd), wordt
er een onvervulbaar alternatief op wat er in de werkelijkheid gebeurd is, uitgedrukt,
zoals in het voorbeeld hierboven: ‘Als ik dat toen geweten had, dan zou ik het huis
gekocht hebben’ (maar ik heb het toen niet geweten en ik heb het huis dus niet
gekocht). De kans dat de condities, noodzakelijk voor het werkelijk plaatsvinden

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

van de gebeurtenis, verwezenlijkt worden, is definitief voorbij, de gebeurtenis behoort
definitief tot de onmogelijkheden. We zijn dan bij de ‘definitieve’ irrealis
terechtgekomen (in het Engels: ‘past counterfactual’).
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Als we een schaal construeren van werkelijkheid met 100% zekerheid tot definitieve
onmogelijkheid, dan kunnen we daarop de tegenwoordige tijd, de toekomende tijd,
de (onvoltooid) verleden toekomende tijd en de voltooid verleden toekomende tijd
als volgt rangschikken:

3. Bestaande opvattingen
3.1. De grammaticale status van sa en o
Behalve over de betekenissen van sa en o is er enige discussie over de grammaticale
status van deze twee woordjes.
Voorhoeve (1953: 60-65; 1962: 38,40) rekent sa, samen met ben en e, tot de
partikels, maar o hoort daar volgens hem niet bij. Dit vanwege het feit dat o is
samengetrokken uit e go, waarin go zelf gemodificeerd wordt door het partikel e.
Omdat o dus tot een ander systeem behoort dan sa, vindt Voorhoeve het niet nodig
diep op de overeenkomsten+verschillen tussen sa en o in te gaan.
Seuren (1981: 9) heeft precies de tegenovergestelde mening: voor hem is o een
partikel, maar sa een hulpwerkwoord. Deze opvatting heeft bij Seuren echter geen
gevolgen voor de behandeling van de betekenissen van sa en o. Qua betekenis
beschouwt hij sa en o, zoals we nog zullen zien, wel als concurrenten, als elementen
die tot elkaar in oppositie staan.
Voor ons is dat, in dit artikel, datgene waar het op aankomt. Woordjes, of het nu
partikels zijn of niet, staan tot elkaar in oppositie als ze verwante, maar niet identieke
betekenissen hebben en als in bepaalde constructies de een de ander kan vervangen,
waarbij dan een (kleine) verschuiving in betekenis optreedt. Dit is ongetwijfeld het
geval met sa en o, zoals blijkt uit: Mi sa yepi yu tegenover Mi o yepi yu en talloze
andere voorbeelden. Sa en o zijn ook letterlijk met elkaar in concurrentie in deze zin
dat, naar wij menen te kunnen constateren, o terrein wint op sa. Dit is een aanwijzing
dat hun grammaticale status niet totaal verschillend kan zijn, want dan zou de één
niet op het terrein van de ander kunnen binnendringen.

3.2. De betekenissen en het gebruik van sa en o
In zijn Voorstudies tot een beschrijving van het Sranan Tongo (1953:
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60-65) karakteriseerde Voorhoeve sa als partikel met een primair modale betekenis
in plaats van een temporele betekenis (‘indicator van de onwerkelijkheid’). Hij gooide
daarmee een steen in de vijver, want tot dan toe werd sa zonder meer als aanduider
van de toekomende tijd beschouwd, sa wordt echter zo veelvuldig niet-temporeel
gebruikt, dat die interpretatie volgens Voorhoeve niet houdbaar is.
In de jaren na 1953 is er een discussie geweest over de betekenis van sa, waarbij
ook steeds de ‘concurrent’ o ter sprake werd gebracht. Aan deze discussie werd
deelgenomen door Simons, Donicie en Voorhoeve. Met behulp van de begrippen uit
paragraaf 2 kunnen de verschillende standpunten als volgt worden weergegeven:
Simons (1954): sa en o zijn beide primair temporeel, hun onderlinge verschil
is eveneens van temporele aard: o wordt alleen voor de nabije toekomst gebruikt.
Donicie (1954: 50vv): sa en o zijn beide primair temporeel, hun onderlinge
verschil is van affectieve aard, d.w.z. dat het te maken heeft met de emotionele
betrokkenheid van de spreker tot de toekomstige gebeurtenis. Bij aanwezigheid
van zo'n ‘affect-relatie’ gaat de voorkeur uit naar o; sa drukt niet zo'n relatie
uit.
Donicie (1955): geen ander standpunt dan in 1954, maar een iets ruimere,
algemenere formulering: o wordt gebruikt voor toekomstige gebeurtenissen die
‘psychisch nabij’ zijn.
In 1962 verschijnt van Voorhoeve Sranan Syntax waarin we een toenadering vinden
tot de meningen van Simons en Donicie: sa geeft gewoonlijk het futurum aan, evenals
e go (o), maar bezit daarnaast modale betekenismogelijkheden (Voorhoeve, 1962:
38-40). Het verschil tussen sa en o als aanduiders van de toekomende tijd betreft het
meer hypothetische karakter van sa. De discussie is daarmee gestopt, tot een studie
van Seuren uit 1981: sa is modaal en temporeel, o is tempo-eel. Het verschil tussen
temporeel sa en o is enerzijds affectief (sa drukt een wens of bevel uit), anderzijds
modaal (o drukt zekerheid uit over de toekomstige gebeurtenissen) (Seuren, 1981:
9).

3.3 De betekenissen van ben sa en b'o
sa en o kunnen beide met het verleden-tijds-partikel ben gecombineerd worden: ben
sa en ben o, dat wordt samengetrokken tot by'o of b'o. In het vervolg zullen we het
hebben over b'o en niet steeds de andere vorm vermelden.
Donicie (1954: 67v) bespreekt in zijn spraakkunst de combinaties ben sa en b'o
onder het hoofd: tijdsvormen in voorwaardelijke zinnen. Daaruit blijkt dat hij ze een
modale betekenis toekent, hij ziet ze als aanduiding van niet-werkelijkheden. Van
zijn negen voorbeeldzinnen zijn er acht die een ‘counterfactual’ uitdrukken. Het
verschil tussen ben sa en b'o is volgens hem hetzelfde als dat tussen sa en o, dus:
ben sa zonder gevoelsrelatie, b'o met gevoelsrelatie. Echter, er zal vaker neutralisatie
(het niet speciaal uitdrukken van een gevoelsrelatie d.m.v. de hier besproken partikels
wanneer deze al in andere woorden expliciet genoemd is) optreden dan bij de vormen
zonder ben: ‘daar men hier met niet-werkelijkheden te maken
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heeft, is de kans op het niet speciaal benoemen van het affect vrij groot’. We geven
twee voorbeeldzinnen van hem: El i a poku no ben naki tide neti, mi ben sa sribi
switi. ‘Als de trom vannacht niet had geslagen, dan zou ik lekker geslapen hebben’,
en A nyannyan ben switi, noso a no b'o nyan ala. ‘Het eten was lekker, anders zou
hij niet alles opgegeten hebben’.
Seuren (1981: 10) merkt op dat ben sa dikwijls gebruikt wordt in het geval van
‘past counterfactuals’, wat wij genoemd hebben: ‘definitieve’ irrealis, terwijl b'o
meer gebruikt wordt voor ‘present counterfactuals’. Zijn voorbeeldzinnen zijn: Efu
a ben wroko moro tranga, a ben sa kisi moro moni. ‘Als hij harder gewerkt had, dan
zou hij meer geld gekregen hebben’, en Efu a man b'o meki bari now, a fowru b'o
frey gwe. ‘Als de man nu zou schreeuwen, dan zou de vogel wegvliegen’. In de laatste
zin gaat het om een niet-werkelijkheid die in principe nog werkelijkheid zou kunnen
worden, zij het dat dat beslist niet in de bedoeling ligt.

4. Resultaten van ons onderzoek
Voor ons onderzoek heeft Wendela eerst een aantal teksten nauwkeurig bestudeerd
op het gebruik van sa, o, ben sa en b'o. De teksten waren fragmenten uit de in bijlage
A genoemde teksten. In de bespreking houden we ons eerst bezig met sa en o, daarna
met ben sa en b'o.

4.1. sa en o
Wat onmiddellijk opvalt is dat sa gebruikt wordt in zinnen die niet over de toekomst
gaan, zoals ook Voorhoeve en Seuren vermelden. sa voegt aan die zinnen een element
van twijfel toe of duidt aan dat het om niet-werkelijkheden gaat. Het wordt dan puur
modaal gebruikt. Dit puur modale gebruik is voor o (vooralsnog?) onmogelijk. In
dit soort zinnen staan sa en o dus niet in oppositie tot elkaar. We besteden er verder
geen aandacht aan en concentreren ons op uitspraken over de toekomst, waarin sa
en o elkaar wel beconcurreren.
Op grond van het gebruik van sa en o in zinnen over toekomstige gebeurtenissen
hebben we geprobeerd voorlopige gebruikslijnen vast te stellen. Zoals te verwachten
bleken de mate van zekerheid en de verhouding tot de werkelijkheid een belangrijke
rol te spelen. De voor de hand liggende veronderstelling is dat o voor een zekere
toekomst wordt gebruikt en sa voor een onzekere of hypothetische toekomst. In
schema:

Dit schema is echter niet meer dan een eerste benadering en voor de beschrijving
van het werkelijke gebruik veel te grof. Na lang vergeefs zoeken naar één
betekeniskenmerk dat het gebruik van sa en o nauwkeuriger zou beschrijven, kwam
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Wendela uiteindelijk op de gedachte uit te gaan van twee, op elkaar inwerkende
betekeniskenmerken. Dit bleek een zinvolle benadering.
Het eerste betekeniskenmerk is de ‘realiseerbaarheid’ van de toekomstige
gebeurtenis. We onderscheiden een ‘realiseerbare toekomst’ van een
‘niet-realiseerbare toekomst’. Onder een realiseerbare toekomst verstaan we een
toekomst die zonder tussenkomst van derden of andere factoren gerealiseerd kán
(maar niet noodzakelijkerwijs zal) worden. Een niet-realiseerbare
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toekomst is een toekomst die ofwel letterlijk niet-realiseerbaar is, ofwel alleen door
tussenkomst van andere factoren gerealiseerd kan worden, zoals een wilsbesluit van
derden of een conditie buiten de invloed van de spreker (of, in een verhaal, de persoon
vanwaaruit het verhaal verteld wordt). Een voorbeeld van een realiseerbare toekomst
is:
Morgen ga ik dat boek voor je kopen
(Tamara mi sa/o bay a buku dati gi yu)
Voorbeelden van niet-realiseerbare toekomsten zijn:
Morgen zal het gaan regenen
(Tamara alen sa/o kon)
Mijn vader zal je helpen
(Mi p'pa sa/o yepi yu)
Het tweede kenmerk is de mate van zekerheid die de spreker te kennen geeft over
het doorgang vinden van de toekomstige gebeurtenissen, waarbij we drie gradaties
onderscheiden: de uitdrukking van zekerheid, de uitdrukking van twijfel of
onzekerheid en daartussenin het neutrale geval, waarin de spreker noch twijfel, noch
zekerheid uitdrukt. Met dit tweede kenmerk hebben we de categorieën realiseerbare
en niet-realiseerbare toekomst verder onderverdeeld, zodat we zes categorieën krijgen.
We illustreren ze hieronder met Nederlandse voorbeelden en maken daarbij gebruik
van bijwoorden of toegevoegde zinnetjes om het karakter van de uitspraak te
verduidelijken:
Realiseerbare toekomst

Niet-realiseerbare
toekomst

Twijfel

Morgen zal ik dat boek wel Mijn vader zal je, denk ik,
kopen.
wel helpen.

Neutraal

Morgen ga ik dat boek
kopen.

Zekerheid

Morgen koop ik dat boek. Mijn vader zal je helpen
(daar kun je van op aan).

Mijn vader zal je helpen.

De twee betekeniskenmerken ‘(niet-)realiseerbaarheid’ en ‘(on-)zekerheid’ hebben
natuurlijk wel iets met elkaar te maken. Van een niet-realiseerbare toekomst zal de
spreker vaak niet zó zeker kunnen zijn als van een realiseerbare toekomst, dat is een
toekomstige gebeurtenis waarvan hij/zij het al dan niet doorgaan zelf onder controle
heeft. Toch kunnen de twee kenmerken niet tot één worden teruggebracht, omdat ze
met elkaar in strijd kunnen zijn: er zijn niet-realiseerbare toekomstige gebeurtenissen
waar een spreker volstrekt zeker van is en omgekeerd realiseerbare toekomsten
waarover de spreker onzeker is. De voorbeelden laten dat zien. Met behulp van deze
onderscheidingen konden we het gebruik van sa en o als volgt in kaart brengen:

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

69
In woorden weergegeven: bij de realiseerbare toekomst domineert o, bij de
niet-realiseerbare toekomst domineert sa; bij zekerheid domineert o, bij twijfel
domineert sa. De inwerking van de twee kenmerken op elkaar resulteert in het
volgende: bij de realiseerbare toekomst is o het ‘gewone’ partikel, gebruikt als de
spreker (betrekkelijk) zeker is over de toekomstige gebeurtenis of de (on-)zekerheid
in het midden laat; sa drukt bij de realiseerbare toekomst meestal twijfel uit, al is er
een tussengebied waar sa en o beide gebruikt kunnen worden. (Aangezien we de
indruk hebben dat o terrein wint op sa zou dit een verschil in stijl kunnen zijn.) Bij
de niet-realiseerbare toekomst is sa het gewone partikel, gebruikt voor de
twijfelachtige toekomst en voor de neutrale gevallen; o drukt bij de niet-realiseerbare
toekomst heel duidelijk zekerheid uit. Om deze te onderscheiden van de
betrekkelijkzekerheid die o kan uitdrukken bij de realiseerbare toekomst, spreken
we van absolute zekerheid.
We hebben daarom de volgende hypothetische regels voor het gebruik van sa en
o opgesteld:
I o wordt gebruikt voor:
a) de (betrekkelijk) zekere realiseerbare toekomst
b) de (absoluut) zekere niet-realiseerbare toekomst
II sa wordt gebruikt voor:
a) de onzekere (twijfelachtige) realiseerbare toekomst
b) de neutrale en onzekere niet-realiseerbare toekomst (elke
niet-realiseerbare toekomst die niet helemaal zeker is).

De regels spreken zich niet uit over ‘neutraal’ bij de realiseerbare toekomst, omdat
we daar een overlapping van o en sa verwachten.
Deze hypothetische regels heeft Wendela getoetst met de hulp van twee
informanten, aan wie een uitgebreide test is voorgelegd. De test bestond uit een aantal
zinnen in het Sranan waarin de informanten sa of o moesten invullen en een aantal
zinnen in het Nederlands ter vertaling in het Sranan. Bijna alle Sranan-zinnen zijn
ontleend aan teksten van Sranansprekers. Behalve dat de informanten moesten kiezen
tussen sa en o, werd hun per zin ook gevraagd of in plaats van het gekozen partikel
ook het andere mogelijk was en wat voor verschuiving in betekenis daarvan het
gevolg was. De antwoorden van de informanten vergeleken we met de antwoorden
‘volgens de regels’ (in het geval van de Sranan-zinnen was dit steeds het partikel dat
de auteur gekozen had). Op deze wijze konden we vaststellen in hoeverre de
hypothesen de keus tussen sa en o juist voorspelden.
We geven een paar voorbeelden.
(1) Yere, a........ fruteri wan tori. (‘Luister, hij gaat een verhaal vertellen.’) Dit is
een niet-realiseerbare, maar zekere toekomst. Hypothese Ib voorspelt o; sa lijkt niet
goed mogelijk, maar als het gebruikt wordt, wordt de bewering twijfelachtiger. De
informanten kozen beide o, één vond vervanging niet mogelijk, de andere wel maar
met de voorspelde verschuiving in de richting van twijfel.
(2) Mi .... yepi yu. (‘Ik zal/ga je helpen.’)
Een realiseerbare toekomst. Hypothese la voorspelt o als eerste keus. Eén informant
interpreteert de uitspraak als zeker en kiest ook voor o. De andere informant kiest
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voor sa. Hij interpreteert de uitspraak echter met als zeker, maar als neutraal.
Vervanging van sa door o geeft volgens hem een verschuiving in de richting van
zekerheid.
(3) A wani sabi efu a ........man feni wroko. (‘Hij wil weten of hij werk zal kunnen
vinden.’)
Een niet-realiseerbare, onzekere toekomst. Hypothese IIb voorspelt sa. Eén
informant kiest daarvoor, de andere kiest voor o. Vervanging achten beiden mogelijk,
maar ze kunnen geen duidelijk betekenisverschil aangeven.
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Telling van de antwoorden van de informanten laat zien dat de hypothetische regels
het niet slecht doen. Bij de in het Sranan aangeboden zinnen zijn er op een totaal van
58 gevallen 10 antwoorden die van de hypothese afwijken (17,2%). Tellen we de in
het Nederlands aangeboden zinnen erbij, dan stijgt het percentage afwijkingen tot
22,5% (23 op een totaal van 102).
Nadere bestudering van de gegevens levert een nog gunstiger beeld op. Hypothese
Ib, over het gebruik van o voor de absoluut zekere niet-realiseerbare toekomst, is
uitzonderingsloos bevestigd. Hypothese IIb, die sa voorspelt voor alle niet-zekere
niet-realiseerbare toekomsten, levert ook geen probleem: van de 22 gevallen zijn er
20 met sa ingevuld. De verdeling tussen sa en o bij de niet-realiseerbare toekomst
lijkt dus inderdaad volgens de veronderstelde lijn plaats te vinden.
Niet zo'n scherpe afbakening vinden we bij de realiseerbare toekomst. Dit hadden
we ook niet verwacht, onze hypothetische regels houden al rekening met een
overlapping tussen sa en o. De score bij hypothese la (o voor de zekere realiseerbare
toekomst) is: 34 keer o, 12 keer sa. Het resultaat bij hypothese IIa (sa voor de
twijfelachtige realiseerbare toekomst) is: 16 keer sa, 9 keer o. Het zijn vooral de in
het Nederlands aangeboden zinnen die de afwijkingen opleveren. Voor de in het
Sranan aangeboden zinnen zijn de scores: hypothese Ia: 22 keer o, 6 keer sa, hypothese
IIa: 9 maal sa, 2 keer o.
De hypothetische regels kunnen we grotendeels als bevestigd beschouwen; ze
blijken echter enerzijds te strikt geformuleerd, anderzijds behoeven ze nog enige
aanvullingen. Te strikt geformuleerd zijn ze in deze zin, dat ze geen rekening houden
met neutralisatie, een verschijnsel dat we al in de bespreking van Donicie (zie 3.3.)
hebben genoemd. Als de twijfel of onzekerheid al expliciet in de zin is aangegeven,
kunnen sa en o worden gebruikt zonder betekenisverschil. We kunnen het illustreren
met de volgende al genoemde voorbeeldzin:
(3) A wani sabi efu a sa/o man feni wroko.
De twijfelachtigheid van de toekomst wordt hier al uitgedrukt door a wani sabi
efu .... De informanten vinden dan ook dat sa en o hier door elkaar gebruikt kunnen
worden zonder betekenisverschil. Meer dan de helft van de antwoorden die van de
hypothesen afwijken kan aan neutralisatie worden toegeschreven. In de meeste
gevallen gaat neutralisatie in de richting van o.
Over de noodzakelijke aanvullingen op de regels komen we te spreken in paragraaf
5.

4.2 ben sa en b'o
Voor we kunnen beginnen met de bespreking van ben sa en b'o, moeten we eerst
iets vertellen over ben. Dit is het partikel voor de verleden tijd, maar men dient zich
te realiseren dat het met equivalent is aan de verleden tijd van de Nederlandse
werkwoorden. De vorm ben + werkwoord duidt soms een enkelvoudige verleden
tijd aan, in een verhaal echter ook wel de voor-verleden tijd, terwijl er bovendien
dikwijls een perfectief aspect mee wordt uitgedrukt. Dit voltooide aspect is met te
danken aan ben zelf, maar aan het ontbreken van e, dat het aan de gang zijn van een
proces aanduidt. Een vorm zonder e en zonder ben, zoals mi nyan, heeft al iets
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voltooids en moet vaker met ‘ik heb gegeten’ dan met ‘ik eet’ vertaald worden. Voor
de onvoltooid verleden tijd, dat wil zeggen: voor de beschrijving van een proces
zoals dat in het verleden aan de gang was, moet in ‘klassiek’ Sranan ben e gebruikt
worden: Den ben e taki: ‘ze zaten te praten’. We spreken van ‘klassiek’ Sranan omdat
volgens recente studies het onderscheid tussen ben (voltooid verleden) en ben e
(onvoltooid verleden) door veel sprekers niet meer gemaakt wordt (Seuren, 1981: 3;
Lie, 1983: 59).
Zoals we besproken hebben in paragraaf 2, levert de combinatie van een verleden
tijd en een toekomende tijd heel dikwijls een non-realis op; als
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daar nog een voltooid aspect aan toegevoegd wordt, een definitieve irrealis of ‘past
counterfactual’. Dit geldt ook voor het Sranan. Donicie (1954: 67) lijkt zelfs
uitsluitend oog voor de modale betekenissen van ben sa en b'o te hebben. De
temporele betekenis, de letterlijke verleden toekomende tijd is echter niet alleen een
theoretische mogelijkheid, maar komt wel degelijk in de praktijk voor. We zijn er
een aantal van in teksten tegengekomen. We geven een paar voorbeelden:
(1) Harry no ben ferwakti taki Lothar b'o skrifi baka so esi
‘Harry had niet verwacht dat Lothar zo snel zou terugschrijven’ ben plaatst het
(niet) verwachten van Harry in het verleden, het terugschrijven heeft in de
werkelijkheid plaatsgevonden op een tijdstip daarna. De zin drukt zeker geen irrealis
uit, integendeel, de spreker weet dat het terugschrijven inmiddels heeft
plaatsgevonden.
(2) A ben wakti fu yere fa Gado sten ben sa piki en
‘Hij wachtte om te horen of Gods stem hem zou antwoorden’ Deze zin drukt een
onzekere verwachting over wat er gaat gebeuren uit, of misschen ook wel: een in het
verleden geplaatste ‘conditionalis’.
Als de verhouding tussen sa en o zich weerspiegelt in de verhouding tussen ben
sa en b'o, dan houdt dat in dat de keus tussen ben sa en b'o afhankelijk is van de
(niet-)realiseerbaarheid van de verleden toekomst en de mate van zekerheid over die
verleden toekomst. Het blijkt echter dat een niet-realiseerbare verleden toekomst
vaak dichtbij een puur modale aanduiding van een niet-werkelijkheid komt, zoals
ook zin (2) al laat zien. Met betrekking tot zinnen over de toekomst(-verwachting)
vanuit het verleden hebben we daarom alleen onderscheid gemaakt tussen ‘zekere’
en ‘onzekere verleden toekomst’.
Wat betreft het gebruik van ben sa en b'o als aanduiders van een niet-werkelijkheid,
mag men verwachten dat uitspraken met ben sa (nog) verder van de werkelijkheid
verwijderd zijn dan die met b'o. Immers, sa is van zichzelf al modaal, o niet; ben sa
is dus als het ware dubbel modaal. Het verschil zou kunnen liggen langs de lijn die
Seuren (1981: 10) veronderstelt: b'o voor ‘present counterfactuals’ (hypothetisch,
onwaarschijnlijk, maar niet letterlijk onmogelijk), ben sa voor ‘past counterfactuals’
(definitieve irrealis). Een reden extra om zoiets te verwachten is het feit dat o als
samentrekkingsprodukt uit e go een e in zich heeft en daardoor de uitdrukking als
geheel een onvoltooid aspect mee zou kunnen geven, waartegenover ben sa een
voltooid aspect zou inhouden.
Met betrekking tot ben sa en b'o hebben we daarom de volgende hypothesen
geformuleerd:
III b'o wordt gebruikt voor:
a) de zekere verleden toekomst
b) de ‘present counterfactual’ (een niet-werkelijkheid, onwaarschijnlijk
maar in principe verwezenlijkbaar);
IV ben sa wordt gebruikt voor:
a) de onzekere verleden toekomst
b) de ‘past counterfactual’ (de definitieve irrealis).
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Deze hypothesen hebben we uitgetest op dezelfde wijze als de hypothesen over sa
en o. De resultaten vormen geen bevestiging van deze veronderstellingen. De
aangeboden Sranan-zinnen zijn zodanig gekozen dat wij in 8 gevallen ben sa, in 5
gevallen b'o verwachtten. Als beide informanten volgens de hypothesen zouden
antwoorden, zouden we in totaal 16 keer ben sa en 10 keer b'o hebben gekregen. In
werkelijkheid was het resultaat 4 maal ben sa en 22 keer b'o. Eén informant geeft in
alle zinnen de voorkeur aan b'o, acht echter ook in alle gevallen op één na ben sa
mogelijk, zonder betekenisverschil. De andere informant vult 4 maal ben sa in, in
zin-
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nen waarin wij dat ook verwachtten. In een enkel geval geeft hij betekenisverschil
aan tussen b'o en ben sa en dan inderdaad zó, dat van b'o naar ben sa een verschuiving
richting onzekerheid of irrealis plaatsvindt, zoals in:
(3) Disi leysi a b'o tron skowtu tori
‘Deze keer zou het een politiezaak worden’
Met b'o wordt de uitspraak geïnterpreteerd als een vrij zekere verwachting over
de toekomst, uiteraard vanuit het verleden waarover het verhaal gaat. Vervanging
door ben sa heeft tot gevolg dat die verwachting als minder zeker wordt
geïnterpreteerd (‘het zou misschien een politiezaak worden’).
Net als bij sa en o hebben we ook Nederlandse zinnen ter vertaling aangeboden.
Als de hypothesen zouden kloppen, zouden we 14 maal ben sa en 14 keer b'o hebben
gekregen; de werkelijke score bedraagt 4 maal ben sa en 24 keer b'o. In de overgrote
meerderheid van de gevallen achten de informanten vervanging door de andere
partikelcombinatie mogelijk, zónder betekenisverschil. De vier ben sa's zijn alle
ingevuld bij zinnen die een definitieve irrealis uitdrukken. Daar staat tegenover dat
in andere zinnen met hetzelfde karakter de voorkeur aan b'o werd gegeven.
Wat is er aan de hand? Voor een deel kunnen we de oververtegenwoordiging van
b'o op rekening schrijven van de factor die we bij sa en o ook noemden: neutralisatie.
In
(4) A ben e frede taki kande en nanga den pikin no ben sa/b'o teki gwenti
‘Hij was bang dat hij en de kinderen misschien niet zouden wennen’ gaat het om
een onzekere verwachting over de toekomst, maar de onzekerheid is al uitgedrukt
door kande zodat de keus van ben sa of b'o het karakter van de uitspraak in dit opzicht
niet zal beïnvloeden.
Maar dit is nog geen voldoende verklaring voor het grote aantal b'o's. We nemen
aan dat ook een ander type neutralisatie een rol speelt (ook wel syncretisering
genoemd). Er is in talen een algemene tendens dat in zogenaamde gemarkeerde
categorieën het aantal onderscheidingen kleiner wordt dan in de ongemarkeerde
categorieën. Gemarkeerd betekent: het bijzondere geval. Zo is meervoud gemarkeerd
ten opzichte van enkelvoud, en verleden tijd gemarkeerd ten opzichte van
tegenwoordige tijd. (Een voorbeeld van deze tendens is dat in talen met naamvallen
het meervoud vaak minder naamvallen onderscheidt dat het enkelvoud.) Op grond
hiervan is het te verwachten dat de betekenisonderscheidingen die het gebruik van
sa en o bepalen, de neiging hebben weg te vallen bij de gemarkeerde combinaties
met ben.
Ben sa en b'o zijn (zo goed als) synoniem (geworden). We formuleren dit op deze
manier omdat we de stellige indruk hebben dat dit een recente ontwikkeling is. In
de teksten is ben sa nog in de meerderheid (13 × ben sa, 8 × b'o). Waar de auteurs
van de Sranan-zinnen die we aanboden, ben sa gebruikten, kozen onze informanten
toch b'o, zoals in zin (3) hierboven (afkomstig uit ‘Maswa’ van Eddy Bruma) en in
(5) Soso lafu a ben sa kan lafu wawan
‘Lachen, hij zou alleen nog maar kunnen lachen’ (uit Temekoe van Edgar Cairo).
De teksten dateren uit de periode ± 1950 tot 1969. Twee ervan, ‘Maswa’ van
Bruma (uit 1953) en Temekoe van Cairo (uit 1969), zijn oorspronkelijk literair proza.
Schrijftaal is verzorgder en daardoor iets conservatiever dan spreektaal.
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5. Discussie
We beginnen met een korte samenvatting van de resultaten van ons onderzoek.
De hypothesen over het betekenisverschil tussen sa en o zijn redelijk tot goed
bevestigd. De keuze tussen sa en o kan met redelijk succes voorspeld worden op
grond van de twee betekeniskenmerken: (niet-)realiseerbaarheid en (on-)zekerheid
van de toekomstige gebeurtenis.
Het interessantst is de uitkomst dat de verhouding sa - o bij wat wij de realiseerbare
toekomst hebben genoemd, omgekeerd is aan die bij de niet-realiseerbare toekomst.
Bij de niet-realiseerbare toekomst lijkt sa (vooralsnog) het ‘gewone’ partikel, dat
niet speciaal iets uitdrukt over de mate van (on-)zekerheid van de toekomstige
gebeurtenis; o voegt er het element van (absolute) zekerheid aan toe. Bij de
realiseerbare toekomst wijst alles erop dat o het ‘gewone’ partikel is of in elk geval
in toenemende mate wordt; ten opzichte van o voegt sa het element onzekerheid toe.
Neutralisatie is veel vaker in de richting van o dan in de richting van sa, hetgeen
erop wijst dat o inderdaad in opmars is, ten koste van sa. De opmars van b'o ten
opzichte van ben sa is al veel verder voortgeschreden, zozeer dat de informanten in
bijna alle gevallen b'o verkiezen boven ben sa. Er zijn hoogstens nog enige sporen
van een betekenisverschil, in deze zin dat ben sa een toekomstverwachting uit het
verleden onzekerder maakt dan b'o of een hypothetisch alternatief op de werkelijkheid
‘onmogelijker’.
Maar ook in duidelijke gevallen van een onzekere verleden toekomst en een
definitieve irrealis wordt b'o gekozen.
Zijn deze resultaten in strijd met de eerste bevindingen van Voorhoeve, Simons
en Donicie? Naar onze mening niet. In de eerste plaats niet omdat de taal tussen de
jaren '50, waarin de discussie plaatsvond, en nu veranderingen heeft ondergaan. Deze
zijn in het voorgaande al ter sprake gekomen. Maar ook afgezien van de veranderingen
in het Sranan zelf, zijn onze resultaten niet zozeer in strijd met eerdere bevindingen
als wel een aanvulling daarop, een nadere precisering ervan.
De beste globale formulering van het verschil tussen sa en o is volgens ons die
van Donicie: o brengt toekomstige gebeurtenissen ‘psychisch nabij’, dichterbij dus
dan sa. Een taaluiting geeft nooit een objectieve beschrijving van de werkelijkheid,
maar de beschrijving van de werkelijkheid zoals de spreker die beleeft. Als het meest
dichtbij beleeft de spreker datgene wat zij/hij voor zich ziet of in zichzelf ervaart, in
het hier-en-nu van de spreeksituatie. De tegenwoordige tijd is hiervoor de aangewezen
vorm. Als een spreker hetzij over een voorbije periode hetzij over een toekomst
vertelt en zich daarbij werkelijk verplaatst in die andere tijd, dus het verleden
herbeleeft dan wel de toekomst ‘vooruit-beleeft’, dan wordt ook de tegenwoordige
tijd gebruikt: ‘Ik zie me zelf nog/al lopen. Ik heb mijn mooiste kleren aan. Alle
mensen kijken naar me...’ De tegenwoordige tijd geeft aan dat voor de spreker die
andere tijd nog c.q. al werkelijkheid is, ‘psychisch’ even nabij als het hier-en-nu.
Zowel o als sa duiden afstand ten opzichte van dat hier-en-nu aan, maar daarbinnen
duidt sa op een grotere afstand dan o. Nabij - veraf kan zich echter in meerdere
dimensies afspelen; diverse betekeniselementen definiëren die dimensies, zoals:
- de werkelijke tijd: de nabije toekomst tegenover de verre of nog onbepaalde
toekomst;
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- de emotionele betrokkenheid: grote emotionele betrokkenheid maakt een
gebeurtenis voor de beleving dichtbij;
- de mate van realiseerbaarheid of controleerbaarheid van de toekomstige ge-
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beurtenis: een controleerbare gebeurtenis is dichterbij;
- de mate van zekerheid over het plaatsvinden van de toekomstige gebeurtenis:
hoe groter de zekerheid daarover, hoe dichterbij die gebeurtenis;
- werkelijkheid - fictie: de gebeurtenissen in een verzonnen (gedachte, gedroomde)
wereld zijn psychisch verder weg dan gebeurtenissen die we in de werkelijkheid
verwachten - tenzij een spreker zich geheel in die fictieve wereld verplaatst.
Hiermee zijn zo goed als alle tot nu geconstateerde verschillen tussen sa en o
verantwoord. Er is dus wel éér, noemer voor de oppositie tussen o en sa: (psychisch)
nabij - veraf. Maar voor een nauwkeurige beschrijving moeter de verschillende
dimensies toch onderscheiden worden omdat één gebeurtenis in de ene dimensie
dichtbij en tegelijkertijd in een andere dimensie veraf kan zijn. Bijvoorbeeld een
uitspraak over een 100% zekere gebeurtenis in een verre, onbepaalde toekomst, zoals:
Wan dey wi alamala sa/o (?) dede. Er is dan een conflict tussen de
betekeniskenmerken en nader onderzoek moet uitwijzen hoe die kenmerken op elkaar
inwerken en uiteindelijk resulteren in een keus voor sa of o. Het onderzoek van
Wendela, waarvan dit artikel een samenvatting is, heeft dit gedaan ten aanzien van
de twee betekeniskenmerken (niet-)realiseerbaar en (on-)zeker. Daarmee is een
gedeeltelijke precisering gegeven van de algemene oppositie nabij - veraf. De
interferentie tussen deze twee factoren en die welke de andere dimensies van nabij
- veraf definiëren, moet nog worden onderzocht.
We willen ons, op grond van onze bevindingen, nog wagen aan een voorzichtige
voorspelling: o wordt, in tegenstelling tot sa, (nog) niet gebruikt in puur modale
betekenis. We verwachten echter dat, in een niet zo verre toekomst, o ook op dit
terrein met sa gaat concurreren. Opmerkelijk is in elk geval dat in het
Surinaams-Nederlands ‘gaan’ al wèl in een niet-futurale, puur modale betekenis
wordt gebruikt, bijvoorbeeld in: ‘U gaat hem wel kennen’ in de betekenis: ik
veronderstel dat u hem kent.
Er is nog één factor die een rol zou kunnen spelen en die we eerder al aangestipt
hebben: het karakter van de spreeksituatie. We veronderstellen dat gebruik van sa
wellicht iets plechtiger, iets formeler is dan gebuik van o. Plechtig of formeel
taalgebruik is in het algemeen wat conservatiever dan vlot taalgebruik, het
vertegenwoordigt, net als schrijftaal, een iets ouder taalstadium. In zekere zin valt
ook dit verschil onder de noemer nabij - veraf: plechtig taalgebruik is ‘afstandelijker’
dan vlot taalgebruik.
Het menselijk taalvermogen is een wonder van efficiëntie, door de combinatie van
zuinigheid, logica en flexibiliteit. Het stelt mensen in staat tot een maximaal gebruik
van een minimum aantal middelen, in dit geval: de sprekers van Sranan tot het
uitdrukken van een groot aantal subtiele betekenisonderscheidingen met behulp van
het ene oppositiepaar sa en o.
We hopen dat dit artikel tot verder onderzoek zal inspireren. Reacties, ook of beter:
júist reacties van tegenspraak, van lezers die vanuit hun moedertaalkennis van het
Sranan het verschil tussen sa en o heel anders ervaren dan wij het zien, zijn zeer
welkom.
* Wij danken onze twee informanten, Henry Bell en Martin Heyde, heel hartelijk
voor alle tijd en aandacht die zij aan ons onderzoek hebben gegeven.
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Bijlage A
De gebruikte teksten zijn afkomstig uit:
Bruma, E. 1958. ‘Maswa’. Tongoni, 1 (eerder gepubliceerd in De Tsjerne, 1953).
Cairo, E. 1969. Temekoe. Paramaribo.
Redmond, S. 1972. 4 toneelstukken, bijeengebracht door Thea Doelwijt.
Paramaribo (2e druk). Hieruit: ‘A sowtoe’ en ‘Misi Jana e go na stembus’ (resp.
blz. 50-53 en 43-49).
Voorhoeve, J. en U.M. Lichtveld (red.) 1975.Creole Drum. New Haven/London,
Yale U.P. Hieruit het verhaal ‘Basya Adyuku koni’, verteller Alex de Drie (blz.
80-108).
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De Hakka's van Suriname. Aspecten van het verbale systeem van
hun taal
Helen Chang m.m.v. William Man A Hing en Hein Eersel1.
1. Inleiding
Geschiedenis van de Hakka - Chinezen
De Hakka's (gast of vreemde(ling)) zijn Han-Chinezen2. die vanaf de vierde eeuw
n.C. tot in de tweede helft van de 19e eeuw in een vijftal golven uit Midden-China3.
naar het zuiden zijn getrokken en zich voornamelijk hebben gevestigd in de provincie
Guangdong (Kwangtung), hun nieuwe thuisland, waarvan het district Meixian in het
noordoosten als hun cultureel centrum wordt beschouwd. Om verschillende redenen,
zoals oorlogsgeweld, landgebrek en vijandige gezindheid van de plaatselijke
bevolking, zijn grote groepen verder naar het zuiden (Fujian, Hainan en Taiwan) en
het zuidwesten van China (Guangxi en Sichuan) verhuisd. Aan de emigratiegolven
uit China naar het buitenland hebben zij eveneens een belangrijke bijdrage geleverd,
waardoor zij hedentendage praktisch overal ter wereld te vinden zijn.
In gemeenschappen overzee waar de Hakka's een kleine minderheid vormen worden
zij meestal op grond van hun geboorteplaats in de provincie Guangdong als
Cantonezen aangeduid.4. Dit is zeker het geval wanneer zij zich in de praktijk dienen
te richten naar een meerderheid die Cantonees spreekt. In landen of plaatsen waar
zij echter de absolute meerderheid uitmaken van de Chinese kolonie, wordt
voornamelijk Hakka gesproken. Hier dienen de anderssprekenden zich aan te passen.
Deze laatste situatie kan men aantreffen op enkele plaatsen in Maleisië, Tahiti,
Jamaica en Suriname.
Het aantal Hakka's is bij benadering niet vast te stellen. Door verschillende
schrijvers worden dan ook cijfers opgegeven die uiteenlopen van 20 tot 60 miljoen.
In het nederlandstalig gebied komt het begrip Hakka als trefwoord in geen enkel
naslagwerk of encyclopaedie van na de Tweede Wereldoorlog voor. Onder deze
omstandigheden kan het van belang zijn om voor een goed begrip de positie en de
rol van de Hakka's enigermate in hun context te plaatsen. De Hakka's blijken zowel
in als buiten China regelmatig een rol van grote betekenis te hebben gespeeld. Ter
illustratie een willekeurig aantal voorbeelden van personen die ook buiten hun eigen
land bekendheid genieten: Hung Hsiuchuan (Leider van de Taiping-opstand); Sun
Yatsen (Vader van de Republiek); Deng Xiaoping (Partijleider in de Volksrepubliek
China); Han Suyin (Schrijfster) en Lee Kuan Yew (Minister-President van Singapore).

De Hakka-taal
De Hakka's hebben bij hun trek van Midden-China naar het zuiden naast hun zeden
en gewoonten ook hun (spreek-)taal meegenomen die grotendeels in-
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tact is gebleven in de Moi-Yan (Meixian)-versie. In deze vorm gelijkt zij nog het
meest op het Putonghua (nationale taal) en wordt zij aangemerkt als het
standaard-Hakka.
Het Hakka van de groepen die verder zuidwaarts zijn getrokken heeft daarentegen
meer invloeden ondergaan van andere plaatselijke talen. Over het algemeen houdt
men het er op dat het ergens tussen het Putonghua en het Cantonees staat.5. Het
onderscheidt zes tonen en heeft de uitgangen k, m, p, t en ng behouden.
Typisch is het woord voor ‘ik’, te weten: ngai. Hiermee kan deze taal zích
onderscheiden van de andere. Het is niet verwonderlijk dat de Hakka's wel eens als
‘ngai-ngin’ (ngai-ren), d.i. de ‘ngai-mensen’ of het ‘ngai-volk’, worden aangeduid.

De Chinezen in Suriname
De Chinezen kwamen van 1853 tot 1874 als contract-arbeiders naar Suriname. Na
1874 vertrokken de Chinezen als vrije emigranten uit China, daar de Chinese regering
emigratie onder contract verbood.
De Chinese nakomelingen passen zich aan de westerse samenleving aan, niet in
de laatste plaats door vermenging met andere etnische groepen. Door de oudere
Chinese immigranten wordt de benaming lai-ap of lai-ab (zie Tseng 1983: 50) wel
eens gebruikt voor hun plaatselijke nakomelingen. Lai-ap betekent modder- of
bastaardeend. Ook hoort men in dit verband de term fan-ap in de betekenis van
vreemde of buitenlandse eend. In deze gedachtengang zijn zij die in China zijn
geboren de z.g. tjien-ap of zuivere eend. De bedoelde zuiverheid dient men overigens
niet (in de eerste plaats) te zoeken in het etnische element maar meer in het culturele.
Deze uitdrukkingen zijn op zichzelf niet pejoratief bedoeld, maar zij kunnen in
bepaalde gevallen afhankelijk van de context ongunstig gebruikt, opgevat of uitgelegd
worden. Een andere onderscheiding die ook wordt gehanteerd is die tussen reeds
langer gevestigden, de z.g. lau-hak en de nieuwkomers, de z.g. sin-hak.
De volgende Chinese dialecten zijn nu in Suriname te onderscheiden:
- het Hakka, dat door de meeste Chinezen wordt gesproken. Zoals eerder hierboven
opgemerkt, bestaat de Chinese kolonie in Suriname voor het overgrote deel uit
Hakka's die afkomstig zijn uit het zuidelijk deel van de provincie Guangdong.
De taal die door hen wordt gesproken, is derhalve niet (standaard) Moi-yan
(Meixian) Hakka, maar een versie die door Mercer wordt genoemd het Sin-On
Hakka.6.
- het Pundhi, dat voornamelijk door Hong-Kong-Chmezen wordt gesproken.
- het Mandarijns, ook wel Ket-Ngi of Zhin-Jim genoemd, dat bijna uitsluitend in
de ambassadekring en bij contacten met deze wordt gebezigd.
Het Hakka van iemand die in China is geboren en/of opgegroeid, verschilt van dat
van een hier geboren en getogen Chinees. Invloeden van de hier gesproken talen zijn
onvermijdelijk. Soms worden vanwege een gebrekkig Chinees vocabulair hele
woorden uit vooral het Nederlands en het Sranan Tongo overgenomen. Een uit China
afkomstige zegt van een Surinaamse Chinees dat de laatste ‘achterste-voren’ praat.
Een Surinaamse Chinees brengt veranderingen aan in de syntactische structuren,
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maar meestal zonder consequenties voor de betekenis. Naast het juiste Khaitit sit
(letterlijk vertaald: Snel eet) of Man-man sit (Langzaam eet), zegt men ook Sit khaitit
of Sit man-man naar analogie van het Nederlandse ‘Eet snel’ of ‘Eet langzaam’.
Welke van de twee structuren men ook gebruikt, men blijft verstaanbaar.
Het Hakka-vocabulair in Suriname vertoont ook verschillen met dat in China. Lutli
is het Surinaams-Hakka woord voor ‘politie’, terwijl men in het Hakka van China
kimzhat zegt. Voor het woord ‘telefoon’ bestaat er ook een Surinaams-Hakka woord,
namelijk dungsen, naast het oorspronkelijke dhen-
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wa. In dit artikel heb ik me verder niet verdiept in deze materie.

Werkwijze
Het Hakka dat ik heb bestudeerd is het Hakka dat ik spreek en dat ik heb getoetst bij
zes andere Hakka-sprekers. De eis waaraan al mijn informanten moesten voldoen
was het mondeling beheersen van het Hakka. Ofschoon twee van hen in China zijn
geboren, kunnen ze allen ook het Nederlands spreken. De genoemde twee mensen
beheersen het schriftelijk Nederlands in mindere mate.
Er waren evenveel vrouwelijke als mannelijke informanten, namelijk drie om drie.
Wat de leeftijd betreft, variëren ze van ± 18 tot ± 50 jaar. Aan mijn jongste twee
informanten kwam ik door in de klassen waarin ik les gaf, te vragen wie van de
(weinige) Chinese leerlingen het Hakka beheerste. Via kennissen kreeg ik twee andere
informanten, waarvan één in de vijftiger en zestiger jaren Chinese les gaf bij Chung
Fa Foei Kon. De laatste twee informanten ken ik persoonlijk, De gegevens verzamelde
ik uit gesprekken met deze mensen.
Ik pretendeer niet hèt Hakka te hebben beschreven, want binnen elk Chinees dialect
bestaan subdialecten die onder andere afhankelijk zijn van de plaats van herkomst
van de spreker. Vaak ben ik ook intuïtief te werk gegaan.

De gebruikte spelling
De geromaniseerde spelling van het Mandarijns, de officiële taal van de
Volksrepubliek China, wordt de Pinyin-spelling genoemd, of kortweg het Pinyin.
Het Pinyin heeft naast de 26 letters van het Romaanse alfabet: 4 tweeklanken (zh,
ch, sh en ng), 2 onderscheidende tekens (‘en’) en 4 toontekens. Deze 4 toonhoogten
zijn ook terug te vinden in het Hakka:
1.
2.
3.
4.

vlakke toonhoogte, aangegeven door ¯, bijv, mā = moeder
stijgende toonhoogte, aangegeven door , bijv, má = schreeuwen, uitschelden
dalende toonhoogte, aangegeven door , bijv, mà = paard
duikende toonhoogte, aangegeven door ˇ, bijv, ma = mazelen.

In dit artikel heb ik de tonen verwaarloosd.
Het schema dat hierna volgt, geeft een beeld van de klinkers die in dit artikel zijn
gebruikt. De fonemen waarvoor een (P) staat en de bijbehorende spelling heb ik
overgenomen van het Pinyin. De letters die niet zijn opgenomen, zoals die voor de
medeklinkers, hebben min of meer dezelfde klankwaarde als in het Nederlands.
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Volksrepubliek China.
gebieden waar het Hakka gesproken wordt.
(Bron: Beying Review, no. 33, 1980)
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Waar aspiratie voorkomt, is een h geplaatst, zoals zhen = geld, dhang = horen,
luisteren, ghi = gaan.
foneem

spelling

benadelende
voorbeeld met
uitspraak in een vertaling
andere taal

/a/

a

aa in maan

ma = moeder

/ /

a

a in ham

fan = rijst

(P)

/e/

e

i in hik

he = zijn (o.a.)

(P)

/i/

i

ie in hier

ngi = jij, je

(P)

/o/

o

oo in koor

to = veel

//

o

o in som

gon = kijken

(P)

/u/

u

oe in hoe

zhu = wonen

(P)

/ai/

ai

ai in aibaja

hai =
schoen(en)

(P)

/ia/

ia

ia in Siamees

sia = schrijven

/ao/

au

ow in how

mau = geen
(o.a.)

/iu/

iu

ieuw in kieuw kiu = hond

/oi/

oi

ooi in mooi

loi = komen
(o.a.)

/ui/

ui

oei in loei

sui = water

(P)

(P)

(P)

2. De verbale elementen in het Hakka
Het Hakka heeft net als andere talen zinnen, en dus ook
subject-predicaatsverbindingen. Binnen het predicaat is er een woord dat of een
woordgroep die een ‘gebeuren’ aangeeft, namelijk het gezegde. Het hoofdelement
in zo'n gezegde is het werkwoord of verbum. Ik moet er echter op wijzen, dat bij het
gebruik van grammaticale termen, zoals verbum, deze termen niet duiden op de
traditionele woordsoorten (zie hierover o.m. Peverelli, 1980).

2.1 Tijd/aspect
In het gezegde kunnen naast het hoofdelement ook auxiliaire elementen voorkomen.
Zo'n auxiliair element kan zijn een hulpwerkwoord:
1a Ngal siong soi
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b Ik wil slapen,

of een element dat de tijd of een aspect aangeeft. We spreken in het vervolg
kortheidshalve van aspect, zonder dat daarmee wordt gekozen voor aspectsaanduiding
boven tijdsaanduiding door deze elementen. Die discussie valt buiten het bestek van
dit artikel.

Het voltooide aspect
Er zijn vier partikels die het voltooide aspect aangeven:
A. Hoi: geeft aan dat het proces dat wordt uitgedrukt door het verbum samen met
het subject, is afgelopen:
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2a Ngai sia hoi jit fung sin
b Ik schrijf voltooid 1 stuk brief
c Ik heb een brief geschreven

Hoi wordt direct achter het hoofdelement geplaatst. De volgende zin, waarin het de
eindpositie inneemt, is niet grammaticaal: *3 Ngai sia jit fung sin hoi.
B. Loi: geeft aan dat iets is afgelopen. Het sluit de zin af, heeft dus betrekking op de
hele voorafgaande zin:
4a Ngai sia jit fung sin loi
b Ik schrijf 1 stuk brief voltooid
c Ik had een brief geschreven. Ik was een brief aan het schrijven.

Als loi op de plaats van hoi staat, is de zin ongrammaticaal: *5 Ngai sia loi jit fung
sin.
C. Ko: bevat naast het voltooide aspect ook de woorden: ‘al eens/eerder’:
6a Ngai gon ko ngi
b Ik zie (voltooid + al eens) je
c Ik heb je al eens gezien.

De plaats van ko is direct achter de persoonsvorm en het heeft betrekking op het
onderwerp + het hoofdelement.
Dat ko het voltooide aspect in zich heeft, blijkt uit het niet grammaticaal zijn van
de volgende zinnen, waarin de onder A en B genoemde hoi en loi samen met ko het
voltooide aspect tweemaal vertegenwoordigen:
*7 Ngai gon hoi ko ngi
*8 Ngai gon ko ngi loi

D. Tau
9a Ngai gon tau ngi
b Ik zie voltooid je
c Ik heb je gezien

Waarom in sommige zinnen tau het voltooide aspect aangeeft en niet hoi (of
omgekeerd) vereist nader onderzoek.
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Het duur-aspect
Als een proces voortduurt, wordt dit aangegeven met behulp van het partikel kin:
10a Ngai sia kin
b Ik schrijf duur-partikel
c Ik ben schrijvende. Ik schrijf.

De plaats van kin is ook direct achter het hoofdelement:
11a Ngai sia kin jit fung sin pin ngi
b Ik schrijf duur-partikel 1 stuk brief aan je
c Ik ben bezig een brief aan jou te schrijven.

2.2 Modaliteit
B i j het spreken heeft het Hakka meestal een uitroeppartikel en wel aan het einde
van de zin. De uitroeppartikels zijn modale partikels, daar ze meestal een houding
van de spreker ten opzichte van het gebeuren in de zinnen in zich hebben.
Het gebruik van deze partikels is niet willekeurig; er bestaan ten aan-
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zien hiervan selectie-restrictie-regels. Enkele veel voorkomende modale par tikels
met hun restrictie zijn:
- Te: wordt gebruikt bij zinnen die een duurproces aangeven, dus alleen bij zinnen
waarin het duurpartikel kin voorkomt. Vaak zit in te een afkeuring.
12a Ki sit kin fan te
b Hij/Zij eet duur-partikel rijst afkeuring-uitroep
c Hij/Zij is nog bezig rijst te eten

- Jo: als de zin vragend is en het vraagpartikel wordt gevormd door mau, dan kan jo
achter de zin geplaatst worden. Een houding van ongeduld kan in jo zitten. (Zie ook
sectie 4.)
13a Ngi ghi mau jo?
b Je gaat vraagpartikel ongeduld-partikel
c Ga je nog?

- We of je: kunnen geplaatst worden in gebiedende zinnen. Net als bij het vorige
uitroeppartikel, komt hier een houding van ongeduld voor, misschien zelfs sterker.
(Zie ook sectie 4.)
14a Khaitìt sit we, of: Khaitit sit je
b Snel eet ongeduld-partikel
c Eet snel no (Surinaams-Nederlands)

- Ha of jo: komen voor in ontkennende zinnen. Ha gebruikt de spreker bij een verbod
van hem aan de hoorder:
15a
b
c
16a
b
c

Ngi m m zhun ghi ha
Jij niet mag gaan verbod-partikel
Jij mag niet gaan, hoor
M m mau ghi ha
Niet gaan verbod-partikel
Ga niet hoor.

Bij een ontkennende zin die betrekking heeft op de spreker zelf, wordt jo gebruikt
(zie ook sectie 4):
17a Ngai m m ghi jo
b Ik niet ga verbod-partikel
c Ik ga niet hoor.
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2.3 Copula
Als er een referentiële identiteit bestaat tussen het subject en het naamwoordelijk
deel van het gezegde, dan treden he of zho op als copula. Deze referentiële identiteit
uit zich in het substantivisch-zijn van het naamwoordelijk deel.
18a Ngi he jisang, of: Ngi zho jisang
b Je bent dokter

Ontbreekt de identiteit tussen het subject en het naamwoordelijk deel, dan worden
in het Hakka deze twee delen met elkaar verbonden zonder een verbum:
19a
b
c
20a
b
b

Ki dhai
Hij/Zij groot
Hij/Zij is groot.
Ki lindhai
Hij/Zij flink
Hij/Zij is flink.

2.4 Distributie
Daar de flexie geen rol speelt in het Hakka, zal ik bij het beschrijven van
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de verbale elementen de nadruk leggen op de distributie van deze elementen.

De eerste positie
Ju aan het begin van de zin heeft de betekenis van: ‘Er is/Er zijn’:
21a
b
c
22a
b

Ju jit zhak ngin ham ngi
Er is 1 stuk mens roep je
Er is iemand die je roept.
Ju hau to zhazhai zhoi kaidhau
Er zijn heel veel fietsen op straat.

De tweede positie
Als een aardrijkskundige naam voorafgaat aan ju, dan behoudt het zijn betekenis
van: ‘Er is/Er zijn’:
23a Zhoi Suriname ju to fudhiap
b In Suriname er zijn veel vlinders
c In Suriname zijn er veel vlinders.

Ju na een onderwerp fungeert als werkwoord en betekent: hebben, bezitten:
24a Ngai ju zhen
b Ik bezit geld.

De ontkenning van zin 24a is:
25a Ngai mau zhen
b Ik bezit geen geld.

In zin 25a vervult mau de functie van werkwoord, met als betekenis bezitten, + een
ontkenning.
26a Ngai mau sit menpau
b Ik aux.+ontkenning eet brood (+voltooid)
c Ik heb geen brood gegeten
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Ook in 26a staat mau in de tweede positie, maar er is een hoofdwerkwoord in deze
zin, namelijk sit. Hierdoor krijgt mau een auxiliaire functie, naast de ontkennende
functie. (Zie tevens sectie 4. Het voltooide aspect van mau wordt besproken in 2.9.)

De eindpositie
Mau in de eindpositie is een vraagpartikel (zie sectie 4):
27a Ngi sit fan mau?
b Jij eet rijst vraagpartikel?
c Eet je rijst?

2.5 De bouw van de verbale constituent
Naast het werkwoord zijn in de verbale constituent te vinden:
a. een direct object: 28a Ngai zhak fa
b Ik pluk bloemen.
b. een indirect object: 29a Ngi sia pin ngai
b Jij schrijft aan mij
c Jij schrijft me.

Vóór het indirect object moet pin geplaatst worden. Als we van zin 29a pin weglaten,
krijgen we een ongrammaticale zin:
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*30a Ngi sia ngai
b Jij schrijft me.

Indien in een zin pin als werkwoord optreedt, dan komt de voorzetselfunctie van pin
te vervallen:
31a
b
*32a
b

Ngai pin ngi
Ik geef je.
Ngai pin pin ngi
Ik geef aan je.

Bij het voorkomen van zowel het direct als het indirect object in één zin, is de
volgorde: Subject-Verbum-Direct Object-Indirect Object:
33a
b
34a
b
c

Ngi zhak fa pin ngai
Jij plukt bloemen voor mij
Ngai pin sui ngi
Ik geef water je
Ik geef je water.

De volgorde Indirect Object-Direct Object is niet mogelijk in het Hakka:
*35a Ngai pin ngi sui
b Ik geef je water.

c. een adverbiale bepaling:
36a
b
c
37a
b
c

Ngai kinka zhak fa
Ik nu pluk bloemen
Ik pluk nu bloemen
Ngatiu zhoi nga zhu
Wij hier wonen
Wij wonen hier.

De plaats van de adverbiale bepaling is tussen subject en verbum. Als de bepaling
van zin 36a op een andere plaats komt te staan, dan krijgen we de volgende
ongrammaticale zinnen:
*38 Kinka ngai zhak fa
*39 Ngai zhak fa kinka.
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Lau kan betekenen: met of voor; ‘voor’ in de betekenis van: in de plaats van. Het
voorwerp waarin lau het voorzetsel is, staat in de zin op dezelfde plaats als de
adverbiale bepaling:
40a
b
c
41a
b
c

Ngai lau ngi zhak fa
Ik voor jou pluk bloemen
Ik pluk bloemen voor je
Ngai lau ngi hangkai
Ik met jou wandel
Ik wandel met je.

Als lau op een andere plaats staat dan tussen subject en verbum, ontstaan er
ongrammaticale zinnen:
*42 Ngai zhak fa lau ngi
*43 Lau ngi ngai zhak fa.

Soms is de volgorde: Object-Subject-Verbum mogelijk. Als voorwaarde geldt dat
het benadrukkende he vóór het object moet staan.
44a He sui ki oi
b benadrukkend partikel water hij wil
c Water wil hij
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2.6 Het verbum in lijdende zinnen
De lijdende vorm heeft de volgende kenmerken:
- het lijdend voorwerp van de bedrijvende
- het subject van de bedrijvende zin komt samen met pin tussen het subject en het
verbum te staan.
45a
b
45a'
b'
c'
46a
b
c
46a'
b'
c'
47a
b
c
47a'
b'
c'

Ngai ta ngi
Ik sla je
Ngi pin ngai ta
Jij door mij slaan
Jij wordt door mij geslagen
Ngai ta hoi ngi
Ik sla voltooid je
Ik heb je geslagen
Ngi pin ngai ta hoi
Jij door mij slaan voltooid
Jij bent door mij geslagen(geworden)
Ngai ta ngi loi
Ik sla je voltooid
Ik had je geslagen
Ngi pin ngai ta loi
Jij door mij slaan voltooid
Jij was door mij geslagen (geworden)

Als een adverbiale bepaling in de zin staat, zoals ‘gisteren’, dan is de volgorde:
Subject-Adverbiale Bepaling-‘pin-bepaling’-Verbum:
48a Ngi kinka pin ngai ta
b Jij nu door mij slaan
c Jij wordt nu door mij geslagen.

2.7 Het verbum in gebiedende zinnen
De gebiedende wijs wordt gevormd door het verbum zonder een subject:
49a
b
50a
b

Loi
Kom
Dhang
Hoor/Luister.

Bepalingen worden vóór het verbum geplaatst:
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51a Khaitit sit
b Snel eet
c Eet snel.

2.8 Het verbum in vragende zinnen
Vragende zinnen zijn te verdelen in ja/nee-vragen en vraagwoord-vragen.

Ja/nee-vragen
Een volledige keuzevraag is het volgende voorbeeld:
52a Ngi ghi hanti ngi m m ghi?
b Jij gaat of jij niet gaat?
c Ga je of ga je niet?

Zo'n vraag wordt meestal verkort tot:
53a Ngi ghi m m ghi?
b Jij gaat niet gaat?
c Ga je of niet?

Meestal heeft een vragende zin een vraagpartikel. Er zijn drie soorten vraagpartikels:
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A. M m mau: wordt bij het spreken samengetrokken tot mau.
Mau is een zinsbepaling; het sluit de zin af. Het komt alleen voor in zinnen die in
de tegenwoordige tijd staan. Het volgende voorbeeld is eerder in deze nota gebruikt;
vandaar dat ik het hetzelfde nummer heb laten behouden:
27a
b
c
*27'
*27''
*27''

Ngi sit fan mau?
Jij eet rijst vraagpartikel?
Eet je rijst?
Ngi sit mau fan?
Ngi sit hoi fan mau?
Ngi sit fan loi mau?

Zin 27' is niet juist, doordat mau niet in de eindpositie staat. Hieraan voldoen de
zinnen 27'' en 27''' wel, maar in deze zinnen komen de voltooide partikels hoi en loi
voor, waardoor ze ook ongrammaticaal zijn.
B. Mm zhen: komt voor in zinnen met een voltooid partikel. De plaats van dit
vraagpartikel is ook aan het einde van de zin. (Zie ook sectie 4.)
54a
b
c
55a
b
c

Ngi sit loi fan mm zhen?
Jij eet voltooid rijst vraagpartikel?
Heb je rijst gegeten?
Ngi sitfan loi mm zhen?
Jij eet rijst voltooid vraagpartikel?
Had je rijst gegeten?

C. He mm he, meestal samengetrokken tot: he me. De plaats waar dit vraagpartikel
komt te staan is vóór het verbum. Het kan zowel in zinnen in de tegenwoordige tijd
als in zinnen in de voltooide tijd gebruikt worden. Het is te vergelijken met het
Nederlandse: ‘Is het zo dat...?’
56a
b
c
57a
b
c
58a
b
c

Ngi he me sit fan?
Jij vraagpartikel eet rijst?
Eet je rijst?
Ngi he me sit hoi fan?
Jij vraagpartikel eet voltooid rijst?
Heb je rijst gegeten?
Ngi he me sit fan loi?
Jij vraagpartikel eet rijst voltooid?
Had je rijst gegeten?

Bij het beantwoorden van ja/nee-vragen die als vraagpartikel mau hebben, wordt
volstaan met de herhaling van alleen het verbum bij een bevestiging of met het
ontkennende mm + het verbum bij een ontkenning.
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Het antwoord op vraag 27 is bij een bevestiging: Sit en bij een ontkenning: Mm
sit. Het bevestigend en het ontkennend antwoord op vraag 54 zijn respectievelijk:
Sit hoi. en Mau sit. En op vraag 55: Sit loi. en ook Mau sit. Voor de vragen 56, 57
en 58 gelden dezelfde antwoorden: He voor de bevestiging en Mm he, vaak afgekort
tot Me voor de ontkenning.

Vraagwoord-vragen
Deze vragen zijn te verdelen in drie groepen:
A. Vragende bijwoorden: staan tussen subject en verbum.
59a
b
c
60a
b
c
61a
b
c

Ngi zhoi lai zhu?
Jij waar woon?
Waar woon je?
Ngi kitsi ghi?
Jij wanneer gaat?
Wanneer ga je?
Ngi zho-makai kiau?
Jij waarom huilt?
Waarom huil je?

De volgende vraagwoord-vragen vertonen een andere structuur:
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62a
b
c
63a
b
c
64a
b
c

Ngi onzho makai miang?
Jij heet wat naam?
Hoe heet je?
Ki he kito tiam?
Het is hoeveel tijd?
Hoe laat is het?
Ngi hau mau?
Jij goed vraagpartikel?
Hoe gaat het met je?

B. Vragende voornaamwoorden: Staan achter het verbum.
65a
b
c
66a
b
c

Ngi he langin?
Jij bent wie?
Wie ben je?
Ngi zho makai?
Jij maakt wat?
Wat maak je?

C. Vragende voorzetselpronomina: staan tussen subject en verbum.
67a
b
c
68a
b
c

Ngi lau langin kau?
Jij met wie speelt?
Met wie speel je?
Ngi lau makai ghi?
Jij met wat gaat?
Waarmee ga je?

2.9 Het verbum in ontkennende zinnen
In deze paragraaf wordt bekeken: de relatie tussen het verbum en de negatie in
verschillende soorten zinnen.

De negatie in de tegenwoordige tijd
In de tegenwoordige tijd wordt de negatie gevormd door mm vóór het verbum:
69a Ngai mm sit fan
b Ik ontkenning eet rijst
c Ik eet geen rijst.
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Als een adverbiale bepaling aanwezig is, blijft mm zijn plaats vlak vóór het verbum
behouden:
70a Ngai kinka mm ghi
b Ik nu ontkenning ga
c Ik ga nu niet.

Alleen in zinnen met lau verschuift mm van plaats en komt het daarvóór te staan:
71a Ngi mm lau ngai zhak fa
b Jij ontkenning voor mij plukt bloemen
c Jij plukt geen bloemen voor mij.

Zou mm vóór het verbum staan in plaats van voor lau, dan ontstaat een
ongrammaticale zin:
*71a' Ngi lau ngai mm zhak fa.

De negatie in de voltooide tijden
Als de zin in de voltooide tijd staat, dan kan een tweedeling gemaakt worden voor
wat de ontkenning betreft:
A. Bij zinnen met hoi en loi wordt de ontkenning gevormd door mm en de partikels
hoi en loi worden vervangen door mau.
mm mau vormt een syntactische eenheid en staat vóór het verbum. Bij het spreken
vindt er assimilatie plaats, waardoor mm mau wordt uitgesproken als mau. (Zie ook
sectie 4.)
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Groep van leerlingen van de Fa-Kiauw-Chinese school te Paramaribo, 1945
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72a Ngai mau sit fan
b Ik ontkenning + voltooid eet rijst
c Ik heb geen rijst gegeten

B. Indien tau of ko in de zin staat, dan wordt bij de ontkenning mm mau vóór het
verbum geplaatst, waardoor de zin twee voltooide partikels heeft: mau + tau of mau
+ ko.
73a
b
c
74a
b
c

Ngai mau gon tau ki
Ik ontkenning + voltooid zie voltooid hem/haar
Ik heb hem/haar niet gezien
Ngai mau gon ko ki
Ik ontkenning + voltooid zie voltooid + al eens hem/haar
Ik heb hem/haar niet eerder gezien

De negatie in gebiedende zinnen
De negatie is hier mm mau vóór het verbum:
75a Mau ghi
b Niet gaan
c Ga niet.

Bij aanwezigheid van een bepaling komt mm mau vóór deze bepaling:
76a Mau khaitit ghi
b Niet snel gaan
c Ga niet snel.

De negatie in vragende zinnen
Ja/nee-vragen bevatten in hun vraagpartikel reeds een ontkennend element, n.l. mm:
mm mau, he mm he en mm zhen (zie 2.8).
Waar het bij vraagwoord-vragen mogelijk is een ontkenning te plaatsen, komt deze
vóór het verbum te staan:
61a' Ngi zho-makai mm kiau? (zie 61a)
66a' Ngi mm zho makai? (zie 66a)
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3. Enkele zinselementen
Het Hakka is, zoals ik reeds heb vermeld in 2.4, een taal zonder verbuiging. Vandaar
dat er elementen nodig zijn om bepaalde zaken aan te geven, die in andere talen
middels verbuigingen tot stand komen. Deze elementen kunnen als bereik een deel
van de zin hebben of soms zelfs de gehele zin. Dit laatste is zeker het geval bij de
modale partikels.
In dit hoofdstuk zal ik eerst een beknopt overzicht geven van de elementen die in
sectie 2 al aan de orde zijn geweest; daarna zal ik in twee korte paragrafen twee
‘nieuwe’ soorten elementen behandelen.
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soort zin

plaats

hoi

voltooid

na V

loi

voltooid

einde Z

tau

voltooid

na V

ko

voltooid + eerder

na V

kin

duur

na V

mm mau

tegenw. tijd

einde Z

mm zhen

volt. tijd

einde Z

he mm he

t.t. + v.t.

vóór V

mm

tegenw. tijd

vóór V

mm mau

volt. tijd

vóór V

o.a. te

duur

} einde Z

we

gebiedend

} einde Z

je

gebiedend

} einde Z

jo

vraagpart.mau/ontk.

} einde Z

ha

ontkennend

} einde Z

Tijd en aspect

Vraag

Negatie

Modaliteit

3.1 Richting - elementen
De woorden loi en ghi aan het einde van een zin geven richting aan: loi is naar de
spreker toe, ghi is van de spreker af. Dat men juist deze woorden gebruikt om richting
aan te geven is niet toevallig: loi en ghi komen ook als verba voor met de
respektievelijke betekenissen: komen (naar de spreker toe) en gaan (van de spreker
af).
77a Ngi sia sin loi
b Jij schrijft brief richting spreker toe
c Jij schrijft een brief

Uit de context moet blijken of loi als richting-element wordt gebruikt of als voltooid
element.
78a Ngi sia sin ghi
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b Jij schrijft brief richting spreker af
c Jij schrijft een brief

In de woorden ‘hier’ en ‘daar’ van het Hakka zit een richting-element. Geeft het
verbum in de zin een richting aan, dan is ‘hier’: loi nga; indien het verbum een
toestand weergeeft, dan staat voor het woord ‘hier’: zhoi nga. Zo hebben we voor
‘daar’: zhoi ai (toestand) en ghi ai (richting).
79a
b
c
80a
b
c
81a
b
c
82a
b
c

Ngi zhoi nga zhu
Jij hier woont
Jij woont hier
Ngai pan loi nga zhu
Ik verhuis hier wonen
Ik verhuis naar hier om te wonen
Ngai zhoi ai zhu
Ik daar woon
Ik woon daar
Ngai pan ghi ai zhu
Ik verhuis daar wonen
Ik verhuis naar daar om te wonen

Zhoi nga en zhoi ai komen tussen het onderwerp en het verbum te staan: loi nga en
ghi ai staan direct achter het verbum.
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In de volgende twee zinnen lijken de richting-elementen overbodig, maar ze worden
om mij niet duidelijke redenen toch niet weggelaten:
83a
b
c
84a
b
c

Ngai khet song ghi
Ik klim boven (van de spreker af)
Ik klim naar boven
Ngai khet ha loi
Ik klim beneden (naar de spreker toe)
Ik klim naar beneden.

3.2 Nadruk-elementen
He kan de nadruk leggen op bepaalde woorden in een zin of op de gehele zin:
85a
b
c
86a
b
c

Ki he sit fan
Hij/Zij (nadruk op:) eet rijst
Hij/Zij eet rijst
He ki kun tau
(nadruk op:) Hij/Zij doet voltooid
Hij/Zij heeft het gedaan.

Hau is ook een nadruk-element, maar het benadrukt meestal het naamwoordelijk
deel van een gezegde als dat adjectivisch is:
87a Ngi hau dangwa
b Jij (nadruk op:) gehoorzaam
c Jij bent erg gehoorzaam.

4. Aantekeningen bij de secties 2 en 3
Het partikel ‘ó’
Het in 2.2 als jo beschreven partikel is in feite ó dat in bepaalde gevallen aís een jó
waarneembaar kan zijn. Jó wordt als ongeduld-partikel aangeduid of zoals is
opgemerkt: ‘Een houding van ongeduld kan in jo zitten’.
In dit verband lijkt het zeker niet onnodig om te wijzen op het feit dat, gelijk
bekend, de j de eigenschap bezit om zich onder bepaalde omstandigheden sterk te
manifesteren. Voor het Hakka zijn onder meer van belang de gevallen waarin:
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a. sprake is van een nadruk waardoor als het ware een verdubbeling optreedt van
de j ten opzichte van het direct daarop aansluitend woord of woordsegment dat
met een vocaal begint. Voorbeeld: loi ó.
b. bepaalde vocaal-combinaties aanwezig zijn die een invoeging van de j tot gevolg
hebben. Voorbeelden: a/e; e/a; e/o; i/a; i/e en i/o. Zin 13a: Ngi ghi mau jó? is
derhalve niet correct. Correct zou zijn: Ngi ghi mau ó? Voorts wordt gesteld:
‘Bij een ontkennende zin die betrekking heeft op de spreker zelf wordt jo
gebruikt’, met als voorbeeld: 17a Ngai mm ghi jó. Deze zin zou dus dienen te
worden weergegeven als volgt: Ngai mm ghi ó.
Het partikel ó is bedoeld om een nadruk te leggen die afhankelijk van de mededeling
op verschillende wijzen dient te worden weergegeven. Enkele voorbeelden ter
adstructie:

Een ‘ó’-klank:
1. Ngi ju mau ó?
Jij hebben niet met nadruk, dus: heb je of heb je niet?
2. (Ngi) liáng ó
(Jij) mooi met nadruk, dus: (Jij bent) mooi, hoor. (ironisch bedoeld)
3. (Ngai) keeuw ó.
(Ik) genoeg met nadruk, dus: (ik heb) al genoeg, hoor.
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Een ‘jó’-klank:
1. Ngi zho ma-kai ó?
Jij maken/doen wat met nadruk, dus: Wat doe/maak je toch?
2. Ngi loi mm loi ó?
Jij komen niet komen met nadruk, dus: Kom je nou wel of niet?
3. Hé mm hé ó?
Waar niet waar met nadruk, dus: Is het nou waar of niet?

Het gebruik van ó is dus zoals uit de gegeven voorbeelden blijkt, niet beperkt te
beschouwen tot een ontkennende zin die betrekking heeft op de spreker zelf.

Het partikel ‘je’
Hetgeen hierboven is aangevoerd ten aanzien van het partikel ó geldt mutatis mutandis
evenzeer voor het z.g. partikel je. Met andere woorden gaat het hier om een partikel
é in plaats van je. De voorbeeldzin 14a dient alsdan te luiden: Khaitit sit é in plaats
van khaitit sit je. Een jé wordt wel duidelijk waarneembaar in de zin: khaitit loi é
voor ‘kom toch snel’.
Waarneembaar in bepaalde gevallen is ook een wé in plaats van je. Hier is
waarschijnlijk evenzeer sprake van het partikel é met een ingevoegde w die dan een
soortgelijke functie vervult als de j. Naast khaitit sit é is ook mogelijk khaitit sit wé
en in plaats van loi é is ook loi wé gangbaar.

De woordvolgorde
In het Chinees is de woordvolgorde van groot belang voor de inhoudelijke betekenis
van de zin. Dit kan aan de hand van voorbeeldzin 26a worden duidelijk gemaakt:
Ngai mau sit menpau voor ‘Ik heb geen brood gegeten’. De begeleidende verklaring
luidt als volgt: ‘Ook in 26a staat mau in de tweede positie, maar er is een
hoofdwerkwoord in de zin, namelijk sit. Hierdoor krijgt mau een auxiliaire functie,
naast de ontkennende functie’. Deze verklaring is in zoverre juist, omdat mau in deze
zin immers direct naast het hoofdwerkwoord sit is geplaatst. Men lette bijv. op de
volgende wijziging van de woordvolgorde: Ngai mau menpau sit. De zin betekent
nu: ‘Ik heb geen brood om te eten’. In deze constructie hoort mau bij menpau en dus
niet (meer) bij sit. Het woord mau betekent ‘niet’ of ‘niet hebben’ en is geen
vraagpartikel zoals wordt gesuggereerd met de voorbeeldzin 27a: Ngi sit fan mau?
voor ‘Eet je rijst?’. Voorts dient aangenomen te worden dat de stelling ‘Mm mau
wordt bij het spreken samengetrokken tot mau’, op een misverstand berust: Mau is
een samentrekking van mm ju, d.i. ‘niet hebben’.
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Mm zhen
Over Mm zhen wordt vermeld: Mm zhen komt voor in zinnen met een voltooid
partikel. De plaats van dit vraagpartikel is ook aan het einde van de zin’.
Voorbeeldzin 54a luidt: Ngi sit hoi fan mm zhen voor ‘Heb je rijst gegeten?’. Mm
zhen betekent ‘nog niet’ met een sterke nadruk op het tijdselement, waarmee kan
worden aangegeven dat een bepaalde handeling nog niet heeft plaats gevonden. Aan
het eind van een zin geplaatst, krijgt de zin wel een vragend karakter. De correcte
vertaling van voorbeeldzin 54a dient te luiden: ‘Heb je nog geen rijst gegeten?’
(letterlijk: ‘Jij eet voltooid rijst nog niet?’).
In een niet vraag-zin staat mm zhen steeds bij het hoofdwerkwoord. Aldus kan
voorbeeldzin 54a omgezet worden in: Ngi mm zhen sit fan voor ‘Je hebt nog geen
rijst gegeten’. Mm zhen is evenmin als mau een vraagpartikel.
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Over ‘mm’, ‘mau’ en ‘mm zhen’
Functie en betekenis van deze woorden kunnen het best worden duidelijk gemaakt
aan de hand van enkele voorbeelden.
1. Ngai mm sit fan.
Ik eet geen rijst.
2. Ngi mau sit fan.
Jij hebt geen rijst gegeten.
3. Ki mm zhen sit fan.
Hij heeft nog geen rijst gegeten.

Voor de goede orde kan overigens worden opgemerkt dat al deze voorbeeldzinnen
ook vragend gemaakt kunnen worden zonder een omzetting van de woordvolgorde.
1. Ngai mm sit fan? - Eet ik geen rijst?
2. Ngi mau sit fan? - Heb je geen rijst gegeten?
3. Ki mm zhen sit fan? - Heeft hij nog geen rijst gegeten?
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Eindnoten:
1. William Man A Hing leverde een bijdrage aan sectie 1 van dit artikel en schreef sectie 4. Hein
Eersel redigeerde de secties 1, 2 en 3.
2. Er bestaat nog veel misverstand over de Hakka's, zowel bij Chinezen als niet-Chinezen. Zo
deed een oude Chinese immigrant in Kleurkatern Vrij Nederland van 14 september 1985, p.
10, de volgende merkwaardige uitspraak: ‘Voor jullie zijn Chinezen Chinezen. De Chinezen
van de Bantammerstraat waren han. Die voelden zich niet verwant met de hakka's uit Hong
Kong.’ Het begrip ‘Han-Chinezen’ wordt gebruikt om etnisch-Chinezen te onderscheiden van
de zogenaamde nationale minderheden. De Hakka's behoren ook tot de groep van
etnisch-Chinezen. Evenals de Cantonezen geven zij er echter de voorkeur aan om zich
‘Tang-mensen’ (‘Tong-ngin/Tang-ren’ naar de Tangdynastie van 618-905 a.D.) te blijven
noemen in plaats van ‘Han-mensen’ (‘Han-ren’ naar de Han-dynastie van 206 v.C.-220 n.C.).
3. Ook over de herkomst van de Hakka's leest men bij tijd en wijle vreemde berichten. Eén daarvan
trof ik aan bij Vermeulen (1984: 243, noot 18): ‘De Hakka's stammen af van oud-Chinese
volksgroepen die vanaf de achtste eeuw n.C. in verschillende golven vanuit Centraal-Azië
(cursivering van M.A.H.) naar het Zuiden van China trokken. (Shih, 1967: 306v)’. Deze stelling
is niet te vinden in het geciteerde werk van Paul Shih. Zie hiervoor ook Tseng, 1983: 15).
4. Vgl. Vogel (1972: 24): ‘Because of this rich diversity, even the term “Cantonese” has many
meanings. To non-Kwangtungese, “Cantonese” is sometimes even used to mean residents of
Kwangtung Province. Most commonly, however, Cantonese refers to those who shared the
language and culture of the fourteen-county area of Canton prefecture in modern imperial times.
Because others share this culture to a greater or lesser degree, there are no sharp dividing lines,
but to the purest Cantonese, the Hakka and the Ch'ao-chou people are not yet Cantonese.’
De vraag is of de bedoelde groepen het ook op prijs zouden stellen om te worden gekarakteriseerd
als Cantonezen in de zin zoals door Vogel is aangegeven.
5. Vgl. Dyer Ball (1903: 324): ‘Their language is more akin to Mandarin, being a halfway house
between Cantonese and Mandarin: “The Hakka dialect is the remnant of a phase of transition

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

through which the common Chinese language passed in developing itself from Cantonese to
Mandarin.”’
6. In zijn leerboek voor het Sin-on Hakka heeft Mercer zich gebaseerd op het materiaal dat hij
heeft verzameld in Noord-Borneo.
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De Chinese pers in Suriname
William L. Man A Hing
Over de schrijvende Chinese pers in Suriname is over het algemeen weinig bekend
en opgetekend. Alleen bij Oudschans Dentz (1938) vindt men enkele bladen en hun
gegevens vermeld. Dit overzicht wil in kort bestek de geschiedenis en ontwikkeling
van de Chinese periodieken weergeven.

De periode tot de Tweede Wereldoorlog
Het eerste periodiek, genaamd ‘Kwai Fa’ (Kuihua)1. of ‘De Zonnebloem’, was een
uitgave van de Rooms-Katholieke missie ten behoeve van haar gemeenteleden. Dit
maandblad, dat in de Chinese taal was gesteld, werd geredigeerd door pater François
H. Rikken CssR. De uitgifte nam op 10 juni 1893 een aanvang maar moest reeds in
1894 worden gestaakt.
‘Het eerste nummer’, zo schrijft Vernooij (1974: 69), ‘bevatte een inleidend woord,
nieuws uit de Chinese kranten, officiële berichten en kennisgevingen, Surinaams
nieuws, een verhandeling over God en diens eigenschappen, de diensten van de
Chinese kerk, een lijst van de aangevoerde goederen, verkopingen en advertenties’.
Oudschans Dentz (1938: 72) geeft onder no. 122 een nogal afwijkende beschrijving
van dit blad: ‘(...) Het verscheen 13 augustus 1893. Uitgever: een Protestantsch
Zendeling, wiens naam ongeveer moet luiden: Li-Chien. Plaats van uitgifte: De Oude
Kerk, Paramaribo (deze gegevens zijn medegedeeld door het Sinologisch Instituut
te Leiden).’ Het moet duidelijk zijn dat met de uitgever ‘Li-Chien’ bedoeld werd
Rikken die geenszins een protestants zendeling was, maar een pater Redemptorist.
Het zou tot 1931 duren voordat één van de immigranten zelf het initiatief nam tot
een algemeen nieuwsblad. Dit verscheen opvallenderwijs onder de naam ‘Chinese
Overseas Weekly Surinam’. Het bleek een nog korter leven te zijn beschoren dan
het vorige, want het laatste nummer hiervan verscheen in hetzelfde jaar op 17 oktober
(zie Oudschans Dentz, 1938: 37).
Tot slot maakt Oudschans Dentz (39) melding van de uitgave in 1934 van het blad
‘Hsü Nan Chou K'an (in Chineesche letterteekens)’, hetgeen zou betekenen ‘volgens
inlichtingen van het Sinologisch Instituut te Leiden: Periodiek van het Zuiden’. De
naam ‘Hsü Nan Chou K'an’ betekent echter eenvoudig Surinaams Weekblad of
Weekblad Suriname. Hoe lang deze uitgave is verschenen is niet bekend. In elk geval
zouden verder tot de Tweede Wereldoorlog geen initiatieven op dit gebied ontplooid
worden.

De periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1975
In de oorlogsjaren ontstond er een hechte band en samenwerking tussen de
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diverse Chinese verenigingen. Er kwamen zelfs nieuwe organisaties bij, waaronder
een Chinese handelsvereniging en een ontspanningsvereniging. Met een sterk en
verenigd élan werd vanuit het plaatselijk kantoor van de Kou Min Tang (de
Nationalistische Partij van China) op 15 augustus 1943 het nieuwsblad (later dagblad)
‘Lam Foeng’ (Zuidenwind/Nanfeng) gelanceerd. Dit periodiek zou ruim drie decennia
een belangrijke rol vervullen bij de voorlichting en nieuwsvoorziening ten behoeve
van de Chinese gemeenschap.
De vestiging van de Volksrepubliek China in 1949 na een bloedige burgeroorlog
alsmede de komst van nieuwe groepen immigranten begonnen langzaam maar zeker
te knagen aan de voordien onwankelbare loyaliteit jegens het oude regiem in het
moederland. Begin vijftiger jaren verscheen het dissidente eenmansblad ‘New Life’
(Sin Sang Fat/Xin Shenghuo) dat buiten een kleine vriendenschare niet kon bogen
op een belangrijk lezerspubliek. Na enige tijd verdween het dan ook schielijk van
het toneel.
Meer levensvatbaarheid had de uitgave ‘De Vrijheid’ (Tsu-Yu/Ziyou) van enkele
gewezen redacteuren van de rechtsgeoriënteerde ‘Lam Foeng’ (Zuidenwind). Vanaf
de eind vijftiger jaren hebben ‘Lam Foeng’ en ‘De Vrijheid’ gezamenlijk de markt
beheerst. ‘Lam Foeng’ verscheen inmiddels in druk, terwijl ‘De Vrijheid’ nog steeds
werd gestencild, zij het nu met getypte in plaats van met handgeschreven teksten.
In 1971 kwam de eerste krant uit met een uitgesproken ‘linkse’ signatuur. Het
betreft hier het nieuwsblad (later dagblad) dat werd uitgegeven door de oudste
Chinezenvereniging in Suriname: Kong Ngie Tong Sang (Guangyi Tang Sheng). Dit
periodiek kreeg de naam mee van Dagblad Suriname, in het Chinees: ‘Szun-Lam
Ngit Pao’ (Xunnan Yibao). Enkele jaren later kreeg het gezelschap van de ‘Fa Sien
Paw’ (Nieuw China/Hua Xin Bao), die een eigen weg wenste op te gaan.
Inmiddels had in de periode rond de Onafhankelijkheid van Suriname het blad
‘De Vrijheid’ opgehouden te bestaan. In zijn plaats verscheen vanaf 12 juni 1982
het ‘Chung Fa Dagblad’ (Chinees Dagblad).

Boekwerken en afzonderlijke publikaties
Er zijn weinig Chinese boeken in Suriname gedrukt of uitgegeven. Bekend zijn de
z.g. Nieuwjaarsuitgaven, die bestonden uit een verzameling gelukwensteksten (in
feite betalende advertenties) en die in sommige gevallen werden voorzien van een
jaaroverzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in binnenen buitenland. Daarnaast
werden ook speciale Telefoongidsen voor de Chinese Gemeenschap aangemaakt
waarvan er één in druk is verschenen.
Vermeldenswaard is verder de bijzondere uitgave van de Vereniging Kong Ngie
Tong Sang ter gelegenheid van haar 100-jarig (1880-1980) bestaan. Dit fraai
ingebonden boekwerk, dat in Hong Kong in kleuren-offset is gedrukt, bevat
verschillende bijdragen die in het algemeen handelen over de geschiedenis van
Suriname en de Chinese immigranten en over die van de Vereniging in het bijzonder.
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Slotbeschouwing
Het ontwikkelingsproces van de Chinese nieuwsbladpers in Suriname levert een
boeiend en leerzaam beeld op. In feite worden daarin de reacties van de Chinese
gemeenschap op de gebeurtenissen en veranderingen in zowel het moederland als
het land van vestiging goed en duidelijk weerspiegeld.
De aanvankelijke eenheid ten opzichte van het oude regiem in het moe-
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Omslag van een Nieuwjaarsuitgave
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derland begon geleidelijk aan af te brokkelen met de vestiging van de Volksrepubliek
China in 1949. Het resultaat hiervan was dat de gemeenschap werd opgesplitst in
een links- en een rechtsgeoriënteerde groep sympathisanten dwars door alle bestaande
banden van bloedverwantschap en vriendschap heen.
De rol van de langzaam wegkwijnende ‘Lam Foeng’ werd overgenomen door de
nieuwe uitgave van de Vereniging Kong Ngie Tong Sang die op de markt kwam op
een psychologisch juist moment toen de Volksrepubliek China in steeds ruimere
mate door de wereldgemeenschap werd geaccepteerd. Als gevolg hiervan werd dus
de vriendschappelijke verhouding tussen Suriname en de Volksrepubliek nauwer
aangehaald in die periode. In het verleden was dat anders geweest.
Met de onafhankelijkheid van Suriname groeide bij de Chinese gemeenschap niet
alleen het besef maar ook de behoefte steeds sterker om zich beter te oriënteren in
de binnenlandse problematiek. Dit gold zeker in het bijzonder voor de groepen
immigranten die zich er vanaf de zestiger jaren gevestigd hadden. Voor de nieuwsen advertentiebladen betekende deze gang van zaken dat meer plaats diende te worden
ingeruimd voor nieuws en beschouwingen over de plaatselijke ontwikkelingen.
Maar er hebben zich intussen nieuwe problemen aangediend voor een rustig
voortbestaan van de nieuwsbladpers. Het eerste probleem heeft te maken met de
geslonken rol van de Chinese groep in het handels- en economisch verkeer. Hierdoor
is het (advertentie-)aanbod van deze zijde evenredig afgenomen. Verder is door een
algemener gebruik van het Sranan in de media de afhankelijkheid jegens de eigen
kranten voor wat betreft het binnenlands nieuws sterk verminderd. De Chinese
immigranten verstaan en spreken immers over het algemeen beter het Sranan dan
het Nederlands. Het laatste probleem heeft te maken met de omstandigheid dat het
steeds moeilijker wordt geschikte krachten te vinden voor het voeren van de redactie.
Waarheen deze zorgvolle ontwikkeling zal leiden is moeilijk aan te geven.
Aangenomen kan worden dat niettegenstaande de elkaar snel opvolgende wijzigingen
op politiek en economisch gebied er in elk geval behoefte zal zijn aan tenminste één
goede Chineestalíge krant.
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Eindnoten:
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1. Op ‘Hsü Nan Chou K'an’ na zijn de namen van de bladen vanuit het Hakka geromaniseerd.
Tussen haakjes treft men de vertaling en/of pinyin-romanisatie aan.
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Recensies
Stan Verschuuren, Suriname. Geschiedenis in hooldlijnen. Utrecht: HES,
1987, 133 pg. f 16,50.
Het schrijven van de geschiedenis van Suriname is geen sinecure. Afhankelijk van
de persoonlijke betrokkenheid van de auteur wordt de lezer geconfronteerd met een
optimistisch of een wrang beeld van de gebeurtenissen die hun stempel hebben
gedrukt op de ontwikkelingen van het land. De historische interpretatie lijdt daar
duidelijk onder. Vooral wat betreft de recente geschiedenis ontkomen de auteurs niet
aan gossip en achterklap, die afhankelijk van de ideologische uitgangspunten
gemakkelijk leiden tot een bont gekleurde interpretatie. Het gevaar dat zich dan ook
aandient is dat uitgaande van deze hoogst dubieuze presentatie opeenvolgende auteurs,
vaak uit onmacht, onkunde of gemakzucht, kritiekloos die ‘historische informatie’
overnemen. De interpretaties gaan een eigen leven leiden. De gevolgen doen zich
gemakkelijk raden. De bronvervuiling woekert ongehinderd voort. Er ontstaat
mythevorming die pijnlijk, beledigend en schadelijk kan zijn. Geen enkel land behoeft
zich te schamen voor zijn geschiedenis als die op de historische ontleedtafel wordt
gelegd. Hoe pijnlijk of onbarmhartig het beeld ook mag zijn dat naar voren komt.
Maar het wordt wel een onverkwikkelijke zaak indien met uiterst dubieuze en
controversiële opvattingen en feiten vrijmoedig of te goeder trouw wordt
gecaramboleerd.
Stan Verschuuren moet zich bewust zijn geweest van de valkuilen die levensgroot
opdoemden toen hij Suriname. Geschiedenis in hoofdlijnen schreef. Omzichtig en
met redelijke terughoudendheid is hij aan de slag gegaan. Zo omzichtig en prudent
dat dit boek, vermoedelijk een uittreksel van een beter onderbouwd en misschien
wel completer werk, veel leemten en vraagtekens met zich meedraagt. Heeft de
auteur, uit vrees zich te branden aan koud water, niet te veel aangeleund aan de
beschikbare literatuur zonder zich voldoende kritisch op te stellen? En waarom heeft
hij nagelaten feiten te controleren bij de oorspronkelijke bronnen (bijvoorbeeld nog
levende personen)?
Het economisch beleid tijdens het Tienjarenplan en het erop volgende Vijfjarenplan
(p. 96vv) evaluerend betoogt Verschuuren dat bij de tweedeling tussen de
grootschalige door buitenlands kapitaal opgezette ondernemingen en de eigen,
kleinschalige Surinaamse economische activiteiten grosso modo de buitenlandse
ondernemingen het meeste profijt hebben gehad (uitstralingseffecten bleven weg,
economische ontwikkeling werd gestagneerd, grotere winstovermakingen dan
investeringen, westers consumptiepatroon dus grote en kostbare import). Die visie
treft men te pas en te onpas aan bij pseudolinkse (Surinaamse) auteurs die vaak
zichzelf voorbij lopen door hun weinig genuanceerde benadering en zich gelukkig
voelen op de golven van het postmodernistisch gekeuvel. De positieve
uitstralingseffecten van de buitenlandse ondernemingen zijn evenals de psychische
duidelijk te onderkennen in de Surinaamse samenleving. Wie dat ontkent houdt
zichzelf voor de gek. Zonder de buitenlandse ondernemingen zou bij voorbeeld het
ondernemersbewustzijn bij de bevolking aanzienlijk trager zijn gegroeid. Het
Suriname na het TJP en het VJP is economische stabieler en leefbaarder dan voordien.
Uitgaande van het BNP en de netto inkomens zou geen Surinamer naar die oude tijd
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terug willen. Daargelaten de aanzienlijke infrastructurele verbeteringen. De
marktsector kan zich eindelijk ontplooien. Achter de grote winstoverma-
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kingen, die in geen vergelijking zouden staan met de investeringen, kan men
vraagtekens plaatsen gezien de gebrekkige administratie, statistisch materiaal en de
alles verhullende rapportages van overheid en bedrijfsleven. De balans van
investeringen tegenover winstovermakingen zou bij objectieve meting weleens
positiever kunnen zijn voor de investeringen dan veel auteurs ons voorhouden. (Welke
macro-econoom durft er eindelijk de tanden in te zetten zonder zich om de tuin te
laten leiden?)
Over de totstandkoming van de onafhankelijkheid (p. 106) wordt terecht opgemerkt
dat die uiteindelijk werd gerealiseerd dankzij het oppositielid G. Hindorie (VHP).
Hij gaf het verzet tegen de onafhankelijkheid op en kon op deze wijze de NPS van
Arron in de Staten van Suriname een meerderheid bezorgen. Jammer dat Verschuuren
niet de werkelijke beweegreden van Hindorie heeft achtergehaald. Het resultaat zou
weleens verrassend kunnen zijn. Toen Verschuuren werkte aan zijn manuscript
leefden Hindorie en Den Uyl (toentertijd premier) nog. Arron was zeker
aanspreekbaar. De twee laatstgenoemden hadden dan ook kunnen vertellen waarom
tijdens een cruciaal gesprek in de vroege ochtend van 25 november in Paramaribo
de onafhankelijkheid aan een zijden draadje hing en het feest op het nippertje werd
gered.
De staatsgreep van 1980 was niet het meesterplan van Desi Bouterse en zijn vijftien
samenzweerders, zoals ten onrechte veelal wordt verondersteld. De man die vanaf
1980 het gezicht van Suriname zou bepalen had alleen maar handig gebruik gemaakt
van een blauwdruk van officieren van de Surinaamse Krijgsmacht. De
samenzweerders konden alleen tot uitvoering van dat plan overgaan nadat
legerkampcommandant Rambocus in de nacht van 24 op 25 februari 1980 te Zanderij
het leven van Bouterse had gered toen die zich daar meldde met zijn snode plannen
om tot actie over te gaan.
Het probleem voor auteurs die een geschiedenis in een notedopformaat willen
schrijven, is het selecteren van onderwerpen die zij relevant vinden om een duidelijk
beeld te schetsen. Zonder te veel afbreuk te doen aan de opzet die hun voor ogen
staat. Daarmee stellen zij zich kwetsbaar op. Terecht. Maar als bij de selectie een
aantal fundamentele zaken over het hoofd wordt gezien, dan rijst de vraag of het
verantwoord is om geforceerd de middelen op te offeren voor het doel. Concreet
gesteld. Mag een historicus straffeloos een aantal fundamentele zaken verzwijgen?
Zo ontbreekt in het werk van Verschuuren een uiteenzetting over de rol van missie
en zending in de economische en politieke ontwikkeling van Suriname. Die rol valt
niet te onderschatten. Denk aan de E.B.G. (Kersten, onderwijs) en missie (pater
Weidmann met zijn vakbondscentrale Progressieve Werknemers Organisatie, het
onderwijs; zie onder andere J. van Raalte in Oso 5/1, 1986: 43-53 en J. Vernooy,
Religie in Suriname, Bolivar Editions 1977). En wat te denken van de opvolging van
J.A. Pengel als voorzitter in de (protestantse) NPS door de katholiek H. Arron in
1970? Het ontbreken van deze saillante details is even verwerpelijk als de selectieve
interpretatie van gebeurtenissen die hun stempel hebben gedrukt op de Surinaamse
historie. En dat komt te vaak voor in dit werk.
Sig. W. Wolf
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P.W. Jansen, Suriname: Land in Oorlog. Een verkennend onderzoek naar
het veiligheidsbeleid van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog, doctoraal
scriptie geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, 1986, 203 pg. + 9 bijlagen.
Over de geschiedenis van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog maar
weinig gepubliceerd. Er zijn enige artikelen van kort na de oorlog van
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de hand van directe waarnemers, L. de Jong vermeldt in deel 9, Londen, van zijn
standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog slechts
weinig gegevens over Suriname en pas onlangs is het belangwekkende rapport van
15 juli 1945 van de hand van J. van de Walle, het toenmalige hoofd van de
Gouvernements Persdienst, getiteld Suriname, in de verzamelingen van het Algemeen
Rijksarchief opgenomen en zo voor het onderzoek gemakkelijker bereikbaar gekomen.
Dit rapport geeft veel informatie over de ontwikkelingen in Suriname tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Heel verdienstelijk is ook het werk van de jonge historicus
B. Scholtens, die in 1985 een bundel van artikelen uit het Surinaams dagblad ‘De
Ware Tijd’ over Suriname in de Tweede Wereldoorlog heeft doen uitbrengen door
de Anton de Kom Universiteit.
Pieter W. Jansen vult een deel van de bestaande lacune op met zijn doctoraalscriptie
Suriname: Land in Oorlog. Hij beperkt zich tot het veiligheidsbeleid van het bestuur
en heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van gedrukte bronnen, archiefbronnen
en interviews met tijdgenoten in Nederland, Suriname en de Bondsrepubliek
Duitsland. Het archiefonderzoek in Suriname werd bemoeilijkt door het ontbreken
van inventarissen op de archieven. Het werkstuk is geïllustreerd met een aantal (slecht
gereproduceerde) foto's. Enkele situatieschetsen werken verhelderend.
In deze scriptie staat dus de defensie voorop: de verdediging van het grondgebied,
de beveiliging van de bauxietproduktie en de handhaving van de interne rust en orde.
Jansen werkt dit uit in drie hoofdthema's: het Amerikaanse detachement in Suriname
vanaf 25 november 1941, het interneringsbeleid en de interneringskampen en alle
daarmee samenhangende aangelegenheden.
Suriname was economisch en militair-strategisch van belang voor Washington.
In 1941 werden de zogenaamde ‘Rainbow Plans’ geformuleerd, die inhielden dat
voor de verdediging van het westelijk halfrond Amerikaanse troepen naar
Zuid-Amerika gezonden konden worden, waaraan de Nederlandse regering in Londen
als bondgenoot wel moest meewerken. Daarnaast was de Verenigde Staten zeker de
eerste oorlogsjaren voor een groot deel afhankelijk van de Surinaamse bauxiet voor
de vliegtuigbouw - zodra de Duitse dreiging minder werd en de eigen bauxietindustrie
groeide, nam de omvang van het Amerikaanse detachement in Suriname af. Het
beleid van de Nederlandse regering was er steeds op gericht de souvereiniteit over
het gebiedsdeel Suriname strikt te handhaven en ze vond hierin in gouverneur Kielstra
een overtuigd medestander. Dat de Amerikaanse militaire leiding in Suriname in
ieder geval op de hoogte was van twee pogingen om de gouverneur te ontheffen uit
zijn ambt - de kwestie Meyer en de zaak Bos Verschuur - toont Jansen overtuigend
aan. Het is niet duidelijk of deze aangelegenheden wezenlijk hebben bijgedragen
aan het vertrek van Kielstra uit Suriname op 3 januari 1944, omdat minister Van
Mook al eerder, in februari 1943, naar een vervanger zocht. Als gevolg van de
aanwezigheid van de Amerikaanse militairen traden er in Suriname vele veranderingen
op: de trek van landbouwers naar de stad, de opkomst van kleinschalige industrie,
langzaam ontluikend nationalisme, wat men toen noemde zedenverwildering en
toename van de criminaliteit. In oktober 1943 gaf de gouverneur opdracht 173
jeugdige criminelen en prostituées op te pakken, die pas na een aantal maanden
werden vrijgelaten.
Voor de handhaving van rust en orde had de gouverneur op grond van de
Gouverneursbesluiten 38 en 42 van 1940 de bevoegdheid tot internering van
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vreemdelingen en Nederlandse onderdanen. De internering van de Duitsers op 10
mei 1940 was vooral spectaculair doordat de bemanning van het stoomschip ‘Goslar’,
dat op 5 september 1939 na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een
schuilplaats in het toen nog neutrale Suriname had
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gevonden, kans zag om het schip te laten zinken. Ook de internering van de Duitse
voorgangers van de Evangelische Broedergemeente en hun gezinsleden maakte op
de bevolking een diepe indruk - het werd het begin van een ‘Surinamisering’ van de
E.B.G. Onder de Surinamers voren de interneringen van de vakbondsleider Sam
Venoaks en van Otto Huiswoud, die als communist in de Verenigde Staten actief
was geweest, tragisch. Maar weinig N.S.B.-sympathisanten werden vastgezet - de
grootste groep Surinamers vormden de al genoemde jonge criminelen en prostituées.
Veel minder formele bemoeienis had de gouverneur met de 146 zogenaamde Indische
N.S.B.'ers, die op 1 maart 1942 in Suriname aankwamen, en de 54 Nederlandse
dienstweigeraars uit Zuid-Afrika, die in augustus 1942 arriveerden. Van hen reisden
er in april 1943 39 door naar Curaçao om toch een militaire training te ondergaan en
werden er uiteindelijk 14 voor langere tijd geinterneerd. Jansen beschrijft uitvoerig
de verschillende juridische vormen betreffende de groepen geïnterneerden en
concludeert dat de gouverneur jegens degenen die van N.S.B.-sympathieën werden
verdacht, wat toleranter was dan jegens de aanhangers van het communisme. Het
aantal concrete gevallen was echter maar zo klem, dat ik deze conclusie niet zou
durven trekken, hoewel bekend is dat Kielstra fel tegen communisten was, omdat
dezen naar zijn inzicht door hun revolutionaire ideeën de organische ontwikkeling
van de staat zouden verstoren.
In het laatste deel van zijn scriptie behandelt Jansen de interneringskampen en
alles wat daarmee samenhangt: de organisatie, kosten, inrichting, voeding en medische
verzorging. Hij staat stil bij de hulporganisaties, in het bijzonder het Internationale
Rode Kruis en de bemoeienissen van de beschermende mogendheid Zwitserland
vanuit Venezuela. Ook behandelt hij de ontsnappingen van Duitsers uit het kamp
Copieweg en van enige Indische N.S.B.'ers uit het kamp Jodensavanne. De laatsten
werden na hun oppakken vervoerd naar het Fort Zeelandia in Paramaribo voor
verhoor. In de nacht van 6 op 7 november 1942 werden twee van hen met medeweten
van Territoriaal-Commandant Meyer door twee mariniers vermoord. Na de oorlog
zagen de militaire autoriteiten in Nederland af van een strafrechtelijke vervolging
van Meyer cum suis. Jansen komt tot de bevinding dat de behandeling van de
geïnterneerde Duitsers niet slecht was, die van Surinamers minder goed en die van
de Zuidafrikaanse Nederlanders en Indische N.S.B.'ers vrij slecht.
Resumerend: een boeiende scriptie, die veel vragen beantwoord heeft, maar nog een
aantal zaken onopgelost laat. Een stimulans tot verder onderzoek!
Nog enkele titels over Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog: Schols, H. 1947.
‘De ontwikkeling van de mijnbouw in Suriname gedurende de oorlogsjaren’. De
Ingenieur, 59/40: M 43-47.
Scholtens, B. 1985. Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog. Paramaribo, Anton
de Kom Universiteit.
Simons, R.D. 1947. ‘De West in oorlogstijd’, in B.J.O. Schrieke en M.J. barones
van Heemstra (red.) Ons Koninkrijk in Amerika. 's-Gravenhage, Van Hoeve, 337-346.
Walle, J. van de 1945. Suriname, rapport uitgebracht door het hoofd van den
Gouvernements Pers Dienst in Suriname, Paramaribo, 15 juli 1945, 129 bladzijden
+ 24 bladzijden bijlagen, gestencild. Aanwinst van de Tweede Afdeling van het
Algemeen Rijksarchief, 1987.
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Johan Ferrier. Het grote Anansi boek. 's-Hertogenbosch: Aldus, 1986, 144
pg. Met illustraties van Noni Lichtveld, f 21,40.
Varina Tjon-A-Ten. Anansi komt naar Nederland. Breda: De Geus, 1986,
56 pg. f 16,90. Verkrijgbaar met een boekje met lessuggesties, 24 pg.
Noni Lichtveld. Anansi. De spin weeft zich een web om de wereld.
Heusden/'s-Gravenhage/'s-Gravenhage/Paramaribo:
Aldus/NBLC/Novib/VACO, 1984, 82 pg. f 23,10.
Noni Lientveid. Anansi en die andere beesten.
's-Gravenhage/'s-Gravenhage/Utrecht: NBLC/Novib/Sjaloom, 1985, 32 pg.
f 9,45.
Drie personen werkzaam op hetzelfde terrein ontvingen dit jaar een onderscheiding.
Noni Lichtveld, schrijfster en illustratrice van twee boeken rond de ‘Surinaamse’
spin Anansi, ontving de E. du Perron-prijs van de Katholieke Universiteit Brabant
in Tilburg. Zij deelde die onderscheiding met de voordrachtskunstenares Gerda
Havertong, die in haar spel de spin Anansi op de planken tot leven brengt. De Pieter
de la Court-prijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ging naar C.N.
Dubelaar; hij verrichtte onderzoek naar onder meer de Surinaamse Anansitori
(Anansisprookjes), al heeft zijn recent gepubliceerde inventarisatie van de Surinaamse
petroglyphen ongetwijfeld ook veel tot zijn bekroning bijgedragen. Noni Lichtveld
en Gerda Havertong kregen de E. du Perron-prijs voor hun verdiensten op het culturele
vlak voor het bevorderen van de goede verstandhouding tussen Nederlanders en
etnische minderheden. C.N. Dubelaar ontving zijn prijs voor onderzoek dat niet tegen
betaling verricht is. Het eerste zegt iets over net wezen van het Anansiverhaal, het
tweede zegt - helaas - iets over het wezen van de Surinamistiek.
De liefhebber van het creoolse volksverhaal met Anansi in de hoofdrol heeft op
dit moment de keuze uit drie recent verschenen verzamelingen: van Johan Ferrier,
eerste president van de republiek Suriname, Varina Tjon-A-Ten en Noni Lichtveld.
Alle drie deze boeken zijn goed verzorgd, maar dat van Noni Lichtveld is om de
prachtige, fantasierijke kleurenillustraties van haar hand zonder meer het meest
aantrekkelijke. Van haar verscheen ook nog de vertelling Anansi en die andere
beesten, minder groots van opzet en uitvoering, maar even fraai geïllustreerd. En
voor wie zich wil verdiepen in het genre is met enige moeite veel ouder en verspreid
materiaal te vinden.
Maar nu: wie is Anansi? Laten we daarover laureaat Dubelaar aan het woord. Hij
noteert in zijn studie (1972: 11v):
Anansi is het zinnebeeld van verleiding, veinzerij, leugen, bedrog,
diefachtigheden enz. Soms is hij mens, soms spin met acht poten. Anansi
is een bedrieger-held, zeer slim; toch wordt hij Soms overtroffen door één
der andere dieren, door zijn vrouw, door zijn zoon. Vaak wordt hij gestraft
door de Granman of de Koning.
Anansi is dus de geestverwant van de Europese Reinaert, van de Indische Kantjil,
van de Djeha uit Marokko en van de Hodja of Mullah Nasreddin uit Turkije. In de
kenschets van Dubelaar (1972: 12) is ook de volgende zin nog van belang: ‘Anansi
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heeft geen vast karakter, hij heeft nu eens goede, dan weer slechte eigenschappen.’
Precies zoals de mens, zoals u en ik dus. Edgar Cairo zet hem in zijn toneelstuk Ba
Anansi Woi! Woi! Woi! Die dood van Spin model voor de Surinamer. Woi! is een
kreet, zegt hij (1978: 8), waarmee zowel pijn als plezier geuit kan worden en de titel
betekent dus zoveel als: is het lachen of huilen geblazen met Ba Anansi. Anansi kan,
net als Reinaert, een beest zijn wiens daden ons tegen de borst stuiten, een vraatzuchtig
ondier dat er geen been in ziet zijn buurman de nek om
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te draaien en op te vreten. En toch leven we vaak met hem mee. Om zijn verzet tegen
alles wat autoriteit in zich draagt: bij Edgar Cairo worden gouverneur, pater en dokter
gevangen gezet, maar Anansi ontspringt de rechterlijke dans. Om de taboeloze
directheid in de wijze waarop hij neergezet wordt: ontdoet Reinaert een paap met
één hap van één van zijn ballen, in één van de in het Sranantongo vertelde Anansitori
van de Surinaamse meesterverteller Aleks de Drie (1986: 218) blijkt Anansi een
langere tutu te hebben dan de ministers en in ‘Hoe Anansi een leugen verkocht’ bij
Noni Lichtveld legt hij ‘een onbeschrijfelijke grote strontedrol’ op 's Komngs stoep
(p. 49). En om de enorme vitaliteit die Anansi uitstraalt en dat heeft alles te maken
met zijn mythische oerwortels.
Van oorsprong zou de spin Anansi, of beter: zijn Westafrikaanse voorvader Ananse,
een mythische figuur zijn die met de zon werd geassocieerd: het hemelgewelf als
een reusachtig spinneweb met de zon als middelpunt. Lou Lichtveld, die als Albert
Helman ook Anansitori publiceerde, heeft al in 1930 aangetoond dat er een parallel
bestaat tussen het voorkomen van de zon- en maancultus in Afrika en het voorkomen
van de spinverhalen. In de loop der tijd is die Ananse tot een demonischer wezen
gedegradeerd, later tot een steeds meer dierlijke en tenslotte tot de sterk antropomorfe
(èn humoristische) Anansi zoals wij die nu meestal tegenkomen. Met de
Westafrikaanse slaventransporten verhuisde hij mee naar het Caraïbisch gebied: zoals
de mythe en de eerste vertelling van Noni Lichtveld wil, lopend op een draad over
de oceaan.
We komen Anansi dus tegen in veel varianten op veel plaatsen in de Caraïbische
regio. Geheel volgens de wetten van de mondelinge overlevering bestaan er veel
versies van eenzelfde vertelling, ingekort, uitgebreid, opgesierd of gecombineerd
naar smaak en behoefte van de verteller (met daarbij vaak, zoals in Suriname, speciale
voordrachtsrituelen, door onder meer Dubelaar beschreven). We kunnen dan wel
eens de indruk hebben dat het Europese sprookje zijn invloed heeft doen gelden op
die vertellingen, met prinsessen, met het Vrouw Holle-type, en soms is dat ook wel
zo (zoals bij een andere bekende Surinaamse verteller, Harry Jong Loy), maar het
blijft oppassen geblazen: veel komt ook van oudsher in Afrika voor. Of zoals Dubelaar
(1972: 15) waarschuwt: ‘Het gevaar dreigt dat Europees genoemd wordt wat in wezen
ook Afrikaans is’. Van die varianten in de Anansitori geeft bij vergelijking met andere
uitgaven, het boek van Noni Lichtveld mooie voorbeelden - we komen daarop nog
terug. Daarbij moeten we bedenken dat zij enkel het type verhaalt waarin Anansi
zelf de ster is.
Wetenschappers zijn in de loop der tijd veranderd in hun opvattingen over het
categoriseren van de creoolse volksverhalen. Vroeger benoemden zij, onder wie
Dubelaar, alle verhalen die binnen de creoolse volksmassa werden overgeleverd als
Anansitori. En zij stonden sterk, want hun benaming kende een bovennatuurlijk
fundament: ‘Anansi vervulde de taken, hem door God opgedragen, zo goed dat hij
het voorrecht kreeg dat alle verhalen (tot nu toe Godsverhalen genoemd) voortaan
naar hem genoemd zouden worden’ aldus de Ashanti-mythe (geciteerd door Dubelaar,
1972: 9). In recenter, minder mythe-gevoelige tijden echter wordt een onderscheid
gemaakt (bijvoorbeeld in Creole Drum van Voorhoeve en Lichtveld, p. 77) in
Anansitori en Ondrofenitori. Onder de eerste categorie vallen dan alle verhalen ter
verpozing van de toehoorder (al of niet met de spin Anansi als hoofd- of bijfiguur),
onder de tweede alle verhalen die op ondervinding berusten en een boodschap willen
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uitdragen. Dat we er ook dan nog niet uit zijn blijkt snel genoeg als we een blik
werpen in het grote Anansiboek van Noni Lichtveld. Vaak genoeg geven de
vertellingen een expliciete moraal aan het einde, terwijl ze daarom niet minder
vermakelijk zijn. Het gemaakte onderscheid komt dus lelijk in het geding, want veel
hangt af van de instelling van de
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toehoorder/lezer. Natuurlijk heeft het dierverhaal de functie - en uiteraard in een
aansprekelijke vorm - mens en maatschappij een spiegel voor te houden. Het is niet
voor niets dat in Münster Amerikaanse onderzoekers kaartenbakken vol materiaal
hebben verzameld over den feilen roden met den baerde, Reinaerde, en dat ook elders
velen zich op de exegese van de verschillende Reinaert-versies hebben gestort. Zo
ook bestaat er een studie die het aannemelijk heeft willen maken dat de Anansitori
als leidraad voor een onderzoek in de Surinaamse samenleving zijn te hanteren (van
Hanneke Ronhaar-Rozema). Ik citeer daaruit:
Alleen de constatering dat het de volkscreool, zoals hij dat zelf ervaart,
bijvoorbeeld economisch gezien niet erg goed gaat is niet voldoende, ook
zijn ervaring van de samenbang van zijn economische positie met zijn
familiesysteem en met zijn aanzien is van belang. (p. 286)
En:
Door Anansi immoreel te laten handelen kan de volkscreool zich verzetten
tegen de alledaagse wereld, die voor hem niet erg vriendelijk is, en de
sociale waarden van de wereld verwerpen. (p. 286)
Waarvan akte. Bij de dierverhalen van de Iraniër Samad Behrangi lagen de zaken
wat concreter. Zijn analyse van het Sjah-regiem, verpakt in bijvoorbeeld de vertelling
Het Zwarte Visje, werd door zijn lezers eerder opgepikt dan door de autoriteiten,
maar toen deze eenmaal de ogen opengingen, was hun conclusie ook nogal rigoureus:
in 1968 werd het lijk van Behrangi gevonden aan de oever van de rivier de Aras in
het Noorden van Iran.
Terug naar de varianten. In principe zijn de mogelijkheden van het vertellen van
Anansitori onbeperkt. De vertelling is altijd aangepast aan zijn tijd en dat is gebeurd
tot de dag van vandaag. De Surinaamse auteur Corly Verlooghen heeft ooit in ‘Mi
Doro’ Anansi geconfronteerd met de ruimtevaart, Dorothee Wong Loi Sing met
feminisme (De West, 3/5/85) en in Anansi komt naar Nederland van Varina
Tjon-A-Ten komt de spin in contact met de fenomenen auto en emigratie. Een mooie,
meer ‘traditionele’ vertelling vinden we in de verhalenbundel Het tweede gezicht
van Mani Sapotille (1985: 54vv): Anansi weet het daarin zo te draaien dat zijn
buurman Heer Olifant die zich tegen de bouw van een huis verzet, ongewild zelf aan
de bouw ervan meehelpt. In al deze gevallen gaat het dus om nieuw gecreëerde
verhalen.
In Anansi. De spin weeft zich een web om de wereld van Noni Lichtveld gaat het
merendeels om een reeds bekend plot, al zullen de emancipatiebeweging en de
electrische stoel in de oorspronkelijke Afrikaanse versies vermoedelijk niet zijn
voorgekomen. Enkele van haar verhalen behoren tot de bekendste. Daaronder het
laatste: ‘Hoe Anansi afrekende met zijn schuldeisers’. Een totaal afwijkende versie
gaf A.P. Penard (zie Doelwijt, 1978: 35v) al in 1924. Daarna volgden er vele: H. van
Cappelle nam er in 1926 een op in zijn Mythen en sagen uit West-Indië, Manuel van
Loggem in 1956 in het vaak herdrukte Meesters der neger vertelkunst, R. Dobru in
1980 in zijn Anansi-Tori's - aanvankelijk verschenen in braille en als je de
afschuwelijke illustraties van de boekuitgave ziet, dan had het daar beter bij kunnen
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blijven -, Johan Ferrier en Varina Tjon-A-Ten tenslotte recentelijk in hun reeds
genoemde bundels. Vooral qua stijl wijkt Lichtvelds verhaal sterk af van de genoemde:
het is één van een vijftal verhalen dat door de stijl van Edgar Cairo bepaald lijkt met
zinnen als ‘En wat valt daar voor koude plas licht voor zijn voet om zijn stapgang
te breken?’(p. 76). Echt eenvoudig te lezen voor kinderen is die stijl niet.
Gecombineerd met de nogal abstracte
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intrige is ook het openingsverhaal ‘Hoe vader Ananse zijn zoon Anansi de oceaan
overstuurde’ voor jeugdige lezers zeker te hoog gegrepen. Maar wie zegt dat deze
verhalen zich tot een kinderpubliek dienen te beperken? De bosnegervertellers die
er de overledenen mee vermaken of de stadscreoolse vertellers op de achtste dag van
de rouwplechtigheden zeker niet! Voor jonge lezers is Noni Lichtvelds boekje Anansi
en die andere beesten meer geschikt, het plot is nogal eenvoudig en het zal de
niet-ervaren lezer minder in het oog springen dat de stijl niet bijzonder flonkert en
dat het slot van het verhaal nogal zwak is.
Om op het slotverhaal over Anansi en zijn schuldeisers uit Lichtvelds grote boek
terug te komen: het is ook één van de verhalen waarin de verteller het sterkst manifest
aanwezig is, bijvoorbeeld met rechtstreekse toesprekingen tot de luisteraar/lezer. En
- de populariteit van juist dit verhaal komt natuurlijk niet uit de lucht vallen - het is
qua plot één van de beste Anansitori: een zeer listige opzet maakt dat de arme sloeber
de kapitaalkrachtigen te slim af is. Het klinkt wat vulgair-marxistisch. Maar als je
er een levendige verteller aan zet, rijk aan woorden (dan praten we niet eens over
boekillustraties), dan spint Anansi draden over alle continenten en hoort het
Anansiverhaal evengoed in Nederland thuis als in het Caraïbisch gebied of Westafrika.
Michiel van Kempen
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Cees Koelewijn with Peter Rivière, Oral Literature of the Trio Indians of
Suriname. Dordrecht-Holland/Providence-U.S.A.: Foris Publications, 1987
(Caribbean Series 6, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde,
Leiden), XVI + 312 pg. f 40,- (f 24,- voor leden van het K.I.T.L.V.).
Dit uitzonderlijke boek is de Engelse vertaling van een nog unieker werk, waarin de
verhalenschat van de Trio's is vastgelegd in de oorspronkelijke taal. Deze Trio-versie
werd al eerder gepubliceerd door het Diakonaal bureau van de Gereformeerde kerken
en ter beschikking gesteld van de gekerstende en gealfabetiseerde Trio's zelf, op
grond van de overtuiging dat elk volk aanspraak heeft op zijn eigen culturele erfenis.
Het boek begint met verhalen over de oertijd en over de werelden van mensen, geesten
en dieren, voegt daar historische herinneringen aan toe die ten dele teruggaan tot
vóór 1762, en besluit met fabels en met verhalen over het alledaagse wel en wee van
Indiaanse mannen, vrouwen en kinderen in het zuiden van Suriname en het
aangrenzende deel van Brazilië. Een inleiding en een zeer verhelderende toelichting
bij de verhalen (door Peter Rivière) completeren het boek.
Het bovenstaande moge als evaluatie voldoende zijn. Ik zal de rest van deze recensie
gebruiken om meer in detail een indruk te geven van de inhoud van het werk. De
gewone, niet-professioneel geinteresseerde lezer vindt er de getrouwe afbeelding
van een wereld die wij niet meer uit eigen ervaring kennen. In dit opzicht vermag
het veel meer dan andere verzamelingen van Indiaanse mythen, die resumé's geven
in plaats van authentieke verhalen; om nog maar te zwijgen van de analyses van de
culturele antropologie. Zulke objectiverende presentaties van Indiaans gedachtengoed
roepen onvermijdelijk een effect van vervreemding op, zodat de simpele
buitenstaander zich afvraagt hoe mensen op zulke wonderlijke ideeën komen. Hier
is dat anders: doordat de verhalen vrijwel in extenso werden opgeschreven behouden
ze als literaire creaties hun oorspronkelijke kracht, en zijn ze in staat voor met al te
gehaaste lezers de wereld van de Trio's concreet en inleefbaar te maken, juist zoals
de literatuur dat voor andere volken kan doen.
Als surrogaat voor een - ondoenlijke - samenvatting van de inhoud van de honderd
verhalen volgt nu een tamelijk willekeurige opsomming van een aantal motieven.
Cassave en andere voedingsgewassen zijn door een vrouw die eerst een vis was
meegebracht uit haar land van herkomst, onder water; een kinderloos echtpaar
adopteerde eens, met toestemming van de ouders, het kind van de koningsgier; ouder
geworden, was dit kind een bron van kennis over de wereld boven, in de hemel; het
vermogen te dromen is een onwelkom geschenk van de buidelrat; de belangrijkste
liederen heeft iemand geleerd op een feest van de dieren, in de geestenwereld; de
zoons van een door haar verwanten vermoorde Trio-vrouw zijn verdwenen naar het
noorden, en daar de stamvaders geworden van de erfvijanden, de Caraïben; ook met
de jaguar en met geesten bestaan er oude vijandschappen waarin de Trio's zelf niet
vrij zijn van schuld; in het verre verleden zijn er grote rampen geweest: vuur,
overstroming, nachten waaraan geen einde kwam. Er zijn verder verhalen over
gelukkige en ongelukkige huwelijken, dikwijls met zich als mensen manifesterende
dieren, en over conflicten van mannen en vrouwen met hun familie of hun
schoonfamilie. Historische overleveringen vertellen over oorlogen met de Akoeriyo's,
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de Waiyana's, de Caraïben en de blanken; en over de komst van de Boschnegers, die
zich in het algemeen vredelievend toonden en vaste handelspartners werden. Tenslotte
zijn er herinneringen aan de eerste bezoeken van De Goeje (1904 of 1907), Geijskes
(1939), Lodewijk Schmidt van Gansee (1941-1942), en in de vijftiger jaren: Findlay.
Zoals reeds vermeld opent het boek met een algemene inleiding waarin Rivière het
toneel beschrijft waarop de verhalen zich afspelen: het natuurlijke milieu van bossen,
bergen en rivieren, de kosmos naar Indiaanse voorstelling, het dorp en de familie.
Ook de rol van de sjamaan als tegelijk beschermende en bedreigende contactpersoon
tussen mensen- en geestenwereld komt hier ter sprake. Rivière is met deze feiten
vertrouwd door eigen veldonderzoek (1969).
Naast deze inleiding heeft Rivière een epiloog bijgedragen over de in-
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houd van de verhalen zelf, die besluit met een schets van het wereldbeeld van de
Trio's. Een bij uitstek centrale factor daarin is de metamorfose. In de begintijd heeft
gedaanteverwisseling een rol gespeeld bij het ontstaan van bepaalde mensen en dieren
als permanente soorten, maar ook nu nog kunnen transformaties ad hoe zich telkens
weer voordoen. Dieren en geesten nemen naar believen menselijke gedaante aan, en
veranderingen in omgekeerde richting komen eveneens voor. Deze ongrijpbaarheid
van wat zich aan het menselijk oog lijkt voor te doen wordt nog verergerd doordat
de wereld niet, of niet meer, een geheel vormt. De mens woont binnen de limiet van
zijn dorp op eigen terrein, maar daarbuiten ligt niemandsland met verborgen wegen
naar, en van, de onzichtbare werelden waar geesten thuis zijn. Die gebieden worden
in het algemeen niet door gewone mensen betreden, maar ze zijn wel steeds gevaarlijk
dichtbij.
Dit alles houdt in dat de wereld ondoorzichtig is en de dingen en wezens daarin
onberekenbaar. Mensen dienen daarom voorzichtig en bescheiden te zijn, maar ook,
als het moet, bereid en in staat zich te weren. Dit laatste krijgt bij Rivière weinig
nadruk, maar de strijdbaarheid van de Trio's tegenover geesten en mensen blijkt
overvloedig uit de verzamelde verhalen, en is ook nog niet vergeten door hun vroegere
vijanden, de Caraïben.
In zijn slothoofdstuk laat Rivière verder nog aan de hand van enkele voorbeelden
zien, dat afzonderlijke verhaalmotieven kunnen worden verhelderd door vergelijking
met verwante versies uit de verhalenschat van andere Indianen. Naast primaire
bronnen (Roth, Koch-Grünberg, Fock) gebruikt hij daartoe de bekende analyses van
Lévi-Strauss. Nog veel meer parallellen van dit soort kunnen worden gevonden door
gebruik te maken van het rijke materiaal in het werk van De Goeje over de mythologie
van de Indianen die wonen tussen de Amazone en de Orinoco (1943). Het imago
van deze uitvoerige studie heeft ongetwijfeld te lijden gehad van de
extreem-spiritualistische interpretaties van De Goeje zelf en van één van zijn
voornaamste bronnen, A.F.P. Penard. Thans komt het boek in aanmerking voor een
herkansing. Evenals De Goeje benadrukt Rivière het belang van transformatie, en
in zijn weergave van de opvattingen van de Trio laat ook hij een sterk spiritualistisch
moment toe (309: ‘a world divided into visible and invisible aspects in which the
events of the former are mere epiphenomena of the latter’). Dank zij de exacte
documentatie die nu over de Trio's beschikbaar is, wordt het mogelijk de grens tussen
interpretatie en over-interpretatie scherper in het oog te houden.
Met deze laatste opmerking ben ik gekomen op het terrein van de verdere
wetenschappelijke exploratie van Koelewijn's tekstverzameling. De inhoud van de
verhalen vormt een rijke bron voor het onderzoek van godsdienstige en kosmologische
voorstellingen en van vormen van sociale structuur, en misschien voor nog andere
onderzoeksgebieden van de culturele antropologie. Als linguïstisch corpus eisen de
meer dan 560 pagina's Trio-tekst samen met hun vertaling op nogal overweldigende
wijze de aandacht van de linguïsten die zich met de Caraïbische talengroep
bezighouden. Het belang van grondige, mede op kwalitatieve methoden steunende,
syntactische analyses van dit materiaal kan nauwelijks te hoog worden aangeslagen.
Uit de nasleep van de publikaties over woordvolgorde van Derbyshire en Pullum
(1986) blijkt nog voortdurend hoe schaars en hoe weinig solide de gegevens zijn
waarmee de taalkunde zich in dit deel van de wereld moet behelpen. Voor het Trio
bevinden zich nu alvast de primaire gegevens in de bibliotheken van Europa en
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Amerika; in de toekomst zullen Amerikaanse en/of Europese taalkundigen, waaronder
misschien Koelewijn zelf, de grammaticale analyse hiervan ter hand nemen.
B.J. Hoff
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E.E. Campbell, Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname.
Dissertatie, Tilburg, 1987, 308 pg. incl. tabellen.
Hoewel de vakbeweging van grote betekenis is in de Surinaamse samenleving, is er
tot nu toe in de wetenschappelijke literatuur weinig aandacht geschonken aan het
vakbondswezen. Campbell's dissertatie is daarom alleen al belangwekkend.
Het proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel behandelt de auteur de
bijdrage die de vakbeweging heeft geleverd aan het proces van modernisering van
de arbeidsverhoudingen in Suriname. Het tweede deel bevat de resultaten van een
onderzoek dat in 1974 en 1975 onder 977 vakbondsleden is gehouden naar hun
opvattingen over de wijze waarop vakorganisaties (dienen te) opereren.
In het eerste deel erkent Campbell dat de vakbeweging een belangrijke bijdrage heeft
geleverd aan de modernisering van de samenleving, maar hij heeft ook de neiging
om die bijdrage weer af te zwakken. De vakbeweging heeft de politieke participatie
van de leden gestimuleerd. Ze is niet op etnische leest geschoeid. Maar haar invloed
op de wetgeving over de verdeling van de opbrengsten is gering.
Rond de realisering van de onafhankelijkheid heeft de vakbeweging slechts een
bescheiden rol gespeeld. Ze heeft zich niet gevoegd bij de politieke oppositie die
zich tegenstander toonde van de onafhankelijkheid.
De vakbeweging heeft geen invloed op het investeringsbeleid van de
ondernemingen. De bedrijfsgewijze organisatie leidt ertoe dat er geen beleid naar
bedrijfstak kan worden afgedwongen. Alle aandacht gaat uit naar materiele voordelen,
waardoor de inpassing in industriële verhoudingen niet goed loopt. Er bestaat ook
een grote kloof tussen materiële voorzieningen in buitenlandse en binnenlandse
bedrijven. De binnenlandse ondernemingen worden verzwakt door looneisen van de
vakbeweging. Aan kadervorming wordt veel gedaan. Aan ruime maatschappelijke
participatie is de vakbeweging nog niet toegekomen.
Campbell gaat ook in op de discussie over de relatie tussen vakbond en politiek.
Hij is duidelijk een voorstander van de stroming die stelt dat vakbond en politiek
gescheiden dienen te zijn. Daardoor zou de vakbeweging een grotere bijdrage aan
de samenleving kunnen leveren. Een standpunt dat vroeger - nu niet meer! - door de
Moederbond werd verkondigd. Het proefschrift is overigens ook opgedragen aan
Cyriel Daal, de op 8 december 1982 vermoorde voorzitter van de Moederbond.
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In deel twee geeft Campbell de resultaten van zijn onderzoek uit 1974/75. Hij
onderscheidt drie typen vakorganisaties: politiek georiënteerde, flexibele of
conflictregulerende en economisch georiënteerde. Vervolgens vraagt hij zich af:
welk soort leden opteert voor welk soort vakorganisaties. De leden worden dan
onderscheiden naar diverse kenmerken, waaronder etniciteit, inkomensgroep, leeftijd,
opleiding, bedrijfstak, duur van het dienstverband, duur van het bondslidmaatschap,
aansluiting bij het soort vakcentrale, maar
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ook naar hun houding en opvattingen over vakbondsleiders en militante houding ten
opzichte van het optreden van de vakbeweging. De verwerking van
enquête-formulieren waarin vragen zijn opgenomen over deze objectieve en
subjectieve kenmerken van geïnterviewde vakbondsleden levert dan een statisch
beeld van Surinaamse vakbondsleden anno 1974/75.
Campbell toetst een groot aantal hypothesen. De belangrijkste zijn:
a. vakbondsleden met relatief ongunstige sociaal-economische kenmerken
benadrukken relatief meer de politiek georiënteerde vakbeweging.
b. vakbondsleden met relatief gunstige sociaal-economische kenmerken
benadrukken relatief meer de economisch georiënteerde vakbeweging.
c. vakbondsleden met relatief zeer gunstige sociaal-economische kenmerken
benadrukken relatief meer de conflictregulerende vakbeweging.
Campbell concludeert dat zijn onderzoek in hoofdlijnen deze hypothesen ondersteunt.
Campbell's studie heeft ontegenzeggelijk een aantal verdiensten. In de eerste plaats
wil ik noemen het feit dat in deze dissertatie veel empirische gegevens bij elkaar zijn
gebracht over de positie van de vakbeweging in Suriname, in zowel historisch als
politiek opzicht. De vele tabellen en feitelijke gegevens over de vakbeweging zijn
bijzonder waardevol.
Ten tweede, het onderzoek dat hij heeft verricht bevat belangwekkend materiaal,
getuige het 100 vragen tellende enquête-formulier dat als bijlage is bijgevoegd. Het
feit dat er zo'n diepgaand onderzoek is verricht betekent dat er voor wetenschappers
nog veel materiaal ligt in de vorm van de ingevulde enquête-formulieren die ook
voor andere onderzoeken van belang kunnen zijn. Het is te hopen dat dat materiaal
ook toegankelijk kan worden gemaakt voor andere onderzoekers.
Ten derde, het proefschrift is één van de weinige pogingen om statistische analyses
te maken in sociaal-economische beschouwingen over Suriname. Het gebruik van
statistische, wiskundige en in het algemeen modelmatige technieken in de analyse
van de Surinaamse samenleving dient mijns inziens krachtig bevorderd te worden.
Campbell's dissertatie is een stimulans in die richting.
Toch is er ook fundamentele kritiek mogelijk op Campbell's studie. De belangrijkste
is ongetwijfeld - zoals de auteur zelf hier en daar ook wel toegeeft - dat de conclusies
van de studie tien jaar te laat zijn. Ze zouden misschien hebben kunnen gelden voor
de vakbeweging in de jaren zeventig. Het ligt geheel anders in de jaren tachtig. De
bijdrage van de vakbeweging aan de opbouw van de samenleving is kwalitatief
veranderd. Thans ligt haar positie verankerd in de grondwet en is zij een factor van
grote betekenis op sociaal, economisch en maatschappelijk gebied. De discussie over
de relatie tussen vakbond en politiek is sinds de coup van 1980 achterhaald gebleken.
Nooit is die relatie sterker en belangrijker geweest dan in de afgelopen jaren.
Ten aanzien van de vraagstelling in het tweede deel - wat voor soort leden willen
wat voor soort vakorganisatie - kan niet met enige ernst worden volgehouden dat de
conclusies geldigheid kunnen hebben voor de huidige situatie. In dertien jaar tijd is
er nogal wat veranderd in de Surinaamse vakbeweging en haar ledenbestand en in
Suriname in het algemeen!
Het is ook jammer dat Cambell's theoretische optiek beperkt is gebleven tot
discussies in de gangbare sociologische literatuur. Hij heeft zich absoluut niet verdiept
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in de ideeën die in socialistische kringen ten aanzien van dit onderwerp leven. En al
deelt hij die visies niet, toch zou de studie aan belang winnen wanneer hij ook
discussies over de relatie tussen partij en massa-vakbeweging, politieke en
economische strijd en politieke en economische bewustwording zou betrekken in
zijn theoretische exercities. Door dit gebrek is de studie eenzijdig qua opzet en inhoud.
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Tenslotte moet het mij van het hart: dit werk is voor specialisten bedoeld, met name
het tweede deel. Een leesbare samenvatting zou de resultaten voor een breder publiek
toegankelijk hebben gemaakt. Desalniettemin blijft de studie een waardevolle bijdrage
aan de studie van de vakbeweging in Suriname.
Sandew Hira

Werkboek Taaldidaktiek voor studenten van het derde en vierde leerjaar van
de Opleidingsinstituten voor Onderwijzeressen A, s.l., s.a., 133 pg. (incl. 2
bijlagen). (Uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen on
Cultuur).
Als één van de produkten van curriculumvernieuwing is het onlangs verschenen
Werkboek Taaldidaktiek een waardevolle bijdrage tot een meer aan de Surinaamse
taalsituatie aangepaste didactiek van het taalonderwijs. Het is samengesteld door een
commissie, die in september 1983 werd geïnstalleerd en die tot taak had ‘het
ontwikkelen van een curriculum voor het vakonderdeel taaldidaktiek voor het derde
en vierde leerjaar van de Opleidingsinstituten voor Onderwijzeressen-A’ (p.6). Uit
het voorwoord blijkt, dat de eindversie van dit werkboek in juli 1985 gereed kwam,
maar pas begin 1987 kon over het gedrukte boek worden beschikt. Het valt wel op,
dat nergens staat wie de uitgever is, en evenmin zijn plaats en jaar van uitgifte
vermeld. Wel schijnt al eerder (begin 1985) dit werkboek aan taaldocenten bekend
te zijn geweest, getuige een verwijzing ernaar in een artikel in Oso(4/1, 1985: 50v,
n.1).
De grote waarde van dit werkboek is gelegen in de gedetailleerde presentatie
(zowel theoretisch als praktisch) van een didactisch verantwoorde methode voor het
geven van taalonderwijs op de kleuterschool. Na een bespreking van ‘Algemene
doelen van het onderwijs’ (p. 8-11) wordt aandacht aan het fenomeen taal besteed:
‘Wat is taal?’ (p. 12-16) en ‘De funkties van taal’ (p. 17-23), waarna in algemene
zin wordt gesproken over ‘Taalonderwijs’ (p. 24-26) en ‘De taalsituatie’ (p. 27-30).
Dan wordt in afzonderlijke hoofdstukken nogal uitgebreid ingegaan op bepaalde
aspecten van de structuur van de drie grote moedertalen: het Sranantongo (p. 31-39),
het Sarnami (p. 40-47) en het Surinaams-Javaans (p. 48-53). De rest van het boek is
aan de didactiek van het taalonderwijs gewijd: eerst beknopt ‘Het tweede
taalonderwijs’ (p. 54-61) en daarna uitgebreid ‘De praktijk van het taalonderwijs’
(p. 62-102); voorts het ‘Leren lezen’ (p. 103-106) en de ‘Auditieve training’ (p.
107-114); om tenslotte te eindigen met de bespreking van drie in Suriname gebruikte
taalmethoden (p. 115-129).
Terecht wordt gesteld, dat voor niet-Nederlands sprekende kinderen de schooltaal
een tweede taal is, ‘wanneer hun taalomgeving zodanig is dat er ook buiten de school
om, voldoende situaties zijn waarin Nederlands gesproken wordt’ (p. 55), terwijl
wanneer het Nederlands ‘buiten de school als kommunikatiemiddel niet of nauwelijks
funktioneert’, het veel meer vreemde taal dan tweede taal zal zijn (p. 54). Niet in
overeenstemming hiermee is echter de kwantitatief niet onderbouwde bewering: ‘De
meeste Surinaamse leerlingen krijgen onderwijs in een voor hen vreemde taal’ (p.
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29), zulks gesteld naast de opmerking, dat de leerkracht enig inzicht in de structuren
van de verschillende moedertalen moet hebben, ‘om op een verantwoorde manier
de leerlingen het Nederlands als tweede taal te leren’ (p. 30).
Ofschoon er wel kanttekeningen bij de gegeven didactische uiteenzetting te plaatsen
zijn, wordt dit hier achterwege gelaten en zal, op verzoek van de redactie, vooral
aandacht aan het gedeelte over de moedertalen worden besteed. Daarbij zal - vanwege
tekortschietende kennis van het Sranantongo en het Surinaams-Javaans (waaraan
slechts enkele opmerkingen,
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voornamelijk van orthografische aard, zullen worden gewijd) - iets meer nadruk op
de behandeling van de grootste Surinaamse moedertaal, het Sarnami, vallen. Voorop
zij gesteld, dat de kritische bespreking van het een en ander niet de bedoeling heeft
aan de taaldidactische waarde van het werk ook maar enigszins afbreuk te doen.
In het algemeen kan worden gesteld, dat de drie hoofdstukken die over de moedertalen
handelen, de toets van de kritiek niet kunnen doorstaan. Hier wreekt zich het feit,
dat de commissie eenzijdig was samengesteld: er zaten geen personen in, die kenners
of zelfs sprekers van het Sarnami of het Surinaams-Javaans waren (en waarschijnlijk
ook geen deskundigen in het Sranantongo). Zelf zegt de commissie, dat zij voor het
schrijven van deze hoofdstukken ‘gebruik (heeft) mogen maken van gegevens en
ongepubliceerde artikelen’ van deskundigen in deze talen (p. 6).
Alvorens tot de bespreking van de uiteenzettingen over de structuur van de
moedertalen over te gaan, is het niet ondienstig enkele opmerkingen van algemene
aard te maken, waarna bepaalde onjuistheden en onduidelijkheden met betrekking
tot het gebruik van het Nederlands zullen worden gesignaleerd. Voor een ten behoeve
van aspirant-leerkrachten geschreven handleiding over de didactiek van het onderwijs
in de Nederlandse taal maakt het namelijk een slordige indruk, wanneer daarin nogal
veel spel- en taalfouten voorkomen, welke niet altijd op het conto van drukfouten
kunnen worden geschreven.
Bij de bespreking van de ‘kleine funkties van taal’ wordt als één van de
‘verschillende manieren’, waarop taal door ‘de deelnemers aan een gesprek’ kan
worden gebruikt, genoemd: ‘b. als uitlaatklep. Als iemand zijn vinger brandt en “au”
roept, dan is dit om zijn eigen gevoelens uit te drukken’ (p. 21). Echter heeft deze
gevoelsexpressie niets met deelnemen aan een gesprek te maken!
Ter illustratie van de multilinguïstische situatie van Suriname worden cijfers over
het aantal sprekers per taal gegeven (p. 27). Blijkens de bronvermelding - ‘(uit:
Lichtveld 1978, pag. 63-64)’ - is hier gebruik gemaakt van het cijfermateriaal uit een
artikel in Cultureel Mozaïek van Suriname (uitgegeven niet in 1978, maar in 1977,
zoals correct vermeld op p. 130). Maar deze gegevens zijn verouderd; ofschoon er
geen bron is aangegeven, zijn ze vermoedelijk gebaseerd op het ‘Voorlopig resultaat
Vierde Algemene Volkstelling (1971/1972)’ (Suriname in cijfers no. 60). Jammer
is het, dat geen gebruik is gemaakt van gegevens gebaseerd op de Vijfde Algemene
Volkstelling (juli 1980) - waarover een ‘Preliminary Report’ reeds op 27 augustus
1980 verscheen - of op andere daarna gevolgde publikaties (recentelijk: ‘Suriname
in vogelvlucht’, Suriname in cijfers no. 154, februari 1985). Overigens is het
cijfermateriaal van geen invloed op de bespreking van de structuur van de
moedertalen.
Niet juist lijkt de volgende bewering: ‘In 1877 werd bij de leerplichtwet vastgesteld
dat het Nederlands de onderwijstaal zou zijn’ (p. 34). Met ‘leerplichtwet’ wordt
ongetwijfeld bedoeld de ‘Verordening van den 8n. December 1876, houdende
voorloopige voorzieningen voor het lager onderwijs in de kolonie Suriname, in
afwachting eener definitieve regeling van het onderwerp’ (G.B. 1877 no. 10). Bij
deze Verordening van 1876 werd wel de leerplicht ingevoerd (art. 18), maar nergens
is daarin bepaald, dat het onderwijs voortaan in het Nederlands gegeven moest
worden.
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Het gebruik van het Nederlands in het werkboek doet nogal onverzorgd aan, vooral
als gevolg van de vele taal- en spelfouten. Ter illustratie van het minder correcte
gebruik: ‘Iedere taal heeft een systeem, een struktuur’ (p. 14), terwijl beter zou zijn:
iedere taal is een systeem en heeft een structuur. Of de volgende zin: ‘Met systeem
bedoelen we de (onbewuste) kennis van de bouw van de moedertaal’ (p. 15), terwijl
er behoorde te staan: met
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kennis van het systeem...etc.
Dat niet de voorkeursspelling is gebezigd, doch een duidelijke voorkeur voor k in
plaats van c aan de dag is gelegd, is tot daar aan toe; maar dat daarbij geen
consequentie is betracht en soms zelfs fout is gespeld, doet wel slordig aan. Enkele
voorbeelden: komplex (p. 35) i.p.v. complex (wel correct: campagne, p. 34; vgl.:
kontekst, p. 50); waarom geen k in cassave (p. 39); foutief: nivo (p. 128) i.p.v. niveau;
elders wel juist gespeld (bijv. p. 55, 57, 59, 128).
Enkele voorbeelden van taalfouten:
- hetzelfde i.p.v. dezelfde (p. 13, 18): het, verwijzend naar groep (p. 13); ze i.p.v.
hun (p. 35, 105); moeilijkere woorden (p. 76, 104);
- het geven en het begeleiden is mogelijk (p. 7); er zijn een aantal (p. 9); er moet
kansen bestaan (p. 10); dat soort oefeningen worden herhaald (p. 94); aan een
fiets zit een stuur, een...etc. (p. 99);
- je kan en kan je i.p.v. je kunt en kun je (p. 7, 19, 70, 88, etc.); elders echter: je
kunt en kun je (p. 21, 80, 90, 91, 93, 96, 99, etc.); vgl.: je zult (p. 7);
- bijdrage aan (p. 6, 26, 36), elders: bijdrage tot (p. 47); door te kunnen gaan (p.
18) i.p.v. te kunnen doorgaan; noch de woordenschat, en noch de grammatica
(p. 33); een woord wat ik niet ken (p. 117).
Onjuist is de volgende bewering: ‘Het Nederlands kent één woord zwager voor twee
verschillende vormen van verwantschap: zowel broer van echtgeno(o)t(e) als
echtgenoot van zuster’ (p. 18). Maar hier zijn reeds drie (en met twee)
verwantschapsrelaties genoemd. Bovendien is voorbijgegaan aan het feit, dat met
de classificatorische term ‘zwager’ nog andere verwantschapsrelaties worden
aangeduid: behalve zusters man, mans broer en vrouws broer, ook nog mans zusters
man en vrouw zusters man (om maar bij broers en zusters te blijven). Eveneens
onjuist is het gestelde, dat in het Sarnami ‘er drie woorden voor zwager zijn’ (p. 18),
want het Sarnami kent meerdere descriptieve termen; maar hierop zal later worden
teruggekomen.
Een andere onjuiste bewering is de volgende: ‘Het Nederlands heeft b.v. de extra
lange oe en i niet, het Sarnami wel’ (p. 42). Niet duidelijk is, welke (extra) lange
klinkers hier bedoeld worden, want de Sarnami lange klinkers ú en í verschillen niet
merkbaar van de lange klinkers in Nederlands toer en bier (vgl.: túr - breek, bír held). Terloops zij opgemerkt, dat de Sarnami korte klinkers u en i dezelfde
klankwaarde als in Nederlands boel en dien hebben (vgl.: bul - stier, din - dag).
Nog een onjuiste bewering: ‘Vele Javaanse woorden beginnen b.v. met ng
(ngomong - praten), terwijl de ng-klank in het Nederlands alleen in het midden van
een woord voorkomt v.b. jongen’ (p. 49v). In het Nederlands komt (net als in het
Sarnami) de velare nasaal niet uitsluitend intervocalisch voor, doch ook aan het eind
van een woord: wangen, zingen; ring, bang (vgl.: plángá - plank, renge - kruipen;
rang - kleur, verf, peng - zwaai).
Wat de behandeling van de moedertalen betreft, kan worden gesteld dat het beter
ware geweest, indien bij de bespreking van elk der drie talen ongeveer dezelfde
systematiek was gevolgd, daar zulks een vergelijking met het Nederlands zou
vergemakkelijken, wat taaldidactische voordelen zou kunnen meebrengen. Dat dit
thans niet het geval is, is te wijten aan het feit, dat van ongepubliceerde artikelen van
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deskundigen gebruik is gemaakt, zodat geput moest worden uit wat daarin toevallig
(en wellicht niet eens voor didactische doeleinden) aan de orde is geweest.
Ook kan de behandeling van de materie niet evenwichtig worden genoemd. Terwijl
het hier gaat om didactische problemen van moedertaalsprekers, die moeilijkheden
bij het leren van de schooltaal (Nederlands) ondervinden, is bijvoorbeeld meer dan
de helft van het hoofdstuk over Sranantongo

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

118
aan de bespreking van de historische achtergronden gewijd (ruim vijf pagina's) en
minder dan de helft aan die van ‘structuur en grammatica’ (iets meer dan drie
pagina's). Beter is het gesteld met de bespreking van het Sarnami (2 om 6 bladzijden)
en van het Surinaams-Javaans (1 om 5 pagina's).
Voorts valt het op, dat bij de vergelijking van de grammatica van het Sranantongo
met die van het Nederlands zowel een negatieve als een positieve benadering is
gevolgd: bij de contrast-analyse zijn namelijk voorbeelden gegeven van wat niet in
het Sranantongo voorkomt, maar ook van wat het Nederlands niet kent. (In mindere
mate is zulks bij de bespreking van het Surinaams-Javaans eveneens het geval). Maar
bij het Sarnami is alleen de negatieve benadering gevolgd: er zijn slechts voorbeelden
gegeven van wat het Sarnami in vergelijking met het Nederlands niet kent, terwijl
er toch in fonetisch, morfologisch, syntactisch en semantisch opzicht in het Sarnami
vele vormen en verschijnselen voorkomen die in het Nederlands helemaal niet bestaan!
Nogal slordig doet het aan, dat in geen der drie talen een consequente spelling is
gebezigd. Wat het Sranantongo betreft, wordt wel opgemerkt dat omstreeks 1960
‘voorlopige officiële spellingsregels werden vastgesteld’ (p. 36), kennelijk doelende
op de spelling voorgesteld door de in januari 1960 ingestelde spellingscommissie,
welke bij resolutie van 17 augustus 1960 no. 8072 werd vastgesteld (inmiddels
ingetrokken bij resolutie van 15 juli 1986 no. 4501).
Verwonderlijk blijft het echter, dat geen gewag is gemaakt van de op 6 juni 1984
voorgestelde spelling van het Sranan (welke in december 1984 werd goedgekeurd);
en evenmin van het op 1 december 1984 uitgebrachte rapport over de Romaanse
spelling van het Sarnámi (dat in mei 1986 werd goedgekeurd). Het rapport over de
spelling van het Surinaams-Javaans is van latere datum (uitgebracht in juni 1986 en
goedgekeurd in juli 1986). Waarschijnlijk is de commissie niet op de hoogte geweest
van de ontwikkelingen op het gebied van de spelling van de Surinaamse moedertalen.
Toch is bij de spelling van Sranantongo woorden de door de commissie van 1984
voorgestelde schrijfwijze van de palatale consonanten dy, ty en ny en van de klinker
u gebezigd (en niet dj, tj, nj, oe van de spelling van 1960). Echter is er geen
consequentie te bespeuren: wel disi en esi-esi (p. 37), maar pispisie (p. 37); wel buku
en tyari (p. 37), maar djompofoetoe (p. 79) en hangalampoe (p. 80); ook is Dyuka
correct geschreven (p. 133), maar de afkorting ervan is verkeerd gespeld: Dju (p.
132), naast Dyu (p. 133).
De spelling van het Javaans is evenmin correct; zo staat er: ‘Het Javaans heeft 7
medeklinkers die het Nederlands niet kent, b.v. dj, nj’ (p. 49); de officiële spelling
in Indonesië is j en ny (zo ook de in 1986 vastgestelde spelling van het
Surinaams-Javaans). En de spelling van het Sarnami is niet alleen inconsequent, doch
soms zelfs onjuist, zoals verderop zal blijken.
Gelijk eerder aangekondigd zal thans iets meer aandacht aan de bespreking van het
Sarnami worden geschonken. En dan moet aanstonds worden opgemerkt, dat - behalve
een inconsequente en soms zelfs foutieve spelling - er bepaalde onjuistheden
voorkomen, waaruit duidelijk te concluderen valt, dat de commissie geen kenners
of zelfs sprekers van het Sarnami onder haar leden telde. Aan de hand van enkele
voorbeelden zal het een en ander hieronder worden geïllustreerd.
Een onjuiste bewering - waarop eerder al gezinspeeld werd - is de volgende (p.
18): ‘In het Sarnami Hindustani b.v. zijn er drie woorden voor zwager: behenooi
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(man van je zuster), djet (broer van je man), dewer (broertje van je man)’. Afgezien
van de foutieve spelling (waarover later) is het niet juist, dat het Sarnami maar drie
woorden voor zwager kent. Immers heeft het Sarnami telkens een descriptieve term
voor elk van de verwant-
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schapsrelaties die in het Nederlands met de classificatorische term ‘zwager’ worden
aangeduid. Behalve bahnoí (zusters man), jeth (mans oudere broer) en devar (mans
jongere broer) kent het Sarnami nog andere woorden: sár (vrouws broer), sárhu
(vrouws zusters man) en nandoí (mans zusters man).
Enkele andere voorbeelden:
- ‘in de onbepaalde vorm is er geen aparte meervoudsvorm, v.b. dher buk
- veel boeken, panc ghar - vijf huizen’ (p. 43); ofschoon hier inderdaad dikwijls
geen meervoudsvorm voorkomt, is zulks niet altijd het geval; bijv.: dher larkan
(veel kinderen), pánc baccan (vijt jongens); í kuttan (deze honden); huván
látan-mukkan se bát hot rahá (daar werden schoppen en vuistslagen uitgedeeld);
- ‘waarmee schrijf je? - kon cij likhe hai?’ (p. 46); de vertaling is onjuist, er had
moeten staan: kon (kaun) cíj se líkhe hai?; wat er nu staat, betekent: wat schrijf
je? (opmerking: kon cij of kaun cíj wordt niet zo frequent gebruikt als konci of
kaunci).
Verwarrend is de opmerking, dat het Sarnami in plaats van voorzetsels
‘achtervoegsels’ heeft (p. 46) en dat ‘sommige achtervoegsels’ meerdere betekenissen
kunnen hebben (p. 47). Inderdaad heeft het Sarnami geen ‘voorzetsels’ (preposities)
maar ‘achterzetsels’ (postposities), die echter precies dezelfde functie hebben.
Derhalve is het niet juist deze aan te duiden als ‘achtervoegsels’ (suffixen), welke
een totaal andere morfologische functie vervullen.
De bijlagen 1 en 2 (p. 132 en 133) - waarin ‘overeenkomsten en verschillen’ tussen
het Nederlands en de moedertalen worden aangegeven - bevatten vele onjuistheden;
enkele voorbeelden:
- zo staat er, dat de ‘klinkers en tweeklanken’ als in Nederlands dik, veel, nieuw,
leeuw in het Sarnami niet voorkomen, wat natuurlijk niet juist is: de korte klinker
i (als in dik) komt voor als allofoon van de lange klinker e (als in tel - olie, tem
- tijd) in woorden als bĕlna (deegroller), samĕ (tijd); en de genoemde
tweeklanken komen eveneens voor: ú leis (hij nam), beimán (oneerlijk); ghiv
(geklaarde boter), jiv (leven); sev (een zoetigheid), dev (verheven wezen);
- er staat ook, dat de tweeklank ou/au (als in Nederlands koud, gauw) in het
Sarnami wel voorkomt, terwijl zulks niet het geval is: het Sarnami kent deze
tweeklank helemaal niet; wel de tweeklank au (waarvan de eerste klank de sjwa
is) in woorden als kaun (wie), maut (dood); de tweeklank ou (waarvan de eerste
klank de lange klinker o is) komt weleens voor, bijv. in de meervoudsvorm
otouvan (auto's) en in de imperatief dhou (was), overeenkomend met oo (als in
Nederlands boom);
- voorts staat er, dat de klinkers als in Nederlands bal, maan, fiets in het Sarnami
wel voorkomen, maar ‘met enigszins andere klankwaarde’; misschien is er
inderdaad verschil in klankwaarde, maar dat is dan niet te merken: már (sla;
vgl.: maar), rát (nacht; vgl.: raad); pit (gal; vgl.: niet), dil (hart; vgl. hiel); de
korte klinker a (als in bal) komt weleens als allofoon van de lange klinker á
voor in woorden als bidyă (wetenschap), ăkás (hemel);
- niet is vermeld, dat de Nederlandse lange klinkers ee en oo (allofonen van de
tweeklanken ee en oo, voor een r) ook in het Sarnami voorkomen: der (laat;
vgl.: meer), khel (spel); cor (dief; vgl.: boor), mol (prijs);
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- enigszins vreemd doet het aan, dat van de medeklinker f wordt gezegd dat deze
wel in het Sarnami voorkomt, doch van de medeklinkers z en g/ch (dag, lach)
dat ze er niet in voorkomen; maar al deze drie medeklinkers komen in het
Sarnami voor als leenconsonanten, en wel als varianten naast de Sarnami
consonanten ph, j en kh; b.v.: tufán, tuphán (storm), baraf, baraph (ijs); zabán,
jabán (tong), izzat, ijjat (eer); kháli, kháli (leeg, slechts), tárikh, tárikh (datum).
Tot slot enkele opmerkingen over de spelling (die inconsequent is), ter-
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wijl klanken soms foutief zijn weergegeven; ter illustratie:
- de neutrale klinker (sjwa) is meestal gespeld als a en soms als e: amwan (p. 42),
ham (p. 44); maar: dewer, behenooi (p. 18);
- de lange klinker o is meestal gespeld als o en soms als oo: oke (p. 44), bolis (p.
46); maar behenooi (p. 18);
- de stemhebbende palatale occlusief j is meestal als j gespeld, maar soms als dj:
jāi (p. 44), cij (p. 46); maar: djet (p. 18) en djh (p. 42);
- foutief geschreven is het woord ‘djet’ (p. 18): de laatste klank is een geaspireerde
retroflexe consonant en niet een niet-geaspireerde dentaal; correct is jeth (mans
oudere broer).

Jnan H. Adhin
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[Nummer 2]
Afbeelding omslag
De afbeelding op de omslag stelt een maluana voor. Dit is een ronde houten schijf
van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen in Suriname wordt
gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Gezien het feit dat het Surinaamse woord OSO ‘huis’ betekent, heeft de maluana
voor ons een belangrijke symbolische betekenis.
Op deze maluana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden te zien
is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde
Kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen en kuifveren.
Foto Prentenkabinet Rijksuniversiteit Leiden.
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Woord vooraf
Op zaterdag 4 juni 1988 organiseerde de Stichting I.B.S. haar jaarlijks colloquium,
dit keer getiteld ‘Op zoek naar Suriname - Bronnen van de Surinamistiek’. Op dit
colloquium werden zes lezingen gehouden. Een overzicht van archiefverzamelingen
in binnen- en buitenland die voor de Surinamistiek van belang zijn, werd gegeven
door Drs. E. van Laar. Daarna liet Drs. G.J. Oostindie de mogelijkheden èn de grenzen
van archiefonderzoek naar de slaventijd zien, terwijl Dr. S.W. de Groot op basis van
haar archiefonderzoek vertelde over een opstand van het korps Zwarte Jagers in het
jaar 1805, en de gevolgen daarvan. De middagzitting werd geopend door Dr. Ir.
J.B.Ch. Wekker met een overzicht van kaartencollecties betreffende Suriname. Na
hem sprak Ir. F.C. Bubberman over ontwikkelingen in het bos in Suriname, en hoe
die te ontdekken. De laatste lezing was van mevrouw N. Lichtveld, die vertelde over
de bronnen die zij had gebruikt voor het illustreren en schrijven van een boek met
Anansi-verhalen. Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag was niet alleen zo
vriendelijk om ons voor deze dag onderdak te bieden, maar bood tijdens de lunchpauze
ook een inspirerende rondleiding door de collecties. Tijdens de plenaire discussie
aan het eind van de middag werd de wens uitgesproken dat de Stichting I.B.S.
initiatieven zou nemen tot het behoud en de restauratie van belangrijke archiefstukken.
In de rubriek Reacties en berichten van lezers meldt Herman Wekker over het
inmiddels op gang gekomen overleg hierover.
In dit nummer van OSO vindt de lezer de teksten van de meeste hierboven
genoemde lezingen. Wegens gebrek aan ruimte kan de tekst van de lezing van
mevrouw Lichtveld echter pas in OSO 8/1 (met 1989) opgenomen worden, terwijl
om dezelfde reden het artikel van Dr. De Groot in twee afleveringen verschijnt en
dus in nummer 8/1 vervolgd wordt. Evenzeer tot onze spijt moeten ook de recensies
die voor dit nummer gepland waren, uitgesteld worden tot het volgende nummer.
Wij vragen auteurs en lezers om begrip.
Al enige tijd geleden was bij de redactie het plan ontstaan een enigszins gedetailleerd
overzicht te presenteren van zoveel mogelijk binnen- en buitenlandse collecties
betreffende Suriname, en zo nog een bijdrage te leveren aan het ‘op zoek naar
Suriname’ gaan. Het doet ons zeer veel genoegen de lezers in dit nummer de eerste
aflevering van dit overzicht te kunnen bieden, een beschrijving van bijna 50 collecties
in Nederland en de ontsluiting daarvan. Het overzicht zal in toekomstige nummers
worden voortgezet met collecties in Suriname, Nederland en elders. Instanties en
personen die Suriname-collecties bezitten of beheren en nog niet door ons benaderd
zijn, roepen wij hierbij graag op om contact te zoeken met de redactie (Postbus 9291,
3506 GG Utrecht).
De samenstelling van de redactie heeft enige wijzigingen ondergaan. Als lid zijn
toegetreden Lila Gobardhan en Sylvia Gooswit. Lila, onlangs te Utrecht afgestudeerd
in de Algemene Taalwetenschap, zal onder andere de administratie van de redactie
in Paramaribo voeren, en zorg dragen voor de ver-
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spreiding van OSO in Suriname. Sylvia studeert Culturele Antropologie in Nijmegen
en specialiseert zich in de Surinaams Javaanse cultuur.
Na drie jaar de functie van hoofdredacteur vervuld te hebben, heeft Theo Damsteegt
besloten deze taak met ingang van januari 1989 over te dragen. De redactie is
bijzonder verheugd dat Geert Koefoed, werkzaam bij de vakgroep Linguïstiek van
de Rijksuniversiteit te Utrecht, bereid is gevonden om dit werk de komende drie jaar
op zich te nemen. Geerts werk op het gebied van de Surinaamse taal- en letterkunde
is te bekend om hier nog nadere introductie te behoeven; ook in het verleden heeft
hij al aan OSO bijgedragen. Wij verheugen ons op de samenwerking met hem.
De redactie
Met ingang van Januari 1989 luidt het redactie-adres:
De redactie van OSO,
t.a.v. Drs. G.A.T. Koefoed
Postbus 9291
3506 GG Utrecht

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

135

Slaaf van de bronnen: de reconstructie van het onherroepelijk
verlorene
Gert Oostindie
In de afgelopen acht jaar heb ik veel archiefonderzoek gedaan: in Suriname en
Nederland, maar ook in Cuba en Spanje. Exotische en saaie plaatsen, in tropische
hitte en met het ijs op de ramen, in een schitterende outillage en tussen de
kakkerlakken. Een paar jaar van mijn leven heeft het inmiddels wel gekost, en neemt
u van mij aan: archiefonderzoek kan waanzinnig vervelend zijn, het kan je pijn in je
hoofd, een scheve rug en kramp in je vingers opleveren. Om over de wurgende vraag
‘waar dóe ik het voor?’ maar niet te spreken.
Hiermee heb ik misschien slechts bevestigd wat velen altijd al dachten over
archieven en archiefonderzoek: doodsaai, werk voor stoffige mensen. Ik wil niet
ontkennen dat archiefonderzoek vaak erg vervelend, vermoeiend en zelfs stompzinnig
kan zijn. In mijn bijdrage hoop ik echter duidelijk te maken dat archiefonderzoek
ook een fascinerende en creatieve bezigheid is. Uit mijn verhaal zal duidelijk worden
dat veel uit het verleden onherroepelijk verloren is - maar hopelijk ook, dat alle
frustratie daarover ten spijt historisch onderzoek en, meer specifiek, op zoek zijn
naar Suriname een geweldige uitdaging is.

Roosenburg en Mon Bijou
Laat ik eerst iets zeggen over mijn huidige onderzoek, waarop ik volgend jaar hoop
te promoveren.1. Ik schrijf een micro-studie van twee plantages en hun betekenis in
Suriname en voor Nederland.2. Roosenburg was een suikerplantage aan de
Boven-Commewijne; de archieven beslaan de periode 1708-1870, ruim 160 jaar.
Mon Bijou lag aan de Boven-Cottica en was een koffieplantage, in bedrijf van circa
1750 tot 1852, een eeuw dus. Beide plantages waren bezit van een familie Van
Sandick, die al in 1743 naar ‘patria’ terugkeerde; sindsdien werden de plantages
beheerd door zaakwaarnemers. Dit betekende dat tussen de zaakwaarnemers in
Suriname en Nederland en de eigenaars regelmatig overleg moest worden gevoerd
over het beheer van de plantages. Dit gebeurde grotendeels per brief, en deze
correspondentie en de erbij horende stukken zijn een belangrijke bron.3. Daarnaast
moesten er regelmatig inventarissen worden gemaakt, met name wanneer er leningen
werden gesloten, de eigenaars hun bezittingen onderling wilden verdelen of er van
zaakwaarnemer werd gewisseld.4.
Ook de koloniale overheid bemoeide zich met de plantages, zij het zo weinig
mogelijk. Van deze bemoeienis getuigen negentiende-eeuwse slaven-registers en
enkele stukken over ordeproblemen op de plantages.5.
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Tenslotte, maar dat is pas in de laatste jaren voordat de plantage definitief werd
verlaten, kwamen ook Herrnhutters gewapend met hun Evangelie en opschrijfboekjes
op Roosenburg.6.
Om allerlei redenen is van de bronnen over Roosenburg en Mon Bijou betrekkelijk
veel bewaard gebleven. Ik heb zelfs het geluk gehad bij verre afstammelingen van
de oorspronkelijke eigenaars nog unieke archieven te vinden - wat in het beperkte
universum van de historicus toch wel een wonder mag heten. Vraagt iemand mij:
waarom juist deze twee plantages?, dan is het antwoord daarop eenvoudig. Hoe
fragmentarisch ook, een beter Surinaams plantage-archief is mij niet bekend, of wordt
al doorgeploegd door een collega.7. De vraag hoe representatief Roosenburg en Mon
Bijou zijn stel ik uiteraard in mijn dissertatie aan de orde; hier laat ik die liggen.
Toen ik aan mijn onderzoek begon hoopte ik vooral veel te kunnen vinden over
het slavenleven op de plantages. Nu ik met het graafwerk klaar en met het schrijven
al een eind op weg ben moet ik concluderen dat ik niet het boek schrijf dat ik had
willen schrijven - de bronnen bleken veel, soms meer dan ik wilde weten, te vertellen
over de financiën en de besognes van de eigenaars, over de slaven en hun leven
daarentegen bitter weinig. In het boek besteed ik veel aandacht aan het agrarisch
bedrijf, arbeid en management, de verhouding tussen eigenaars en zaakwaarnemers
en aan geld, de winsten waarom het allemaal te doen was en die almaar tegenvielen
totdat het failliet volgde - dat alles zal ik u hier echter besparen. Ik zal me beperken
tot enkele opmerkingen over hetgeen ik wèl heb kunnen reconstrueren van het
slavenleven, en met name dat op Roosenburg.

Demografie
Zoals een analyse van het agrarische bedrijf op een suikerplantage vooraf moet gaan
aan het onderzoek naar de verdeling van het werk en de zwaarte ervan, zo kan ook
het slavenleven slechts worden begrepen als wij beginnen bij het meest basale: de
demografie. Met name Humphrey Lamur heeft zich beziggehouden met de historische
demografie van de Surinaamse slavenbevolking.8. Nu ik er zelf aan werk, kan ik
slechts bevestigen dat dit onderzoek zeer tijdrovend en vaak, doordat de bronnen
zelden compleet zijn, frustrerend is.
Toch wordt er gaandeweg veel duidelijk. Uit de slavenlijsten die ik van Roosenburg
heb kunnen achterhalen is bijvoorbeeld te reconstrueren dat de slavenmacht
aanvankelijk door mannen werd gedomineerd, maar dat betrekkelijk snel, langs
natuurlijke weg, een evenwichtiger sekse-ratio werd bereikt. Een vergelijkbare
‘normalisering’ trad op in de verhouding volwassenen/kinderen: terwijl in 1720
tegenover ieder kind nog acht volwassenen stonden, liep dit terug tot 1:3 in de jaren
1760 en 1:1.5 een eeuw later.
De totale omvang van de slavenmacht van Roosenburg liep inmiddels, vanaf een
hoogtepunt van 221 in 1762, bijna voortdurend terug. Weliswaar werden tot 1820
met enige regelmaat slaven aangekocht, maar tegen de ‘natuurlijke’ demografische
ontwikkeling woog dit niet op. In de periode 1766-1789 zorgde een voortdurend
sterfte-overschot voor een natuurlijke groei van -3.3%, een bedroevend gegeven dat
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in de negentiende eeuw slechts langzaam verbeterde. Zelfs in de laatste jaren voor
de Emancipatie (1863) was bijvoorbeeld de kindersterfte nog zeer hoog.
Op zich zijn deze demografische cijfers, gebaseerd op inventarissen, slavenregisters
en verantwoorde rekeningen, misschien niet interessant. Achter die cijfers staat echter,
zoals ik zal illustreren, een wezenlijk verhaal.
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Een 19e-eeuwse prent van Roosenburg is het enig bewaard gebleven document dat de plantage
letterlijk zichtbaar maakt. De afbeelding is clichématig, slaven zijn op de plantage niet te zien.
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Afkomst, arbeidsgeschiktheid, arbeidsklassen
Aan de inventarissen kunnen ook andere gegevens worden ontleend. Een belangrijk
aspect betreft de afkomst van de slaven; hier wordt een proces van creolisering
duidelijk, zodra we een aantal inventarissen naast elkaar leggen. In 1733 wordt van
27% van alle slaven vermeld dat zij creools zijn, dat wil zeggen in Suriname en
waarschijnlijk op Roosenburg zelf geboren zijn. In 1762 betreft dit 37%, in 1768 al
49% en in 1811 bijna 60%. Dit percentage steeg daarna verder, want er werden
nauwelijks nieuwe slaven aangekocht. Rond het midden van de negentiende eeuw
werd Roosenburg daarom bevolkt door een slavenmacht die bijna geheel in Suriname
en grotendeels op de plantage zelf was geboren.
In de slavenlijsten werd verder gewoonlijk genoteerd welke beroepen de slaven
uitoefenden; wanneer hun gezondheidstoestand niet goed was werd dit ook vermeld.
Een analyse van deze lijsten levert allerlei, soms onthutsende informatie op. Opvallend
is bijvoorbeeld het zeer hoge aantal arbeidsongeschikten (door jeugdigheid of
ouderdom, door ziektes). Het bestaan van een elitegroep van, uitsluitend mannelijke,
ambachtsslaven is op zich niet verrassend; het is interessant dat in deze groep de
creolen van meet af aan oververtegenwoordigd zijn.

Profielen en personen
Een slavenlijst geeft een profiel van de slavenmacht op een gegeven moment; het
combineren van meerdere lijsten biedt de mogelijkheid de profielen onderling te
vergelijken en daarmee een dynamischer beeld te construeren. Maar het is mogelijk,
en lonend, om verder te gaan en op grond van de lijsten een databank van de
individuele slaven en slavinnen aan te leggen. Een vreselijk karwei, en ik beken
graag dat ik zonder collegiale assistentie er misschien niet zover mee zou zijn gegaan.9.
Feit is echter, dat ik nu over een databank van zo'n 750 slaven van Roosenburg en
nog eens bijna 400 van Mon Bijou beschik - een uniek bestand dat de mogelijkheid
biedt personen over een lange periode, soms hun hele leven, te volgen.
Een combinatie van de verschillende slavenregisters, terloopse opmerkingen in
de correspondentie over een bepaalde slaaf of slavin, aantekeningen van de
Herrnhutters en een enkele vermelding in een Koloniaal Verslag: deze bronnen zijn
de ‘input’ van mijn databank. De ‘output’: een slavenmacht die naar allerlei
kenmerken kan worden gerubriceerd. Dit klinkt onpersoonlijk, technocratisch
misschien. Voor mij betekent het iets heel anders, namelijk de mogelijkheid meer te
weten te komen over de individuele slaaf of slavin, over zaken als carrières, de plaats
van kleurlingen in de hiërarchie van de plantage, verwantschapspatronen en
moederschap.
Als voorbeeld van zo'n reconstructie kies ik de familie die in 1863 de familienaam
Lodam aanneemt. Zij stamt af van een slavin Africa, die nog voor 1733 in Suriname,
waarschijnlijk op Roosenburg zelf, was geboren. In 1733 was Africa nog een meisje,
en zij overleed tussen 1788 en 1801 - een relatief lang leven. Haar gezondheid was
waarschijnlijk zwak, althans vanaf 1762. In dat jaar werd zij door de ‘priseurs’ die
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niet alleen aan alle gebouwen en rietvelden, maar ook aan alle slaven een bepaalde
geldwaarde toekenden, slechts weinig waard geacht. In 1764 is zij ‘bij de chirurgijn’,
in 1767 ‘van geen dienst’, in 1783 ‘in de neegerhuijzen’ en in 1788 ‘oud en af’.
Vanuit een plantersvisie - en dat is, helaas, de visie van waaruit bijna alle bronnen
zijn geschreven - was de slavin Africa dus geen goede investering.
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Stamboom Familie Lodam (1863)
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Het verhaal heeft, uiteraard, ook een andere kant. Allereerst het leven van Africa,
die zo'n 25 jaar, misschien nog langer, ziek en daarna oud op Roosenburg woont,
zonder functie. Hoe zij leefde is niet te achterhalen, en ik gis liever niet. Wel is
bekend dat zij in 1760 een dochter Tharie baarde; misschien verzorgde die haar
moeder. Bij haar gaat het verhaal verder. Tharie leefde uitzonderlijk lang: zij overleed
in 1851, 90 jaar oud. Over haar zijn nooit bijzonderheden vermeld, wat erop wijst
dat zij een gemiddelde veldslavin was. Zij bracht tenminste drie kinderen ter wereld:
Mietje (1788), Aletta (1798) en Doris (1806).
Mietje laat ik verder buiten beschouwing; haar familie nam bij de Emancipatie de
naam Leissius aan. Aletta was geen volle zuster van Mietje, maar haar halfzuster,
want zij werd als mulattin aangeduid. Aletta's vader zal de directeur of een
blankofficier van de plantage zijn geweest. Aletta werd huishoudster, in tegenstelling
tot Mietje die veldmeid was. Het verschil dat kleur en nabijheid tot het plantershuis
maakte is hier al aanwijsbaar, en wordt in de volgende generatie nog duidelijker.
Aletta krijgt vijf kinderen. Van haar drie zonen, allen kleurling, wordt vermeld
dat zij ambachtsslaven zijn - zij behoorden dus tot de slavenelite. Aletta's oudste
dochter, Truitje, wordt net als haar moeder huisbediende. Alleen de jongste, Harrietje,
die geboren wordt als Aletta al vijftig jaar is, brengt het slechts tot ‘veldmeid’. Is het
toeval dat alleen bij Harrietje de toevoeging ‘mulattin’ ontbreekt, of is zij zwarter
dan de anderen en is haar om die reden een geprivilegieerde positie in het plantershuis
ontzegd? Het is, vanuit ons perspectief, weerzinwekkend zo te redeneren. Toch was
dit waarschijnlijk het perspectief van de planters - en mogelijk ook van de
geprivilegieerde slaven zelf.
Het verschil in positie tussen Truitje en Harrietje ging nog verder dan beroep en,
waarschijnlijk, kleur. Truitje, geboren in 1828, kreeg drie kinderen, in 1848, 1849
en 1851. De oudste overleed op tweejarige leeftijd, beide anderen bleven in leven.
Het is waarschijnlijk dat de vader van deze kinderen een blanke was.10. In 1854 werden
Truitje en haar beide nog in leven zijnde dochters Charlotte en Isabella
gemanumitteerd, dat wil zeggen vrijgekocht - ongetwijfeld door de minnaar van
Truitje en vader van de twee peuters. Een uniek gegeven: van de 1150 slaven uit
mijn databank heb ik er slechts een handvol gevonden die werden gemanumitteerd.
Het betrof meestal kleurlingen, en altijd vrouwen: liefde tussen planter en slavin was
niet helemaal uitgesloten.11.
Nog even terug naar de twee dochters van Aletta. Truitje had het verlies te
verwerken van haar zoontje Henri, één van de vele slavenkinderen die in hun eerste
levensjaren kwamen te overlijden. Wel had zij het unieke geluk - als we ervan uitgaan
dat haar verhouding met de vader werkelijk gelukkig was - met de andere twee
kinderen te worden vrijgekocht. Hoe het dit gezin verder is vergaan is niet duidelijk.
Van de jongste dochter van Aletta, Harrietje, merkte ik al op dat haar geen
geprivilegieerde positie was vergund. In 1861, 18 jaar oud, bracht zij haar eerste kind
ter wereld. In het volgende jaar verrichtte zij, volgens het jaarverslag, half werk als
veldmeid. Voor haar kwam het einde van de slavernij pas in 1863. Daarna verdwijnt
Harrietje uit de bronnen.
De planters hadden geen interesse in het gezinsleven van de slaven - hooguit stelden
zij belang in het concrete resultaat van relaties, namelijk kinderen die op een dag
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voor hen zouden werken. In de plantage-archieven wordt daarom heel lang niets
gezegd over het ouderschap van kinderen. Pas in de negentiende eeuw wordt het
gebruikelijk, later ook verplicht, van
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iedere slaaf de moeder te vermelden. De reconstructie van het gezinsleven is daarom
slechts een zaak van moeders en kinderen - de vaders komen er niet aan te pas. Op
grond van de bronnen zou men dan heel gemakkelijk tot matrilineariteit of
matrifocaliteit kunnen besluiten. Kort gezegd, men zou uit de bronnen kunnen
concluderen dat de vaders in het gezinsleven, misschien zelfs in ruimere zin, slechts
een marginale plaats innamen. Helemaal uitgesloten is dit niet, maar wij moeten hier
erg voorzichtig zijn. De archieven zetten ons op een bepaald spoor, dat niet
noodzakelijk juist is. Anders gezegd: het feit dat de planters het niet belangrijk vonden
wie de vader van een kind, wie de minnaar van een vrouw was, betekent allerminst
dat de slaven er zelf ook zo over dachten!
Een laatste voorbeeld uit de familie Lodam kan dit illustreren. Zoals gezegd had
Aletta vijf kinderen, de twee dochters Truitje en Harrietje en drie zoons die allen
geprivilegieerde posities innamen: een ‘chirurgijn’ en twee timmermannen. Hadden
zij vrouwen, kinderen? De slavenregisters vermelden het niet. Slechts dankzij de
zendingsboekjes van de Herrnhutters en de Emancipatieregisters van 1863 is althans
van één van de drie zoons iets meer te achterhalen. Dit betreft François, de oudste
van de drie zoons. Hij is geboren in 1820 en wordt kort voor de Emancipatie
aangeduid als chirurgijn en mulat; hij is dan 42 jaar oud. In 1863 neemt François,
net als zijn broers en zuster Harrietje, de familienaam Lodam aan. Opvallend is het
dat hij tevens optreedt als pleegvader voor vier kinderen, die eveneens de naam
Lodam krijgen.
Daar gaat het zoeken verder. Deze kinderen hebben allen dezelfde moeder,
Magdalena. Magdalena is in 1819 geboren en overleden in 1858. Zij heeft zes kinderen
ter wereld gebracht, waarvan er twee al vroeg zijn overleden. Van de kinderen wordt
vermeld dat zij kleurling zijn, terwijl Magdalena zelf dat niet is. Gecombineerd met
het gegeven dat François, die als hun pleegvader wordt geboekt, wèl kleurling is ligt
het vermoeden voor de hand dat hij tevens de echte vader is. Of treedt hij op voor
een ander, bijvoorbeeld één van zijn broers?
Dankzij de haast obsessieve interesse van de Herrnhutters voor het relatieleven
van de slaven is deze vraag te beantwoorden. Voor deze zendelingen kwam ‘het ware
geloof’ in een ‘package deal’ met de eis van een monogaam leven, en zij hielden
daarom zo goed mogelijk bij of de potentiële bekeerlingen wel naar de leer leefden.
Daaraan is het te danken, dat het vroegere liefdesleven van François te reconstrueren
is. In 1856 vermeldt de zendeling dat François zijn vrouw Magdalena heeft verlaten;
hij vindt haar te oud. In feite is zij slechts een jaar ouder dan hijzelf. Hoe dan ook,
François laat de moeder van zijn zes kinderen - van zijn vaderschap durf ik nu wel
uit te gaan - in de steek voor een ander. In het Herrnhutter verslag heet zij Vonisi,
dat is ongetwijfeld de slavin (Bertha) Venus. Op 20 juni 1856 laten zij zich samen
dopen. Het is een triest verhaal. Magdalena, de eerste vrouw, sterft twee jaar later.
Maar ook François blijkt uiteindelijk niet goed af. In 1861 meldt hij de zendeling
een einde te maken aan de verhouding met (Bertha) Venus: zij heeft een verhouding
met Lodewijk, van wie zij een kind heeft gekregen.
Het is dan in het volgende jaar dat François, inmiddels Theodorus gedoopt door
de Herrnhutters, de kinderen uit zijn relatie met Magdalena erkent door hun de
familienaam Lodam te geven. François Theodorus Lodam zelf heeft daarna nog twee
verhoudingen, die ik vermeld omdat eruit blijkt dat de grenzen van de wereld nu
verder buiten Roosenburg komen te liggen.12. Kennelijk blijft hij ook na de
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Emancipatie op Roosenburg wonen. In juni 1864 woont hij er samen met Georgina
Constantie. Haar naam komt in de slavenregisters van Roosenburg niet voor; het is
goed mogelijk dat zij van de naastgelegen plantage Constantia afkomstig was. Een
jaar later
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is het uit tussen deze twee; nog een jaar later, op 24 juni 1866, trouwt François
Theodorus Lodam met Amalia Sara, die van de plantage Ephrata afkomstig is. Daarna
verdwijnen zij uit de bronnen.
Over de familie Lodam is nog meer te vertellen, wat ik hier echter zal nalaten.
Misschien vraagt u zich af wat eigenlijk de zin is van dit soort reconstructies. Ik
aarzel. De grens tussen voyeurisme en geschiedschrijving kan heel vaag worden.
Het kan niet gaan om een roddel over het aantal vrouwen waarmee François een
verhouding had, en nog veel minder om morele uitspraken over het relatieleven van
de slaven. Willen we echter een beeld reconstrueren van het leven dat de slaven op
een plantage leidden, dan móeten we wel neuzen in privé-zaken - waarvan we
overigens slechts de buitenkant kunnen benaderen.

Discipline en verzet
De slaaf van de bronnen is de slaaf zoals de planter hem of haar primair ziet:
werkvolk, waarvan te hopen is dat het zolang mogelijk leeft om zoveel mogelijk
plantagewerk te verrichten. In het geval van de slavinnen stelt hij bovendien, althans
wanneer de slavenhandel tot een einde is gekomen, veel belang in moederschap - al
mag dat niet teveel werktijd kosten. Al het andere is volstrekt ondergeschikt. Vandaar
dat in de archieven bijna uitsluitend informatie is te vinden over het werk, de
gezondheid en de waarde van slaven.
Er is echter één ‘geestelijk’ aspect van de slavenbevolking waarin de planter
noodgedwongen geïnteresseerd was: hun houding ten opzichte van het plantageregime.
De slavenmacht waarmee de suiker werd gemaakt, kon tenslotte ook de macht zijn
die met geweld in opstand kwam. Hoewel de planters eigenlijk het liefst slechts
werktuigen in de slaven zagen, waren zij wel gedwongen hen ook te zien als mensen,
met een eigen wil en in staat om tegen bevelen in te gaan.
De documentatie over het slavenverzet in Suriname is beperkt; dit geldt helaas
evenzeer voor de bronnen over Roosenburg. Het grote probleem is dat alleen
spectaculair verzet breed wordt uitgemeten in de bronnen uit die tijd - de overvloed
van archieven en geschriften over marronage is daarvan een voorbeeld. Het verhaal
is echter aanzienlijk ingewikkelder, zodra wij proberen uit te vinden hoe de
verhoudingen op een gemiddelde plantage lagen. Gestraft werd er altijd: zelfs in de
laatste jaren voor de Emancipatie worden regelmatig nieuwe strafregisters op
Roosenburg gebracht. Wie daarin zijn opgetekend, en hoe ze voor welke overtredingen
zijn gestraft is echter onbekend. De archieven zijn verloren gegaan.
Verzet kon vele vormen aannemen, en de planter kon niet alleen met de zweep
regeren. Hij had enige steun onder de slavenmacht nodig, om totale sabotage of
bloedig verzet te voorkomen. Ik denk niet dat hij ooit de illusie had alle verzet te
voorkomen. Daarvoor lagen de tegenstellingen nu eenmaal, objectief, te scherp. Het
lijkt mij zinvol de verhoudingen tussen slaven en planters op een plantage als
Roosenburg te begrijpen als een voortdurend spanningsveld waarbij de plantageleiding
zeker niet minder dan de slaven moest zorgen dat de verhoudingen enigszins draaglijk
bleven.
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Op Roosenburg lijkt dat de planters aardig te zijn gelukt. Een ‘fatale’ opstand heeft
er nooit plaatsgevonden, en het aantal slaven van Roosenburg dat de plantage definitief
ontvluchtte om zich bij de marrons te voegen, bedroeg niet meer dan een handvol.
Toch moet er die voortdurende spanning zijn geweest, het dagelijkse straffen van
overtreders van de plantersorde. In de bronnen is daarvan niets meer te vinden. Wel
ben ik enige gebeurtenissen van wijdere betekenis op het spoor gekomen, voldoende
verontrustend
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om de plantersklasse even de stuipen op het lijf te jagen - en dat leidde dan wel tot
correspondentie, en dus tot archivalia.13.
In 1759 wordt een inventaris van Roosenburg opgemaakt. Gewoonlijk duurde dat
een dag of twee, ditmaal echter moet er bijna een week voor worden uitgetrokken.
De vertraging is, volgens een voetnoot bij de inventaris, veroorzaakt door ‘de betoonde
onwilligheyd der slaaven, bij het affleesen der slaaven lijst ter eerster instantie deeser
inventarisatie, van den nieuwe aan te koomen administrateur B. Treboulon niet voor
hunne meester te willen erkennen’. Hier moet de historicus detective worden. De
slaven weigeren dus onder die Treboulon te werken. Waarom? En hoe worden zij
gedwongen zich toch te schikken?
Het eerste houvast is een vermelding in dezelfde inventaris, namelijk dat Treboulon
hulp aan het Hof van Politie heeft gevraagd. Ik heb daarom in de archieven van de
Gouverneur van Suriname, die de voorzitter van het Hof was, gezocht naar verdere
gegevens. Dat was raak. In het archief bevinden zich verschillende stukken over deze
kwestie. Treboulon heeft dadelijk het Hof ingeschakeld, en dat reageert direct. De
volgende dag arriveren twee afgevaardigden van het Hof op Roosenburg. Zij schrikken
van de kennelijke vastbeslotenheid van de slaven om Treboulon niet als hun nieuwe
meester te accepteren: ‘Wij gelooven niet met force van die slaaven iets te sullen
obtineeren, dewijl (zij) al te seer verbitterd sijn teegens gem. Treboulon’.
Het lukte uiteindelijk wel de slaven weer aan het werk te krijgen - zonder geweld,
maar ook zonder straf voor de werkstaking. De leden van het Hof overtuigden
uiteindelijk via de ‘bastiaan’ of ‘negerofficier’ de slavenmacht ervan Treboulon te
accepteren, zij het ‘met bijvoeging, dat sooverre eenige onbehoorlijkheid op de
plantagie in tijd en wijlen mocht voorvallen, sij alsdan aan 't fort (in Paramaribo,
GO) kunnen komen klagen’.
Daarmee lijkt de kous af. Maar er is meer. Waarom waren de slaven zo gebeten
op Treboulon, dat zij de heren van het Hof verzekeren ‘een ijder anders als Treboulon,
't sij, wie 't ook mogte weesen, voor haar meester te zullen aanneemen’? De brief
van Treboulon geeft hierop wellicht onbedoeld het antwoord. Hij schrijft dat hij als
beheerder van de plantage ‘weder is gekomen’ - ‘weder’, dus de slaven kennen hem
al. Zijn slechte reputatie moet met die eerdere periode samenhangen.
Een volgende bron bevestigt het beeld van een harde meester. In 1762, drie jaar
later, wordt opnieuw een inventaris opgemaakt, ditmaal ter gelegenheid van het
ontslag van Treboulon. De slaven zullen blij zijn geweest. Een vergelijking van de
inventarissen van 1759 en 1762 levert verrassende informatie op. In de drie jaar van
Treboulons beheer is het rietareaal enorm uitgebreid. Dit betekent dat er veel,
buitengewoon zwaar werk van de slaven is geëist. Geen wonder dat zij niet onder
deze man wilden werken! In 1762 is niet alleen het totale rietareaal op een absoluut
hoogtepunt, ook het aantal akkers dat iedere slaaf moet bewerken is nooit tevoren
of later geëvenaard. Tegelijkertijd is echter de conditie van die rietvelden volgens
de inventarisatie belabberd. Dit wijst op verschillende mogelijkheden. Misschien
werden de slaven zo afgebeuld dat zij het vele werk eenvoudig niet konden bijhouden.
Misschien slaagden zij erin de zaak dusdanig te saboteren, dat Treboulon niets met
zijn expansiedrift bereikte. Het kan ook een combinatie van deze factoren zijn geweest.
Het verhaal leek mij duidelijk. De slavenmacht van Roosenburg weigerde onder
een man te werken waarvan zij een al te straf regime verwachtten. Uiteindelijk
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moesten zij hem toch accepteren, en hij beantwoordde geheel aan zijn slechte
reputatie. Toen vond ik echter correspondentie die deze interpretatie op losse
schroeven zette. In de briefwisseling tussen Su-
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riname en Nederland wordt een conflict tussen Trehoulon en zijn opvolger
uitgevochten, waaruit blijkt dat de feitelijke conditie van de plantage bij Treboulons
vertrek misschien helemaal niet zo slecht was. Hij beweerde dat zijn opvolger de
opmakers van de inventaris had omgekocht. Door de conditie van de plantage bij
zijn aantreden als zeer slecht aan te laten merken, zou hij zich er later op kunnen
laten voorstaan vanuit dit fictieve dieptepunt Roosenburg weer tot grote bloei te
hebben gebracht. Uit de correspondentie wordt niet echt duidelijk wie van beide
heren nu de (grootste) boef is.
Met de voorzichtigheid die een historicus zich eigen moet maken was ik toen toch
geneigd mijn conclusie over Treboulon minder beslist te doen zijn - al bleef ik ervan
uitgaan dat de slaven niet voor niets zo tegen hem tekeer gingen. Het was uiteindelijk
niet verder archiefwerk, maar de resultaten van andermans bronnenonderzoek
waardoor ik nu toch kan verdedigen dat Treboulon inderdaad een uitzonderlijk hard
meester was. In Hoogbergens dissertatie wordt en passant vermeld dat in 1778 een
plantagedirecteur Tribulon (ongetwijfeld dezelfde) door de van zijn plantage
weggelopen slaven is vermoord. Zij nemen wraak omdat hij hen jarenlang op de
grofste en wreedste wijze heeft behandeld. Zo komt boontje om zijn loontje, en is
een gebeurtenis uit 1759, bijna twintig jaar eerder, verder in perspectief geplaatst.14.

Het slavenleven
Deze episode geeft inzicht in allerlei aspecten van disciplinering en verzet op een
plantage. In dit kader kan ik daar verder niet op ingaan. Ik heb in het voorgaande
voorbeelden gegeven van een aantal aspecten van het slavenleven op een plantage
als Roosenburg: demografie, verwantschap, de sociale geleding van een slavenmacht,
verzet. Maar hoe moeten wij ons nu het leven van zomaar een slaaf of slavin
voorstellen?
Het begin van een antwoord kan wel worden gegeven. Althans, enkele contouren
van die levens zijn wel duidelijk. Zaken van leven en dood. Meer sterfgevallen dan
geboortes. Een hoge kindersterfte. Eenzijdig voedsel. Zwaar werk. Maar bij dat alles
ook veranderingen. Waar ooit de mannen veruit in de meerderheid zijn groeit de
verhouding naar een evenwicht, zelfs zijn er periodes waarin slavinnen het numerieke
overwicht hebben. Ooit zijn er bijna geen kinderen; kort voor de Emancipatie leven
er voor elke drie volwassenen ook twee kinderen. Ooit wordt de plantage grotendeels
bevolkt door slaven die zelf Afrika nog gekend hebben; op het laatst zijn bijna allen
op Roosenburg zelf geboren, net als de meesten van hun ouders en misschien zelfs
hun voorouders.
De plantage moet daarmee steeds meer een woonplaats, de slavenmacht steeds
meer een gemeenschap zijn geworden; creolisering van de bevolking, creolisering
van de cultuur. Maar tot het laatst bleef het, tegelijkertijd, een volstrekt onnatuurlijk
oord. Arbeid werd er afgedwongen, de slaven waren het bezit van een verre eigenaar
die opzichters over zijn goederen liet waken. Voortdurend was daartegen verzet. Ik
heb een voorbeeld gegeven van een werkstaking, er zijn ook andere voorbeelden.
Maar het alledaagse, dat de bronnen nooit haalde? Het blijft grotendeels giswerk.
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En er is natuurlijk nog veel meer. De slaven waren niet alleen zoals de planter hen
zag: werktuigen met, helaas, een eigen wil die zoveel mogelijk onder controle moest
worden gehouden. Uit de literatuur over Suriname en andere Caraïbische
slavenmaatschappijen is wel duidelijk dat de slaven zich een eigen cultuur maakten,
een nieuwe combinatie van elementen uit Afrika en de Nieuwe Wereld. Wie over
deze Afro-Amerikaanse cultuur veel
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in plantage-archieven hoopt te vinden - ik was zo iemand - komt bedrogen uit.
Terloopse kleinigheden, ja. Maar in de regel geldt dat de eigen cultuur van de slaven
wel het laatste was waarvoor de planters zich interesseerden. En dus werd daarover
niets opgeschreven. Kunnen wij daarover niets meer te weten komen? Zo erg is het
nu ook weer niet. Wanneer meer mensen onderzoek gaan doen in de archieven over
Suriname zal gaandeweg meer bekend raken. Verder zijn er in het verleden wel
boeken en geschriften gepubliceerd door tijdgenoten. Zij beschreven alles wat zij
zagen door de bril van hun tijd. Gezien door de bril van onze tijd en cultuur is er in
de meeste van die teksten veel dat ons mateloos ergert en weinig van wat we werkelijk
willen weten, maar toch is er het nodige uit te leren. De mondelinge overlevering is
een andere, inmiddels populaire bron waar een en ander van te verwachten is. Helaas
is dit echter voor de studie van een plantage als Roosenburg geen reële mogelijkheid:
de oorspronkelijke bevolking van de plantage is in de jaren 1870 spoorloos verdwenen,
opgegaan in de Afro-Surinaamse bevolkingsgroep.

Slaaf van de bronnen
De titel van mijn bijdrage aan het colloquium zal nu duidelijk zijn. ‘Slaaf van de
bronnen’, dat is degene die de archieven induikt op zoek naar Suriname. Een slaaf
omdat hij of zij totaal afhankelijk is van wat er, soms door het gekste toeval, aan
bronnen bewaard is gebleven. Tegelijk verslaafd: verre van stoffig is archiefonderzoek
voor de geduldige doorzetters ook een uitdaging en, af en toe, een kick. Je hebt de
neiging almaar verder te zoeken, op zoek naar net dát archiefstuk.
‘Slaaf van de bronnen’ is ook: de slaaf of slavin zoals die in de bronnen wordt af
geschilderd. Misschien verwacht u dat in de archieven de slaven karikaturaal worden
afgeschilderd. In werkelijkheid is het erger. Zij worden nauwelijks in focus gebracht.
Ik heb echter geprobeerd met enkele voorbeelden aan te geven hoe indirect, in zekere
zin onbedoeld, de bronnen toch wel mogelijkheden bieden tenminste de contouren
van het slavenleven te schetsen.
De ondertitel, ‘de reconstructie van het onherroepelijk verlorene’, vat wat mij
betreft het historisch onderzoek samen. De paradox, uit de bronnen zonder leven
juist datgene te willen reconstrueren dat hun scribenten voorgoed hebben laten
verloren gaan - die paradox is de frustratie, maar ook de drijfveer van wie op zoek
is naar de wortels van Suriname.

Eindnoten:
1. ‘Roosenburg en Mon Bijou (1720-1870). Twee Surinaamse plantages: slavernij, suiker, koffie,
kapitaal’ (werktitel). Promotor is prof. dr. H. Hoetink, co-promotor dr. P. Boomgaard. In mijn
dissertatie verantwoord ik de gebruikte bronnen uiteraard uitvoeriger en nauwkeuriger dan ik
hier doe.
2. Ik gebruik ‘Nederland’ in deze tekst zowel voor de achttiende-eeuwse Republiek als voor het
latere Koninkrijk.
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3. Archief Van Sandick-stichting. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, Particuliere Archieven,
collectie Bienfait. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, collectie Hudig.
4. Naast de bovenstaande archieven ook het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, met name het
Oud Notarieel Archief van Suriname.
5. Zie onder noot 3. Voorts de archieven van de Burgerlijke Stand en het Staatsarchief in Suriname
(slavenregisters). Tenslotte de Gouverneursjournalen (ordeproblemen) en de Uitbetalingen bij
de Emancipatie (slavenregisters), beide in het Algemeen Rijksarchief.
6. Archief van de Evangelische Broedergemeente te Suriname, tijdelijk gedeponeerd in het
Provinciaal Archief te Utrecht.
7. Met name Vossenburg, door Humphrey E. Lamur, en Somerszorg, door Alex van Stipriaan.
Laatstgenoemde bereidt een dissertatie voor over de Surinaamse plantage-economie in de
periode 1750-1863; ik ben hem veel verschuldigd, zowel voor informatie die hij mij verschafte
als voor eindeloze gesprekken die wij over ons onderzoek voerden.
8. Zie met name Humphrey E. Lamur, The production of sugar and the reproduction of slaves at
Vossenburg (Suriname) 1705-1863. Amsterdam, Centre for Caribbean Studies: 1987.
9. Graag dank ik op deze plaats Irene Rolfes, collega op de Caraïbische Afdeling en inmiddels al
even bezeten geraakt als ik.
10. Truitje wordt aangeduid als ‘carboegerin’, een toen gangbare benaming voor het kind van een
‘mulat’ en een zwarte. De kinderen van Truitje heten ‘mulat’ en zijn dus lichter gekleurd dan
hun moeder.
11. Ik ben mij bewust van de ongelijkheid in de verhouding tussen een vrije blanke man en de
gekleurde of zwarte slavin die hij vrijkocht. Dat is hier echter niet aan de orde.
12. François was zijn oorspronkelijke naam, Theodorus de christelijke. Ik weet niet welke hijzelf
gebruikte.
13. Het volgende is op een aantal verschillende bronnen gebaseerd, die ik in mijn dissertatie uitvoerig
bespreek.
14. Zie W.S.M. Hoogbergen, De Boni-oorlogen 1757-1860. Marronage en guerilla in
Oost-Suriname. Utrecht, Rijksuniversiteit: 1985, pp. 200-1.
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Het Korps Zwarte Jagers in Suriname Collaboratie en opstand I
Silvia W. de Groot
In dit artikel wordt een episode beschreven van de geschiedenis van een ‘Korps
Zwarte Jagers’, door Nederlanders in Suriname opgericht ter bestrijding van een
voor het voortbestaan der plantagekolonie gevaarlijke groep Marrons. De 300 van
hun eigenaren gekochte slaven verkregen bij de oprichting hun vrijheid. Zij
functioneerden als Korps tot grote tevredenheid van de kolonie. Een korte, beperkte
maar hevige rebellie van een aantal Zwarte Jagers bracht dan ook grote ontsteltenis
teweeg. Aan de hand van verzamelde archiefdocumenten wordt deze rebellie
geanalyseerd en geplaatst in het kader van de toenmalige kolonie en internationale
verhoudingen. Suriname was ten tijde van de rebellie (1805) door Engeland veroverd
(1804-1816).

Introductie
Suriname ontwikkelde zich na 1650 tot een plantagekolonie, gebaseerd op een systeem
van slavenarbeid, tot 1667 onder Engels en daarna onder Nederlands bestuur. Van
het begin af aan verlieten slaven hun eigenaars en de plantages en gaven de voorkeur
aan een vrij bestaan in de ondoordringbare tropische regenwouden. Hun aantal nam
toe - in 1760 waren het er ettelijke duizenden - maar ook hun behoeften: groepen
weglopers overvielen plantages op zoek naar wapens, gebruiksvoorwerpen en
vrouwen. Na een langdurige guerilla-oorlog met hun ex-eigenaars sloten drie
verschillende groepen Marrons vrede: de Djuka's, levend aan de bovenloop van de
Marowijne-rivier in 1760, de Saramaccaners aan de bovenloop van de Suriname-rivier
in 1762 en de Matuari's aan de Saramacca-rivier in 1769. De overeenkomst was
afgeleid van het vredesverdrag dat in 1739 met de Marrons op Jamaica was gesloten.
Voor de blanken waren vooral van belang de artikelen die bepaalden dat de Marrons
nieuwe weggelopen slaven moesten teruggeven en dat zij toezegden te helpen nieuw
gevormde groepen te bestrijden. De ‘Bevredigde Boschneegers’ moesten beloven
nooit hun krachten te bundelen met de andere groepen. Deze maatregelen weerhielden
een nieuw gevormde groep, de Boni's (zo genoemd naar hun opperhoofd Boni), er
met van de kolonie van 1769 tot 1793 in rep en roer te brengen.
In 1770 werd Jean Nepveu tot gouverneur benoemd. Geboren in 1719, woonde
hij sedert zijn veertiende jaar in Suriname, waar zijn ouders reeds plantages bezaten.
Zijn ambtelijke carrière begon in 1740; hij klom op tot Raad-Fiscaal (1761), na onder
meer secretaris van gouverneur Mauricius te zijn geweest. Evenals deze was hij van
oordeel dat vernietiging van de Marrons de oplossing zou zijn voor de problemen.
Hij drukte daarvoor verschil-
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lende maatregelen door, tegen de zin van vele kolonisten, die tegen de daarmee
gepaard gaande kosten opzagen. Hij liet een ‘Militair Kordon’ aanleggen: een aantal
posten en piketten in onderlinge communicatie, bemand door militairen die de
verdediging tegen aanvallen van Marrons moesten waarborgen. Het gehele kordon,
in gedeelten in gebruik genomen, kwam in 1778 klaar. Het uiteindelijke nut kan in
twijfel worden getrokken. Voldoende manschappen en officieren om de posten te
bemannen ontbraken meestal, en de Marrons wisten gewoonlijk tussen de posten
door de plantages aan te vallen. Een tweede maatregel was de oprichting van een
korps gemanumitteerde negers en mulatten, het ‘'s Lands Vrijcorps’. Dit korps, tussen
de 125 en 150 man sterk, werd bij oproep als detachement onder eigen ‘conducteurs’
(blanke militairen) bij de opererende militie ingeschakeld. Als extra kracht tegen de
Marrons bleken zij niet te voldoen; ze werden voor dienst in Paramaribo en omstreken
gebruikt en in 1803 in het staande leger opgenomen (Benjamins-Snelleman, 1914-17:
426). Als derde maatregel verzocht Nepveu om extra militaire hulp uit het moederland.
In januari 1773 kwamen de eerste schepen met 800 man, onder leiding van de
Zwitserse kolonel Fourgeoud aan. Hij kwam pas in september 1773 in actie. In lange,
uitputtende tochten, in voor de onervaren manschappen verschrikkelijke
omstandigheden (beschreven in het beroemd geworden boek van kapitein J. Stedman),
trok hij door bossen en moerassen en slaagde erin de Boni Marrons uit hun
versterkingen te jagen en de grensrivier met Frans Guyana, de Marowijne, over. In
1775 werd zijn uitgedunde, uitgeputte en zieke troep versterkt door een nieuwe
aanvoer uit Nederland met 240 man, in 1776 met nog eens 350 man. In april 1777
vertrok Fourgeoud naar Nederland. Van de 1390 soldaten waren er nog 100 over.
De operaties en resultaten van de kolonel werden door de kolonisten noch door
gouverneur Nepveu gewaardeerd. Hun uitdrukkelijke wens, de vernietiging van de
Boni Marrons, was niet in vervulling gegaan. Hun vrees, dat de kolonie niet voorgoed
bevrijd was van deze strijdbare Marrons werd bewaarheid: in 1788 werd onverwachts
een aantal plantages aangevallen. Het duurde tot 1793 en kostte veel manschappen,
geld en moeite vóór de kracht van de Boni's voorgoed gebroken was.
De vierde maatregel die Nepveu ondanks de aanvankelijke tegenstand van de
kolonisten en de Hoven van Politie en Justitie nam, was de oprichting van een ‘Corps
Vrijnegers’, ook wel ‘Zwarte Jagers’ genoemd.1. Op 9 juli 1772 verscheen het
‘Reglement voor het Korps Vrije Negers’ (Schiltkamp-de Smidt, 1973: no. 723). De
voornaamste punten waren: na keuring en taxatie van de slaven werden de eigenaars
schadeloos gesteld. De aangekochte slaven werden vrij verklaard. Zij werden onder
meer verplicht tot ‘het opzoeken, attacqueren, vervolgen en zooveel doenlijk uytroeyen
van alle de thans zijnde weglopers’. Hiervoor kregen zij negen gulden per maand,
kleding, wapens en leeftocht tijdens de dienst. Daarbuiten moesten zij in eigen
onderhoud voorzien. Zij kregen bij Paramaribo een stukje grond waarop zij een huis
konden bouwen en een kostgrondje aanleggen. Vrouwen en kinderen die op de
plantages bleven, konden zij van tijd tot tijd bezoeken. Er was een speciale notificatie
nodig om de vroegere eigenaars op het hart te drukken de Jagers toe te laten hun
familie te bezoeken (Schiltkampde Smidt, 1973: no 724). Op 15 juli 1772 werden
de eerste 116 slaven aangenomen, een paar dagen later werd het bestand op 300 man
gebracht. Dit aantal zou in de volgende jaren zoveel mogelijk worden aangehouden.
De prijs die voor een Jager aan de plantage-eigenaar werd betaald bedroeg tussen de
800 en 3400 gulden.
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Het korps stond onder leiding van blanken, conducteurs genoemd. Zij hadden hun
eigen onder-officieren, die niet hoger dan de rang van korporaal kwamen (ze werden
wel kapitein genoemd). Hun uitmonstering was een-
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voudig maar zeer geschikt voor de dienst: een broek, een muts met hun nummer, een
geweer en een sabel. Hun muts was eerst groen, later rood,2. waaraan zij hun naam
Roodmutsen of Ledimusu ontleenden. Om aankoop en onderhoud te kunnen
bekostigen werd in Nederland een lening gesloten van f 700.000,-.
Het korps heeft tot in de tweede helft van de negentiende eeuw als zodanig bestaan.
In 1818 werd de naam veranderd in ‘Koloniale Guides’. In 1840 werden er 50 recruten
rechtstreeks in Afrika aangekocht. Hiermede werd het aantal Guides, dat in 1835 88
man bedroeg, op 138 gebracht. Nadien werd het korps met meer aangevuld en hield
tenslotte op te bestaan.
Een week na hun aanmonstering op 22 juli 1772 vertrokken de Jagers, 122 man
sterk, onder de blanke officier Mangold om een reeds berucht geworden vesting van
de Boni Marrons in handen te krijgen. Het was de reguliere militie na verschillende
pogingen niet gelukt. De Jagers vonden bij hun eerste poging een onder water gelegen
pad dat naar de door moerassen omgeven vesting Buku leidde. Een eerste aanval
werd afgeslagen. Op 11 september werd een nieuwe grootscheepse poging
ondernomen, nu met een gecombineerde macht van militairen en Zwarte Jagers (173
man). Pas op 20 september 1772 lukte het, na gevechten om Buku heen, via het
gevonden pad de vesting te veroveren. Die was overigens al grotendeels verlaten!
Niettemin, het succes van de nog maar net begonnen Zwarte Jagers werd door de
blanken zeer gewaardeerd. Fourgeoud zette hen na enige aarzeling ook bij zijn eigen
troepen in; Stedman prees hun inzet en meende dat één Zwarte Jager zes blanken
waard was. Ook na het vertrek van Fourgeoud bleven de Zwarte Jagers actief in de
strijd tegen weglopers en Marrons. In 1790 waren zij betrokken bij de verovering
van een aantal Boni dorpen aan de Marowijne-rivier, ten zuiden van de Armina
vallen. Over deze gebeurtenis, in het bijzonder over Aruku (Hoogbergen, 1985:
290vv), schreef de planter Paul François Roos (1804: 187-192) een lang heldendicht.
Een overgelopen Bom Neger, die bij deze tocht als gids had gediend, werd vrij
verklaard, beloond en in het korps opgenomen. Er wordt slechts zelden van desertie
of klachten gewag gemaakt. Hun leidende, blanke ‘conducteurs’ waren gewoonlijk
zeer over hen te spreken. De Zwarte Jagers waren gehecht aan hun eenheid en hun
leiders. De Boni Marrons werden tenslotte in 1793 verslagen.
Terwijl er op dit front een betrekkelijke rust weerkeerde, kregen de gebeurtenissen
in Europa hun repercussies in de Caraïben en de Guyana's. Gouverneur Friderici
nam maatregelen ter versterking van de defensieve positie van de kolonie. Dat hield
onder meer in dat de Zwarte Jagers het kordon moesten bemannen. Het feit dat in
Frans Guyana de slavernij werd af geschaft verontrustte de kolonisten zeer en het
belaag van interne verdediging werd ingzien. De economie van het land maakte
zware tijden door, mede doordat contacten met het moederland verbroken waren.
De kassa's, waaronder die der Weglopers, waaruit bijvoorbeeld het korps Zwarte
Jagers werd betaald, waren niet alleen leeg, maar hadden hoge schulden. De regering
liet ter leniging van de nood ‘kaartengeld’ drukken. De ontwikkelingen van de oorlog
in Europa hadden tot gevolg dat Suriname in 1799 onder Engels protectoraat werd
geplaatst en dat bleef tot de Vrede van Amiens in 1802. Twee jaar later werd het
land echter door Engeland in bezit genomen en wel tot 1816. In deze onrustige
periode, waarin overigens de Surinaamse slaven zich betrekkelijk rustig hielden,
kwam voor de blanken een opstand van een aantal Zwarte Jagers in 1805 als een
donderslag.
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Rebellie der Zwarte Jagers
Dertig man van de posten Imotapi, Oranjebo en Mapane aan de Boven-Com-
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mewijne vermoordden een aantal blanken, haalden dertig slaven van een naburige
plantage en vluchtten naar de Marowijne, langs het pad dat leidde naar Armina, de
militaire post aldaar. Ook daar werden blanken vermoord, het zwarte detachement
voegde zich bij de rebellen, een ander van een kleinere rivierpost eveneens en
gezamenlijk trokken zo'n negentig man de rivier op. Een detachement van zestig
man (waaronder twintig Zwarte Jagers) onder majoor Roepel werd hun achterna
gezonden maar zonder resultaat: de rebellen hadden Armina al bereikt, aangevallen
en verlaten vóór iemand hun iets in de weg kon leggen. Achtervolging vanuit Armina
bleef achterwege na de moordpartij aldaar. In november van hetzelfde jaar vielen de
rebellen de post Armina opnieuw aan, maar deze, inmiddels versterkt, sloeg de aanval
af (De Groot, 1970).
Het jaar daarna, in de nacht en ochtend van 31 augustus op 1 september 1806,
werden vier van de verdwenen Zwarte Jagers, door een hen begeleidende
commando-neger verraden, gevangen genomen. De uitgebreide verhoren die werden
afgenomen worden hieronder besproken. Eindelijk kregen de kolonisten de kans enig
inzicht te krijgen in de gebeurtenissen.

De protocollen3.
In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag bevinden zich in de afdeling Oud Archief
van Suriname, Hof van Politie, Criminele Justitie en Militaire Krijgsraad no. 878 de
processtukken behorende bij het onderzoek en de veroordeling van de vier gevangen
genomen Zwarte Jagers.
In de protocollen staan de verhoren van de gevangenen, inventarissen van de
processtukken, het requisitoir en de uitspraak van de aanklager, de getuigenissen à
charge en de vertaling in het Sranan van de veroordeling. Uit deze stukken komen
gegevens naar voren over de opstand der Zwarte Jagers in 1805, hun contacten met
de Djuka's4. en de tocht - in 1806 - van de gevangenen naar de plantages.
De openbare aanklager was de provisionele Raad Fiscaal Josua Lolkes. De
beklaagden waren: Damon l'Avontuur, stammende van de plantage l'Avontuur gelegen
aan de Cottica-rivier, waar hij nog een moeder, drie zusters en verdere familie had.
Hij was soldaat bij het korps Zwarte Jagers en was onder commandant Stoelman
verplaatst naar de compagnie van kapitein Muller en tijdelijk gedetacheerd naar
Armina onder kapitein Ox toen de opstand plaats vond. Samson Adrichem stamde
van plantage Adrichem aan de Suriname-rivier, waar zijn moeder nog woonde; zijn
vrouw en kind leefden op plantage Waterland. Ook hij was soldaat en kwam een jaar
voor Stoelmans dood (1796?) bij het korps Zwarte Jagers. Hij diende bij kapitein
Muller, maar lag ook op Armina onder kapitein Ox. Hij werd vandaar met een
patrouille naar Muller op Oranjebo gestuurd waar de opstand begon. Samson
Adrichem stierf in de gevangenis tijdens het proces. Mingo Levant van de plantage
Levant aan de Cottica-rivier behoorde ook tot de compagnie van kapitein Muller,
maar lag tijdens de opstand op de post Mapane onder de le luitenant Franke. Hij was
soldaat van het korps Zwarte Jagers en geboren in Suriname. Christoffel Chatillon,
geboren op plantage Groot-Chatillon aan de Suriname-rivier, had daar nog een moeder
en drie zusters. Hij was, evenals de anderen, soldaat in het korps Zwarte Jagers. Hij
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was gelegerd op de post Imotapi onder kapitein Van der Assen, die ten tijde van de
opstand op Oranjebo was.

De verhoren
De verhoren duurden van 5 september tot 22 december 1806, de dag van
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de uitspraak. De executie vond plaats op 27 december 1806. Uit de verhoren wordt
duidelijk dat de ondervragers zich tot doel stelden meer te weten te komen van de
gevangenen dan hun rol bij de opstand van 1805 en de reden van hun komst naar het
plantagegebied in 1806.
Vragen die steeds opnieuw aan de orde komen zijn de volgende. Was er sprake
van een complot? Wie had tot opstand aangezet? Wie waren de
moordenaars/brandstichters? Wat waren hun motieven? Waar hadden de rebellen
zich gevestigd? Wat waren hun verdere plannen? Hoe waren hun relaties met de
Djuka's en met de Boni's? De verklaringen van de gevangenen ontliepen elkaar niet
veel. In het volgende geef ik een samenvatting van hun verklaringen ten aanzien van
genoemde punten. Hierbij ga ik uit van de meest volledige bekentenissen en voeg
afwijkende verklaringen toe.

De opstand van september 1805
Het kwam voor de reconstructie van de opstand goed van pas dat de gevangenen
ieder op één van de militaire posten waar de ongeregeldheden plaatsvonden, aanwezig
waren: Samson Adrichem op Oranjebo, Christoffel Chatillon op Imotapi, Mingo
Levant op Mapane en Damon l'Avontuur op Armina.
De opstand op Oranjebo was het startsein. Samson Adrichem diende onder kapitein
Muller, maar was vóór de opstand gedetacheerd op Armina, onder kapitein Ox. Op
bevel van Ox vertrok Samson met een brief naar Muller op Oranjebo. Met vier
anderen kwam hij daar op donderdag 15 september 1805 aan. Op vrijdag kreeg hij
een brief van Muller voor Ox en de gevraagde monteringsstukken. Muller gaf opdracht
zondag te vertrekken. Samson en de vier andere Jagers verbleven zolang in de
onderkomens van de andere Jagers.
Op zaterdag 17 september om vier uur kwam kapitein Van der Assen van Imotapi
op Oranjebo aan. Om acht uur begon de opstand: Van der Assen werd doodgeschoten
door de Jager Primo Saxen. Daarna werd kapitein Muller aangeschoten en stierf, na
mishandeld te zijn, kort daarna. Samson ontkent daaraan schuldig te zijn en geeft
anderen de schuld. De verklaringen tijdens het derde verhoor, 4 november 1806, van
Pieta van Rustenburg, Mingo Levant en Christoffel Chatillon die ‘in het bos’5. van
de toedracht hoorden en van de huishoudster van Muller die volhoudt dat Samson
Adrichem hem heeft vermoord, doen hem tenslotte tijdens het vierde verhoor op 14
november bekennen: op last van Salomon van het Land6. heeft hij op de wegvluchtende
Muller geschoten. Volgens Muiters huishoudster, de getuige à charge Annaatje van
Aurora van da Costa, zei Samson dat hij Muller een ‘ster op zijn borst’ had gegeven
omdat Muller hem mishandeld had.
Samson Adrichem had kruit en patronen geroofd, had zich met de kleren, de hoed
met veren en de houwer van Muller uitgedost en had aldus in de nacht van zaterdag
op zondag met de anderen gedanst. Op zondagochtend trokken Salomon van het
Land en een aantal (elf) rebellen van Oranjebo en Imotapi, die inmiddels waren
gearriveerd, naar plantage Wolfskamp in de Phiander-kreek, waar de eigenaar Wolff
werd gedood en een aantal slaven meegenomen.
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Na hun terugkomst vertrok het hele gezelschap van Oranjebo richting Armina.
Eén van de rebellen, Quassie Tulpenburg, trok in de nacht van zaterdag op zondag
met een boot met vrouw en kind naar Imotapi, waar hij de wacht over het gebeurde
op Oranjebo vertelde. Hij beweerde op weg te zijn naar plantage Goed Accoord met
vrouw en kind, maar dan terug te zullen keren om met Jagers van Imotapi de
boosdoeners van Oranjebo te bevechten. Hij keert echter niet meer terug.
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Op Imotapi begon de opstand op zondagochtend om vijf uur, nadat de zaterdagavond
daarvoor een aantal Jagers, door Van der Assen van Oranjebo teruggestuurd (dus
vóór hij vermoord was), verteld had wat daar was gebeurd. Zij waren daar dus
kennelijk bij geweest.
De Jager Christoffel Chatillon, één van de vier gevangenen, was bij de opstand
op Imotapi. Bij zijn twee verhoren op 9 september en 21 november 1806 hield hij
vol dat niet hij maar de Jager Reesencrop de commies Koeler had doodgeschoten.
Op de vluchtende blanke sergeant Diet werd geschoten door Nieuwjaar Beekvliet
en Matthijs Rustveld. De huishoudster van Van der Assen, Louisa, werd onder toezicht
gesteld van Jack van de Susanna Theodora, die haar toevoegde: nu hebben ze kapitein
Van der Assen vermoord, hij heeft mij veel kwaad gedaan (Jack was door hem naar
Paramaribo gestuurd om gestraft te worden) nu neem ik jou mee naar het bos, jij
moet mijn wijf worden.
Van de moord op Koeler werd Christoffel beschuldigd door diens huishoudster,
Sybille van Transkorsky, die op 17 september 1805 verklaarde dat Christoffel bij
het lijk van Koeler stond. Zij vluchtte naar de waterkant, maar Christoffel haalde
haar terug en zei: jij bent nu mijn wijf. Volgens Christoffel heeft zij zich vergist: niet
hij maar Reesencrop stond daar en deze had verklaard Sybille tot zijn wijf te willen
maken en had een jongetje, Capitaal, mee willen nemen. Het eerste ging niet door:
na haar bezittingen geplunderd te hebben zag hij van Sybille af, die zich vervolgens
verborg in de nok van het officiershuis waar Louisa, de huishoudster van Van der
Assen, met haar kinderen zich bevond.
Als de rebellen tenslotte vertrokken zijn, vlucht Sybille samen met Louisa en
anderen in een korjaal. Louisa vertelde op 20 september 1805 dat zij op die
zondagochtend om vijf uur door geweerschoten werd gewekt, hoorde roepen ‘kies
hem, kies hem’ (grijp hem, grijp hem). Door het raam zag ze Jagers sergeant Diet
nalopen (hij werd door Jacob Moeitekommer gedood).7. Louisa moest binnen blijven,
de Jager Jekje werd op wacht gezet. Baron van het Land kwam patronen, opeisen.
Louisa beweerde dat ze die niet kon geven en wilde op de knieën vallen. Baron hield
haar tegen, dat mocht niet want zij was blank (mulattin) en hij zwart. Maar andere
Jagers kwamen binnen, roofden kruit en wat van hun gading was, verscheurden
papieren en gooiden de snippers in de rivier. De Jagers verklaarden haar, Louisa,
niets te zullen doen, ‘zij had goed met hen geleefd’, en beloofden haar een korjaal
te laten om weg te komen. Dit in tegenstelling tot ‘de meid van Muller’ (Annaatje),
die zij mee zouden nemen (wat niet gebeurde). Daarna verdwenen de Jagers. Louisa
pakte zoveel mogelijk spullen bij elkaar. Sybille kwam uit de nok van het dak
tevoorschijn en zij vertrokken tenslotte met z'n negenen in een korjaal. Zij meldden
zich bij kapitein Einig, waar de heer Eizing(?) van Capotrica hen kwam ophalen en
naar Paramaribo bracht.
De leider van de opstand was Baron van het Land. De muiters trokken naar
Oranjebo. Daar deed Christoffel met elf anderen mee aan de tocht naar plantage
Wolfskamp.
De opstand op de post Mapane begon op 18 september 1805. Hieraan deed Mingo
Levant mee, een Zwarte Jager die onder kapitein Muller diende, maar op Mapane
was gestationeerd onder 1e luitenant J.H. Franke.
Op 18 september was de Jager Beekenhorst met drie commandonegers, waaronder
Priezatie van plantage Hazard, later getuige à charge, naar Imotapi gestuurd om hen
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om te wisselen voor andere. Hij kwam echter niet verder dan de ‘houtgrond van D.G.
Lutz’ waar hij hoorde van het gebeurde op Oranjebo en Imotapi. Hij keerde terug
naar Mapane. De Jagers trokken en masse naar Franke om opheldering, maar deze
wist nog van niets, zei de berichten niet te geloven en raadde de mannen aan zich
als soldaten te ge-
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dragen die hadden gezworen trouw te zijn en het land te zullen verdedigen.
De verontruste Jagers meenden dat het kwaad dat hun makkers hadden gedaan
aan hen gewroken zou worden, maar Franke verzekerde hun dat zij integendeel voor
hun trouw beloond zouden worden. Volgens Priezatie trok hij hierbij een haar uit
zijn hoofd, ‘zeggende zo waar als hij dit haar uit zijn hoofd hadde gehaald, hij instond
dat zij voor niets te vrezen hadden’. De Jagers, bij monde van October Jagerswoud,
verklaarden niet te geloven dat Franke de macht bezat hen tegen straf te beschermen,
ook al bedoelde hij het goed. Zij trokken zich terug voor overleg. Mingo Levant
stond buiten op wacht, terwijl de Jagers overlegden onder leiding van Basta
Frederiksburg en Soleiman van het Land. Om vier uur 's middags overvielen zij de
officierswoning, roofden ammunitie en drank en trokken zich schietend terug in het
bos. Na korte tijd kwamen zij terug en bezetten de officierswoning. Basta
Frederiksburg dreigde Franke dood te schieten, maar dat werd verhinderd. Volgens
Mingo Levant door hemzelf. Weer trokken ze zich terug, na Franke verzekerd te
hebben dat hem geen blaam trof, maar Muller en Van der Assen wel. Hierna komen
zij opnieuw terug naar de post. Franke was ondertussen gevlucht. Onder leiding van
October Jagerswoud werden alle gebouwen in brand gestoken en nu trokken ze
voorgoed weg, richting Marowijne, met Quassie Beaumont als gekozen aanvoerder.
Na anderhalve maand gezworven te hebben ontmoetten ze een patrouille van de
rebellen die hen in korjalen naar Pori Gudu bracht. Daar dronken zij ‘zweri’ met de
anderen.8. Volgens Mingo Levant waren zij met achttien personen, waaronder minstens
één vrouw (van Basta Frederiksburg), die op de tocht verdronk.
Franke, de sergeant J. Smit en Truy pakten na de eerste aanval van de rebellen
hun boeltje en verborgen zich in de buurt van de post. Twee commandonegers,
Priezatie van Hazard en Jeannetti van De Dageraad, voegen zich bij hen. Toen de
rebellen de huizen in brand hadden gestoken - ‘uitgezonderd het gemakhuisje’ werden de vluchtelingen bang door het schijnsel van het vuur ontdekt te worden en
trokken verder het bos in. Ze kwamen na ‘veel vermoeienis en ongemak’ op de
plantage Auca aan.
Ook over de opstand op de post Armina (Tapudam) legden de gevangen rebellen
verklaringen af. Op Mingo Levant na waren zij betrokken bij de opstand op die post:
Samson Adrichem, Christoffel Chatillon en Damon l'Avontuur. De opstand op Armina
begon op 21 september 1805, toen de rebellen van Oranjebo en Imotapi na drie
nachten trekken door het bos aldaar aankwamen.
Bij aankomst op Armina loste Samson een schot. Ouassie Marowijne kwam naar
hen toe en zei hun ter plekke - even buiten de poort - te blijven tot zij een schot
hoorden. Alleen Samson ging mee om de brief van Muller aan Ox te brengen. Op
bevel van Quassie Marowijne zweeg hij over het voorgevallene. Quassie loste een
schot op Ox, die de brief stond te lezen, waarop de rest van het wachtende gezelschap
kwam aanzetten. Inmiddels had Quassie de aanwezige Jagers op de hoogte gesteld
en gezegd dat het nu hun beurt was. De opstand werd nu algemeen. Na Ox werd de
dokter neer geschoten door Mingo Spier ingshoek. Baron van het Land stak de
gebouwen in brand. Alle 22 op Armina aanwezige Jagers deden mee behalve
Belizarius, die het bos invluchtte. Dit, nadat hij Ox van de plannen tot opstand op
de hoogte had gesteld. Ox geloofde hem niet, temeer daar Quassie Marowijne
verklaarde dat hij loog. Belizarius werd voor dit verraad hardhandig afgerost en
vluchtte, toen de schoten begonnen te vallen.
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Na de opstand bleven de rebellen nog één nacht op Armina, trokken toen de rivier
over naar de Franse kant, waar zij ook een nacht bleven. Daarna trokken zij naar
Feti-Tabbetje, waar ze twee weken bleven, nieuwe korjalen maakten en kost haalden
van de gronden om Armina. Van die post werden zes commandoslaven meegenomen.
Tot hun verblijf op Feti-Tabbetje
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hadden de rebellen, volgens de verhoorden, nog geen contact gehad met de Djuka's
of de Boni's. Ze hadden inmiddels wel hoofden gekozen: Quassie Marowijne, Andries
Zonnebloem, Hendrik Brouwerslust, October Jagerswoud en Baron van het Land.
Bij aankomst op Pori Gudu werd Andries Zorgvliet tot opperhoofd gekozen.
Christoffel Chatillon verklaarde dat de opstand op Armina al aan de gang was toen
hij aankwam. Wel had hij meegeholpen de post in brand te steken. Veel meer had
hij niet over deze zaak te vertellen. Damon l'Avontuur, gelegerd op Armina, vertelde
dat de teruggekeerde patrouille had geroepen: we doe fo we caba na doro, we kiessio
massa Muller en Willem kaba (we hebben het gedaan, we zijn terug, we hebben
meneer Muller en Willem - = Van der Assen - gedood). Daarop sloegen de Jagers
van Armina aan het muiten, ook Damon l'Avontuur. Quassie Marowijne schoot op
luitenant Ox, die Mullers brief stond te lezen en verwondde hem. Damon schoot hem
dood (dit bekende hij pas in zijn laatste verhoor, na de beschuldigingen van Samson
Adrichem). Het lijk van Ox werd begraven, dat van de eveneens doodgeschoten arts
werd in de rivier gegooid. Het moorden en plunderen geschiedde volgens Damon
onder aanvoering van Salomon van het Land.
Op de derde dag na de opstand vertrokken zij met medenemen van wapens,
ammunitie, vijf draaibassen (kleine kanonnen) en zes commandoslaven, waarvan er
één ontvluchtte.

Aanval op Armina 6 november 1805
De rebellen vestigden zich met toestemming van de Djuka's op Pori Gudu. Van daar
uit vielen zij op 6 november 1805 de inmiddels weer herstelde post Armina aan. Aan
deze overval deden Samson Adrichem, Christoffel Chatillon en Damon l'Avontuur
ook mee. Mingo Levant van Mapane niet, maar hij wist ervan: hij noemde behalve
de leider, Baron van het Land, de namen van 41 deelnemers.
Samson Adrichem gaf als reden van de aanval op dat zij bevreesd waren dat een
patrouille hen van daar uit zou kunnen aanvallen. Volgens hem waren er 45 man bij
betrokken. Hij kreeg een schampschot op de schouder en kreeg van Baron van het
Land de opdracht met twaalf commandoslaven terug te gaan naar Pori Gudu. Alle
twaalf liepen weg. De zieke Pieta van Rustenburg was met andere commandoslaven
al eerder weggebracht door Andries Zonnebloem. Bij de aanval vielen drie doden:
Isaak Charlottenburg, Civilus van het Land en Champagne Abrams. Er waren vijf
gewonden: Samson zelf, Salomon van het Land, Kees Cock, Primo Saxen en William
Domburg. Na de aanval trokken zij naar Feti-Tabbetje en waren na anderhalve week
weer terug op Pori Gudu.
Damon l'Avontuur noemde een aantal van ongeveer 40 aanvallers. Hij ontkende
eerst, maar gaf na confrontatie met Samson Adrichem toe de Engelse schildwacht
te hebben doodgeschoten, maar zou hem niet het hoofd hebben afgehouwen. Hij
hield vol de officier Soek niet dodelijk geblesseerd te hebben.
Pieta van Rustenburg die bij de aanval gevangen genomen werd vertelt het
volgende. Hij was na de opstanden met een aantal commandoslaven onder majoor
Roepel Imotapi en Oranjebo gaan bevoorraden. Daarna trokken ze door naar Armina,
waar hij meehielp nieuwe huizen te bouwen, alsmede verblijven voor Engelse en
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koloniale Jagers en voor Engelse troepen, en een magazijn en een gemakhuisje voor
de officieren. Pieta werd ziek en Roepel vertrok zonder hem mee te nemen. Tijdens
de aanval werd hij met tien andere commandonegers door Samson Aorichem in het
bos gevangen gehouden. De andere slaven konden vluchten,9. de zieke Pieta niet. De
terug-
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trekkende rebellen namen hem mee naar Feti-Tabbetje. Na dreigementen de zieke
Pieta terug te sturen, werd hij toch meegenomen naar Pori Gudu, na verklaard te
hebben dat hij ‘niet als een slechte maar als een goede neger’ behandeld moest
worden. Na drie dagen en nachten kwam het gezelschap op Pori Gudu aan, waar de
commandonegers ‘zweri’ moesten drinken: weglopen zou sterven betekenen, bij
gevangenname mochten zij niets van hun verblijfplaats vertellen. Pieta zinde niettemin
direct op vlucht, maar bouwde in afwachting en om vertrouwen te wekken een huis
voor zichzelf.
Op zekere dag kwam de Jager Frederik Bramm van een patrouilletocht terug met
zeven weggelopen slaven, die hij in het bos was tegengekomen en die zich bij hen
wilden aansluiten. Frederik mocht over hen beschikken als ‘zijn slaven’. De slaven,
die afkomstig waren van de plantage Concordia aan de Boven-Commewijne,
beweerden dat daar nog slaven waren die ook wilden vluchten. (Het waren ‘sibi's’,
dat wil zeggen slaven die met hen op het zelfde schip uit Afrika naar Suriname waren
vervoerd. Dat zou erop kunnen wijzen dat het allen ‘zoutwaternegers’ waren, geboren
in Afrika).) De kans hun aantal uit te breiden en meer slaven ter beschikking te hebben
deed de Jagers besluiten een patrouille uit te zenden om hen op te halen.
Pieta van Rustenburg zag zijn kans waar en bood aan de groep te vergezellen,
aangezien hij die streek kende en dan tevens zijn bezittingen kon ophalen. Dit werd
aanvaard. Met hem mee gingen Damon l'Avontuur, Christoffel Chatillon, Mingo
Levant en Samson Adrichem. Het vijftal dronk ‘zweri’, waarbij zij elkaar trouw
zwoeren. Van het eiland Boni Doro of Mooi Santi in de Marowijne-rivier staken ze
het bos in, richting Oranjebo, na hun korjalen te hebben doen zinken en op een
herkenbare plek leeftocht en bagage te hebben verborgen om die bij terugkeer op te
halen. Na drie dagen lopen kwamen ze bij de Peninica-kreek, die ze overstaken. Bij
‘een zekere swamp of creecq’ scheidden Damon l'Avontuur en Mingo Levant zich
af van de drie overigen, die eerst nog wat wilden vissen. Damon en Mingo gingen
verder en kwamen uit bij de plantage Carawassibo. Mingo liet zijn geweer bij Damon
en stak over naar de plantage, naar zijn zeggen om zich over te geven. Hij werd door
de slaven aangehouden en aan de directeur overgeleverd en naar Paramaribo
afgevoerd.
Damon, die Mingo niet terug zag komen, begroef diens geweer, stal een korjaal
en plantage Appecappe en zakte de Commewijne af naar plantage Rustenburg om
Pieta te zoeken. Daar werd hij gevangen genomen door de plantageslaven en eveneens
naar de stad gebracht. De drie anderen kwamen twee dagen later via Imotapi bij de
plantage Goed Accoord uit. Hier stal Pieta een korjaal en bracht daarmee de twee
anderen naar zijn oude plantage Rustenburg. Pieta liet de twee Jagers verborgen in
het bos achter en nam hun geweren (waarvan hij intussen het kruit al had natgemaakt)
mee. Hij stalde de geweren in zijn huis (zijn vrouw was afwezig). Daarna ging hij
weer terug naar de Jagers om de korjaal te verbergen en vertrok opnieuw naar
Rustenburg, waar hij met de geweren, begeleid door de ‘wachtneger’ Thomas, naar
de directeur Casper Lodewick stapte. Deze droeg hem op de rebellen naar Pieta's
negerhuis te brengen. Dit gebeurde. De niets vermoedende Jagers legden zich te
slapen, Pieta liet zijn huis omsingelen en wekte hen. Ze werden gevangengenomen
en eveneens naar Paramaribo gestuurd. De vier werden in het Fort Zeelandia in de
boeien geslagen.
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Was er sprake van een complot?
De vraag wat de beklaagden over een eventuele samenzwering wisten en wie daarvan
dan de leiders waren, werd steeds opnieuw en in andere vormen gesteld.
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Christoffel Chatillon zei daarvan niets te weten of te hebben gehoord, ook niet van
eerder of later gezworen eden van trouw. Vooral dat laatste is onwaarschijnlijk, maar
hij bleef bij zijn verklaring.
Mingo Levant weet alleen te melden later (op Pori Gudu, waar de groep uit Mapane
aankwam) gehoord te hebben, dat een plan tot de opstanden op Armina was ontworpen
door Andries Zonnebloem en Baron van het Land. Verder dat Samson Adrichem
tijdens de patrouille naar Oranjebo tegen Primo Saxen had gezegd dat ‘de zaterdag
daaraan volgende hun voornemen moest worden volvoerd’. Primo Saxen had dit
vervolgens aan korporaal Quassie Tulpenburg overgebracht.
Samson Adrichem ontkent eerst er iets van te weten, maar geeft later toe gehoord
te hebben dat Andries Zonnebloem en Baron van het Land hun plan bespraken het
bos in te gaan, vooral om de mishandelingen van kapitein Muller. Ook Quassie
Marowijne was van de plannen op de hoogte. Verder zou ook Quassie Tulpenburg
erbij betrokken geweest zijn: dit bleek uit een opmerking van Andries Zonnebloem
die, sprekend over Tulpenburgs verdwijning na op Oranjebo met alles te hebben
meegedaan, vaststelde: of hij terugkomt of niet, hij zal sterven want hij heeft ‘zweri’
gedronken. Tenslotte beschuldigde hij ook zijn medegevangene Damon l'Avontuur
ervan van de plannen op de hoogte te zijn geweest.
Damon l'Avontuur wist er wat meer over te vertellen. Andries Zonnebloem zou
al met plannen rondgelopen hebben ‘ten tijde van Stoelman’ (in de negentiger jaren)
en ze langzamerhand hebben doorverteld aan vertrouwde vrienden: Achilles, Brutus
en Claudius van het Land en Quassie Marowijne. De laatste betrok Samson Adrichem
erbij en die twee samen Salomon van het Land en Primo Saxen op Oranjebo. Deze
vertelden het aan Baron van het Land, die weer terug rapporteerde aan Andries
Zonnebloem. Zo was de zaak dus rond. Complotteurs volgens Samson Adrichem:
1. Andries Zonnebloem, 2. Baron van het Land, 3. Quassie Marowijne, 4. Quassie
Tulpenburg, 5. Samson Adrichem, 6. Damon l'Avontuur, 7. Primo Saxen. Volgens
Damon l'Avontuur ook nog: 8. Achilles van het Land, 9. Brutus van het Land, 10.
Claudius van het Land, 11. Salomon van het Land en 12. Neptunus Hamburg.
De conclusie van de Raad Fiscaal, dat het voorgevallene op Oranjebo, Imotapi,
Mapane en Armina bijna gelijktijdig was als gevolg van een tevoren ontworpen plan,
lijkt wel juist te zijn. Damon l'Avontuur vertelde nog dat de hoofden van het plan
een bloedeed hadden gedronken. Hoewel hij dat niet vermeldt moet ook hij, als
kenner van het plan, in een vroeg stadium ‘zweri’ hebben gedronken.
Opvallend is, dat allen verklaren in eerste instantie niet te hebben willen moorden
en dat ook de hoofdcomplotteurs dat niet wilden. Het doel was onder druk van de
blijkbaar zeer gehate kapitein Muller weg te komen. Dat nam niet weg dat de opstand
snel uit de hand liep.

De rebellen, de Djuka's en de Boni's
De ondervragers van de vier gevangen rebellen en van Pieta van Rustenburg waren
bijzonder geïnteresseerd in de relaties van de Zwarte Jagers met de Marrons. Het feit
dat deze hen hadden ontvangen en weigerden hen uit te leveren verontrustte de
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regering zeer. Aangezien de verklaringen elkaar weinig ontlopen, volgt hier een
samenvatting.
Na de opstand hadden de rebellen zich op Feti-Tabbetje teruggetrokken. Tot dat
ogenblik hadden zij geen contact gehad met de Marrons. Tijdens hun verblijf van
drie weken hadden zij korjalen gemaakt en voedsel opgehaald van de kostgronden
om Armina. Intussen reisde Quassie Marowijne
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met Damon l'Avontuur naar de Djuka's. Over de onderhandelingen daar wordt niets
vermeld, maar uit het vervolg blijkt dat de Djuka's hun toestonden zich in hun gebied
te vestigen en wel op Pori Gudu. Zij kregen ongeveer dertig korjalen mee (wie die
bemanden is niet duidelijk, waarschijnlijk deels Djuka's). De Jagers bouwden huizen
en legden kostgronden aan. Voorlopig konden ze voedsel en benodigdheden krijgen
van de Djuka's, tegen betaling van geld of arbeid. Het Grootopperhoofd Bambi (en
het mede-opperhoofd Toni) kregen geschenken: kleren en twee slaven.
Van de aanval op de herstelde post Armina schijnen de Djuka's noch de Boni's op
de hoogte te zijn geweest: de Jagers hadden doen weten te gaan spioneren. Nadat de
groep zich voorgoed op Pori Gudu gevestigd had en begonnen was huizen te bouwen
en kostgronden en versterkingen aan te leggen, werd zij door een officiële delegatie,
aangevoerd door het Grootopperhoofd Bambi, bezocht. Dit bezoek vond naar schatting
eind 1805 of begin 1806 plaats. Bij die gelegenheid stelde Bambi de voor waarden
waaronder de Jagers op Pori Gudu konden blijven en bescherming genieten van de
Djuka's: 1. zij dienden Bambi als hun Grootopperhoofd te aanvaarden; 2. zij mochten
niets tegen de blanken ondernemen zonder diens toestemming; 3. zij mochten zich
niet op de dorpen der Djuka's vestigen; 4. als ze iets nodig hadden moesten ze dat
laten weten, dan zou hen dat gestuurd worden; 5. ze dienden zich ‘van alle gift te
ontdoen’, dat wil zeggen het beoefenen van zwarte magie werd hun verboden. Dit
verdrag werd bevestigd met de eed der Marrons: het drinken van de ‘zweri’. Hiermee
werd vastgelegd dat verbreken van het verdrag, of het verraden van hun
verblijfplaatsen met de dood gestraft zou worden (dit hield ook dood door
bovennatuurlijke krachten in). Zowel Bambi en zijn notabelen als de hoofden der
Jagers namen aan dit ceremorneel deel. Ook de overige Jagers en de aanwezige
commandonegers en slaven werden, aan de ‘zweri’ onderworpen.
Bambi bracht de groep op de hoogte van het feit dat de regering hem een brief had
gestuurd waarin hem verweten werd dat de rebellen bij hem verbleven. Bambi had
dit ontkend. In zijn visie betekende hun vestiging op Pori Gudu niet dat ze ‘bij hem
verbleven’. De regering had bovendien een premie gesteld op het hoofd van de
rebellen: f 1000,- voor de moordenaars van blanken, f 500,- voor de anderen. Het
werd (de hoofden van) de rebellen toegestaan Djuka vrouwen te hebben, echter de
vrouwen dienden naar Pori Gudu te komen.
Djuka's en Jagers waren ervan overtuigd dat de blanken het leger tegen hen zouden
willen inzetten. Berichten van Djuka's die uit Paramaribo terugkeerden bevestigden
dit. Echter de blanken wisten met waar de rebellen zich ophielden. De Jagers, bij
monde van Salomon van het Land, legden Bambi hun plan voor een tocht te
ondernemen naar de houtplantage Worsteling Jacobs aan de Suriname-rivier, waar
zij hoopten ammunitie en wapens te vinden. Bambi was hier beslist tegen: Djuka's
die naar de stad gingen, moesten langs dat deel van de rivier en twee zonen van
Bambi waren nog niet uit de stad teruggekeerd. Bij een aanval zouden de Djuka's
verdacht worden van medeplichtigheid. De Jagers moesten nu eerst maar eens
afwachten of de blanken in staat bleken hen aan te vallen. Mocht dat zo zijn dan
zouden de Djuka's hen te hulp komen. Bambi zette zijn verbod kracht bij door te
stellen dat als zij er zich niet aan hielden, hij de blanken van hun verblijfplaats op
de hoogte zou stellen. De Jagers legden zich bij het verbod neer. Bambi stelde nog
eens vast dat, als zij zich aan zijn woorden hielden, hij hen niet zou laten vangen.
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Immers, stelde hij bitter vast, hij had vele Boni's aan de blanken overgeleverd maar
had daar tot nog toe niets voor ontvangen! (De Groot, 1981).
De relaties tussen de Jagers en de Boni's, waarover de blanken zich ook zorgen
maakten, bleken in de besproken periode (september 1805 -
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augustus 1806) summier te zijn geweest. Een delegatie van ruim twintig Boni's onder
leiding van Agossu voer langs op weg naar Granman Bambi en deed op de terugweg
Pori Gudu aan. Waarschijnlijk was dit omstreeks eind 1805 - begin 1806. Agossu
zou, volgens Pieta van Rustenburg, tegen Bambi gezegd hebben: ik heb geen
vriendschap met jullie willen maken omdat jij mijn vader hebt gedood, maar dit is
nu lange jaren geleden, ik zal het nu doen, temeer omdat jij met de lieden van het
Vrijkorps hebt vrede gemaakt.10. De Jagers en de Boni's ‘dronken geen zweri’, want,
meenden ze, dat was al door beide partijen met Bambi gedaan. Bovendien had Bambi
dat de Jagers verboden.

De bestraffing
Nadat de beklaagden aldus van begin september tot eind november ieder drie of vier
maal verhoord waren, ‘vrijwillig en buyten pijn en banden’, kregen ze nog voor het
laatst gelegenheid iets tot hun ontlasting te zeggen. Daarna volgde het requisitoir en
de uitspraak op 22 december en de executie op 27 december. Gedurende die gehele
periode trad A.J. Comvalius als beëdigd vertaler op: de Jagers, maar ook de meeste
getuigen spraken en verstonden geen nederlands. Zij konden ook niet schrijven en
tekenden met een kruis. Zij behoorden niet tot een christelijke kerk. De ondervragers
kenden het Sranantongo niet of niet voldoende. Mingo Levant geeft toe zijn straf
verdiend te hebben. Hij biedt aan om als gids mee te gaan om de rebellen op te zoeken
en zegt hen met list te kunnen helpen vangen. Hij zal gerust sterven als de aanvoerders
van de rebellen vóór hem gestraft zouden worden. Samson Adrichem erkende (vóór
hij in de gevangenis stierf) ook, de zwaarste straf te hebben verdiend en heeft alleen
nog toe te voegen dat de rebellen, als zij noren dat hun kameraden gevat zijn, de
Lawa zullen optrekken (dit bleek niet het geval te zijn). Christoffel Chatillon biedt
ook aan als gids te dienen bij een patrouille naar de rebellen.
Requisitoir en uitspraak. Op 22 december 1806 houdt Josua Lolkes, provisionele
eerste Raad Fiscaal R.O. voor het Hof van Politie en Criminele Justitie zijn requisitoir
en stelt zijn strafeis aangaande Damon l'Avontuur. Dit betoog is hier als voorbeeld
genomen. Behalve de samenvatting over de begane daden van de beschuldigden die
aan het requisitoir voorafgaat, volgt de rest van het betoog steeds in vrijwel dezelfde
bewoordingen:
(dat) hij beklaagde en gedetineerde neevens de andere rebellen schuldig
zijn aan het meede beramen en samenspannen van en tot. ondernemingen
tot het afloopen en destrueren van plantagieën en dus tot volkoomen
vernieling ware het mogelijk van het land waarin hij beklaagde en
gedetineerde geboren is en als gezegd moeder, broeder en zusters hebbende
tot het selven de nauwste en meest teederste gevoelens te moeten koesteren
... Zo meede dat alle deze verdervelijke misdaden door hem beklaagde en
gedetineerde zijn begaan en gepleegd zonder daartoe op eenigehande te
zijn geprovoceerd ... in summa dat hij beklaagde en gedetineerde is een
voorwerp van het snoodste en booswaardigste caracter aan welke
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gruwelijke bedrijven andere boosdoeners ten afschrik en voorbeelden op
de strengste ... behooren te worden gestraft ...
De Raad Fiscaal merkt op dat hij recht doet ‘uit naam ende van weegens zijne
majesteit George de Derde, Koning van het Vereenigde Rijk van Groot
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Brittagne en Ierland’. Hij meent dat de Hoven met hem van mening zijn (‘indien
geene andere reedenen hier tusschen beiden kwamen’) dat men zich ‘gewisselijk tot
de langdurigste, schandelijkste en meest smertelijke straffe des doods zoude mogen
en moeten bepalen’. Echter, hij is ‘door hier onnoodig te melden reedenen’ in zijn
keuze beperkt en er blijft hem niets anders over dan veroordeling tot de ‘straffe des
koordes’.
De Raad Fiscaal was duidelijk geïrriteerd dat hij in zijn strafmaat beperkt werd
door de besluiten van koning George III waardoor ‘andere redenen hiertussenbeide
kwamen’. De ook door de Engelsen als barbaars en gruwelijk beschouwde straffen
aan slaven en Marrons uitgedeeld, waren onder hevig protest van de Hoven van
Politie en Justitie door Hughes verboden. Toch blijkt het mogelijk er nog het een en
ander aan toe te voegen: de Jagers dienen, alvorens te worden gehangen, uit de staat
van vrije - als Zwarte Jager - terug te keren tot die van slaaf. Hun executie zal dan
uitgevoerd worden:
ter plaatse waar men slaven straft ... om aldaar aan de daar opgerigte galge
met den koorde te worden gestraft, dat er den dood na volge, voorts het
hoofd en beide handen met een bijl afgehouwen, te zaamen in een yzeren
kooij op een hooge staak of paal te worden geplaatst tot dat dezelve door
de lucht en voogelen des hemels zullen zijn verteerd, wijders het cadaver
op een houten stapel gelegd en door den vuure tot assche verbrand.
En tenslotte ‘wordt beklaagde en gedetineerde gecondamneerd in de kosten van het
proces en van de justitie’ (sic). Vóór de uitvoering van de straf werd het betoog van
de Raad Fiscaal verkort samengevat nog eens in de ‘neger Engelse taal’ door de
beëdigde vertaler A.J. Comvalius aan de veroordeelden voorgelezen op de dag van
de executie: 27 december 1806.
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Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Een Korps Jagers bestaande uit blanken werd in 1786 opgericht, als onderdeel van de Militie.
Niet andersom, zoals Wolbers (1861: 322) meldt.
Mijn dank aan Jan Blom, die de microfilms van de protocollen afschreef.
In de protocollen Aucaners of Aucaanders genoemd.
D.w.z. na hun vertrek uit Armina.
Slaven die aan plantages van de Geoctroyeerde Sociëteit hadden behoord, kregen als achternaam
‘van het Land’.
Moeitekommer is waarschijnlijk een vervorming van de naam van de plantage Moed en Kommer.
‘Zweri’ of ‘sweri’: een eed waarbij de partijen ter bezegeling wat bloed mengen met witte klei,
kruiden en drank en van dat mengsel drinken.
Volgens Christoffel Chatillon vier van de twintig man.
Bambi had in 1793 Agossu's vader Boni omgebracht, in de orale traditie van de Djuka's leeft
het herstel van de vrede als ‘niet lang na die gebeurtenis’ voort (Hoogbergen, 1985: 371).
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Het bos en de geschiedenis van Suriname
F.C Bubberman
Nog steeds is Suriname voor ruim 90 % bedekt met een of andere vorm van opgaand
bos. Logisch dus, dat voor het grootste deel van Suriname's binnenland de term ‘bos’
een aanvaardbare kenschets is.
Dit bos behoort klimatologisch tot het Tropisch Regenwoud, waarvan de omvang
mondiaal helaas alleen maar afneemt. Een weinig opwekkende constatering, omdat
het tropisch regenbos door zijn langdurige, over meer dan 60 miljoen jaar verlopende
ongestoorde ontwikkeling is uitgegroeid tot het meest gedifferentieerde en dus
geslaagde ecosysteem dat de natuur ons biedt. Waar is er voor een optimaal aantal
individuen van zoveel verschillende levensvormen al zo lang een plaats onder de
zon? Een zeer gevarieerde samenleving dus, het tropisch regenbos, waarvan nog bij
lange na niet alles bekend is of onderzocht. Daardoor behoorlijk stabiel en
evenwichtig, is zij echter tegelijkertijd ook gevaarlijk gevoelig voor verstoring, als
die maar giftig en langdurig genoeg is. Gelukkig, dat Suriname deel uitmaakt van
het grotere Amazonië, dat mondiaal gezien nog het minst is aangetast, omdat de
mens daar pas zo laat in doordrong. Een natuurlijk paradijs nog, met meer dan 1000
verschillende bóómsoorten.

De mens en het bos in Suriname
In Suriname heeft in de loop der geschiedenis het bos zijn conserverende functie
kunnen behouden tot nu toe, met het gevolg dat juist daar bijna alle stadia van de
relatie bos-mens naar mens-bos nog aanwezig zijn. Echt oerwoud in de strikte zin
van het woord bestaat eigenlijk niet (meer). Ook in Suriname slaat het begrip
‘oerwoud’ op (tropisch regen)bos, waarin de mens een meer of mindere sterke en,
naar steeds meer blijkt, zichtbare invloed heeft (gehad).

Het hoger gelegen land
Zoals gezegd heeft het Surinaamse bos zich dus over vele miljoenen jaren, zonder
de mens nog, kunnen ontwikkelen tot het uiterst gevarieerde en daardoor tegelijk
stabiele èn gevoelige ecosysteem dat het thans nog gelukkig grotendeels is. Bij de
vroegste aanraking met dit gebied, vermoedelijk langer dan 8000 jaar geleden, zal
de mens als primitieve jager/verzamelaar slechts hebben bijgedragen aan de
vervolmaking van het ecosysteem. Hoogstens aan de randen van dit primaire bos
kon hij zich duidelijker manifesteren, zij het vanuit een zeer ondergeschikte positie.
Immers, de verspreide door natuurlijke oorzaken gevormde bosloze (gras)gebieden,
de savan-
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nen, boden ideale jachtvelden welke door het gebruik van vuur konden worden
bestendigd. Het zogenaamde Sipaliwini-complex in het uiterste zuiden van het land,
gekenmerkt door uit flint geslagen werktuigen, getuigt daarvan.
Anders werd het toen de mens via een systeem van begunstiging van onontbeerlijke
natuurlijke gewassen - men denke daarbij aan het kostbare Pijlriet (Gynerium
sagittatum) voor de jacht - overging tot primitieve landbouw in de vorm van steeds
wisselende kleine opengekapte akkers, de kostgrondjes, een systeem dat nog steeds
bestaat. Juist het bos had voor deze vorm van landbouw de voorkeur vanwege de
aanvankelijke vruchtbaarheid. Deze wissel-landbouw, waarvan de introductie in
Suriname alweer rond 3000 jaar achter ons gedacht wordt, begon het bos wezenlijk
te beïnvloeden, met name op het stuk van:
- De soortensamenstelling.
Enerzijds kregen lichtlievende soorten, die voor hun kieming persé voldoende
licht behoeven, een kans, kien denke daarbij onder meer aan soorten als
Kankantri (Ceiba pentandra) en Kopi (Goupia glabra), die gebruik konden
maken van de tijdelijke lichtstelling op akkers en woonplaatsen (afb. 1).
Anderzijds konden ook schaduwverdragende soorten zich begunstigd weten als
hun vruchten eetbaar bleken. Voorbeelden: Rode Jokus (Hymenaea courbaril)
en de Awarapalm (Astrocaryum vulgare) welke laatste zelfs een verrassend
betrouwbare indicator is gebleken. Echter, de verschijningsvorm van het bos is
hierdoor nog niet echt aangetast.
- De verschijningsvorm.
Het totaalbeeld van het bos is zichtbaar gewijzigd, zoals ook uit luchtfoto's
duidelijk blijkt. Men ziet het secundaire bos van vroegere opengekapte
kostgronden duidelijk afgetekend tegen het omringende primaire bos. Een
bijzonder element hierbij vormen de overal aangetroffen Bamboeveldjes. Deze
met de lage Amerikaanse Bamboesoort (Guadua sp.) begroeide en steeds met
potscherven samengaande veldjes zijn vermoedelijk het best te omschrijven als
‘fossiele’ kostgronden, omdat de zeer dichte Bamboevegetatie, hoe dan ook
daar terechtgekomen, de ontkieming van hogere planten onmogelijk maakt door
het gebrek aan licht (afb.2).
Het is gebleken dat deze (sub)permanente bosveranderingen zo mens-gebonden zijn
dat ze een toenemende rol spelen bij het archeologisch en historisch onderzoek. Zo
zijn militaire kunstwerken uit de vroeg-koloniale periode, zoals het bekende vele
kilometers lange Cordonpad, nog steeds zichtbaar omdat de vegetatie ter plaatse,
vooral ook door het bijbehorende graafwerk, is gewijzigd. Zelfs ruimtelijk beperkte
activiteiten als ten behoeve van de goudwinning rond de laatste eeuwwisseling zijn
nog herkenbaar aan de afwijkende vegetatie die op het omgewoelde terrein een kans
kreeg. Geomorfologisch gesproken nietige fenomenen, als het graafgebied waar een
eens veelbelovende stoombaggermolen het laatst bezig was geweest, waren aldus
terug te vinden (afb.3).

De laaggelegen natte gebieden
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De hoge (grond)waterstand in slecht gedraineerde en/of laaggelegen terreinen heeft
een beperkende invloed op de soortensamenstelling van de betreffende bossen
vanwege het gebrek aan zuurstof. In zo'n moerasbos worden aan de planten hoge
eisen gesteld wat betreft hun tolerantie voor uitersten. Dit bos is daarom veel minder
gedifferentieerd en dus minder stabiel dan het hooglandbos. Ingrepen in de
grondwaterstand door ophoging en/of drainage van het terrein hebben dan ook direct
zichtbare gevolgen
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Afb.1. Vooral indirect had de mens al vroeg invloed op het tropisch regenbos, omdat door zijn
activiteiten bepaalde houtsoorten begunstigd werden, zoals deze tenminste 300-jarige Kankantri in
het westen van Suriname, die als lichtlievende houtsoort slechts kon opgroeien waar het oorspronkelijke
bos verstoord was.
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Afb.2. Een met lage Amerikaanse Bamboe begroeid veld (centrum afbeelding) omringd door opgaand,
overigens ook danig verstoord bos in het onbewoonde westen van Suriname, Een ‘fossiele’ kostgrond!
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en ook hier liet de mens al heel vroeg zijn sporen achter. Duidelijk herkenpaar zijn
met name:
- De verhoogde akkerbedden (Precolumbian ridged fields).
Vermoedelijk rond het begin van onze jaartelling hebben langs de kust
migrerende, reeds in de landbouwfase verkerende Indianen een systeem
geïntroduceerd om voedingsgewassen te telen op kunstmatig verhoogde
kweekbedden en terpen in het vruchtbare drassige laagland van het Surinaamse
kustgebied. Deze bedjes en terpen zijn in het veld, maar vooral vanuit de lucht
goed zichtbaar aan de van het omringende moeras afwijkende vegetatie welke,
vanwege de dicht naast elkaar gelegen bedjes, een typisch ruitjespatroon te zien
geeft (afb.4). Deze verschillen worden nog geaccentueerd door de periodiek
optredende vegetatiebranden.
- De voormalige plantage-percelen.
Hetzelfde potentieel vruchtbare lage kustgebied werd in de koloniale periode
ook het toneel van de westerse grootschalige landbouw, toen bleek dat de
opbrengsten in het eerst zo weelderig begroeide en daarom vruchtbaar geachte
hoogland snel tegenvielen. De voor de drainage noodzakelijke rechthoekige
inpolderingen van het drassige terrein zijn vanwege de gegraven trenzen en
opgeworpen dammen voor altijd hèt kenmerk geworden voor grote delen van
de (bos)vegetatie in dat gebied (afb.5).
Het is gebleken dat het gebruik van vuur in deze weinig brandbaar lijkende natte
gebieden in incidenteel droge jaren bijna catastrofale gevolgen kan hebben. In één
seizoen kan een opgaand moerasbos overgaan in een open moeras omdat de dragende
veenbodem (pegasse), waarin de bomen wortelen, geheel verbrandt. Zo moet
gedurende de eeuwenoude bewoning in het kustgebied, waarbij steeds gebruik werd
gemaakt van vuur, de natuurlijke ontwikkeling van het (moeras)bos voortdurend zijn
verstoord. De verhouding tussen met bos begroeid en open terrein in dat gebied van
ruwweg 1 op 1 is dus niet zo ‘natuurlijk’ als vroeger wel werd aangenomen.

Het bos als geschiedenisboek
Als bosbouwer rondzwervend in het binnenland van Suriname word je haast tegen
wil en dank geconfronteerd met de afhankelijkheden in de vegetatie, al is het alleen
maar om niet te verdwalen. De aanvankelijke chaos wordt langzamerhand een
duidelijk systeem waarbij eerst toevallige waarnemingen geleidelijk een plaats krijgen
in een groter geheel. Het wordt mogelijk in de vegetatieverschillen een soort
geschiedenisboek te zien, uiteraard in wederkerige samenhang met een combinatie
van andere reeds bekende gegevens, zoals:
- De geografie van het gebied. Het is frappant te zien hoe mensen door de eeuwen
neen gelijksoortig denken en handelen, zeker bij het uitkiezen van hun
woonplaats.
- Etnografische overwegingen.
- Overgeleverde historische feiten.
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- De interpretatie van oude (manuscript)kaarten. Deze blijken vaak verrassend
nauwkeurig te zijn!
Vooral in de laaggelegen dras- en moerasgebieden zijn ook de geringste verstoringen
zichtbaar, zoals die als mogelijke bomtrechter herkende ronde poel vlak achter de
kustlijn ten oosten van de Surinamerivier, welk vermoeden bij navraag bevestiging
vond in bronnenmateriaal uit het Rijksarchief uit de periode van de Tweede
Wereldoorlog.
In elk geval: de reactie van het tropisch regenwoud op menselijke verstoring duurt
lang genoeg om historische en zelfs archeologische gebeurtenissen te localiseren.
Het ‘oerwoud’ is dus veel menselijker dan tot nu toe veelal werd gedacht.
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Afb.3. De resten van een goudbaggermolen uit 1905 liggen verscholen in de dichte vegetatie van het
bewerkte terrein, dat door zijn drassigheid duidelijk te onderscheiden is van het omringende hoogbos,
hetgeen op luchtfoto's te zien is.
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Afb.4. Luchtopname van prehistorische Indiaanse akkerbedden in het oostelijk kustgebied van
Suriname. Door verbranding van de grasvegetatie in de droge tijd en de daaropvolgende verhoging
van de waterstand in de regentijd vallen de eigenlijke bedden juist op door de weerkaatsing van het
zonlicht op het open water van de kaalgebrande bedden, terwijl de tussenliggende vochtige, dus
minder brandgevoelige geulen begroeid zijn gebleven met hoog gras.
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Afb.5. Luchtopname met het kenmerkende blokkenpatroon in de vegetatie, veroorzaakt door de
rechthoekige dammen, kanalen en percelen van de vroegere plantages in het laaggelegen kustgebied
van Suriname.
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Archieven over Suriname
E. van Laar
Wat is een archief? Volgens het Lexicon van Nederlandse archieftermen, het handboek
van de archivaris, is een archief het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of
opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Er moet dus een verband
zijn tussen de instelling en haar archief in relatie tot de uit te oefenen taken. Wanneer
iemand gedrukt materiaal verzamelt over een bepaald onderwerp, dan spreken we
over documentatie.
Waarom worden archieven bewaard? In de eerste plaats heeft de archiefvormer
zijn stukken nog van tijd tot tijd nodig, verder zijn de stukken van belang voor
rechtzoekende burgers en tenslotte kunnen ze antwoorden geven op vragen van
onderzoekers en andere geïnteresseerden. Thans zijn archieven openbaar na 50 jaar.
Burgers hebben recht op informatie, een verworvenheid van de westerse democratieën:
onderzoekers mogen niet gehinderd worden door ideologische barrières. Voor stukken
tot 50 jaar ouderdom kunnen beperkende bepalingen gelden, die meestal inhouden
dat door publikatie van bepaalde gegevens zakelijke of persoonlijke belangen niet
onevenredig mogen worden geschaad.
De archiefbewaarplaatsen van rijk en gemeenten zijn volgens de Archiefwet
allereerst gevuld met archieven van de overheid, maar ook kan men er vele particuliere
archieven vinden, die de archiefdienst in schenking of bruikleen voor minimaal
twintig jaar heeft ontvangen. Particuliere archieven worden van tijd tot tijd
aangeboden, maar de archivarissen nemen in deze ook zelf initiatieven. Zo voert de
Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, het Rijksarchief voor de centrale
regeringsarchieven vanaf 1795, een actief acquisitiebeleid gericht op oud-politici in
Nederland en oud-bestuursambtenaren in de voormalige koloniën en op verenigingen,
stichtingen en bedrijven op landelijk niveau en werkzaam geweest in de voormalige
koloniën.
Voor een goed begrip is een overzicht van de organisatie van het Nederlandse
archiefwezen noodzakelijk. Archieven van de centrale regering: ministeries en hoge
colleges van staat gaan naar het Algemeen Rijksarchief (A.R.A.) in Den Haag.
Archieven van de provinciale besturen en organen en van de rijksorganen werkzaam
in de provincies gaan naar het rijksarchief in de provinciehoofdstad en archieven van
gemeentebesturen en gemeentelijke organen gaan naar de gemeentelijke
archiefdiensten - de gemeenten zijn autonoom. In het Algemeen Rijksarchief is ook
het rijksarchief van Zuid-Holland gevestigd. Het A.R.A. omvat de Eerste Afdeling:
centrale regeringsarchieven van 1576 tot 1795; de Tweede Afdeling: centrale
regeringsarchieven vanaf 1795, en de Afdeling Kaarten en Tekeningen, in relatie tot
de archieven van de drie archiefbeherende afdelingen; het geheel ondersteund door
de Afdeling Algemene Zaken.
Wat is de waarde en de betekenis van overheidsarchieven? Een dossier geeft
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de neerslag van het handelen van een functionaris om tot een bepaald doel te komen.
Er zijn verschillende fasen te onderscheiden: een klad, een concept, een minuut en
een expeditie, het geheel bij belangrijke kwesties nog uitgebreid met rapporten,
verslagen en nota's. Uit al deze stukken tezamen kan men een zaak reconstrueren natuurlijk vindt men in archieven ook series losse gegevens als persoonsgegevens
en notulen van vergaderingen. Men vindt er dus alleen de gegevens die in relatie
staan tot de taakopdracht van de overheidsfunctionaris of het overheidsorgaan en
hun verantwoordelijkheden.
Als voorbeeld noem ik het archief van de gouverneur van Suriname sedert het in
werking treden van het Statuut voor het Koninkrijk - na 15 december 1954, wanneer
de gouverneur de vertegenwoordiger van de Koninkrijksregering in Den Haag en
het constitutionele hoofd van de regering van Suriname is. In dit archief bevinden
zich vele stukken en dossiers over zaken waarvan de gouverneur kennis moest nemen,
maar waarvan de verantwoordelijkheid bij anderen lag, zodat men van hem daarin
geen inbreng kan aantreffen. De onderzoeker moet dan verder zoeken in het archief
van het ministerie van Opbouw, van Onderwijs enzovoort in Paramaribo.
Particuliere archieven bevatten de neerslag van het beleid van bedrijven,
verenigingen en stichtingen: archieven van personen bevatten vaak veel aanvullende
gegevens op de overheidsarchieven, aangevuld met dagboeken en briefwisselingen.
Thans volgt een opsomming van enige archieven in relatie tot Suriname die beheerd
worden door de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. De uitgave De
archieven in het Algemeen Rijksarchief, bijgewerkt tot januari 1982, bevat een
overzicht van alle archieven.
-

Staten-Generaal, 1576-1796
Oude Westindische Compagnie, 1621-1674
Tweede Westindische Compagnie, 1674-1791
Directie ad interim, 1791-1792, en Raad der Coloniën in West-Indië, 1792-1795
Sociëteit van Suriname, (1668) 1683-1795

Op grond van de koninklijke besluiten van 1915, 1919 en 1930 werden in verband
met de slechte bewaringsomstandigheden vele archieven uit Suriname naar Nederland
overgebracht, waar ze thans in beheer zijn bij de Eerste Afdeling. Dat betekent dat
ook nu nog verschillende delen van deze archieven door hun slechte materiële staat
niet door onderzoekers geraadpleegd mogen worden. Ze zijn in het depot voorzien
van een rode stip. Het restauratie-atelier werkt aan de conservering van deze stukken,
maar gezien de intensiteit van dit werk gaat het langzaam. De belangrijkste van deze
archieven zijn:
- Gouvernementssecretarie, 1722-1828
- Gouverneur-generaal der Nederlandse Westindische bezittingen, 1828-1845
- Raad van Politie, 1669-1680, Raad van Politie en Justitie, 1680-1683, Hof van
Politie en Criminele Justitie, 1684-1816
- Raad van Justitie, 1669-1689, Hof van Civiele Justitie, 1689-1828
- Secretarissen en gezworen klerken fungerende als notaris, 1699-1845.
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Hierin bevinden zich bijvoorbeeld registers van kopie-akten over de vrijlating
van slaven over de jaren 1831-1846.
- Burgerlijke stand, 1662-1882
- Nederlandse West-Indische Bank in Suriname, 1828-1870.
Hierin komen ook de administraties van een aantal plantages voor.
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- Nederlands-Portugees-Israëlitische gemeente in Suriname, 18e eeuw-1864.

Ook in de particuliere archieven van W.O. Bloys van Treslong, J. Nepveu en de
familie Radermacker treft men stukken over Suriname aan.
De kernarchieven van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief voor de
bestudering van de geschiedenis van Suriname worden gevormd door die van het
ministerie van Koloniën en rechtsvoorgangers en -opvolgers met als laatste het
Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, lopend tot en met 1975.
Daarnaast bevinden zich ook verscheidene archieven van commissies, administraties
en andere organen bij deze afdeling, waarvan ik slechts noem het archief van de
Ronde-Tafel-Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, 1945-1951. Natuurlijk vindt
men ook in de archieven van de hoge colleges van staat en de overige ministeries
stukken met betrekking tot Suriname. In het bijzonder kunnen vermeld worden de
archieven van de Staatssecretarie van Koning Willem I en het Kabinet des Konings,
waarin de minuten van alle wetten en koninklijke besluiten voorkomen, en het archief
van de Algemene Rekenkamer, dat onder andere de afrekeningen met de vroegere
slavenhouders bevat van na de afschaffing van de slavernij in 1863.
Ook bij de Tweede Afdeling berust een aantal archieven dat overgebracht is uit
Suriname. De belangrijkste zijn de archieven van:
- de Gouvernementssecretarie, de stukken ‘Kabinet-geheim’ over de jaren
1885-1951
- het Kabinet van de Gouverneur van Suriname, 1952-1975
- de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1960
- de ambtenaar belast met de bevolkingsregistratie in Suriname, 1921
- de algemeen leider van de tweede algemene volkstelling in Suriname, 1950.

Van de particuliere archieven kunnen genoemd worden die van de gouverneurs en
andere prominenten Baud, Van den Bosch, Cantz'laar, Lammens, Van Lansberge,
Lely, Loudon, De Savornin Lohman, Smidt en De Vries, van J.F.A. Cateau van
Rosevelt, die met J.F.A.E. van Lansberge in het binnenland karteringen uitvoerde in
de jaren 1867 tot en met 1879, en van de families Bots, Copes van Cattenburch en
Gülcher, eigenaren van plantages. De archieven van het kantoor van de Surinaamse
Bank in Amsterdam over de jaren 1865-1958 en van de Nederlandse
Handelmaatschappij, van 1880 tot 1962 eigenaresse van de plantage Mariënburg,
zijn ook voor het onderzoek van belang.
Bijna alle hiervoor genoemde archieven zijn voorzien van inventarissen met
inleidingen over de geschiedenis en de organisatie van de overheidsdienst, het
particuliere orgaan of levensbeschrijvingen. Soms is er slechts een plaatsingslijst
beschikbaar.
Bij de Afdeling Kaarten en Tekeningen van het Algemeen Rijksarchief zijn de kaarten
van Suriname van vóór 1795 opgenomen in de collectie-Leupe en beschreven in zijn
inventaris uit 1867. Dit zijn kaarten afkomstig van de Kamers Amsterdam en
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Middelburg van de Westindische Compagnie en van de Sociëteit van Suriname,
1683-1795. Een supplement hierop is in 1914 gemaakt door l'Honoré Naber. In deze
verzameling bevindt zich de unieke kaart in 140 bladen uit 1787 van het gecultiveerde
deel van Suriname door Von Heeneman. De kaarten uit de 19e en 20e eeuw zijn
beschreven in de Catalogus van de boeken en kaarten uitmakende de bibliotheek van
het De-
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partement van Koloniën uit 1898 met acht vervolgen tot en met 1930, en in de
inventaris van het archief van de Topografische Dienst uit 1983.
Bijzondere vermelding verdienen de karteringen van het binnenland van Van
Lansberge en Cateau van Rosevelt, van wie het archief bij de Tweede Afdeling
aanwezig is.
Van archiefdiensten en andere instellingen in Nederland buiten het Algemeen
Rijksarchief die archieven beheren over Suriname kunnen onder andere genoemd
worden:
- het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg,
• Staten van Zeeland, 1574-1795,
• Middelburgse Commerciecompagnie, 1720-1807. Deze onderneming
hield zich bijna uitsluitend bezig met de slavenhandel, voornamelijk
met Suriname.
- het Rijksarchief in Utrecht in de stad Utrecht,
• Zeister Zendingsgenootschap, 1793-1962. Dit archief is van groot
belang voor de kerk- en sociale geschiedenis van Suriname.
- het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor de archivalia en andere stukken
over Suriname aanwezig in Amsterdam raad ik u aan de Gids voor de in
Amsterdam aanwezige bronnen voor de geschiedenis van Suriname, in 1976
samengesteld door R. van Gelder en in 1985 door het Algemeen Rijksarchief
uitgegeven, te raadplegen. De volgende archieven van het Gemeentearchief van
Amsterdam zijn van belang:
• Notariële archieven vanaf 1578, deels met een index op
persoonsnamen, onderwerpen, beroepen en geografische namen er zijn een paar duizend kaartjes over de handelsrelaties van
Amsterdam met Suriname.
• Burgemeestersarchief. Verschillende nummers handelen over
Suriname.
• Collectie koopmansboeken.
• Classis Amsterdam van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Verder is er een groot aantal persoons- en familiearchieven, waarin gegevens over
Suriname voorkomen, aanwezig. Ik noem slechts de archieven van de familie Bicker,
Louis Bienfait en Soon en Marquette.
- het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. In de verzameling
handschriften aanwezig in de Centrale Bibliotheek bevinden zich verschillende
stukken over Suriname. Aparte vermelding verdienen de verzamelingen
geschriften, plakboeken en mappen met stukken van F. Oudschans Dentz, die
leefde van 1876 tot 1961, en van Ph. A. Samson, 1902-1966, uit de 20e eeuw.
Zij hebben zich intensief met de geschiedenis van Suriname bezig gehouden.
- de Economisch-Historische Bibliotheek in Amsterdam. Verschillende nummers
uit de verzameling Kleine Aanwinsten handelen over Suriname.
- het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden,
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Papieren van A. van den Brandhof, 1796-1863, stukken over de
Nederlandse boerenkolonie in Suriname. De stukken lopen over de
jaren 1815 tot en met 1860.
In de handschriftenverzameling bevinden zich verschillende stukken
over Suriname.

- de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ook hier treft men in de
handschriftenverzameling verschillende stukken over Suriname aan.
- de Nederlandse provincie van de Paters Redemptoristen in Roosendaal. Het
archief is belangrijk voor de bestudering van de geschiedenis van de missie in
Suriname vanaf de tweede helft van de 19e eeuw.

Inlichtingen over particuliere archieven in Nederland kan men verkrijgen bij het
Centraal Register van Particuliere Archieven, gevestigd in het Alge-
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meen Rijksarchief,
Voor de archieven over Suriname in het buitenland raadplege men in de eerste plaats
de gidsen van de International Council on Archives tor the History of Latin America,
aanwezig in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief. Wijlen mijn medewerker
Roessingh heeft de Nederlandse gids samengesteld.
In het Public Record Office in Kew bij Londen bevinden zich de archiefstukken
betreffende het Engelse tussenbestuur van Suriname in de Napoleontische tijd en
ook die van Guyana na de Nederlandse periode. Over Frans Guyana kan men veel
vinden in de Archives d'Outre Mer van de Archives Nationales in Aix-en-Provence.
Tenslotte kan ik over de archieven in Suriname het volgende melden. De centrale
bestuursarchieven vanaf het jaar 1846, voor zover bewaard, bevinden zich aldaar.
Van de Gouvernementssecretarie scheidden zich in de loop van de tijd verschillende
afdelingen af die aparte diensten werden, zo bijvoorbeeld het departement van
openbare werken in 1860, dat later een ministerie werd. Het archief van dit
departement over de jaren 1860 tot 1974 is in het laatstgenoemde jaar tengevolge
van een fatale brand voor 99% verloren gegaan.
Een aantal archieven of archiefgedeelten bevinden zich in het Staatsarchief aan
de Gravenstraat in Paramaribo met een dependance aan de Doekhiweg in Zorg en
Hoop. Door het ontbreken van overzichten, inventarissen en plaatsingslijsten is het
een tijdrovende zaak om aan adequate gegevens te komen.
Voor de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregistratie dient men
zich te wenden tot het Centraal Bureau voor Burgerzaken, sedert enige tijd gevestigd
aan de Coppenamestraat. De registers van geboorte en overlijden zijn daar aanwezig
vanaf 1828, de huwelijksregisters vanaf 1801. Registers van vrijlatingen van slaven
over de jaren 1832 tot 1863 moeten daar ook bewaard worden. Het bevolkingsregister
is in Suriname pas in 1921 ingevoerd.
In het Hypotheekkantoor bevinden zich onder meer transportregisters vanaf 1699,
deels in slechte staat - maar dat geldt voor de meeste archieven in Suriname als gevolg
van slechte bewaringsomstandigheden en ondeskundig beheer of het geheel ontbreken
daarvan.
In het Domeinkantoor worden ook oude archiefstukken bewaard en wel de registers
van uitgifte van gronden.
Van de archieven van de Districtscommissarissen zijn enkele fragmenten aanwezig
in het Staatsarchief in de Gravenstraat; die in de districten zijn grotendeels verloren
gegaan. Het oud-archief van Coronie is geheel verbrand.
Professor de Smidt heeft in 1970, 1972 en 1975 grote delen van het archief van
het Hof van Justitie vanaf het jaar 1829 met daarbij onder andere ook de dubbelen
van de registers van de burgerlijke stand en van de notariële repertoria voorlopig
beschreven. Deze archivalia bevinden zich thans voor een klein gedeelte op de zolder
van het Hof van Justitie en voor een groter gedeelte in het Staatsarchief aan de
Doekhiweg.
Van de kerkelijke archieven kan ik noemen het archief van het apostolisch-vicariaat
en het bisdom Suriname, bewaard in het Bisschopshuis aan de Gravenstraat en dat
van de Evangelische Broedergemeente in het gebouw van de Stadszending aan de
Burenstraat, waar een gediplomeerde archivaris onderzoekers kan assisteren.
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In het Surinaams Museum in Zorg en Hoop zijn enige plantage-archieven aanwezig,
waaronder dat van Mariënburg over de jaren 1880-1962, en een verzameling
handschriften over de periode 1815 tot 1836 van A.F. Lammens die leefde van 1767
tot 1847 en president van het Hof van Justitie was. Kopieën van de
verzameling-Lammens worden bewaard bij de Tweede Afdeling van het Algemeen
Rijksarchief.

Gidsen
Bos-Rops, J.A.M.Y. e.a. (red.) 1982. De archieven in het Algemeen Rijksarchief.
Alphen aan den Rijn, Samson.
Gelder, R. van 1985. Gids voor de in Amsterdam aanwezige bronnen voor de
geschiedenis van Suriname. (Den Haag), Algemeen Rijksarchief.
Roessingh, M.P.H. 1968. Guide to the sources in the Netherlands for the history
of Latin America. The Hague, Government Publishing Office.
Bovengenoemde uitgaven zijn verkrijgbaar bij het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag. y
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Suriname in kaartencollecties
Just Wekker
1. Inleiding
In 1973 publiceerde C. Koeman, hoogleraar kartografie aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht, een carto-bibliografie, bijprodukt van de naspeuringen voor de samenstelling
van het door hem geredigeerde boek (1973) over de geschiedenis van de kartografie
in Suriname. Deze Bibliography of printed maps of Suriname (B.M.S.) geeft een
ruime aanzet en waardevolle aanwijzingen met betrekking tot vindplaatsen van
kaarten, in druk verschenen tussen 1671 en 1971, van en over Suriname in diverse
kaartencollecties.
In zijn inleiding noemt de auteur enkele door hem in acht genomen beperkingen
bij de samenstelling, te weten:
1. Slechts die gedrukte kaarten die Suriname als onderwerp hebben, zijn
opgenomen.
2. Hoewel voor de geschiedenis van de kartografie van Suriname de
manuscript-kaarten belangrijker zijn dan in druk verschenen kaarten, werden
deze niet opgenomen.
De beperking ad 1 heeft tot gevolg dat enkele zeer oude kaarten uit de Guiana-regio,
waarop Suriname ook voorkomt en waarvan 14 stuks in de collectie van het Surinaams
Museum aanwezig zijn, niet werden vermeld. De tweede beperking is zeer begrijpelijk.
Niet alleen namelijk de omvang van deze categorie kaarten maar ook het feit, dat tal
van collecties niet gecatalogiseerd zijn, zijn er de oorzaak van.
In genoemde carto-bibliografie verzamelde Koeman 351 kaarten met betrekking
tot Suriname, waarvan 174 losse kaarten en 177 in boekwerken. Hieruit werden 70
kaarten volledig beschreven in de Geschiedenis van de kartografie van Suriname en
wel in drie talen (Nederlands, Engels en Spaans). Dit oeuvre gaat vergezeld van 39
facsimilé kaarten en 54 illustraties (waaronder 31 kaartjes of kaartfragmenten).
De auteurs van dit laatste werk hebben zich ten doel gesteld hiermede tevens de
geschiedenis van Suriname (1500-1971) door middel van kaarten te adstrueren;
vandaar de ondertitel ‘Schakels met het verleden’. Aan de orde komen dan ook de
ontdekking en kolonisatie, plantagelandbouw en marronage, de wetenschappelijke
expedities naar het binnenland, goud- en balata-exploitatie, de groei van de stad
Paramaribo en de hydrografische karteringen ten behoeve van de scheepvaart.
Een apart hoofdstuk over de luchtkartering werd in het boek opgenomen, omdat
deze techniek het mogelijk. maakte na de Tweede Wereldoorlog Suriname volledig
in kaart te brengen, hetgeen voordien om diverse redenen
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niet mogelijk was. Met het intreden van de luchtkartering in Suriname (1948) begint
dan ook een geheel nieuwe vorm van karteren en neemt het kaartenbestand in
Suriname belangrijk toe.

2. In druk verschenen kaarten vóór 1948
A. Collecties in Suriname
a. Het Surinaams Museum. De grootste kaartenverzameling van dit genre is in de
bibliotheek van het Surinaams Museum te Paramaribo ondergebracht. De collectie
bevat in totaal 312 kaarten en is toegankelijk via een kaartsysteem (fiches), waarbij
de kaarten op volgnummer zijn geregistreerd, terwijl het fiche tevens de volgende
gegevens bevat: titel, auteur, uitgever, schaal, datum van uitgifte, eventueel insets
of andere bijzonderheden. Een tweede ingang is het fiche-systeem waarbij de auteurs
in alfabetisch-lexicografische volgorde zijn gerangschikt. Tenslotte zijn van alle
aanwezige kaarten één filmnegatief en één afdruk aanwezig op basis van het
volgnummer. Deze afdrukken zijn samengevoegd in zes mappen.
In de bibliotheek van dit museum bevinden zich ook kaarten in publikaties,
voornamelijk betreffende reis- en expeditieverslagen. Onder deze publikaties nemen
de series ‘Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap’ (T.A.G.) en ‘De
West-Indische Gids’ (W.I.G.) een belangrijke plaats in.
b. Tekenkamer Geodetische Dienst (voorheen Tekenkamer Domeinkantoor;
kaartenbestand geïnventariseerd in 1984). Tot aan de oprichting van het Centraal
Bureau voor de Luchtkartering (C.B.L.) in 1948, gold het Domeinkantoor als de
belangrijkste producent van topografische kaarten. In het kaarten-archief van de
tekenkamer van het voormalige Domeinkantoor zijn thans nog de volgende in druk
verschenen kaarten aanwezig:
1. Kaart van Paramaribo 1916-1917, schaal 1: 10.000; 7 exemplaren.
2. Uit de serie van L.A. Bakhuis en W. de Quant, 1930, in totaal 148 bladen (blad
3, 4 en 7 ontbreken)(de serie bestaat uit 16 bladen op schaal 1: 200.000).
3. Uit de serie van J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. Lansberge (1882), schaal
1: 200.000, in totaal 75 stuks kaarten. De serie bestaat uit 19 bladen, doch in de
verzameling zijn slechts de nummers 1, 2, 3 en 5 t/m 10 aanwezig.
4. Enkele hydrografische kaarten.
c. Het Centraal Bureau Luchtkartering
1. Overzichtskaart 1: 3 miljoen (vastgestelde grens tussen Suriname en Brazilië)
1935-1938 en behorende bij het rapport Comissao mixta Brasileira Neerlandesa...
2. A.A.F. Preliminary Base 1: 500.000 (blad 825 D) American Air Force 1947.
Luchtvaartnavigatiekaart.
3. World Aeronautical chart 1: 1 miljoen (bladen 825, 826, 894) colored, 1947.
Luchtvaartnavigatiekaart.
d. Particulier bezit (niet geïnventariseerd).1.
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Koeman (1973a) geeft een lijst van vindplaatsen in Nederland, en wel:
1. Het Algemeen Rijksarchief (A.R.A.), Den Haag: collectie-Leupe.
2. Bibliotheek van het vroeger Ministerie van Koloniën, Den Haag.
3. Hydrografische Dienst, Den Haag.
4. Universiteitsbibliotheek Amsterdam.
5. Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
6. Rijksmuseum Amsterdam.
7. Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam.
8. Universiteitsbibliotheek Leiden: collectie-Bodel Nyenhuis (Port. 63).
9. Koninklijk Instituut voor Taal?, Land- en Volkenkunde, Leiden:
collectie-Oudschans Dentz.
10. Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’, Rotterdam: collectie-Vaandrager en
collectie-W. Engelbrecht.
11. Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht.
12. Stichting Atlas van Stolk, Rotterdam.
13. Topografische Dienst, Emmen (Bendienplein 5), sinds 1984.
14. Lab. van Geodesie, Delft.

b. Elders in Europa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

British Museum, London.
Royal Geographical Society, London.
Bibliothèque National, Paris: Collection d'Anville en Collection Bonaparte.
Staatsbibliotheek, Berlin.
National Bibliothek, Wien.
Collection Albertina, Wien.
Koninklijke Bibliotheek, Brussel (Albert I).
Nordenskjöld collection, Helsinki.

3. Oude manuscript-kaarten
A. Collecties in Suriname
a. Dienst der Domeinen (ook wel Domeinkantoor). De Dienst der Domeinen is een
administratieve dienst, belast met aangelegenheden betreffende de uitgifte van (het
verlenen van concessies op) landsdomeinen.
De geschiedenis van de collectie manuscript-kaarten ten Domeinkantore gaat terug
tot de tijd van gouverneur Cornelis Aerssen van Sommelsdijck (1683-1688). Toen
deze voor 1/3 deel mede-eigenaar van de kolonie Suriname was geworden, ontvingen
de planters giftbrieven of warranden, waaruit de grootte van het stuk land van hun
keuze bleek, terwijl zij waren gehouden binnen drie maanden na uitreiking der
giftbrief, het perceel te doen uitmeten door een landmeter. Hieraan werd niet altijd
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de hand gehouden, waardoor slechts enkele kaarten van uitgemeten plantages en
erven uit de 17e en 18e eeuw in de archieven in Suriname bewaard zijn gebleven.
Opeenvolgende gouverneurs maanden de planters evenwel deze verplichtingen na
te komen.
Het droevig verloop van de geschiedenis van deze kaartenverzameling vinden wij
onder andere bij de gouvernements-landmeter Loth (1905: 10v) aangetekend. Rond
1821, toen de meeste grondbriefprotocollen door brand waren verwoest, was de 1e
luitenant der genie A.H. Hiemcke als landmeter en rooimeester belast met het toezicht
op en de bijhouding van de kaarten in het archief ter Gouvernementssecretarie. Bij
Gouv. Res. d.d. 27 juli 1824
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no. 257a werd hij van deze functie ontheven en werd de landmeter G. Mabé met deze
werkzaamheden belast. Na Mabé werd geen deskundige meer met het toezicht op
de kaartenverzameling ter Secretarie belast. De toestand (aldus nog steeds Loth)
werd zodanig dat gouverneur Schimpt (1855-1859) op 22 juli 1857 besloot de
vervaardiging van een kadastrale kaart van Paramaribo, haar buitenwijken en
aangrenzende nog niet in wijkverdeling opgenomen gronden op te dragen aan de
landmeter A.G. Hiemcke. Deze klaagde over problemen bij het opsporen der
eigendomsbewijzen, en er is niets terecht gekomen van zijn taak. Integendeel, de
opdracht aan deze landmeter, die de hele verzameling oude kaarten thuis kreeg, heeft
veel bijgedragen tot het verdwijnen van deze oude collectie. Het weinige dat er nog
van over was, werd enige tijd na het overlijden van Hiemcke ‘in deplorabele staat
in de Weeskamer gevonden, waarheen zijn inboedel was verhuisd’. Het voorgaande
verklaart waarom van de zeer vele uitmetingskaarten uit de plantagetijd zo weinige
in dit archief te vinden zijn.
Met de invoering van de Nederlandse wetgeving in Suriname (regeringsreglement
1865) kon ook in de grondboekhouding (regeling ambt van de hypotheek-bewaarder
K.B. 15 aug. 1868 no. 62, zie Quintus-Bosz, 1980: 129) wat lijn gebracht worden.
De grondbrieven annex uitmetingskaarten van plantages en erven (uitgegeven onder
enig zakelijk recht) vanaf die periode zijn bewaard in het protocollenarchief van de
Dienst der Domeinen - helaas nimmer geïnventariseerd. De protocollen zijn bovendien
vaak aangetast door de ongunstige klimatologische omstandigheden (temperatuur,
relatieve vochtigheid) welke aan de tropen eigen zijn en dus ter nauwernood
hanteerbaar. Toch vertegenwoordigt dit archief een unieke historische kaartencollectie.
b. Tekenkamer Geodetische Dienst (voorheen Tekenkamer Dienst der Domeinen).2.
Deze collectie is op te splitsen in twee categorieën:
1. Zuiver historisch materiaal; hierin zijn de grondslagen van het kadastraal en
topografisch werk van de opnemingsdienst van Suriname (1911-1930) alsmede
andere relevante landmeetkundige en historische gegevens terug te vinden.3.
2. Manuscript-kaarten van direct praktisch nut. Hieronder bevindt zich een ander
soort historisch materiaal, namelijk kaarten van 60 jaar en ouder die qua
meettechniek, gebruikte maten, gewijzigde plaatselijke situaties e.d. tot de
geschiedenis behoren.
De tweede categorie bevat het levenswerk van drie opeenvolgende generaties van
Surinaamse landmeters en geeft tevens inzicht in de geschiedenis en ontwikkeling
van de ruimtelijke ordening, terwijl de landmeter van vandaag er een schat van
gegevens aan ontleent ten behoeve van het huidige grondgebruik. Dit kaartenbestand
werd in 1984 geïnventariseerd en vastgelegd in een verslag aan het Hoofd van de
Dienst der Domeinen (27 aug. 1984)(156 vellen A-4). Helaas werden geen middelen
ter beschikking gesteld dit buitengewoon waardevol bestand adequaat te beschrijven.
Samenvattend bestaat deze collectie uit 7553 manuscript-kaarten, waarvan 2332
stuks ouder dan 60 jaar. Van het totale bestand zijn 738 stuks in duplo aanwezig (als
lichtdruk, papier- of filmcalque).
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De categorie onder 1 bevat onder meer 414 stuks topografische bladen, namelijk:
kaartbladen

1: 10.000

360 St.

kaartbladen

1: 50.000

40 st.

kaartbladen

1: 200.000

14 st.
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De categorie onder 2 is per 727 st.
district in hangkasten
opgeborgen, namelijk van
Paramaribo
Marowijne

177 st.

Commewijne

201 st.

Suriname

1504 st.

Para

45 st.

Saramacca

356 st.

Coronie

66 st.

Nickerie

301 st.

Totaal

3377 st.

(inclusief delen van
Wanica, Paramaribo, Para
en Brokopondo, een en
ander i.v.m. de
districtswijziging van
1983)

Deze manuscript-districtskaarten (kadastraal materiaal: projectkaarten,
verkavelingsplannen, verzamelkaarten en landmeterskaarten) zijn gedeeltelijk
gecatalogiseerd en wel: per hangkast, per ophangrail, volgnummer in de kast,
bladnummer, (okatie, schaal en datum. Een gemiddelde jaarlijkse toename van ca.
50 manuscript-kaarten in deze categorie is plausibel.
In deze categorie bevinden zich nog vele manuscript-kaarten, welke diverse
onderzoekdoeleinden en/of uitgiften van gronden voor andere doeleinden dan
landbouw of bewoning betreffen. Ook zeer veel z.g. C.B.L. bladen* zijn in deze
verzameling aanwezig als basis voor verzamelkaarten zoals bij
gronduitgifte-onderzoek, ontwikkelingsprojecten en dergelijke.
c. Het Surinaams Museum. In de kaartencollectie van het Surinaams Museum
bevinden zich ook 90 stuks manuscript-kaarten. Deze zijn evenals de in druk
verschenen kaarten gecatalogiseerd naar: titel, auteur, schaal, datum en eventuele
bijzonderheden en zijn opgenomen in een fiche-systeem. Er bevinden zich enkele
bijzondere manuscript-kaarten in deze verzameling. In de collectie bevinden zich
ook 94 stuks filmcalques van de grootschalige manuscript-kaarten van J.C. Heneman
(1789-1803).4.
d. Haven- en Loodswezen. Aan het begin van de 20e eeuw kwamen de eerste
stoomschepen de haven van Suriname binnen. Deze schepen werden binnengeloodst
door particuliere loodsen. Waar vaarproblemen voorkwamen, werden ter plaatse
door deze loodsen metingen gedaan en de gegevens voor eigen gebruik verzameld.
Ze werden niet aan derden verstrekt, aangezien het loodsenberoep een familieberoep
*

(uit luchtfoto's samengestelde kaarten)
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was. Na de Tweede Wereldoorlog werd de loodsdienst door de overheid overgenomen
en de Havendienst omgedoopt in Haven- en Loodswezen, dat onder meer tot taak
kreeg de kartering van rivieren en riviermondingen.5.
In de kaartenkamer van deze dienst zijn van alle grote rivieren vanaf 1925 een
hoeveelheid lichtdrukken van hydrografische karteringen zoals 10-dingen,
grondsoorten, raaien** e.d. in diverse schalen aanwezig. In totaal 590 stuks
lichtdrukken.
e. Andere lokaties.
1. Het archief van de Stadszending der Evangelische Broedergemeente. (Niet
gecatalogiseerd).6. In dit archief werden een aantal detailkaarten aangetroffen
van zendingsposten uit de 18e en 19e eeuw.
Zowel bij het Zeister Zendingsgenootschap in Zeist als te Herrnhut

**

(meetlijnen (vaarrouten) waarlangs metingen werden verricht)
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(Oost-Duitsland) bevindt zich enig kaartmateriaal over Suriname.)
2. Archieven der particuliere landmeters (niet gecatalogiseerd en niet toegankelijk).
Het betreft hier uitmetingskaarten voor overheid en particulieren (z.g.
landmeterskaarten). Kopieën van deze kaarten worden aan de transport-akten
gevoegd en zijn soms (in geval van bijv, bezwaring) in de notariële archieven
te vinden.

B. Collecties buiten Suriname
a. In Nederland
In de inventaris door P.A. Leupe (oud-majoor bij het Korps Mariniers en
archiefambtenaar) samengesteld in 1867 en ondergebracht in het Algemeen
Rijksarchief (A.R.A.) Den Haag, zijn ruim 500 manuscript-kaarten van Suriname
uit de 18e eeuw (1771-1803) aanwezig. Bij sommige kaarten zijn ook de bijbehorende
meetbrieven gevoegd.
b. Elders in Europa (bron: Koeman 1973b)
1.
1a.
2.
3a.
3b.
3c.
4.

Bibliotheek Vaticana, Roma-Borgiano II. Kaart van Diego Ribeiro 1529.
Bibl. Vaticana, Roma. Map of Guiana, J. Vingboons (colored) 1665.
Archivo Historico Nacional, Madrid. Map of Guyana ca. 1560, anoniem.
British Museum, London. Map of Guyana (gekleurd), G. Tatton ca. 1625.
British Museum, London. Marvini (Marowijnerivier)(gekleurd), anoniem 1625.
British Museum, London. Soranama (Surinamerivier)(gekleurd), anoniem 1625.
John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island. A Discription of the
Coleny of Surranam in Guiana (gekleurd), anoniem 1667.
5. Plan de la rivière de Surinam, de la ville de Paramaribo 1712. Listoy-Cassard.
Bibl. Nat. Paris.

4. De kaar tenseries van het Centraal Bureau Luchtkartering (C.B.L.)
Met het oogmerk Suriname na de Tweede Wereldoorlog snel tot economische
ontwikkeling te brengen door middel van de exploitatie der natuurlijke hulpbronnen,
werd per 1 augustus 1947 de Wet op het Welvaartsfonds voor Suriname afgekondigd,
waarbij Nf 40 miljoen ter beschikking werd gesteld.
Als eerste punt op het werkplan van dit fonds stond de luchtfotografische opname
van Noord Suriname en als gevolg daarvan de instelling van het C.B.L. Tot dit tijdstip
beschikte Suriname over de kaartenserie van L.A. Bakhuis en W. de Quant uit 1930,
welke als de beste overzichtskaart gold, doch waarin nog 70% van het landoppervlak,
namelijk het gebied tussen de grote rivieren, niet in kaart was gebracht. Een eerste
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vereiste om te geraken tot landbouwkundige, bosbouwkundige, bodemkundige en
geologischmijnbouwkundige exploitatie was derhalve middels de snelle methode
van luchtopneming de beschikking te krijgen over de ontbrekende topografische
gegevens. In eerste instantie maakte men van de opnamen gebruik om middels
luchtfoto-interpretatie per vakgebied een basis te leggen voor de exploratie der
natuurlijke hulpbronnen en zagen de eerste schetskaarten* van de

*

(de meetkundige grondslag d.m.v. aerotriangulatie ontbrak vooralsnog)
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Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, 's Lands Bosbeheer en het Ministerie van
Landbouw, Veeteelt en Visserij het licht. Als voorbeelden hiervan moge genoemd
worden:
1. Schetskaart van Noord Suriname met vindplaatsen van Kaolin, schaal 1: 1
miljoen H. Schols 1950 G.M.D. mededeling No. 3.
2. Map of the coastal plain of Suriname. In Soil and land classification in the old
coastal plain of Suriname. J.J. van der Eyck en H. Hendriks, schaal 1: 800.000
CBL No. 14, 1953.
3. Klassificatie en ontstaan van savannen in Suriname. A. Cohen en J.J. van der
Eyck. Kaart 1: 1 miljoen, CBL-publicatie No. 11, 1953.

De ontwikkeling van het C.B.L., gedurende de eerste 25 jaren, wordt uitgebreid
behandeld in de CBL-publicatie No. 25 van 1973. Hierbij vallen duidelijk twee
episoden te onderscheiden, die van de foto-interpretatie (1947-1954) en de
kartografische vanaf 1954 (wanneer het C.B.L. een overheidsdienst is geworden).
Voor de kaartencollectie van Suriname is deze tweede episode van belang. Het
C.B.L. ontwikkelde zich tot de centrale nationale karteringsorganisatie voor een
stelselmatige, uniforme kartering van het grondgebied en leverde kaarten ten behoeve
van de ontwikkelingsdiensten. Uitgaande van basiskaarten op schaal 1: 40.000 werden
zowel vergrotingen als verkleiningen (tot 1: 1 miljoen) geproduceerd. Voor een
overzicht van deze kaart-produktie moge worden verwezen naar de C.B.L. catalogus
van kaarten en luchtfoto's (1970).
Een bijzondere serie kaarten op schaal 1: 40.000 vormen de 16 bladen van het
bewoonde en bebouwde deel van de Surinaamse kuststrook, uitgevoerd in
vijfkleurendruk (1953-1955)(zie catalogus).
Na 1970 hebben de volgende aanvullingen plaats gevonden:7.
A. Fotografie. Tussen 1970 en 1976 werden Noord en Noord-West Suriname
opgenomen op schaal 1: 30.000 en in 1977 Z.O. Suriname op schaal 1: 55.000. Voorts
werd de kustlijn (i.v.m. het continue verschijnsel van afslag en aangroeiing) periodiek
opgenomen (1970, 1974, 1976, 1978, 1979). Tenslotte werd ten behoeve van het
kadaster, Paramaribo en omgeving opgenomen op schaal 1: 5.000.
B. Kaarten (filmcalques en neo-drukken) van Suriname
1. De opnamen op de schalen 1: 30.000 en 1: 55.000 hadden tot doel het maken
van een nieuwe kaart-serie 1: 50.000. In verband met het tijdelijk wegvallen
van de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Suriname, is stagnatie in deze
produktie opgetreden. Tot nu toe werden slechts 25 kaarten in deze serie
geproduceerd.
2. Kaarten 1: 1 miljoen; in plano of als vouwkaart in 1971, 1975 en 1980.
3. Kaarten 1: 500.000. Delen Noord en Zuid in 1970, 1977 en 1980.
4. Kaarten 1: 500.000. Delen I t/m IV in 1974, 1977 en 1980.
5. Kaarten 1: 200.000; 1970, 1971, 1972, 1974 en 1975.
6. Kaarten 1: 100.000; 1970, 1972, 1974 en 1975.
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Een in 1963 verschenen kaart op schaal 1: 500.000 (C.B.L. blad II, eerste druk 1960)
in de publikatie Suriname 1964 ter gelegenheid van tien jaar Statuut voor het
Koninkrijk, toont het ‘potentieel van de natuurlijke hulpbronnen en de stand van de
realisatie van projekten voor Noord Suriname’: wegen, waterwegen,
bosontsluitingswegen, vliegvelden, bosbouw- en mijnbouwprojecten, stuwmeren
voor opwekking van hydro-electrische energie, regionale centra, havens en industrie
(Sur. Mus. S-1178).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

182

5. In publikaties opgenomen gedrukte thematische kaarten na 19488.
A. In Suriname
a. C.B.L. publikaties
1. Klassificatie en ontstaan van savannen in Suriname,
Cohen en Van der Eyck; C.B.L. publ. No. 11, 1953.
2. Begroeiing en lucht fotografie in Suriname,
Heinsdijk; C.B.L. publ. No. 12, 1953.
3. Soil and land classification in the old coastal plain of Suriname,
Van der Eyck en Hendriks; C.B.L. publ. No. 14, 1953.
4. De landschappen van Noord-Suriname,
Van der Eyck; C.B.L. publ. No. 15, 1954.
5. De kartering van Suriname,
J. Wekker; C.B.L. publ. No. 17, 1966.

b. Publikaties 's Lands Bosbeheer
In de bibliografie van Teunissen (1979) worden 33 vegetatiekaarten aangegeven
m.b.t. de kustzone, de savannen en de natuurreservaten. Als bijzondere kaart in deze
collectie kan genoemd worden: de Reconnaissance map of Surinam low-land
ecosystems (1977), schaal 1: 200.000 door P.A. Teunissen (in kleuren). Ook
publiceerde 's Lands Bosbeheer de brochure Bos en Bosbeheer in 1955 (4 kaarten)
alsmede een kaart behorende bij G.B. 1970 No. 104, Natuurreservaten en beschermd
gebied.
C. Publikaties Bodemkartering (D.B.K.)
1. Geomorfologische bodemkaart van de kust: schaal 1: 500.000. In Bodemkundige
kustvaart, H. Dost 1955.
2. In Reconnaissance soil survey Northem Surinam, J.J. van der Eyck 1957, twee
kaarten (B.M.S. No. 216 en 217).
3. In totaal gaf deze dienst tot en met medio 1987 119 externe rapporten uit,
waarvan 47 stuks vergezeld waren van één of meer bodemkaarten; in totaal 190
kaartjes. Register interne en externe verslagen D.B.K. gestencild. In de
bibliotheek van deze dienst zijn 206 interne en 119 externe rapporten aanwezig.

d. Publikaties Geologische Mijnbouwkundige Dienst (G.M.D.) (Zie ook Koeman,
1973a No. 116-119; 137-138).
In 1971 publiceerde Bosma een lijst van tot dan toe gereedgekomen geologische
en geofysische kaarten van Suriname:
1. geologische kaarten 1: 100.000 (14 stuks)
1: 200.000 (24 stuks)
1: 500.000 (2 stuks)
1: 1 miljoen(4 stuks)
2. geofysische kaarten: a. airborne magnetische kaarten op de schalen 1: 40.000;
1: 200.000; 1: 250.000 en 1: 500.000 (5 stuks).
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b. airborne electromagnetische kaarten 1: 40.000 (2 stuks).
c. andere geofysische kaarten 1: 1 miljoen (2 stuks).
In G.M.D. mededeling No. 15, 1966 werd door G. Doeve een kaart geproduceerd
onder de titel: ‘Outline map of Suriname (mineral occurrences and indications)’ op
de schaal ca 1: 2 miljoen (met uitgebreide legenda). Deze
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kaart werd door Bosma niet vermeld. Ook H. Schols publiceerde een schetskaart van
Noord Suriname met vindplaatsen van Kaolin; schaal 1: 1 miljoen. Deze kaart komt
voor in A few data about Kaolin in Suriname. G.M.D. mededeling No. 3, 1950 (ook
niet door Bosma vermeld).
Voorts zijn er jaarverslagen: die van 1949 (met 5 kaarten), van 1950 (met 10
kaarten) en van 1951 (met 3 kaarten). Deze verslagen zijn op stencil. Daarna
verschenen een viertal jaarboeken: 1952 (met 5 kaarten), 1953 en 1954 (zonder
kaarten) en 1955 (met 34 kaartjes in diverse schalen).
Tenslotte zijn er drie rapporten:
a. W. van der Weyde en P. Vermeulen, 1949: Enige gegevens over de
beschikbaarheid van Sur. klei- en zandsoorten (1 kaart).
b. F. d'Audretsch, 1950: Verzamelde gegevens over waterboringen in Suriname
(3 kaarten).
c. C. van Kooten, 1954: Eerste onderzoek op diamant te Rosebel (6 kaarten).

B. Collecties buiten Suriname
a. In Nederland
Hydrografische Dienst (14 stuks) 1955-1971.
b. Elders in Europa
1. British Museum, London.
No. 367 B.M.S. Admiralty: South America, Trinidad to Suriname (1933-1966).
No. 371 B.M.S. Admiralty: South-America, Suriname to Cabo do Norte
(1932-1966).
2. Deutsche Hydrographische Institut, Hamburg.
No. 385 B.M.S. Orinoco-mündung bis Cabo Orange 1966.

6. Werkkaarten (op C.B.L.-grondslag) (Handbewerkte thematische kaarten)
a. Collectie 's Lands Bosbeheer (niet gepubliceerd) (Zie Teunissen, 1979).
1. Boskaarten; inventarisatie arealen 1949-1956. 65 stuks, schaal 1: 20.000.9.
2. Mierenhout complexen 1954-1958, schalen 1: 20.000; 1: 100.000 en 1: 500.000.
3. Baboen-arealen 1957-1964. Schalen 1: 10.000; 1: 40.000 en 1: 100.000. 8 div.
arealen.
4. Mora-complexen 1970. Schaal 1: 500.000.
5. Mora-boekea-arealen 1978 1: 30.000. Avanavero en omgeving.
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6. Diverse C.B.L.-kaarten, waarop als legger zijn aangegeven: de ligging der
bosconcessies en houtkapvergunningen (met namen der concessionarissen en
grootten der terreinen).

b. Collectie Geologische Mijnbouwkundige Dienst (G.M.D.) (gedeeltelijk
gepubliceerd)
Door H. Jubitana, Chef Tekenkamer G.M.D. werd in 1982 een overzicht
samengesteld van de bestaande geologische kaarten bij de Geologische Mijn-
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bouwkundige Dienst, afdeling Tekenkamer. De auteurs der werkkaarten worden in
alfabetische volgorde gerangschikt, terwijl de titel en schaal van de kaart alsmede
het jaartal vermeld staan. (Sommige van deze kaarten beslaan diverse C.B.L.-bladen,
veelal op schaal 1: 40.000). In totaal 96 kaarten.
Van de Geoterrex Limited (Airborne Radiometric Survey) schaal 1: 40.000 8 stuks
en van dezelfde maatschappij (Aero magnetic interpretation) schaal 1: 40.000 2t
stuks. Aan Airborne in-phase electro-magnetic maps 23 stuks, schalen 1: 40.000 en
1: 20.000. Een kaart op de schaal 1: 500.000 (interpretation total magnetic intensity)
en één kaart op schaal 1: 250.000 (total magnetic and radiometric intensity)(4 bladen).
Voorts één kaart op de schaal 1: 200.000 (total magnetic and radiometric intensity)
(4 bladen) en 82 stuks kaarten 1: 40.000 (total magnetic intensity).
C. Collectie Bodemkartering (gedeeltelijk gepubliceerd: interne en externe verslagen)
Op de kaartenkamer van deze Dienst bevinden zich de volgende kaarten (calques):
a. Geomorfologische kaarten, 32 stuks (1963-1986) schalen 1: 2.500 tot 1: 500.000.
b. Overzichtsbodemkaarten, 65 stuks (1956-1985) schalen 1: 200.000.
c. Geschiktheidskaarten, 3 stuks (1956-1981) schalen 1: 2.000 tot 1: 200.000.
d. Semi-detailkaarten, 62 stuks (1960-1987) schalen 1: 2.000 tot 1: 40.000.
e. Detailkaarten, 27 stuks (1956-1987) schalen 1: 1.000 tot 1: 100.000.
f. Diversen, 822 stuks (1956-1987) diverse schalen (profielen, boringen e.d.).
Totaal 1147 stuks geregistreerde kaarten (genummerd C 1 t/m C 1147 tot en
met medio 1978).
Met de hand werden de ondervolgende kaarten gekleurd:
1. D.B.K. No. C 283, Preliminary soii map of northern Surinam 1: 500.000, H.
Dost 1972.
2. D.B.K. No. C 449, Overzichtsbodemkaart 1: 1 miljoen (C.B.L. kaart als basis),
H. Dost 1963.
3. D.B.K. No. C 413, Geomorfologische bodemkaart van de kust 1: 500.000, L.J.
Pons 1964.
4. D.B.K. No. C 731, Geomorfologische bodemkaart van de kust 1: 500.000,
aangevuld en gewijzigd door M.P. Mulders en W. van Vuure 1972.

d. Dienst der Domeinen (inventaris niet gepubliceerd)
Diverse C.B.L. bladen, waarop bij wijze van legger zijn aangegeven:
1. aangevraagde c.q. verleende concessies voor hout-, goud- of andere delfstoffen;
2. mutaties m.b.t. woon- en landbouwpercelen, alsmede percelen voor speciale
doeleinden.

e. Bureau Landelijke Opbouw
Een geheel aparte en interessante kaartenverzameling bevindt zich op de
tekenkamer van dit bureau, dat geïncorporeerd is in de Stichting Planbureau van
Suriname. Geheel overeenkomstig zijn doelstelling, regionale planning en ruimtelijke
ordening, treft men er hoofdzakelijk regionale kaarten aan. In totaal (per medio 1987)
aanwezig 3586 stuks afbeeldingen, zoals kaarten, grafieken, profielen,
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waterpasgegevens e.d. De catalogus van dit bestand is onderverdeeld in 8 districten.
Voorts worden de afbeeldingen naar type onderscheiden en eveneens van een codering
voorzien en wel: Overzichtskaarten (O), Telgebiedkaarten (T), Bewoning en
Sociaal-Economische gegevens (S.E.), Civiel Technische gegevens (CT),
Projectkaarten (PO), Agro-hy-
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drologie (A.H.) (tot 1975) en Diversen (D). Ook is er op de tekenkamer een register,
waarin de vervaardigde afbeeldingen in chronologische volgorde zijn aangegeven.
Iets meer dan de helft (ca. 51%) van het bestand heeft betrekking op thematische en
technische gegevens (civiel technische, sociaal-economische en agrohydrologische
data, weergegeven in grafieken, staten, profielen en ander cijfermateriaal). Door de
Stichting Planbureau werden in 1983 twee in kleuren uitgevoerde kaarten uitgegeven.
Van de 294 uitgebrachte rapporten, verslagen e.d. werden in de bibliotheek van
deze afdeling 35 stuks aangetroffen voorzien van één of meer regionale kaarten; alle
gestencild. In druk verschenen in 1965 het Nationaal ontwikkelingsplan Suriname
met 11 deelkaartjes en in 1977 het Integraal regionaal ontwikkelingsplan
Commewijnegebied in 2 delen: Deel II bevat 6 kaarten, waaronder 2 bodemkaarten
1: 100.000 en 4 C.B.L. bladen 1: 200.000 waarop geprojecteerd: begrenzing en
indeling plangebied; bodemgebruik, grondrechtelijke situatie (bedoeld wordt hiermede
de onder zakelijke of persoonlijke titel uitgegeven gronden) en centra en
verzorgingskernen. Een overzicht van deze verslagen werd helaas nimmer
gepubliceerd. (Op de afdeling zelf wel te raadplegen lijsten per district aanwezig.)
f. Landbouw, Veeteelt en Visserij (inventaris niet gepubliceerd)
Op het departement van L.V.V. bevinden zich vele kaarten op C.B.L. grondslag
m.b.t. landbouwaangelegenheden zoals: overzichtskaarten landbouwgronden,
verkavelingen, inpolderingen e.d.
g. Andere lokaties
Nog diverse andere diensten en instanties maken gebruik van de C.B.L. kaarten
om daarop hun specifieke bezigheden aan te geven of als duplicaat overzichtkaart
van regionale activiteiten. Met name de districts-commissariaten i.v.m. bewoning
en bebouwing alsmede ontwikkelingsactiviteiten zoals landbouw en bosbouw.
Ook het leger heeft een kaartenverzameling i.v.m. militaire acties zoals
patrouillegangen.
Tenslotte hebben de leidingen-bedrijven zoals waterleiding-, gas- en
telefoon-onderneming elk een eigen kaartencollectie, veelal gebaseerd op de C.B.L.
bladen.
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Bijlage
Categorie

Geografische/
Topografische Kaarten

Thematische Navigatie/
Technische
Kaarten
Kaarten

Opmerkingen

Wijze van
uitvoering
Conventioneel 2Aa
Gedrukt
2Ab

Sur. Mus.

5B
(Gedeeltelijk)

Tekenk.
Geod. D.

2Ac

C.B.L.

2Ad

Particulier

Conventioneel 3Aa
Manuscript
3Ab

D.d.D.
Tekenk.
Geod. D.

3Ac

Sur. Mus.

3Ad

Haven-Loodswezen

3Ae

Andere

Fotogrammetrisch 4
Neodruk
en/of
Filmcalque

5Aa CBL }
*

5Ab LBB }
*

* Betreft
publikaties

5Ac DBK }
*
5Ad GMD }
*
Fotogrammetrische
grondslag
(met
aanvullende
handbewerking)

6a LBB

6b GMD
6c DBK
6d DdD

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

6e BLO **

** Planburo

6f LVV
6g andere
N.B. 1. De nummers in dit overzicht verwijzen naar de nummers der betreffende
paragrafen in de tekst.
2. Voor vindplaatsen en anderszins van kaarten m.b.t. Suriname in Europa, zie
tekst onder 2B, 3B en 5B.
Overzicht kaartencollecties in Suriname naar categorie, wijze van uitvoering en
vindplaatsen
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Eindnoten:
1. Blijkens een catalogus (Sur. Mus. no. S-398) werd in 1954 door boekhandel Select met
medewerking van het Surinaams Museum een tentoonstelling ‘Oud Suriname in kaart en beeld’
samengesteld. Deze tentoonstelling werd gehouden in het gebouw van Wosuna te Zorg en Hoop,
waar thans het Surinaams Museum is ondergebracht. Blijkens de catalogus werden 50 prenten
en 52 kaarten geëxposeerd. Zes kaarten waren het eigendom van 's Lands Boekerij (later
bibliotheek Surinaams Museum), zestien (de kaartenserie van L.A. Bakhuis en W. de Quant
1930) het eigendom van de Scheepvaart Mij. Suriname (S.M.S.) en tien van het Surinaams
Museum. De overige twintig kaarten werden te koop aangeboden voor bedragen variërend
tussen Sf 40 en Sf 225. Het is niet bekend wie de kopers waren, noch wie thans over de eventueel
niet verkochte kaarten beschikt.
2. In 1911 werd het Domeinkantoor (later Dienst der Domeinen genoemd) gesplitst in een
administratieve afdeling en een technische (de opnemingsdienst). Deze twee afdelingen werden
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onder de gouvernements-landmeter J.A. Polak in 1923 weer samengevoegd. In 1985 volgde
weer een reorganisatie waarbij de landmeetkundige afdeling annex tekenkamer van de Dienst
der Domeinen werd ondergebracht bij de Geodetische Dienst.
3. Voor oorsprong, opzet en uitwerking van het leeuwendeel van deze sectie van het bestand zie
Wekker, 1983.
4. Nadat Koemans beide publikaties van 1973 waren verschenen, kon hij de hand leggen op een
extract uit de resolutie van 18 april 1787, waaruit is komen vast te staan, dat Heneman werd
opgedragen vergrotingen van zijn kaart uit 1784 te maken ter verhoging van de duidelijkheid
bij o.a. grensmetingen. In beide genoemde publikaties staat echter vermeld, dat Heneman deze
vergrotingen benut heeft om zijn kaart van 1784 samen te stellen (zie Koeman, 1973a: 22). Van
de 140 samen te stellen bladen werden 94 stuks vervaardigd en wel op de schaal 1: 15.000 (en
niet 1: 40.000 zoals ibid. vermeld).
Over het werk van deze kartograaf van de West-Indische Compagnie schreef M. Kok een artikel
(1982).
5. In 1925 begon de gepensioneerde Kapitein ter Zee J. Kremer aan een serie opmetingen van de
kust en riviermondingen. Aan deze werkzaamheden, die in 1927 beëindigd werden, namen veel
Surinamers deel die later hun weg vonden in de Surinaamse scheepvaart of bij de Havendienst.

6.

7.

8.
9.

Tot aan de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname (1975) verzorgde de Dienst der
Nederlandse Hydrografie in samenwerking met het Havenen Loodswezen en het CBL de
hydrografische karteringen.
De manuscript-kaarten onder 3A.e.1 genoemd werden tijdens een onderzoek naar kaartmateriaal
voor de tentoonstelling ‘250 jaar E.B.G.S.’ (in 1985) aangetroffen. Tevens werd aangetroffen
de grondbrief van gouverneur W. Crommelin d.d. 25 februari 1757 aan de Unitas Fratrum,
waarbij de stukken grond in de Saramacca en in de Corantijn in allodiaal eigendom en erfelijk
bezit werden afgestaan.
I.v.m. kostenstijgingen van materialen werd ook de bij de catalogus behorende prijslijst per
oktober 1978 aangepast. Onlangs (mei 1987) werd een nieuwe catalogus, bijgewerkt tot 1983,
samengesteld. Wegens misdruk nog niet gepubliceerd.
Voor deze kaarten dienen de C.B.L. kaarten als topografische grondslag.
In het tijdschrift Eldorado (2/1, 1981) van het Natuurtechnisch Genootschap te Paramaribo
werd bij het artikel ‘Karteerwerkzaamheden voor de samenstelling van “boskaarten” en de
aanleg van bosontsluitingswegen’ een verkleinde gekleurde afbeelding van boskaart no. 823
uit 1952 opgenomen.
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Overzicht van Suriname-collecties I
Samenstelling Hein Vruggink Bert Paasman
In samenhang met het colloquium over Bronnen van de Surinamistiek heeft de
redactie instellingen die Suriname-collecties bezitten, uitgenodigd om mee te werken
aan een bronnenoverzicht. De vraag was of men een globale beschrijving zou kunnen
geven van die collecties die voor de Surinamistiek van belang zijn. De respons van
de aangeschreven instellingen was zeer groot, zo groot zelfs dat de redactie heeft
besloten dit overzicht in volgende nummers van OSO voort te zetten.
De redactie heeft de inzendingen zodanig geredigeerd, dat de presentatie van de
verschillende bijdragen zo uniform mogelijk zou zijn. Met het oog hierop is de
volgende nummering gehanteerd: onder 1 zijn vermeld adres (eventueel gesplitst in
bezoek- en postadres) en telefoonnummer, onder 2 de openingstijden en onder 3
gegevens over de collectie(s). De volgorde waarin de instellingen zijn opgenomen
is willekeurig. Aan het eind van het overzicht zijn de namen van de instellingen in
alfabetische volgorde gegeven, en daar kan men ook een opgave van de belangrijkste
naslagwerken vinden.
Wat bij het samenstellen van dit overzicht vooral in het oog sprong, was hoe
veelsoortig en omvangrijk het bronnenmateriaal over Suriname is. Maar wat tegelijk
opviel, was hoe weinig toegankelijk en beperkt ontslaten het veelal nog is. In dit licht
zijn de bijdragen die wij van de instellingen mochten ontvangen, des te waardevoller
en is een woord van dank voor de moeite die de betrokken archivarissen,
conservatoren, bibliothecarissen en anderen zich hiervoor hebben getroost, des te
meer op zijn plaats. Hopelijk zal dit overzicht, behalve een stimulans voor de studie
van Suriname in heden en verleden, ook een aanzet zijn voor de verdere ontsluiting
van deze collecties.

1. Herbarium vadense
Vakgroep Plantentaxonomie, Landbouwuniversiteit Wageningen
1. Generaal Foulkesweg 37, 6703 BL Wageningen; 08370-83163.
2. bezoek na afspraak.
3. Het Herbarium bezit een aantal verzamelingen gedroogde planten uit Suriname,
gedurende de 60-er en 70-er jaren verzameld door de volgende collectioneurs
(tussen haakjes het aantal planten): N.W.J. Bosboom (130), A. Budelman (585),
A. de Gier (1000), C.J. Gieteling
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(136), E. Groenendijk (235), R.W. den Outer (138), J.T. Sterringa (150). Verder
is er ouder materiaal, daterend van begin deze eeuw en verzameld door Van
Half, Van Niel en Gonggrijp en bevindt zich Surinaams materiaal in de
plantenverzameling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, die het
Herbarium Vadense in langdurige bruikleen heeft.

2. Rijksherbarium
1. Rapenburg 70-74, Leiden/Postbus 9514, 2300 RA Leiden; 071-273500.
2. bezoek na afspraak.
3. In de verzameling, die sterk gespecialiseerd is op Europa en tropisch Azië,
bevinden zich maar weinig verzamelingen uit Suriname. Er is geen catalogus,
maar van de volgende botanische verzamelaars zijn in elk geval exemplaren
aanwezig: H.C. Focke (1802-1856), F.W.(R.?) Hostmann (1794-1864), A.
Kappler (1815-1887), H.A.H. Kegel (1819-1856), A.A. Pulle (1878-1955), F.L.
Splitgerber (1801-1845), W.F.R. Suringar (1832-1898) en M. Weigelt (rond
1825).

3. Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Semi-Statische en Statische Archieven
1. Bezuidenhoutseweg 67, 's-Gravenhage/Postbus 20061, 2500 EB 's-Gravenhage;
070-486811.
2. raadpleging na afspraak.
3.1 Departementsarchief
Dit archief is verreweg het grootste dat bij het departement berust. Een aanzienlijk
deel hiervan, daterend van vóór 1940, is reeds aan het Algemeen Rijksarchief
overgedragen. De archieven van 1940-1945 (de twee ‘Haagse archieven’ en het
‘Londens archief’) berusten nog bij het departement, evenals het archief van na 1945.
herkomst en datering: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1974-heden.
onderdelen: ordening volgens de archiefcode van Buitenlandse Zaken.
ingang: via inventarissen en lijsten.
literatuur: voor literatuur over de collectie raadplege met de
Departementsbibliotheek.
belang: collectie is van bijzonder belang voor de bestudering van de buitenlandse
politiek van Nederland (en Suriname) en de ontwikkelingssamenwerking
Nederland-Suriname.
3.2 Archieven van de Nederlandse ambassade in Paramaribo
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datering en omvang: 1975-1981 (wordt aangevuld); 133 dozen.
ingang: via inventarislijsten.
literatuur en belang: zie onder 3.1.
3.3 Archief van de vertegenwoordiger van Nederland voor ontwikkelingshulp aan
Suriname, betreffende het tweede vijfjarenplan:
a. projecten van sociaal, economisch en opvoedkundige aard (SEOA)
b. projecten Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de
Nederlandse Antillen (Sticusa).
herkomst en datering: Paramaribo, ± 1965 - ± 1976.
omvang: 115 (SEOA), 47 dozen (Sticusa).
onderdelen: SEOA en Sticusa (zie boven).
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ingang: via inventarislijsten.
literatuur en belang: zie onder 3.1.

4. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
1. Herengracht 474, 1017 CA Amsterdam/Postbus 19769, 1000 GT Amsterdam;
020-243312.
2. bezoek uitsluitend na afspraak.
3. De in de Nederlands-Indische Collectie van het Instituut berustende documentatie
over Suriname is niet als zodanig te onderscheiden en bovendien zo gering van
omvang dat zij verspreid, nl. na binnenkomst is genoteerd en opgenomen.

3.1 Dag- en nieuwsbladen
datering: periode 1943-1944.
omvang: 4 titels, een of enkele nummers per titel.
ingang: fiches op titel.
3.2 Krantenknipsels
datering: diverse tijdsperioden.
omvang: gering.
ingang: fiches-beschrijving op nummer volgorde.
3.3 Tijdschriften
datering: 1921, 1925, 1942-1946, 1970-1975.
omvang: 8 titels, een of enkele nummers per titel.
ingang: fiches op titel.
3.4 Boeken
datering: diverse tijdsperioden.
omvang: 20-tal.
ingang: fiches op titel/auteur.
3.5 Foto's
omvang: gering.
ingang: fiches op trefwoord/persoonsnaam.

5. Raad voor de zending der Nederlandse Hervormde Kerk
1. Leidsestraatweg 11, Oegstgeest/Postbus 12, 2340 AA Oegstgeest; 071-177900.
2. bezoek na afspraak.
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3. Het archief (en de bibliotheek) zijn gespecialiseerd op de zending in voormalig
Nederlands-Indië en het huidige Indonesië. Wat Suriname betreft zijn de
belangrijkste archiefstukken:

3.1 Stukken met betrekking tot de protestantse kerk en het zendingswerk in West-Indië
(34/1)
datering en omvang: 1840-1855; 1 bundel.
onderdelen:
- Brief van H. Tydeman van Leiden (aan het Nederlands Zendelinggenootschap?)
met informatie over kerkbouw in Nickerie, 13 februari
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-

-

-

-

-

-

1840
Brief van W. Treu uit Paramaribo aan J. Voorhoeve in Rotterdam over diverse
zaken met betrekking tot de zending, omstreeks 1840
Brief van de gouverneur-generaal van de Nederlandse West-Indische bezittingen
aan de Minister van Kolonie over het ontslag van H.R. Wichers, zendeling van
het Nederlands Zendelinggenootschap in Nickerie en de aanstelling van iemand
anders in zijn plaats, 20 juli 1841; met bijlagen
Brief van de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente in Paramaribo
aan het Nederlands Zendelinggenootschap over de aanstelling van H.R. Wichers
als zendeling en predikant in Nickerie, 9 mei 1848; idem, 12 juli 1848
Circulaire van de Moravische Broedergemeente aan de plantage-eigenaren in
Suriname over onderwijs aan slaven op de plantages, 14 september 1850,
gedrukt; idem, 3 februari 1851
Brief van E. Weisz van Zeist (aan het Nederlands Zendelinggenootschap?) over
de handelsondernemingen van de Moravische Broeders in Suriname en
Zuid-Afrika, 2 juni 1855; idem, 4 juni 1855
Afschrift van een brief van N.N. van Paramaribo (aan het Nederlands
Zendelinggenootschap) over de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk en de
Broedergemeente in Suriname, 1854; idem, 25 april 1855
Brief van de Commissie voor de Belangen van het Protestantisme in het
Buitenland aan het Nederlands Zendelinggenootschap over de zending in
West-Indië en de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk en de Moravische
Broedergemeente in Suriname, 6 maart 1855; met bijlagen, 3 stukken

3.2 Stukken met betrekking tot de zending in Suriname (34/9)
- Brief van Friedrich August Wix (zendeling van het Nederlands
Zendelinggenootschap in Nickerie van 1822 tot 1839) aan B. Ledeboer van
Rotterdam, 2 januari 1833
- Correspondentie tussen het Nederlands Zendelinggenootschap en het Ministerie
van Koloniën over de aanstelling van H.R. Wichers als zendeling van het Ned.
Zendelinggenootschap in Nickerie, 1839-1841, met bijlagen, 1 map.

6. Stichting voor Culturele Samenwerking (sticusa)
1. J.J. Viottastraat 41, Amsterdam /Postbus 5492, 1007 AL Amsterdam;
020-719944.
2. uitsluitend op afspraak.
3. De bibliotheek van Sticusa is een van de weinige bibliotheken in Nederland die
gespecialiseerd is op Suriname. In de Bibliografie van Suriname (1972) is het
boekenbezit van Sticusa (voor wat betreft Suriname) mede opgenomen.
Aanvullende titels, voor het merendeel verschenen ± 1972 t/m 1979, zijn
aanwezig in de systematische catalogus (getypte fiches) en ingedeeld volgens
de Bibliografie (aantal ± 1250).
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N.B. Per 1 januari 1989 houdt Sticusa in de huidige vorm formeel op te bestaan. Het
is nog niet bekend wat er in de toekomst met het boekenbezit zal gebeuren.
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7. Nederlands filmmuseum
1. Vondelpark 3, 1071 AA Amsterdam; 020-831646.
2. alleen op afspraak.
3. Films over Suriname:
- Suriname, 3-delige documentaire, ca. 1925;
dl. 1: (o.a.) Paramaribo (o.a. gouverneur Van Heemstra, Fort
Zeelandia, Militair Hospitaal, markt), tocht per treintje \ door
savanne, met kabelbaan over rivier; dl. 2: (o.a.) houtkap,
houtbewerking (o.a. vlechtwerk), verbouw van
suikerriet, plantagedirecteur, betaaldag, koffiecultuur, veeteelt; dl.
3: (o.a.) per boot het binnenland in, bosneger- en indianendorp,
spoorweg, stadsbeelden
- Wij rapporteren, verslag studiereis van leden commissie ‘Advies
voor luchtvaart in Nederlands West-Indië’, o.a. opnamen van
Suriname, ca. 1930
- Stadszending Suriname, documentaire over ontwikkelingshulp,
ca.1938
- Veertig jaar regeringsjubileum van H.M. de Koningin, 1938;
a. Kerkconferentie te Paramaribo;
b. Emancipatiefeest te Paramaribo: 75-jarige herdenking
van afschaffing slavernij
-

-

-

Suriname goudwinning, documentaire, vermoedelijk vóór Tweede
Wereldoorlog
Surinamefilm, reisverslag van tocht door Suriname, ca. 1938
Wat is Suriname, documentaire over leven en werken in Suriname,
ca. 1950
Polderland voor Suriname, film uit de reeks films over De West,
documentaire over de verschillende middelen van bestaan aan de
kust, ca. 1950
Oerwoud van Suriname, documentaire uit films over De West,
ca.1950
Paramaribo, hoofdstad van Suriname, Polygoon profilti
documentaire over Paramaribo, goudwinning, bauxietwinning en
houtkap, ca. 1951
Ontwikkelingshulp in Suriname, VARA TV, ca. 1968
Neerlands nieuws, Polygoon profilti; Suriname, Paramaribo: nieuwe
methode van bosbouw, o.a. opnamen Bruynzeelfabriek, ca. 1969
Operation Makonaima, (reg. Ramdjan Abdoelrahman), speelfilm,
Interfilm, Suriname, 1972
Wan Pipel (reg. Pim de la Parra), speelfilm, 1976.

N.B. Deze films kan men - na afspraak en tegen vergoeding - in het Filmmuseum
bekijken.
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8. Antiquariaat S. Emmering
1. N.Z. Voorburgwal 304, 1012 RV Amsterdam; 020-231476.
2. ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za 11.00-15.00 uur.
3. Het antiquariaat is gespecialiseerd in Surinamica. Men kan er een aanzienlijke
verzameling Surinaamse antiquaria aantreffen, waaronder boeken, handschriften,
kaarten, prenten en tekeningen (o.a. van de befaamde tekenaar Benoit en de
aquarellist Voorduin).
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9. Generaal Archief van de fraters van Tilburg
1. Gasthuisring 54, 5401 DT Tilburg; 013-423777.
2. bezoek is mogelijk op aanvraag.

3.1 Documenten
Als neerslag van de werkzaamheden in Suriname, die in 1902 begonnen, vinden
we in het archief:
- 1.70 meter Suriname algemeen
- 1.30 meter Paramaribo (Fraterhuizen).

3.2 Foto's
Het fotomateriaal beslaat 1.50 meter. De onderwerpen zijn: land en volk, en
bijzondere gebeurtenissen in de eigen gemeenschap (van de fraters). Veel foto's zijn
genomen tijdens bezoeken aan en tochten naar dorpen en nederzettingen in het
binnenland. Daarnaast zijn er ook foto's die een beeld geven van het werk van de
fraters in Paramaribo.

10. Nederlands onderzoeksinstituut voor het recht in Zuidoost Azie en
het Caraibisch gebied (norzoac)
1. Rapenburg 33, 2311 GG Leiden; 071-277261 (bibl.)/277260 (secr.).
2. tijdens kantooruren.
3. In de bibliotheek bevindt zich een groot aantal publikaties op het gebied van
Surinaams recht en de voormalige staatsrechterlijke verhouding van Suriname
met Nederland. Hieronder ook edities van het ‘Staatsblad van de Republiek
Suriname’ en het ‘Surinaams Juristenblad’.

11. Zusters Franciscanessen van Oudenbosch
1. Postbus 40, 4730 AA Oudenbosch; 01652-12850.
2. bezoek op aanvraag.
3. In dagboeken, brieven en foto's vinden we een neerslag van het werk dat tussen
1925 en 1985 door een zestigtal zusters in Suriname is verricht, en wel in de
volgende stichtingen: Paramaribo (1925-1985), Copieweg (1929-1975),
Belwaarde (1935-1943), Vierkinderen (1943-1952), Fatima (1952-1983), Zorg
en Hoop (1952-1983), Moengo (1960-1962), Abadoekondre (1962-1978).
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Het werk lag, behalve in de parochies, met name op het gebied van het onderwijs:
lager onderwijs, Mulo onderwijs, onderwijs aan doven en blinden, en administratief
onderwijs.
Het archiefmateriaal (waaronder ook foto's) is chronologisch geordend in 5 albums
met multo mapjes. De dikte is afhankelijk van het aantal foto's dat in een bepaalde
periode is genomen. De albums omvatten de volgende jaren: Album 1: 1925-1935;
Album 2: 1935-1955; Album 3: 1955-1965; Album 4: 1965-1975; Album 5:
1975-1985.
Verder is er nog een album, aangeboden door het Katholiek Onderwijs bij het
afscheid van de Zusters in 1985. Het bevat een aantal foto's van de 19 scholen die
gedurende de zestig jaar door de Congregatie zijn opgericht.
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12. Museum van 's Rijks Munt
1. Leidseweg 90, Utrecht/Postbus 2407, 3500 GK Utrecht; 030-910342.
2. op werkdagen van 14.00 tot 16.00 uur; bestudering van objecten uitsluitend op
afspraak.
3. De collectie bestaat uit munten vervaardigd voor de circulatie in Suriname,
zowel eigen productie als aankoop (producten van derden). De eerste munten
dateren van 1679; het zijn koperen duiten, zgn. papegaaipenningen. De laatste
munten zijn van omstreeks 1985.

13. Iconografisch bureau
Wetenschappelijk documentatiecentrum voor het Nederlandse portret
1. Prins Willem-Alexanderhof 26, 2595 BE 's-Gravenhage; 070-836908/836909.
2. ma t/m vr 9.30-16.00 uur.
3. Het bureau bezit documentatie over ongeveer 100.000 getekende, geschilderde
en gegraveerde portretten en zo'n 40.000 portretfoto's (tot 1925). Hierbij
bevinden zich ongetwijfeld portretten van personen die op welke wijze dan ook
met Suriname van doen hebben gehad. Hoe groot dit ‘Surinaams materiaal’ is,
valt niet te zeggen omdat de portretten in het kaartsysteem niet op onderwerp
zijn geclassificeerd - daar wordt momenteel aan gewerkt - maar op familienaam.
Daarnaast kan men zoeken op kunstenaar, techniek, jaartal, costuum en collectie.
Bij raadpleging kan dan ook het meest profijt worden verwacht als men met
gerichte vragen komt en zelf al zoveel mogelijk biografische gegevens aandraagt.
Naar een verloren gegane identiteit wordt uitgebreid onderzoek verricht, zowel vanuit
kunsthistorisch als genealogisch oogpunt. Het verdient aanbeveling bij briefwisseling
een goede foto van het portret met alle reeds bekende gegevens in te sluiten en bij
een bezoek indien mogelijk het origineel mee te nemen.

14. Archief van de Nederlandse provincie der Jezuieten
1. Houtlaan 2, Nijmegen/Postbus 9017, 6500 GV Nijmegen; 050-554219.
2. bezoek na afspraak met de archivaris.
3. Historische handschriftenverzameling
datering: deze verzameling is begonnen door Ant. W. van Lommel S.J. (1827-1894)
en voortgezet door anderen.
omvang: zeer grote collectie bestaande uit losse papieren, bundels, registers en
schrijfboeken.
taal: Nederlands, daarnaast ook veel Latijn en ook wel andere talen. ingang:
catalogus en kaartjes op persoons- en plaatsnamen.
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literatuur: T.J.P. Barten, ‘Het archief van de Nederlandse Provincie der Jezuieten’,
in Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 1973.
3.1 Overzeese missies behalve Indonesië (AD)
Bundel AD 10: Suriname en Curaçao, grotendeels over Suriname. Bevat
aantekeningen van Ant. van Lommel S.J., en enige brieven. Hoofdzakelijk 19e eeuw
maar ook over tijd van de Republiek.
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3.2 Nederlandse kerkgeschiedenis na 1795 (F)
Bundel F 11: Nederlandse bisschoppen, negentiende eeuw. Hieronder ook
Apostolische Vicarissen van Suriname. Statistische aantekeningen van Ant. van
Lommel S.J.
3.3 Indonesische missie (I)
Bundel I 7: Staatsstukken over Eeredienst in de Koloniën. Ook materiaal over
Suriname (p. 23, 26, 55, 106), boekje (geschreven).

15. Stichting het Nederlands Persmuseum
1. Oude Hoogstraat 24, 1012 CE Amsterdam; 020-5253908.
2. ma t/m vr 9.30-17.00 uur.
3. De bibliotheek van de Stichting bezit een groot aantal Surinaamse periodieken,
waarvan er ca. 50 zijn gecatalogiseerd (19e en 20e eeuw). Van de ‘Surinaemsche
Courant’ alleen, zijn er daarnaast 35 nummers uit de periode 1782-1835.

16. Zeeuwse Bibliotheek
Afdeling Zeeuws Documentatiecentrum
1. Kousteensedijk 7, Middelburg/Postbus 8004, 4330 EA Middelburg;
01180-30300.
2. ma 17.30-21.00 uur, di t/m vr 10.00-21.00 uur, za 10.00-13.00 uur.
3. Collectie Zelandica
Bestaat uit o.m. boeken, tijdschriftartikelen, knipsels, prentbriefkaarten, foto's,
handschriften en audio-visueel materiaal betreffende Zeeland en de Zeeuwen.
onderdelen: diverse onderdelen die betrekking hebben op de Zeeuwse kant van
de geschiedenis van de relatie Zeeland - Amerika. De nadruk ligt op personen en de
handefscompagnieën West-Indische Compagnie en Middelburgsche Commercie
Compagnie.
ingang:
- geautomatiseerde catalogus (boeken, tijdschriftartikelen, audio-visueel materiaal
- fiches (handschriften)
- plaatsingslijsten (foto's, knipsels)
- trefwoordenregister.
literatuur: Bruin, M.P. de 1985. Driemaal is scheepsrecht. 125 Jaar bibliotheekwerk
in Middelburg. Middelburg.
N.B. Gedrukte catalogi van vóór 1940 zijn niet meer van toepassing door het
verbranden van een groot bezit van de voormalige Provinciale Bibliotheek Zeeland.
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17. Rijksarchief in de provincie Zeeland
1. Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg; 01180-38920.
2. di t/m vr 9.00-17.00 uur, za (behalve juni t/m augustus) 10.00-16.00 uur. De op
zaterdag te raadplegen stukken dienen van tevoren te worden aangevraagd.
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3.1 Archief van de Staten van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden
datering en omvang: 1574(1578)-1795(1799); 295 meter.
ingang:
a. inventaris: K. Heeringa 1922. Het archief van de Staten van Zeeland en hunne
Gecommitteerde Raden, 1574(1578)-1795(1799). 's-Gravenhage;
b. indices op de resoluties, registers van commissiën en instructiën, octrooien, op
fiches en getypt op vellen;
c. index op de inventaris van het archief van de Staten van Zeeland, getypt, 1982.
belang: specifiek over Suriname gaan inv. nrs. 2035 en 2036:
- (2035) Stukken uit Suriname en omliggende kwartieren, ingekomen bij de
Staten, 1667-1681; met een dossier betreffende de verkoop van Suriname in
1683 en de afrekening door de heer van Odijk over deze verkoop en andere
zaken;
- (2036) Rekening van doos van Breen, ontvanger van het lastgeld der schepen
varende op Suriname, 1667-1676.

3.2 Archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie
datering en omvang: 1720-1889; 73 meter.
ingang:
a. inventaris: W.S. Unger 1951. Het archief der Middelburgsche Commercie
Compagnie. 'S-Gravenhage;
b. beschrijving kaarten in: C. de Waard 1916. Inventaris van kaarten en tekeningen.
Middelburg;
c. inventaris door M.H. van Visvliet, 1888, in handschrift (vervallen);
d. index op de inventaris, getypt.
literatuur: W.S. Unger, ‘De slavenhandel der Middelburgsche Commercie
Compagnie’, in Economisch-Historisch Jaarboek, 28, 1961: 3-148.
belang: in het bijzonder:
- inv. nr. 54: Ingekomen brieven van correspondenten in Suriname, 1722-1773.
Verder zijn er stukken betreffende reizen waarbij ook Suriname werd aangedaan.
Ook enkele kaarten van de Middelburgsche Commercie Compagnie, waarvan
er echter 11 in 1940 verloren zijn gegaan.

3.3 Archief van de familie Schorer
datering en omvang: 1547-1983; 10,5 meter.
ingang: G.F. Sandberg 1983. Inventaris van het archief van de familie Schorer,
inventarisreeks 1, Middelburg, Rijksarchief van Zeeland, gedrukt.
belang: in het bijzonder:
- inv. nr. 936: Inventaris van de plantage Houttuin, gelegen aan de rivier Suriname,
1835.

3.4 Archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet
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datering en omvang: (1386)1462-1944; 6,5 meter.
ingang: Y.J.A. Welings 1984. Inventaris van het archief van de familie
Mathias-Pous-Tak van Poortvliet, inventarisreeks 3, Middelburg, Rijksarchief in
Zeeland, gedrukt.
belang: voor Suriname in het bijzonder:
- inv. nr. 111: Register houdende accoord tussen de Staten van Zeeland en de
W.I.C. inzake de overname van Suriname, 1682-1683;
- inv. nr. 112: Bekendmaking door J. van Scharphuysen als gouverneur-generaal
van Suriname en de Raad van Politie inzake de door hem genomen beschikking
betreffende de keuring van suiker, 1690;
- inv. nr. 113: Stukken betreffende de verdediging van Suriname,
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1773, 1752;
- inv. nrs. 114-120: Stukken betreffende de Sociëteit van Suriname, 1740-1763;
- inv. nrs. 319-320: Stukken betreffende de overname door de stad Amsterdam
van de helft in het derde part van Suriname en de bezwaren van de W.I.C.
hiertegen, 1772.

3.5 Handschriftenverzameling
herkomst: aanwinsten van het Rijksarchief over de periode 1895-1954.
datering en omvang: 13e-19e eeuw; 42 meter.
ingang:
a. W.S. Unger, Inventaris van de Handschriften-verzameling, 1955, getypt;
b. Index op de Zeeuwse aanwinsten, in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven,
1895-1943, getypt.
belang: met betrekking tot Suriname is van belang:
- inv. nr. 1626: Stukken betreffende Suriname, afkomstig van Pieter de Huybert,
ca. 1667.

3.6 Aanwinsten-verzameling
herkomst: aanwinsten van het Rijksarchief over de periode 1955 - heden.
datering en omvang: 16e-20e eeuw, 11,5 meter.
ingang: inventaris op fiches, getypt; aanwinsten 1960, nr 17 (508 nummers) is
uitgetypt in lijsten.
belang: voor Suriname zijn in het bijzonder van belang:
- 1957 nr. 28: Uittreksel uit het ‘Register van instructien, resoluties, acten en
runnimenten, raeckende de expeditie naar de provincie en colonie Suriname,
ghelegen aan de vaste cust van Guajana, mitsgaders naer andere colonien,
eylanden en quartieren van Amerika, 1666-1668’;
- 1960 nr. 17 sub 486: Missive van de magistraat van Amsterdam aan de
Staten-Generaal inzake de troepen in de kolonie Suriname, 1774;
- 1960 nr. 17 sub 502: Uittreksels uit de rapporten van de gouverneur Crommelin
aan de directeuren van de Sociëteit van Suriname, 1764;
- 1967 nr. 16: Fotocopieën van een artikel van W.T. Menkman over het
Surinaamse binnenland van Fred. Oudschans Dentz en over J.F.A. Cateau van
Rosevelt, opschrift van een kaart van Suriname, opgemeten 1860-1879, alsmede
een foto van een aquarel van J.F.A. Cateau van Rosevelt van een markt in
Paramaribo.

3.7 Archief van het Toezicht op het lager onderwijs in Zeeland datering en omvang:
1806-1920; 38 meter.
onderdelen: Archief van de maatschappij ter bevordering van het godsdienstig
onderwijs onder de inlandse bevolking in Suriname, 1835-1881.
ingang: J. de Kuyper, Inventaris van het archief van het Toezicht op het lager
onderwijs in Zeeland, 1806-1920, getypt, Middelburg, ca. 1955.
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3.8 Verzameling Verheye van Citters
datering en omvang: 17e-19e eeuw; 16,2 meter.
ingang:
a. K. Heeringa, ‘De verzameling Verheye van Citters’, in: Verslagen omtrent 's
Rijks Oude Archieven, 40, 1917, II: 157-311, met getypt

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

199
supplement;
b. index op de inventaris, getypt 1984;
c. tafels op bescheiden, beschreven onder inv. nrs. 20-34, 1575-1731, getypt 19.
belang: voor de geschiedenis van Suriname met name:
- inv. nr. 51 d: Stukken rakende o.a. Suriname, 1582-1781.

3.9 Archief Classis Walcheren van de Nederlandse Hervormde Kerk
datering en omvang: 1574-1983; 8,9 meter.
ingang: inventaris: J. Grooten, ‘Archief van de Classis Walcheren’, in: Kerkelijke
Archieven 10, 's-Gravenhage 1978: 3-41.
belang: in dit archief bevinden zich stukken betreffende de zorg voor de
West-Indische kerken.
3.10 Zelandia Illustrata
herkomst en datering: Collectie van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen; 16e eeuw tot heden.
omvang: ca. 10.100 afbeeldingen.
onderdelen: deel I, Gedrukte kaarten en plattegronden.
ingang: W.S. Unger 1931. Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, eerste deel, gedrukte kaarten
en plattegronden, Middelburg, gedrukt.
belang: voor de Surinaamse cartografie relevant:
- inv. nrs. 827, 830: Twee kaarten van Suriname uit de achttiende eeuw.

3.11 Aanwinsten kaarten 1913 - heden
datering en omvang: 1913 - heden; ca. 900 kaarten.
ingang: inventaris op fiches, getypt.
belang: voor studie van Suriname vooral relevant de kaart identiek aan de Zelandia
Illustrata I 827 en een overzichtskaart gedrukt in 1913 (aanwinst 1986 nr. 75e, 1973
nr. 160).

18. Koninklijk Huisarchief
1. Koninklijke Stallen, Hoge Wal 17, 's-Gravenhage/Postbus 30412, 2500 GK
's-Gravenhage; 070-624701.
2. ma t/m vr 9.00-12.30 uur en 13.30-16.45 uur, alleen na telefonische afspraak.
3.1 Collectie C.P. Schimpf
(C.P. Schimpf was gouverneur van Suriname van 1855-1859)
datering: 1855-1859 (wat betreft correspondentie tijdens gouverneurschap).
inhoud: (o.m.) correspondentie.
ingang: inventaris.
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3.2 Archief Prins Willem IV
datering en omvang: 1749-1751; 1 omslag.
inhoud: stukken betreffende de benoeming van Willem, Prins van Oranje en
Nassau, tot opperbewindhebber en gouverneur-generaal van de West-Indische
Compagnie, van de Kolonie en Sociëteit van Suriname en de bevoegdheden die
hieruit voortkomen.
ingang: Inv. A 17, nr. 129.
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3.3 Archief Prins Willem IV
datering en omvang: 25 maart 1751; 1 stuk.
inhoud: brief van de heer Bruce aan een onbekende graaf over de toestand in
Paramaribo.
ingang: Inv. A 17, nr. 285.
3.4 Archief Prins Willem V
datering en omvang: 1768-1778; 25 dozen.
inhoud: correspondentie met mr. J.A. van der Perre, representant van de provincie
Zeeland, onder meer betreffende de West-Indische Compagnie ook met betrekking
tot Suriname.
ingang: Inv. A 18, nr. 219, I-XIX.
3.5 Archief Prins Willem V
datering en omvang: 1780; 1 stuk.
inhoud: plan en ontwerp ter verdeling van 80.000 akkers grond ter weerszijde van
de rivier de Saramacca door de Chevalier de Noras d'Ourcieres.
taal: Frans en Nederlands.
ingang: Inv. A 18, nr. 334, IIIa.
3.6 Archief Prins Willem V
datering en omvang: 25 mei 1780; 1 katern.
inhoud: plan voor de verdediging van Hollands Guyana door de Chevalier de
Noras d'Ourcieres.
taal: Frans.
ingang: inv. A 18, nr. 334, III b.
3.7 Archief Prins Willem V
datering en omvang: 14 juli 1750-1 mei 1751; 1 katern.
inhoud: journaal van de gebeurtenissen bij het regiment van Generaal Majoor
Baron Sporcke gedurende de reis met het fregat ‘de Eendragt’ van Texel naar
Paramaribo en het verblijf in Suriname; uit de papieren van lt. kol. Bermond.
taal: Frans.
ingang: Inv. A 18, nr. 334, III g.
3.8 Archief Prins Willem V
datering en omvang: na 1763; 1 omslag.
inhoud: plan tot onderwerping van de rebellen, de bosnegers in de kolonie;
eigenhandig Prins Willem V.
ingang: Inv. A 18, nr. 334, III h.
3.9 Archief Prins Willem V
datering en omvang: 1804; 1 omslag.
inhoud: stukken betreffende de inname van de kolonie Suriname door de Engelsen.
ingang: Inv. A 18, nr. 334, III I.
3.10 Archief Prins Willem V
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datering en omvang: 1787-1794; 1 omslag.
inhoud: enige brieven van de directeuren van de kolonie Suriname.
ingang: Inv. A 18, nr. 334, III m.
3.11 Collectie Graaf Willem Bentinck
datering en omvang: 1750-1754, 1762-1764; 1 pak.
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inhoud: correspondentie en stukken betreffende de kolonie Suriname.
ingang: Inv. G 2, nr. 54, II a.
3.12 Albumcollectie
datering en omvang: ca. 1945; 1 deel.
inhoud: fotoalbum, aangeboden aan Prinses Beatrix door de doofstomme kinderen
van het Instituut te Paramaribo.
ingang: nr. 102.
3.13 Albumcollectie
datering en omvang: ca. 1935-1940; 1 deel.
inhoud: fotoalbum betreffende de kinderhuizen te Alkmaar en Leliëndaal in
Suriname.
ingang: nr. 103.
3.14 Albumcollectie
datering en omvang: 22 februari 1928; 1 deel.
inhoud: fotoalbum betreffende het bezoek van Harer Majesteit's Hertog Hendrik
aan Paramaribo; ontvangst van de bemanning en kranslegging bij het standbeeld van
Hare Majesteit de Koningin.
ingang: nr. 299.
3.15 Albumcollectie
datering en omvang: 17 januari 1937; 1 deel.
inhoud: fotoalbum betreffende de feestelijkheden in Paramaribo ter gelegenheid
van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
ingang: nr. 747.
3.16 Albumcollectie
datering en omvang: 31 augustus 1923; 1 deel.
inhoud: fotoalbum betreffende de feestelijkheden rond de viering van het 25-jarige
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.
ingang: nr. 749.
3.17 Kaartencollectie
datering en omvang: 19e en 20e eeuw; ca. 20 stuks.
inhoud: enige gedrukte en getekende kaarten van Suriname.

19. Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam
1. Robert Fruinstraat 52, 3021 XE Rotterdam; 010-4775166.
2. ma t/m vr 8.45-16.45 en (m.u.v. de zomermaanden) woensdagavond van 19.00
tot 22.00 uur.
3.1 Hudig, scheepvaart- en handelsonderneming
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herkomst en datering: Familie-Stichting Hudig; 1750-1856.
omvang: 7 meter.
onderdelen: Firma Coopstad en Rochussen (1750-1777), Ferrand Whaley Hudig
en Ferrand Whaley & Jan Hudig (1759-1856).
ingang: F.M.A. Schoone, Inventaris van de archieven van de firma's Coopstad &
Rochussen, 1750-1777 en Ferrand Whaley Hudig en Ferrand Whaley & Jan Hudig,
1759-1856. Interne publikatie, Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, 1980.
literatuur: J. Hudig Dzn. 1922. De West-Indische zaken van Ferrand Whaley
Hudig 1759-1797. Amsterdam;
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L. van Stipriaan Luiscius 1982. Hoe Somerszorg op de koffie kwam. Een Surinaamse
koffieplantage, 1754-1856. Hoofdvakscriptie Niet-Westerse Geschiedenis, Vrije
Universiteit Amsterdam;
M. van de Poel 1981. Roosenburg. Een suikerplantage in Suriname, 1760-1800.
Doctoraalscriptie Amsterdam.
belang: de collectie bevat o.m. stukken betreffende de slavenhandel en de financiën
van plantages.
N.B. De Familie-Stichting Hudig moet in kennis gesteld worden van publikaties
die op intensief onderzoek in deze archieven gebaseerd zijn, en van tentoonstellingen
waarbij meerdere documenten daaruit geëxposeerd worden.
3.2 Notariële archieven
herkomst: notarissen die op het grondgebied van de huidige gemeente Rotterdam
gefungeerd hebben.
datering: 1585-1895 (1897) + Capelle aan den IJssel (1657-1895).
omvang: ca. 770 meter.
onderdelen: notariële archieven van de standplaatsen
Rotterdam/Charlois/Beukelsdijk, Oost- en West-Blommersdijk, genaamd
Cool/Delfshaven/Hillegersberg/Hoogvliet/Katendrecht/Kralingen/Overschie/Schiebroek/IJselmonde/Capelle
aan den IJssel.
ingang:
a. inventarissen
- E. Wiersum, ‘De archieven der notarissen die op het tegenwoordige
grondgebied der gemeente Rotterdam gefungeerd hebben,
1585-1811’, in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven (VROA)
42, 1919, II: 367-624. (...) 1811-1842, in: VROA 48, 1925, I:
769-800, supplement 1842-1895;
- R.A.D. Renting, Inventaris der archieven van de voormalige
gemeente Hillegersberg, Rotterdam, 1962: 247-249;
- J.G.B. Nieuwenhuis, Inventaris van de archieven van de voormalige
gemeenten Overschie en Schiebroek, Rotterdam, 1962: 92-94;
- H. ten Boom, Inventaris van de archieven van de gemeente Capelle
aan den IJssel, 1556-1949 en van de archivalia van de hoge
heerlijkheid Capelle aan den IJssel, 1341-1808, Rotterdam, 1982,
dl 2: 309-315;
b. indices:
-

-

index op de plaatsnamen Notarieel Archief (Rotterdam +
Delfshaven), 1711-1842, geannexeerde gemeenten (aanvang tot
1811); resterende bestanden in bewerking;
index geografische namen, 1660-1790.

belang: bevat o.m. gegevens met betrekking tot scheepsreizen en handel.
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20. Centraal Bureau voor Genealogie
Stichting tot bevordering van de genealogie en daarmee verwante wetenschappen.
Documentatiecentrum voor familiegeschiedenis, waar behalve de eigen collecties
ook die van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
in beheer zijn, alsmede de genealogische verzamelingen van het Rijk.
1. Prins Willem-Alexanderhof 22, 's-Gravenhage/Postbus 11755, 2502 AT
's-Gravenhage; 070-814651.
2. ma t/m vr 9.30-16.00 uur (tussen 12.30 en 13.30 uur worden geen stukken uit
het depot verstrekt); dinsdagavond 19.00-21.30 uur, zaterdag 9.00-13.00 uur
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N.B. Stukken of boeken die men op dinsdagavond of zaterdag wil inzien, moeten op
dinsdag of vrijdag vóór 12.00 worden aangevraagd.
3.1 Verzameling doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenregisters van de kerken van
Paramaribo
herkomst: de collectie bestaat uit microfilm-kopieën. De originelen berusten in
het Algemeen Rijksarchief, maar verkeren in zodanig slechte staat, dat zij veelal niet
te raadplegen zijn.
datering: de oudste registers beginnen eind 17e eeuw (Hervormde Gemeente en
Portugees-Joodse synagoge), de overige tegen de tweede helft van de 18e eeuw. Het
geheel loopt tot ca. 1828.
inhoud: de verzameling bevat de registers van de Protestantse kerken (Hervormde
Gemeente, Waalse Gemeente, Lutherse Kerk, Evangelische Broedergemeente), de
Rooms-Katholieke parochie en de Portugees- en Hoogduits-Israëlitische synagoge.
omvang: ca. 300 microfiches; behalve die van Paramaribo zijn ook opgenomen
de registers van Beneden- en Boven-Commewijne, Cottica, Perica en Thorarica.
taal: de registers van de Protestantse kerken zijn in het Nederlands gesteld; die
van de Rooms-Katholieke parochie in het Latijn en die van de Portugees-Israëlitische
synagoge in het Portugees.
belang: de verzameling kerkelijke registers vormt de belangrijkste bron voor
genealogisch onderzoek in Suriname vóór de invoering van de burgerlijke stand
aldaar.
3.2 Collectie minuutakten
datering: de verzameling bestaat uit een kopie op microfilm en beslaat de tweede
helft van de 19e eeuw.
herkomst: het origineel berust in het Algemeen Rijksarchief (notarieel archief van
Suriname, inventaris nr. 80).
inhoud: minuten van akten (testamenten, codicillen), die zijn gepasseerd voor de
secretarie te Paramaribo.
omvang: 48 microfiches.
3.3 Collectie West-Indische testamenten
herkomst: de verzameling bestaat uit een microfilm-kopie van een index op
testamenten waarvan de originelen berusten in het Algemeen Rijksarchief.
datering: 18e en 19e eeuw.
inhoud: index op testamenten die onder meer te Paramaribo zijn gepasseerd.
omvang: 31 microfiches.
3.4 Collectie brieven uit Suriname
herkomst: de verzameling is afkomstig uit het archief van de classis Amsterdam
van de Nederlandse Hervormde Kerk.
datering: 1695-1792.
inhoud: brieven die vanuit Suriname zijn binnengekomen bij de classis Amsterdam
van de Nederlandse Hervormde Kerk.
omvang: ca. 300 microfiches.
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3.5 Collectie West-Indische ambtenaren
herkomst: de verzameling bestaat uit een microfilm naar het origineel dat aanwezig
is in het Algemeen Rijksarchief.
datering: 1850-1918.
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inhoud: stamboek met index van West-Indische ambtenaren.
omvang: 92 microfiches.
3.6 Collectie militaire stamboeken
herkomst: de verzameling bestaat uit een microfilm-kopie. De originele stamboeken
bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief.
datering: 1814-1817.
inhoud: stamboeken van onderofficieren en minderen van het Nederlandse leger.
omvang: ca. 120 fiches.
literatuur: de genoemde stamboeken maken deel uit van de algemene collectie
die loopt over de jaren 1813-1845. Zie: Militaire stamboeken van onderofficieren
en minderen der Nederlandsche Landmacht, 1813-1845, berustende in het Algemeen
Rijksarchief, inv. nrs. 685-687.
3.7 Kiezerslijst van Paramaribo
herkomst: samengesteld naar het origineel te Paramaribo (‘Alphabetische lijst van
de kiezers van kieskring I van Suriname’).
datering en omvang: over het jaar 1964; 36 microfiches.
3.8 Collectie Gemmink
herkomst: samengesteld door Joh. Gemmink (1908-1984) aan de hand van de
bevolkingsregisters en de burgerlijke stand van Paramaribo.
inhoud: gegevens over de voorouders (tot ca. 1800) en nakomelingen (tot ca. 1970)
van een groep Nederlanders, die tussen 1845 en 1853 naar Suriname is vertrokken.
omvang: ca. 300 microfiches.
literatuur: van deze collectie is een beschrijving gemaakt door G.M.W. Bik,
getiteld: Collectie Gemmink (Suriname), 1985, die alleen aanwezig is in de bibliotheek
van het Centraal Bureau voor Genealogie.
3.9 Collectie Nijgh
herkomst en datering: samengesteld door Y.H.M. Nijgh; ca. 1945.
inhoud: gegevens over de Portugees-Israëlitische geslachten uit Suriname.
omvang: 3 microfiches.

21. Rijksarchief in Noord-Holland
1. Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem; 023-319525.
2. ma 13.10-17.00 uur, di t/m vr 9.00-17.00 uur, za 9.00-12.30 uur (alleen in de
wintermaanden).
N.B. stukken die men zaterdag wil raadplegen dienen uiterlijk de vrijdag ervoor
te worden aangevraagd.
3. Archief van de aartspriester van Holland, Zeeland en West-Friesland
datering: 1727-1853 (1867). Over Suriname:
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- (60) Annotatiën van de missie: register bijgehouden door de opeenvolgende
aartspriesters (met o.a. aantekeningen over bevoegdheden voor missionarissen
in Suriname), 1781-1834, 1 deel;
- (930) Decreten van de Congregatio de propaganda fide met betrekking tot de
missie in Suriname, 1786-1821, 1 omslag;
- (931) Brief van de aartspriester Meylink aan de katholieken te Paramaribo, ca.
1786, afschrift, 1 stuk;
- (932) Akte waarbij F. Nicolet, J. Pomme, J. Schasne en A. Blom
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-

-

-

verklaren het kerkmeesterschap op zich te nemen van de op te richten parochie
Paramaribo, 1786, 1 stuk;
(933) Lijst van goederen, door eerste missionarissen meegenomen, opgemaakt
door aartspriester Meylink, 1786, 2 stukken;
(934) Ingekomen brieven van en over de missie in Suriname, binnengekomen
bij de aartspriester, 1789-1827, 1 omslag;
(935) Overzicht van de vorderingen van de missie in Suriname van 20 september
1819 tot 31 december 1820, 1 stuk;
(936) Circulaire van de prefect van de missie in Suriname met verzoek om
financiële steun, 1821, gedrukt, 1 stuk;
(937) Ingekomen brieven bij J. Roelevink, pastoor te Rijndijk, van J. Groot,
seminarist te Culemborg, later missionaris en apostolisch prefect te Paramaribo,
en brieven door de laatste ontvangen tijdens zijn verblijf bij pastoor Roelevink,
1822-1838, 1 omslag;
(938) Acte van attestatie wegens goed gedrag ten behoeve van P.L. van der
Hoven, pastoor in Suriname, 1816, 1 stuk;
(939) Lijst van bevoegdheden, door de vice-superior verleend aan P.A.
Wennekens, missionaris in Suriname, 1817, afschrift, 1 stuk;
(940) Brief van pastoor Wennekens te Paramaribo aan de kerkeraad der Lutherse
Gemeente, waarin hij de uitnodiging tot deelname aan de Lutherse kerkdienst
afslaat, 1820, afschrift, 1 stuk;
(941) Aantekeningen van pastoor Wennekens te Paramaribo over diverse
aangelegenheden op het terrein van de missie, 1819-1820, 1 stuk;
(942) Lijst van heiligendagen en vastendagen voor de katholieken in Suriname,
1823-1832, gedrukt, 1 stuk;
(943) Losse stukken betreffende de missie in Suriname, ca. 1800, 1 omslag;
(944) Eigendomsbewijs van J.H. Kierhaan te Paramaribo voor de slavin Nannie,
1813, met verklaring van overdracht van deze aan zijn huishoudster, 1815, 1
stuk.

ingang:ingang: H.L.Ph. Leeuwenberg en A.M.A. van Geloven 1982. Archieven van
de aartspriesters van de Hollandse Zending, 1727-1853(1867), Utrecht, (inv. nrs.
1-1006), Inventarisreeks van het Rijksarchief in Utrecht, nr. 16.

22. Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme
(1800-heden)
1. De Boelelaan 1105, Amsterdam/Postbus 7161, 1007 MC Amsterdam;
020-5484648.
2. 9.00-17.00 uur.

3.1 Archief A.W.F. Idenburg (1861-1935)
(gouverneur van Suriname 1905-1908)
datering en omvang: (1893) 1901-1935; 4.50 meter.
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ingang: inventaris.
3.2 Archief J.H. de Waal Malefijt (1852-1931)
(Minister van Koloniën 1909-1913)
datering en omvang: (1870) 1909-1913 (1927), 0.72 meter.
ingang: inventaris.
N.B. Ook in andere collecties kunnen incidenteel stukken over Suriname aanwezig
zijn.
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23. Museum voor Volkenkunde
1. Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam; 010-4111055.
2. di t/m za 10.00-17.00, zo 11.00-17.00 uur.
3. De Suriname-collectie van het Museum voor Volkenkunde bevat voorwerpen
die geschonken zijn vanaf 1885.
In de beginperiode werden vooral gebruiksvoorwerpen en wapens geschonken, zowel
van Indianen als van bosnegers. De objecten zijn meestal gemaakt van natuurlijke
materialen. De totale collectie omvat ongeveer 600 voorwerpen:
- De eerste 44 voorwerpen waren een schenking van een oud-directeur van het
Museum. Uit de vorige eeuw is ook een aantal voorwerpen gemaakt van balata,
voorstellingen weergevend van mensen in hun omgeving (5 voorwerpen);
- acht trommels, in 1916 aan het Museum geschonken;
- ongeveer 100 voorwerpen, variërend van beschilderde kalebasnapjes tot mandjes
en zaden, alle van de bosnegers;
- sieraden, houten haarkammen, wasgoedkloppers (die door de jonge man aan
zijn bruid werden aangeboden), afkomstig van de bosnegers (ca. 50 voorwerpen);
- enkele religieuze voorwerpen of objecten die bij riten gebruikt werden (20);
vrouwenschortjes en schaamdoeken (20);
- diverse halssnoeren (25) van de Indianen, ca. 50 pijlen van de Arowakken, en
twee persoonlijke balata zwepen (van de heer Snelleman, een oud-directeur van
het Museum);
- veertien strijdbijlen (Indianen), 2 pagaaien, 17 stuks keramiek, diverse
strijdknotsen, en allerlei houtsnijwerk van de bosnegers;
- gebruiksvoorwerpen (modellen van pagaaien en diverse Iepels), in 1955
aangekocht via het Utrechts Zendingsgenootschap;
- ongeveer twintig sloten, door Nederlanders in Suriname geschonken;
- diverse schortjes en sieraden, aan het eind van de jaren '50 door het Museum
aangekocht en divers aardewerk (40 stuks), als geschenk ontvangen;
- diverse voorwerpen (182), in bruikleen ontvangen van koningin Beatrix: manden,
waaiers, tafels, kotomissies, mutsen, doeken, wapens, keramiek;
- textiel en keramiek, recentelijk geschonken (ca. 50 stuks).
ingang:
a. via registers en stamkaarten (typoscript) - op inventarisnummer;
b. door middel van micro-computer;
c. op dia en beeldplaat (grootste deel van de collectie).
literatuur: Schatten van het Museum voor Volkenkunde 1987. Amsterdam,
Meulenhoff/Lanshoff.

24. Volkenkundig Museum ‘Gerardus van der Leeuw’
1. Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 104, 9712 SL Groningen; 050-635791.
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2. di t/m vr 10.00-16.00 uur, za/zo 13.00-17.00 uur.
3. De Suriname-collectie maakt slechts een bescheiden deel uit van de
totaalcollectie van het museum, die vooral gericht is op Z.O. Azië (Indonesië)
en het gebied van de Stille Zuidzee.
datering en herkomst: het Suriname-materiaal is vooral te vinden in de Van Baaren
collectie en de collectie van het voormalig Museum voor
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Tropische Landbouw in Deventer. Laatstgenoemde collectie is indertijd ontstaan
met het oog op de tentoonstelling over ‘koloniale landbouw’ die in 1912 werd
gehouden.
omvang: in totaal ongeveer 125 voorwerpen.
onderdelen:
- Suriname algemeen: (o.a.) porceleinen kommetjes en schoteltjes (import),
aardewerken bordjes met afbeeldingen van (volgens onderschrift) ‘Hospitaal
Paramaribo’, ‘Herrnhuttersche Kerk Paramaribo’, ‘Hervormde Kerk Paramaribo’,
‘Waterkant bij de Binnentrap Paramaribo’, waaiers en doosjes van vezels, lepels,
kammen; (totaal ± 50 voorwerpen);
- bosnegers: (o.a.) houtsnijwerk in de vorm van godenbeelden, trommels, kammen,
lepels, bankjes (in totaal ± 20 voorwerpen); 6 houten voorwerpen uit Butupasi;
- Indianen: (o.a.) fluiten, knotsen, (aardewerken) bakjes, amuletten, komfoortjes,
dierfiguren (van gebakken klei), vlechtwerk (mandjes, cassavepersen, waaiers),
kammen; (totaal ± 50 voorwerpen); van Trio Indianen: danssieraad; van
Caraïben: aardewerken bakje, stoel van gebakken klei.
ingang: via twee klappers Suriname, met hoofdrubrieken: Suriname algemeen,
bosnegers, Indianen; bij elk voorwerp uitvoerige beschrijving.

25. Icotrust BV
1. N.Z. Voorburgwal 102, 1012 SG Amsterdam; 020-243023.
2. alleen toegang op verzoek.
3. De firma Icotrust bezit een bedrijfsarchief waarin zich Surinamica bevinden,
o.a. stukken van Insinger & Co., eigenaars van Surinaamse plantages. Het
materiaal beslaat ruwweg de periode 1780 tot 1845 en bestaat uit jaarverslagen,
balansen, brievenboeken e.d. met betrekking tot de plantages De Nieuwe Grond,
Jagtlust, Anna Catharina en Zeezigt. Geen inventaris.

26. Artis-Bibliotheek
Universiteit van Amsterdam
1. Plantage Middenlaan 45A, 1018 DC Amsterdam; 020-5256614.
2. di t/m vr 10.00-12.30 uur, 14.00-16.00 uur.
3. Het bezit is wat Suriname betreft, beperkt tot enkele min of meer zeldzame
werken, waaronder Belmonte (1855), Fermin (1766), Hartsinck (1770), Herlein
(1718), Van der Smissen (1849) en Stedman (1798).
ingang: Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura
Artis Magistra te A msterdam, Amsterdam, 1881.
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Deze catalogus is ook opgenomen in de algemene catalogus van de U.B.
Amsterdam.

27. Bisdom Haarlem
Afdeling Archief
1. Nieuwe Gracht 80, Haarlem/Postbus 6186, 2001 HD Haarlem; 023-
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319450.
2. ma t/m do 8.30-15.00 uur; liefst eerst afspraak.
3. Archief Bisdom Haarlem
- Contacten bisschoppen Haarlem met Suriname.
- Stukken voor de apostolische vicarissen; brieven met situatieschets,
één doos.

datering: vanaf 1853.
ingang: inventaris (nog niet gedrukt).
literatuur: de missie in Suriname is uitvoerig beschreven door Pater Kleyntjes in:
Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, delen XLI (1924),
XLII (1925), XLIII (1926), XLVII (1930), XLIX (1932), L (1933), en in Haarlemse
Bijdragen, delen LII (1935), LIII (1936), LVI (1939) en LVII (1940).
N.B. Het Archief Aartspriesters (lopend tot 1853) is in bewaring gegeven aan het
Rijksarchief in Noord-Holland (zie aldaar).

28. Topografische dienst
1. Bendjenplein 5, Emmen/Postbus 115, 7800 AC Emmen; 05910-96230.
2. ma t/m vr 13.00-16.00 uur.
3. Topografische kaarten van Suriname
inhoud: (merendeels) grootschalige series.
datering: na 1950.
omvang: 2500 kaarten (ruwe schatting).
ingang: regionale/geografische catalogus.
Daarnaast zijn er enkele 19e-eeuwse kaarten van (delen van) Suriname.

29. Katholiek Documentatie Centrum
1. Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen; 080-512412.
2. ma t/m vr 9.00-17.15 uur; tussen 12.30 en 14.00 uur geen dienstverlening.

3.1 Missiememoires
Wat Suriname betreft: interviews, gehouden met de volgende missionarissen en
missiezusters die in Suriname werkzaam zijn geweest (de periode staat achter de
namen):
- Zusters van Liefde Tilburg: M.J.A. Nijssen (1938-1973);
- Fraters van Tilburg: R. Abbenhuis (1923-1978), J.M. Duif (1947-1980), J.J.
Goossens (1950-1960), M.F.M. Janssen (1922-1979), H.W.A.M. Verrijt
(1930-1957);
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- Franciscanessen van Oudenbosch: M.H. Gils (1946-1982), J.H. Hootsmans
(1951-1962);
- De Graal: A.P. Perguin (1954-1962), A.A.M. van Tol (1963-1976), S.E.A.
Swarte (1954-1975);
- Redemptoristen: H.H. Hevkers (1960-1979), A.J. Hilgen (1929-1979), S.A.W.R.
Mulder (1959-1979), J.G. Vernooij (1969-1980), J.C. Mul (1961-1983);
- Missionarissen Oblaten van Maria (OMI): J.H. Jansen (1960-1973), A.H. te
Dortsthorst (1968-1984).
datering: de interviews zijn gehouden tussen 1978 en 1985.
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omvang: 18 interviews, op 29 geluidsbanden.
ingang: plaatsingslijst.
literatuur:
- ‘Drie jaar KomMissieMemoires. Verslag over de werkperiode van april 1978
tot april 1981’, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 11,
1981: 15-24;
- ‘Acht jaar KomMissieMemoires. Een voorlopige afsluiting van het project’, in:
Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum, 15, 1985: 141-152.
belang: het materiaal is van belang als ‘oral history’.
N.B. Voor raadpleging is toestemming vereist van de eigenaar van de collectie.
3.2 Bibliotheek
Wat Suriname betreft:
- Surinaamse katholieke tijdschriften;
- Nederlandse katholieke tijdschriften, geheel of gedeeltelijk Suriname betreffende.
datering: 1919-1975.
omvang: 16 titels, ca. 5 meter.
ingang: tijdschriftencatalogus en geografisch register.
N.B. De Surinaamse tijdschriften zijn veelal onvolledig.
3.3 Overige
onderdelen: affiches (7), foto's (10), devotieprentjes (3 trefwoorden), knipsels (68
trefwoorden, meest persoonsnamen).
ingang: registers.

30. Historisch Museum Rotterdam - Stichting Atlas van Stolk
1. Korte Hoogstraat 31, 3011 GK Rotterdam; 010-4334188.
2. bezoek na afspraak.
3. De grondslag van de ‘Atlas’ (in de 19e eeuw een gebruikelijke benaming voor
een verzameling prenten en tekeningen) werd omstreeks 1835 gelegd door de
Rotterdammer Abraham van Stolk, met zijn verzameling prenten en tekeningen
betreffende de geschiedenis van Nederland. Deze collectie historie-, spot- en
zinneprenten is sindsdien verder aangevuld door drie generaties nakomelingen
Van Stolk. Ook de meer recente geschiedenis van Nederland werd in de
verzameling opgenomen.
Tot de collectie behoort een aantal tekeningen (o.a. door J.H. Engelberts) en prenten
over Suriname.
ingang: G. van Rijn, Catalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk
de geschiedenis van Nederland, 10 delen, Amsterdam/'s-Gravenhage, 1895-1933.
literatuur:
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- W.A.H. Crol, ‘De Nederlandse historieprent in de Atlas Van Stolk’, Spiegel der
Historie, 4, 1969: 189-300;
- J.C. Nix en M.E. Deelen, ‘Atlas Van Stolk’, in: A.M. Meyerman e.a., Een paleis
in Rotterdam, Rotterdam, 1986: 100-117;
- J.F. Heijbroek, ‘De Atlas Van Stolk. Enkele facetten uit de 150-jarige
geschiedenis’, De Boeken Wereld, 3/3, feb. 1987: 74-78.
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31. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)
1. Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam; 020-843695.
2. ma t/m vr 9.30-17.00 uur, za 9.30-13.00 uur.
3. De verzamelingen van het Instituut omvatten archivalia, 600.000 boeken en
brochures en 60.000 kranten en tijdschriften op het gebied van de sociale
geschiedenis uit de gehele wereld. Voorts bezit het Instituut ruim 100.000 foto's
en 45.000 affiches en politieke prenten. Het accent ligt op de geschiedenis der
arbeidersbeweging. Het Instituut publiceert o.m. de ‘International Review of
Sociaf History’.
Suriname:
3.1 Boeken en brochures
datering: periode voor en na 1945.
omvang: ruim 300 boeken en brochures.
inhoud: een vrij algemene collectie, behalve een aantal bijzondere brochures over
de afschaffing van de slavernij.
3.2 Kranten en tijdschriften
inhoud: enkele tientallen kranten en tijdschriften.
datering: vóór 1945 (de meeste).
ingang: voorlopig alleen toegankelijk op titel.
3.3 Documentatiemappen
inhoud: knipsel- en pamflettenverzamelingen over stakingen, actiegroepen,
politieke partijen etc.
datering: periode voor en na 1945.
ingang: momenteel nog moeilijk toegankelijk; bij voorkeur alleen na afspraak.
3.4 Affiches en foto's
inhoud:
- affiches in verband met stakingen, vakbonden en de onafhankelijkheid;
- foto's.
herkomst: uit Suriname en Nederland.
omvang: ca. 100 affiches en een klein aantal foto's.
ingang: uitsluitend toegankelijk na afspraak met de Iconografische Afdeling,
toestel 229/240.

32. Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA)
Economisch-Historische Bibliotheek (EHB)
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1. Herengracht 218-220, 1016 BT Amsterdam; 020-247270.
2. open tijdens kantooruren.

3.1 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA)
Doel van het Archief is behoud, beheer en toegankelijk maken van
economisch-historisch bronnenmateriaal in het algemeen, Nederland en de voormalige
kolonies in het bijzonder. Nagenoeg alle bedrijfsarchieven die in het verleden door
het Archief zijn verworven, zijn inmiddels overgedragen aan openbare
overheidsarchieven. In beheer zijn nog de omvangrijke collecties ‘Veile’, ‘Hartkamp’
en ‘Kleine Aanwinsten’. Alleen de
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laatstgenoemde verzameling is goed ontsloten en voor een ieder toegankelijk. De
belangrijkste nummers van deze collectie die betrekking hebben op Suriname zijn
hieronder vermeld.
De Collecties Veile en Hartkamp worden momenteel beschreven. Ongetwijfeld
bevatten deze ook materiaal betreffende Suriname. Aangezien het hier gaat om meer
dan 10.000 nummers, is het onmogelijk een korte en volledige typering van dit
materiaal te geven.
Voor een ieder die zich bezighoudt met de economische geschiedenis van Suriname,
is een bezoek aan het NEHA/EHB onontbeerlijk.
3.1.1 Kleine aanwinsten
ingang: Inventaris van de verzameling Kleine Aanwinsten.
De belangrijkste nummers die betrekking hebben op Suriname zijn:
- Stukken betreffende Westindische negotiaties, o.a. betreffende de huizen Dedel,
Rocquette, Harman van de Poll en Van Marselis, 1774-1788, 8 gedrukte stukken,
9 handschriften, (NEHA KA 8)
- Stukken van Mr. P.A. Brugmans te Amsterdam betreffende West-Indische
plantageleningen, 1834-1885, 27 omslagen; inventaris in het
Economisch-Historisch Jaarboek VI, pp. XLI-XLIV, (NEHA KA 37); vgl.
collectie Brugmans in Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling
- Notulenboek der Negotiatie op Essequebo en Demerary, 1777-1823, (NEHA
KA 42)
- Stukken betreffende de plantages Vossenburg en Wayampibo van G. de Vree,
en de plantage Vredesteyn van M. van den Heuvel, 1705-1802, 18 delen, 9
katernen, 1 stuk, (NEHA KA 87); zie: Inventaris van de verzameling Kleine
Aanwinsten
- Stukken van de familie Nepveu en aanverwante families De Meinertshagen.
Van Rechteren en Van den Velden betreffende de plantages Buyslust,
Carwassibo, 't Gulden Vlies, Hegt en Sterk, Ma Retraite, La Singularité,
Spieringszorg, Stolkerts Vleyt, Vrouwenvlijt en Zoelen, 1687-1864, 2 pakken,
(NEHA KA 120); zie: Inventaris van de verzameling Kleine Aanwinsten; vgl.
collectie Nepveu in Algemeen Rijksarchief, Eerst Afdeling
- Notulen van de vergaderingen van de Heren Bewindhebbers der West-Indische
Compagnie betreffende de Societeyt van Suriname, 1683-1695, 4 delen, (NEHA
KA 121); vgl. Archieven van de Sociëteit van Suriname in het Algemeen
Rijksarchief, Eerste Afdeling
- Instructies, octrooien, reglementen e.d. betreffende de kolonies Essequebo en
Demerary van de West-Indische Compagnie, 1670-1767, (NEHA KA 126)
- Table alphabétique des navires expédiés du port de Marseille pour les Isles de
l'Aménque, la Guinée et l'Inde en l'année 1786, (NEHA KA 156)
- Conditien van een fonds of negotiatie van kooplieden te Amsterdam ten behoeve
van de deelhebbende planters te Suriname, 1770, 1 stuk, (NEHA KA 184)
- Voorwaarden voor een negotiatie ten laste van deelhebbende planters te
Essequebo en Demerary, 1772, (NEHA KA 217)
- Stukken betreffende de begroting van Suriname en de bacovencultuur,
1910-1911, 2 pakken, (NEHA KA 223)
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- Aandelen en stukken betreffende de plantages Esperance, Hofwijk, Livonia,
Lunenburg, Marienburg, Patience, Twijfelachtig en Zoelen, 1772-1820, 1 omslag,
(NEHA KA 235)
- Akten betreffende de stichting van de kolonie Renselaerswije aan de Noort-revier
in Nieuw Nederlant, 1629-1659 (kopieën), (NEHA
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-

KA 361)
Stukken betreffende de suyker-raffinaderij De Stad Paramaribo, 1746-1778,
(NEHA KA 365)
Stukken betreffende de stichting van enkele kolonies in Nieuw-Nederland door
de West-Indische Compagnie, circa 1640 (kopieën), (NEHA KA 444)
Aantekeningen en gegevens over plantages te Suriname, 18e-20e eeuw, 1 omslag,
(NEHA KA 462)
Aandeel in de plantages Monsort en Le Contentement en in de grond De Vier
Kinderen, 1796, 1 stuk, (NEHA KA 474)
Aandeel in de ‘N.V. Guyana Goud Exploitatie Maatschappij Minorimeti’,
's-Gravenhage, 1901, (NEHA KA 523)
Condities voor een negotiatie ten behoeve van ‘eenige planters in de Colonie
Suriname’, 1766, 1 stuk, (NEHA KA 538)
Stukken betreffende een negotiatie ten behoeve van enige planters in de kolonie
van Essequebo en Demerary opgericht in 1772, 1856-1875, (NEHA KA 540).

3.2 Economisch-Historische Bibliotheek (EHB)
De EHB bevat een 200-tal boeken over Suriname. Verder nog een aantal statuten
en prospectussen van Westindische maatschappijen in oprichting (19e eeuw). Dit
zijn nrs. W 1828: 1; W 1846: 1,2; W 1857: 2; W 1858: 1; W XIX: 1,2.

33. Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaart Museum’
1. Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam; 020-262255.
2.
- museum: di t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 13.00-17.00
uur.
- bibliotheek: di t/m vr 10.00-16.45 uur*
- prentenkabinet: kantooruren *
- kaartenverzameling: kantooruren *

3.1 Bibliotheek
Van belang voor de Surinamistiek:
inhoud en omvang: verzameling van ca. 125 banden met directe betrekking tot
Suriname, waaronder een aantal handschriften.
onderdelen: land- en zee-atlassen; reisbeschrijvingen; scheepsjournalen. ingang:
a. gedrukte catalogus: Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Catalogus
der Bibliotheek, Amsterdam, 1960;
b. alfabetische en systematische catalogus op handkaartsysteem.
literatuur: beschrijving van de belangrijkste aanwinsten in het Jaarverslag van de
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
*

aanmelden bij de portiersbalie
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belang: een aanzienlijk deel van de collectie is van vóór 1840.
Naast de banden over Suriname bezit het Museum nog werken over het Caraïbisch
gebied en Zuid-Amerika.
3.2 Prentenkabinet
inhoud: de volgende aquarellen:
- gezicht op de plantage Jagtlust, anoniem, 1780;
- gezicht op plantage Catharina Sophia, door D.W.I. Esser, 1828;
- gezicht op Paramaribo met het Gouvernementshuis en Fort Zeelandia, ca. 1797;
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- gezicht op Paramaribo, door Chr. van der Hart, ca. 1845;
- strafarbeiders werkzaam bij de Tamarindelaan tegenover het Gouvernementshuis
te Paramaribo, door G.W.C. Voorduin, ca. 1860;
- de korvet Amphitrite voor Paramaribo, door J.E. Van Heemskerck van Beest,
1849;
- drie gezichten op de Marowijne, door G.W.C. Voorduin, ca. 1860;
- twee voorstellingen van een Arowakka Indianenkamp, door G.W.C. Voorduin,
ca. 1860.
ingang: catalogus op handkaartsysteem met ingangen op naam van de kunstenaar,
topografie, afgebeeld persoon, en scheepsafbeelding.
literatuur: zie onder 3.1.
Naar één van Voorduins aquarellen is een lithografie gemaakt die is opgenomen
in Gezigten uit Neerland's West-Indiën, door G.W.C. Voorduin (Amsterdam,
1860-62).
3.3 Kaartenverzameling
inhoud: een verzameling van voornamelijk landkaarten waarop Suriname staat
afgebeeld; gedrukt, ingekleurd of handgeschreven.
omvang: ca. 20 stuks.
ingang: catalogus op handkaartsysteem, met topografische ingang.
literatuur: zie onder 3.1.
N.B. Een paar interessante kaarten zijn:
- Caarte van 't comen der rivieren Surinamen en Comewine, Amsterdam, 1735
(handschrift);
- Heneman, J.C. Kaart van de colonie van Suriname en de onderhoorige rivieren
en districten...; met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien,
Amsterdam, 1784 (8 bladen);
- Thornton, J. A new draught of Surranam upon the coast of Guianna, London,
ca. 1667 (handgekleurd).

3.4 Expositie (zaal ‘De vaart op West-Indië’)
inhoud: diverse objecten, o.a.:
- maquette van plantage Visserszorg, ca. 1800;
- halfmodel van een Surinamevaarder;
- model van de West-Indiëvaarder ‘D'Keulse Galy’;
- schilderij met een gezicht op de rede van Paramaribo, 1797.
catalogus: Scheepvaartgeschiedenis als uitgebeeld in de tentoonstelling van het
Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam, Amsterdam, 1979.
literatuur: zie onder 3.1.

34. Vakgroep Bodemkunde en Geologie
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Landbouwuniversiteit Wageningen
1. Duivendaal 10, 6701 AR Wageningen; 08730-82439/84145.
2. bezoek na afspraak.
3. Lakprofielen van Surinaamse bodems, met name de kustvlakte.
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35. International Soil Reference and Information Centre (ISRIC)
(Internationaal Bodemkundig Museum)
1. Duivendaal 9, Wageningen/Postbus 353, 6700 AJ Wageningen; 08730-19063.
2. bezoek na afspraak.
3. Wat Suriname betreft bevat de collectie:
- enkele kleinschalige overzichtskaarten van de Surinaamse bodem;
- twee sets kaarten (totaal ca. 15 ex.) van de bodem van Noord
Suriname.

36. Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine
Ministerie van Defensie
1. Badhuisweg 171, Den Haag/Postbus 90704, 2509 LS Den Haag;
070-162821/162814.
2. ma t/m vr 8.00-12.30 uur, 13.15-16.00 uur; raadpleging in principe mogelijk
na schriftelijk verzoek aan de Chef der Hydrografie.

Over de geschiedenis der hydrografie in het algemeen en die van de Dienst der
Hydrografie in het bijzonder: Met lood en lijn, vier eeuwen hydrografie, uitgegeven
door de Chef der Hydrografie, naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Dienst in 1974.
3.1 Zeekaarten
herkomst en datering: vervaardigd door de Dienst der Hydrografie; vanaf 1937.
aard en omvang: op papier gedrukte navigatiekaarten; 35 exemplaren (60 x 80
cm).
ingang: klapper (archiefboek).
3.2 Leggers van zeekaarten
herkomst en datering: vervaardigd door de Dienst der Hydrografie; vanaf 1845.
aard: op papier gedrukte navigatiekaarten, waarop men d.m.v. de Berichten aan
Zeevarenden voor de zeeman belangrijke correcties aangebracht heeft.
omvang: 80 exemplaren.
ingang: geen.
3.3 Minuutbladen (peilbladen), situatieschetsen, werktekeningen etc.
herkomst en datering: van diverse instanties; vanaf 1937.
aard en omvang: getekend op papier/transparant; 250 ex. (diverse afmetingen).
3.4 Topografische kaarten en coördinatenlijsten
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herkomst en datering: Centraal Bureau Luchtkartering, Suriname; vanaf 1949.
omvang: 250 exemplaren (diverse schalen en formaten).
ingang: indexkaarten voor schaal 1: 10 000.
3.5 Boekwerken
inhoud: zeemansgidsen, zeilaanwijzingen, lichtenlijsten, getijtabellen.
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herkomst en datering: vervaardigd door de Dienst der Hydrografie; vanaf 1867.
omvang: 45 exemplaren.
ingang: fiches.
N.B. Enkele kaarten van de Surinaamse wateren - de kust en de belangrijkste rivieren
- alsmede een zeemansgids en een lichtenlijst voor Suriname (en de Nederlandse
Antillen) zijn te koop bij de Dienst der Hydrografie (tel. 070-162811). Zie: Catalogus
van Nederlandse zeekaarten en andere hydrografische publikaties, uitgegeven door
de Chef der Hydrografie, 1988.

37. Rijksvoorlichtingsdienst (RVD):
Mediatheek en Foto- en filmarchief
1. Anna Paulownastraat 76, 's-Gravenhage/Postbus 20006, 2500 EA 's-Gravenhage;
070-614181.
2. tijdens kantooruren; voor raadpleging van historisch materiaal dient men vooraf
een afspraak te maken.

3.1 Mediatheek
Films:
- Faja lobbi (int. H. van der Horst, 75 min, 1961): over het leven in het Surinaamse
binnenland en het kustgebied, i.h.b. Paramaribo
- De koninklijke reis (Polygoon-Profilti, 28 min, 1965): over bezoek van Koningin
Juliana en Prins Bernhard aan Suriname
- Suriname vrij (Piet Buis, 14 min, 1976); over de ceremonies en feestelijkheden
rond de onafhankelijkheidsproclamatie
- Verdronken land (Chris Brouwer, 74 min, 1981): over de bouw van de
Afobakadam en de gevolgen daarvan voor de bosnegerbevolking in het gebied
- Kon Hesi Baka (Kom gauw terug) (H. Barnard, 117 min, 1977/79): over het
leven van twee Surinaamse kinderen die het warme Suriname voor het kille
Nederland verruilen
- Tussen twee vuren (Jan Venema, 58 min): over Surinaams theater in Nederland
- de vele vormen van theatermaken, tussen hier en daar, toen en nu.
N.B. Bovenstaande videofilms zijn te huur of te koop. Zie catalogus Verkoop
videofilms, een uitgave van de Mediatheek.
3.2 Film- en fotoarchief
3.2.1 Foto's
Er zijn ongeveer 100 foto's, met de volgende onderwerpen:
- landbouw, bosbewerking, goudwinning, bauxietindustrie, Afobaka stuwdam
- landschappen, rivieren en gebouwen, Paramaribo, bosnegerdorpen (Ganzee,
Waki Basu en Kapasi Kele), transport per korjaal
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- medische verzorging, onderwijs (lager en middelbaar)
- cultuur, o.a traditionele kledij, religies, haardrachten, Hindostaanse en Creoolse
bruiloften, muziekbands, dansen van bosnegers, Wayana's.

3.2.2 Films (chronologisch):
- Suriname (3 actes, 1921, totaal 30 min); beelden van Paramaribo en het
achterland, het gebied langs de spoorbaan naar Zanderij en het stroomgebied
van de Surinamerivier

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

216
- Officiële opening van de I.T.A. Indische tentoonstelling te Arnhem (1928, 9
min); zowel Indische als Surinaamse zaken (o.a. koeliwoning) zijn op de
tentoonstelling te zien
- The Dutch tradition (1941, 10 min); tweede deel van een compilatiefilm voor
het Amerikaanse publiek over de betrouwbaarheid van Nederland als geallieerde
partner; o.a. bauxietwinning in Suriname ten behoeve van de geallieerden
- Onze koloniën in de branding (1942, 5 min); N.S.B. propagandafilm over het
‘Nederlandse Imperialisme’: in Oost- en West-Indië
- Militaire oefeningen in West-Indië (1942, 11 min); eerste acte van een film over
de versterking der defensie in Suriname gedurende de Tweede Wereldoorlog;
beelden van militaire oefeningen en bauxietwinning
- Prinses Juliana's trip to Dutch Guiana (4 actes, 1943, totaal 36 min);
acte 1: aankomst in Suriname en begroeting door gouverneur Kielstra;
acte 2: rijtoer door Paramaribo, ontmoeting met vrouwen in Surinaamse
klederdracht en met leden van het vrouwelijk hulpcorps van het KNIL;
acte 3: tocht per motorboot waarbij verschillende inheemse dorpen worden
aangedaan en bezoek aan bauxietfabriek;
acte 4: tocht per motorboot naar Paramaribo, bezoek aan tehuis voor
oorlogsslachtoffers met vrouwen in klederdracht en dansvoorstelling van Javanen
- Prinses Juliana bezoekt Suriname (1943, 11 min); als voorgaande film
- Buiten de grenzen (acte 1, 1940/44, 9 min); compilatiefilm van diverse eerder
gebruikte stukken materiaal van gebeurtenissen gedurende de Tweede
Wereldoorlog, o.a. Prinses Juliana in ‘de West’
- Buiten de grenzen (acte 2, 1943, 3 min); propagandistische compilatiefilm van
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog buiten Nederland; o.a. bezoek
van prinses Juliana, aan Suriname en de Antillen
- Journaal (1944, 10 min); diverse onderwerpen Tweede Wereldoorlog, waaronder
bezoek van Prinses Juliane aan Curaçao en Suriname
- Vrij en Onverveerd (1944, 10 min); achtste deel van een compilatiefilm over
Nederland in oorlogstijd; in dit deel o.a. bezoek van Prinses Juliana aan Suriname
en de Antillen
- Het oerwoud van Suriname (1947, 10 min); het ondoordringbare oerwoud, de
fauna, de vroegere manier van houtkappen, de Wayana Indianen en de Aucaner
Bosnegers (dagelijks leven en dansfeesten)
- Paramaribo, hoofdstad van Suriname (1948, 11 min); beelden van de
verschillende departementen, kerken, het Landshospitaal, onderwijs aan kinderen
op de Van Sypesteyn- en Margarethaschool, boskap, bauxietwinning, gouddelven
en houtwinning
- Het polderland van Suriname (1948, 13 min); cultures van rijst, suiker,
kokosnoten, bananen en citrus; oogst en transport naar de haven; straatbeelden
van Paramaribo
- Bevolking van Suriname (1950/51, 11 min); over de etnisch kleurrijke
Surinaamse samenleving
- La rivière et les hommes (1947, 20 min); over de bosnegers en Indianen langs
de Marowijne, met o.a. liederen en dansen van de Indianen
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- De hand aan de ploeg (1950, 11 min); over het ‘welvaartsplan’ voor Suriname,
inhoudende luchtkartering, bodemonderzoek, kredieten aan kleine landbouwers,
woningbouw, scheepsbouw enz.
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- Strijd om de bodem (1951, 10 min); ontginning van de kleistrook in het
Surinaamse kustgebied, exploitatie van de polders, rijstaanplant en mechanische
bodembewerking; desastreuze gevolgen van erosie
- Zwampoogst (5 actes, 1955, totaal 48 min); over het voor de landbouw tot
ontwikkeling brengen van delen van het binnenland, in het bijzonder Wageningen
(Stichting Machinale Landbouw, SML):
acte 1: verkenning te voet, graven drainagekanalen, openlegging met vergif en
gesleepte stalen ballen (ball-and-chain), egalisering met bulldozers;
acte 2: plat rijden van een riet-zwamp met brushcutter (soort wals), eggen en
ploegen, bevloeien en inzaaien van rijst; de geplande polder Wageningen met
gemalen; het dagelijks leven in het nieuwe dorpje Wageningen;
acte 3: laboranten nemen proefmonsters van de eerste volgroeide rijst;
acte 4: oogsten met combines, vervoer per binnenvaartschip; de polder vanuit
de lucht; groot feest in het dorp ter gelegenheid van de rijke oogst;
acte 5: binnenhalen van de oogst met combines, droogblazen van de rijst, vervoer
per schip, laboranten nemen monsters, verbreden van het kanaal
- Rijst (1961, 18 min, Peter Creutzberg); overzicht van de rijstcultuur in Suriname,
zowel het met de hand planten en oogsten als de machinale rijstbouw
- Onder Surinaamse vlag: op weg naar ontwikkeling (1961, 10 min, Peter
Creutzberg); over de geografische en demografische belemmeringen voor
ontwikkeling, de omschakeling naar machinale landbouw en aanleg van wegen
en vliegvelden
- Surinaams passiespel (1961, 15 min, Peter Creutzberg); onder regie van Anton
Sweers werd in 1960 in Paramaribo het Surinaams Passiespel van Albert Helman
opgevoerd; de film geeft een beeld van de voorbereiding van het spel waarin
het bijbelse verleden en het Surinaamse heden dooreengeweven zijn
- Wij Surinamers (1961, 28 min, Peter Creutzberg); over het dagelijks leven in
Suriname: de Chinese winkel, landbouwproefstation Wageningen, Creoolse
wasvrouw, Afobaka stuwdam enz
- Faja lobbi (1961, 75 min, Herman van der Horst); over land en volk van
Suriname, zowel het binnenland als de kuststreek
- In vrijheid gebonden (1963, 20 min, Pengel); opnames van de feestelijkheden
ter gelegenheid van 100 jaar Emancipatie
- Onder Surinaamse vlag: land in opkomst (1964, 13 min); aanleg van wegen,
nieuwe bosaanplant, uitbreiding van de landbouw, bouw volkswoningen e.d.
- Bosnegerjeugd (1965, 10 min); over het leven van de bosneger jeugd
- Kinderen van Suriname (1968, 17 min, Peter Creutzberg en Anton Kortekaas);
over leven en opgroeien van Surinaamse kinderen: (o.a.) spelletjes, uitstapjes,
feestjes
- Film berichten Suriname (1968, 35 min. Piet Buis); ontsluiting van binnenland,
vernieuwing van de haven van Paramaribo en het werk van de Broedergemeente
- Erwin de Vries (1970, 32 min); over werk en exposities van Erwin de Vries
(Surinaams schilder en beeldhouwer), en de kunstenaars Piet van Leeuwarden
en Paul Moedigt met wie hij zijn atelier in Amsterdam deelt
- Gevleugelde verovering (70 min, Peter Creutzberg); over de moeilijkheden die
een expeditie ontmoet die in het binnenland een airstrip gaat aanleggen
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- De Gouden Zwamp (1971, 19 min, Peter Creutzberg); over de Stichting
Machinale Landbouw (SML) in Wageningen
- De broedkolonie Fowroensie (1971, 30 min, Peter Creutzberg); over
broedkolonie bij de Coppename-monding, waar vogels beschermd worden tegen
stropers
- Spaar de schildpadden (1971, 30 min, Peter Creutzberg); broedende
zeeschildpadden en de overlevingskansen van de jonge schildpadjes
- Guillaume Lo a Njoe(1972, 10 min, Marcus van Hoorn); filmimpressie rondom
deze kunstschilder voor wie alles in de eerste plaats uit kleur bestaat
- Jan Telting (1972, 29 min); de Surinaamse kunstenaar vertelt over de
onderwerpen en achtergronden van zijn werk
- Honderd jaar Brits-Indische im migratie in Suriname (1973, 30 min); over de
Hindostanen die als contractarbeider naar Suriname kwamen
- Anton de Kom (1973, 30 min); over het leven van Anton de Kom
- Papieren Nederlandertjes (1974, 40 min, Frank van Zichem); 9-jarig Surinaams
meisje gaat naar Nederland en moet zich in de blanke samenleving zien te redden
- Sekanti - de zeekust (1974, 28 min, Peter Creutzberg); over de stranden van Wia
Wia en Galibi met hun kustvogels en zeeschildpadden
- Stinasuland - uw eigen land (1974, 39 min, Peter Creutzberg); over vier van de
negen natuurreservaten van Suriname: Sipalawini, Brownsberg, Raleighvallen
en de Voltzberg
- Wat het bos betekent (1974, 51 min, Peter Creutzberg); over het tropisch
regenwoud en alles wat het levert: vruchten, noten, wild, hout, rubber, korjalen
en - vooral - waterkracht
- Laat het wild leven (1974, 33 min, Peter Creutzberg); over de jacht bedreven
door bosnegers, Indianen en stropers en de gevaren voor de wildstand
- Om te behouden (1974, 35 min, Peter Creutzberg); hoe het oerwoud van vele
kanten bedreigd wordt en wat eraan te doen valt
- Denk aan de dag van morgen (25 min); over Surinamers die naar Nederland
zijn gemigreerd
- Een land om mee te leven (1976, 61 min, Frank Zichem); beelden van leven en
werken van mensen in Paramaribo en in het district: een land met de problemen
en sociale structuur van een ontwikkelingsland
- Suriname vrij (1976, 14 min, Piet Buis); beelden van de proclamatie van de
onafhankelijkheid, officieel gedeelte met het Koninklijk Huis en Nederlandse
bewindslieden, en feestelijkheden daarna.
ingang:
a. trefwoordenregister
b. computer (films vóór 1955).
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38. Film- en Beeldbandarchief n.O.B.
(Nederlands Omroepproductie Bedrijf N.V.)
1. Postbus 10, 1200 JB Hilversum; 035-773636.
2. Voorlopig is het archief alleen toegankelijk voor zendgemachtigden.
3.1 Film- en beeldbanden
inhoud: (in principe) alles wat door zendgemachtigden is uitgezonden, dus ook
programma's (documentaires e.d.) over Suriname.
datering: vanaf 1956.
3.2 Polygoonarchief N.O.B. (035-772652)
inhoud: journaalonderwerpen die op Suriname betrekking hebben.
omvang: ruim vijftig onderwerpen, in duur variërend van anderhalve minuut tot
twintig minuten.
datering: 1933 tot 1980.
ingang: op onderwerp via kaartsysteem en micro-fiche, in de nabije toekomst ook
met computer.

39. Rijksarchief in de provincie Utrecht
1. Alexander Numankade 201, 3572 KW Utrecht; 030-710044.
2. ma 13.30-17.00 uur, di t/m vr 9.00-17.00 uur, za (uitgezonderd juni/juli/augustus)
9.00-12.30 uur.
3.1 Archief van het Zeister Zendingsgenootschap (ZZG) te Zeist
herkomst en datering: Z.Z.G. te Zeist; (1744) 1793-1962.
omvang: 19 meter.
taal: Nederlands, Duits, Sranan en bosneger (beperkt).
onderdelen: (o.a.):
- archivalia Sociëteit ter bevordering des Evangeliums onder de heidenen,
1744-1750 (1772);
- archivalia afkomstig van de zendingsagenten, 1755-1803;
- archivalia van de maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs
onder de slaven in Suriname (Haagsche Maatschappij), 1829-1867 (1928).
ingang: C.G.W.M. van Hoogstraten, Inventaris van het archief van het
Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist (Zeister
Zendingsgenootschap), 1793-1962, Utrecht, 1985 (Inventarisreeks Rijksarchief in
Utrecht, nr. 48).
literatuur: J.M. van der Linde, Hernhutter zending in Nederland, 1738-1793-1968,
Zeist, 1968; zie verder literatuuropgave in de Inventaris, p. 22.
belang: dit archief is in de eerste plaats een bron voor de kennis van de organisatie
van de zending der Hernhutters in Suriname, maar bevat ook informatie over
bijvoorbeeld de kennis en beeldvorming over Suriname bij grote groepen van de
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Nederlandse bevolking. Daarnaast levert een groot aantal stukken, voortkomend uit
de rechtstreekse contacten met het zendingsgebied in Suriname, informatie over de
Surinaamse samenleving. Dit geldt met name voor de verslagen van de zendingsposten
en de correspondentie met de zendingsmedewerkers.
3.1.1 Kaarten, prenten, foto's e.d.
bouwtekeningen:
- internaten (o.a. Albina, Alkmaar, Leliëndal, Combe);
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- zendingshospitalen (o.a. Djoemoe, Stoelmanseiland);
- kerkzalen (o.a. Beekhuizen, Nickerie, Overtoom, Paramaribo);
- diverse andere gebouwen en ruimtes.
plattegronden:
- de nederzetting De Hoop of Simirri aan de Corantijn, 1793;
- Paramaribo (een achttal).
kaarten: meest overzichtskaarten van Suriname (ca. 20), waaronder van Moseberg
(1801), Heneman (1784), Spirlet (1927).
prenten:
- zendingsposten op Anna's Zorg (3e kwart 19e eeuw), Berg en Dal (ca.
1870-1875), Heerendijk (3e kwart 19e eeuw en ca. 1870-1875);
- godenhuis van bosnegers bij Moengo (3e kwart 19e eeuw);
- Grote Stadskerk (2e helft 19e eeuw) en Zendingsgebouwen der Broedergemeente
(ca. 1878) te Paramaribo.
albums: er is een 25-tal albums met prentbriefkaarten en foto's, waarvan de meeste
dateren van (globaal) 1910-1935; onderwerpen: zendelingen, bevolkingsgroepen
(Javanen, Brits-Indiërs, bosnegers, e.a.), tehuizen, inrichting Bethesda, kinderhuis
Saron, e.a.
foto's:
a. topografische foto's en prentbriefkaarten, gemaakt in het laatste kwart van de
vorige eeuw, o.a. van: Paramaribo, Berg en Dal, plaeer (goudveld) De Jong,
Kabelstation, Lelydorp, Charlottenburg, Destombesburg, Ephrata, Fort
Nieuw-Amsterdam, Coronie (diverse plaatsen), Albina, Langetabbetje,
Tapanahoni, Bersaba, Domburg, Vierk inderen, Vredenburg, Groningen,
Maripaston;
b. etnografische foto's en prentbriefkaarten, daterend vanaf ca. 1875, met
afbeeldingen van het volksleven van en de zendingsarbeid onder de Bosnegers,
Chinezen, Indianen, Creolen, Hindostanen en Javanen;
c. foto's en prentbriefkaarten van diverse scholen en tehuizen, vanaf ca. 1900 (o.a.
Alkmaar, Bethesda, Bersaba, Ganzee, Leliëndal, Paramaribo, Saron);
d. foto's van godsdienstoefeningen, jubilea, feesten en herdenkingen in Paramaribo,
vanaf 1864.
Verder nog een verzameling negatieven en diapositieven, die betrekking hebben op
de Broedergemeente in Suriname (en Zeist), ca. 1930.
ingang: C.M.P.F. van den Broek, Collectie prenten en kaarten Evangelische
Broedergemeente Zeist, ca. 1700-1982, Utrecht, 1985 (Inventarisreeks Rijksarchief
in Utrecht, nr. 46).
3.1.2 Filmarchief
Aan het archief is een verzameling van ca. 40 films toegevoegd, waarvan er enkele
dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog. Deze zijn beschreven in de Inventaris
(zie onder ingang) en in J.H.M. Janssen, Aanvullingen op de inventarissen nrs. 1-50,
Utrecht, 1987 (Inventarisreeks Rijksarchief in Utrecht, nr. 51).
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3.1.3 Bibliotheek
Bij het archief behoort een bibliotheek (50 meter) met werken over de zending in
het algemeen en over de Hernhutter zending in het bijzonder. Een alfabetische en
systematische catalogus op fiches is aanwezig.
3.2 Archief van de Evangelische Broedergemeente (EBG) in Suriname (gedeelte)
herkomst en datering: EBG Suriname; 1744 - ca. 1920.
omvang: 14 meter.
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taal: Duits, Sranan, bosneger, Arawaks, Nederlands.
onderdelen: naast het eigenlijke archiefgedeelte bevat dit fonds een aantal boeken
en handschriften vanaf de 18e eeuw.
ingang: H.L.Ph. Leeuwenberg, Inventaris van het gedeelte van het archief van de
Evangelische Broedergemeente in Suriname vanaf 1754, berustende in het Rijksarchief
in Utrecht, Utrecht, 1978 (typoscript). Deze inventaris is als bijlage toegevoegd aan
C. Dekker en H.L.Ph. Leeuwenberg, Verslag van een oriënterend en adviserend
bezoek aan de archieven van de provincie Suriname van de Unitas Fratrum,
maart/april 1978, Utrecht, 1978 (typoscript).
literatuur: zie 3.1.
belang: het onderhavige archiefgedeelte vormt de directe neerslag van de
zendingsactiviteiten van de Hernhutters onder de verschillende bevolkingsgroepen
in Suriname (met name Indianen, bosnegers, slaven en Creolen) vanaf ca. 1750. Het
bevat dan ook veel informatie over de geschiedenis en de cultuur van Suriname en
zijn inwoners. Anders dan de koloniale overheid, die vooral haar bestuurlijk en
juridisch handelen administreerde en in haar archieven vastlegde, toonden de
Hernhutter zendelingen grote belangstelling voor de sociale en culturele achtergronden
van de door hen benaderde bevolkingsgroepen. Zij trokken al vroeg de binnenlanden
in, waar het overheidsgezag zich de facto weinig deed gelden. Van hun bevindingen
deden de zendelingen uitvoerig verslag, zodat het EBGS-archief een goudmijn vormt
voor beoefenaars van diverse disciplines, zoals historici, sociologen,
cultureel-antropologen, linguïsten, geografen enz.
Van groot wetenschappelijk belang zijn de grammatica's, woordenboeken,
leerboekjes en Bijbelvertalingen uit de 18e en vroege 19e eeuw, zowel in het Indiaans
als het Sranan, zoals die van de bekende Theophilus Schumann. Ook van het fenomeen
van de ‘bosprofeten’ zijn teksten overgeleverd (dagboeken van Johannes King).
Verslagen van zendelingen of hulpzendelingen over bosnegergemeenten zijn
uitgegeven in de serie Bronnen voor de Studie van Bosneger Samenlevingen van het
Centrum voor Caraïbische Studies van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Veel
bronnenmateriaal, geput uit dagboeken van zendingsgemeenten en correspondentie
van zendelingen, waarvan afschriften en originelen zich bevinden in het
Uniteitsarchief der Broedergemeente te Herrnhut (D.D.R.), is indertijd gepubliceerd
door F. Staehelin in zijn Die Mission der Brüdergemeine in Suriname und Berbice
im achtzehnten Jahrhundert, 3 delen, Gnadau, 1913-1919.
N.B. Het in het Rijksarchief in Utrecht bewaarde archiefgedeelte is slechts een
onderdeel van de archieven van de EBG in Suriname, die voor het grootste deel in
het archiefgebouw van de EBGS te Paramaribo berusten. De in Utrecht bewaarde
stukken zijn overwegend van de 18e en 19e eeuw.
In archivistische zin maken de Utrechtse stukken deel uit van het Surinaamse
EBG-archief. Zij zijn indertijd uit voorzorg naar Nederland overgebracht. Nu de
Broedergemeente aldaar sinds enkele jaren beschikt over een eigen archiefdepot,
voorzien van klimaatbeheersing en onder leiding van een geschoold archivaris, moet
worden gerekend op terugkeer van deze stukken naar Suriname op een daartoe
geschikt moment. Met het oog daarop wordt momenteel (vanaf 1987) van het
archiefmateriaal te Utrecht geleidelijk een schaduwarchief aangelegd.
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40. Rijksarchief in de provincie Groningen
1. Sint Jansstraat 2, 9712 JN Groningen; 050-127347.
2. ma 13.30-17.00 uur, di t/m vr 9.00-17.00 uur, za 9.00-12.30 uur.
3. Collectie J.S. van Weerden
De volgende inv. nrs. verband houdend met de landbouwkundige M.D. Teenstra,
hebben direct betrekking op Suriname:
- Bijzonderheden betrekkelijk de brand te Paramaribo in den nacht van den 3den
september 1832. Paramaribo, 1833, 1 deel (inv. nr. 69);
- Gezigt op de plantaadje Libanon (no. 280), litho (afbeelding in Teenstra, 1835,
dl. II: 52) (inv. nr. 71);
- Gezigt op de Joden savane in de kolonie Suriname, litho (afbeelding in Teenstra,
1835, dl. II: 142) (inv. nr 72).
ingang: Inventaris van de collectie J.S. van Weerden, door J. Meinema, 1971.

41. Documentatiecentrum Nederlandse politieke partijen
1. Hoge der A 10, 9712 AC Groningen; 050-636830.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur.
3. Bij de documentatie ligt het accent op de activiteiten van politieke partijen
buiten de parlementaire lichamen (interne organisatie, congressen,
partijpublikaties etc.) in met name - maar niet uitsiuitend - de naoorlogse periode.
Gegevens met betrekking tot ‘Suriname in de Nederlandse politiek’ (standpunten
van politici en politieke partijen e.d.) zijn te vinden in de volgende collecties:

3.1 Boeken, brochures, partijbladen, artikelen uit opiniebladen etc. datering: vanaf
begin jaren zeventig.
ingang:
a. systematische bibliografie: op politieke partij en daarbinnen (voor Suriname)
op subrubrieken ‘buitenlands beleid’ en ‘(de)kolonisatie’;
b. alfabetische catalogus, op auteursnaam.

3.2 Knipselverzameling
datering: vanaf 1970.
ingang: op politieke partij en daarbinnen chronologisch (in hangmappen); grotere
artikelen via systematische bibliografie (zie 3.1).
3.3 Verkiezingsprogramma's, brochures, nota's, jaarverslagen etc. ingang:
systematische bibliografie (zie 3.1).
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N.B. Aparte vermelding verdient de periodiek ‘Beleid beschouwd’, een uitgave van
de Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling Interne voorlichting. Het blad wordt in zijn
geheel bewaard (vanaf 1973) en bestaat uit gecopieerde kranteknipsels en de letterlijke
teksten van radio- en t.v.-interviews, geselecteerd naar onderwerp. Ingang: index en
systematische bibliografie (zie 3.1).
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42. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
1. Reuvensplaats 2, Leiden/Postbus 9515, 2300 RA Leiden; 071-272420
(bibliotheek)/272452 (Caraïbische Afdeling)/272473 (Doc. Geschiedenis
Indonesië).
2. ma t/m vr van 9.00-17.00 uur.
3. De collectie van het K.I.T.L.V. bestaat uit boeken, tijdschriften, foto's, kaarten,
prenten, tekeningen, schilderijen, handschriften, microfiches en microfilms.

3.1 Bibliotheek
De totale collectie, gericht op Nederlands-Indië, Indonesië, Nederlandse Antillen,
Suriname en het Caraïbisch gebied, omvat ca. 150.000 banden. Wat Suriname betreft:
datering en omvang: vanaf 1851; ca. 15.000 banden.
ingang:
a. diverse catalogi in boek-, kaart- en microfichevorm; de ingangen zijn alfabetisch,
systematisch en middels trefwoorden;
b. via een jaarlijks verschijnende cumulatieve catalogus op microfiche, de Centrale
Catalogus Caraibiana; dit is een overzicht van de literatuur - boeken en
tijdschriftartikelen - over onder andere Suriname, zoals aanwezig in het Instituut
en andere belangrijke bibliotheken in Nederland.

Afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië (DGI)
3.2 Kaartenverzameling
Bestaat uit ca. 12.000 bladen, en wordt op dit moment geheel opnieuw beschreven.
Wat Suriname betreft:
datering en omvang: ± 1818 - ± 1977; ca. 265 kaarten.
ingang: geografische catalogus op fiche.
3.3 Fotoverzameling
Bestaat uit ongeveer 100.000 documenten. Wat betreft Suriname:
datering: tot 1950.
omvang: ca. 450 foto's in verschillende formaten, over diverse onderwerpen.
ingang: geografische fiche-catalogus, rubrieken 883 (Suriname) en 883.1
(Paramaribo).
N.B. De catalogus is nog in opbouw, dus is het theoretisch mogelijk dat over een
aantal jaren het fotobestand van Suriname aangevuld is.
3.4 Prenten, tekeningen en schilderijen
omvang: ongeveer 2000 prenten en tekeningen, en 10 schilderijen.
ingang:
a. catalogus J.H. Maronier, Pictures of the Tropics, The Hague, 1967;
b. catalogus op fiche, waarin ook de beschrijvingen van de foto's zijn op genomen.
belang: voor Suriname relevant:
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- 150 tekeningen en aquarellen, tussen 1878 en 1882 gemaakt door A. Borret
(1848-1888): Surinaamse landschappen en inheemse typen; zie J.H. Maronier,
‘Surinaamse aquarellen en tekeningen van A. Borret’, in Bijdragen Koninklijk
Instituut (BKI), 3 (1955): 1-5, met 4 afbeeldingen.
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- 25 handgekleurde lithografieën door Th. Bray, gedrukt door Petit, Paramaribo,
1850 en voorstellend Surinaamse taferelen en mensen (vgl. collectie Kon. Inst.
v.d. Tropen).
- Album met 82 aquarellen van planten en insecten, waarvan een aantal in
Suriname inheems zijn; enige zijn gecopieerd van Maria Sybilla Merian's
Metamorphosis Insectarum Surinamensium, Amsterdam, G. Valck, 1705;
volgens een opschrift op de titelpagina zijn de aquarellen gemaakt door de
verzamelaar C. Markee in Middelburg, vóór en in 1763; voor C. Markee zie:
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 2 dln, Middelburg, 1890/1893, II:
135.

3.5 Westerse handschriften
In totaal ongeveer 1100 handschriften, waarvan het grootste deel Indonesië betreft.
Over Suriname:
datering en omvang: periode 1822-1932; ca. 35 inventarisnummers, waaronder:
- (H 451b) Adr. Franç. Lammens (president van het Hof van Justitie in Suriname),
‘Bijdrage tot de kennis van de kolonie Suriname...tijdvak 1816 tot 1822’,
Paramaribo, 1822, 169 folio pagina's;
- (H 162) M.I.L. Bourne (lid van het committee voor de promotie van de
houthandel) ‘Journaal van mijne reis naar Copename...’, Paramaribo, 1836, 20
folio pagina's;
- Stukken afkomstig van A. van den Brandhof, predikant-kolonist in Suriname
omstreeks 1845, over de vrijlating van slaven, Europese kolonisatie enz. (8
inventarisnummers).
ingang:
a. H.J. de Graaf, Catalogus van de handschriften in Westerse talen toebehorende
aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Den Haag, 1963;
b. publikatie van aanwinsten, eens in de twee jaar als bijlage van het jaarverslag
in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde;
c. Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, Part II: sources
1796-1949, compiled by Frits G.P. Jaquet, 1983.

43. Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
I TROPENMUSEUM
1. Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam; 020-5688398.
2. ma t/m vr 10.00-17.00 uur.
3. Suriname-collectie Tropenmuseum
datering: de voorwerpen en prenten zijn van uiteenlopende ouderdom, merendeels
19e en 20e eeuw.
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onderdelen:
- voorwerpen van bosnegers en van Surinaams-Indiaanse groepen (grootste deel
van de collectie);
- voorwerpen met betrekking tot de slavernij: slavenhalsboei, wurgkoord,
slavenzweep, brandijzer;
- wapen van Suriname op hout;
- aquarel van het wapen van Suriname, door T. van der Laars;
- houten wapenbord met de wapens van de families Crommelin en Orrock; dit
bord hing boven de ingang van plantage Rust en Werk, ca. 1760;
- houten plantagebord van de plantage Rust en Werk, ca. 1760;
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- kleinere collecties van Creoolse en Hindostaanse herkomst;
- 19e-eeuwse aquarellen en prenten (van G.W.C. Voorduin, C. Springer, Pierre
Beranger, J.F.A. Cateau van Rosevelt, J. Carpentier Alting, G.C.F. Schouten,
G.P.A. Zimmerman, Th. Bray en P.J. Benoit);
- schetsboek van J.F.A. Cateau van Rosevelt met 37 tekeningen (1857-1866);
- 14 diorama's voorstellende bosnegerdorpen, Indianendorpen en plantages
(hieronder enkele door G. Schouten, ca. 1820) en modellen van een zendingspost
en een districts-polikliniek.
De meeste voorwerpen bevinden zich in het depot. Een kleine selectie voorwerpen
is te zien in het museum, op de afdeling Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied.
ingang: kaartsysteem met voor ieder voorwerp een afzonderlijke kaart, voorzien
van beschrijving, literatuurverwijzing en in sommige gevallen een foto; dit
kaartsysteem is op afspraak toegankelijk voor studiedoeleinden (020-5688284).
literatuur:
- Tropen in Amsterdam, 70 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen, uitgave
Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1980;
- jaarverslagen Koninklijk Instituut voor de Tropen.

3.2 Historisch fotoarchief Tropenmuseum
Suriname-foto's
datering: 19e en begin 20e eeuw.
onderdelen:
- drie fotoboeken waarin foto's van plantages, bevolkingstypen, dorpsen
stadsgezichten etc., ca. 1895 (L 10, L 11);
- boekje met 18 foto's getiteld In en om Paramaribo, begin 20e eeuw (K 77);
- elf foto's van de huizen en de bewoners van de ‘Hollandsche Boeren Kolonisatie
van 1845’, door Julius E. Muller, ca. 1894 (L 36);
- boekje met foto's van lepralijders, begin 20e eeuw (K 16);
- album met foto's van Paramaribo, begin 20e eeuw (F 42);
- fotoboek, aangeboden door de Surinaamsche Landbouwvereniging aan Zijne
Excellentie Mr. A.J.A.A. Baron van Heemstra, bij zijn aftreden als gouverneur
van Suriname (foto's van plantages, fabrieken enz.), 1928 (H 89);
- fotoalbum Suriname, ca. 1930 (K 66).
ingang: de foto's zijn op afspraak te bekijken (020-5688273).
II CENTRALE BIBLIOTHEEK (CB) (020-5688246/5688462)
3.3 Collectie Centrale Bibliotheek
De collectie van de CB bestaat uit ruw geschat een half miljoen titels van boeken
en rapporten en 12.000 periodieken, waarvan 5000 lopende. Rond 1870 is een begin
gemaakt met het verzamelen van literatuur met als voornaamste interessegebied de
Nederlandse koloniën, vooral Nederlands-Indië. In de loop der jaren is de aard van
het Instituut, en dus ook van de CB, veranderd. Nu wordt er gecollectioneerd op het
gebied van de ontwikkelingsproblematiek, in het bijzonder de plattelandsontwikkeling,
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van de Derde Wereld. Het gedeelte van de collectie over Suriname bestaat uit ca.
2000 boeken, brochures en rapporten en ca. 150 periodieken. De nadruk ligt vooral
op de sociale situatie, de ontwikkelingsproblematiek en de geschiedenis van het land.
Zo vindt men infor-
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matie over de slavernij en koloniale politiek, maar ook over de situatie in Suriname
na de onafhankelijkheid.
ingang: de collectie is toegankelijk d.m.v. 4 catalogi:
a. alfabetische catalogus (op hoofdwoord);
b. geografische catalogus (op land en daarbinnen op onderwerp);
c. systematische catalogus (op onderwerp);
d. tijdschriftencatalogus (alfabetisch op titel).
De recent (na 1987) binnengekomen boeken zijn te vinden op microfiches.
3.4 Collectie Samson
(Ph. A. Samson (1902-1966) was Surinaams jurist en historicus; van 1929 tot 1942
was hij lid van de Koloniale Staten)
datering: 1920-1960.
onderdelen:
- geschriften (ca. 200) over godsdienst, rechtswetenschap, sociale wetenschappen,
land- en volkenkunde en geschiedenis van de kolonie Suriname;
- periodieken, o.a. het Adresboek voor Suriname (1911), De Moengobode (1948)
en De Schoolvriend (1949);
- 16 portefeuilles met lezingen, artikelen en notities betreffende
levensbeschrijvingen, het bestuur, economie, geneeskunde en het culturele
leven;
- 8 plakboeken ‘van en over mijzelf’ die de periode 1922 t/m 1965 beslaan; hierbij
horen 2 portefeuilles met correspondentie en handgeschreven notities;
- 20 mappen met kranteknipsels, programma's en brochures, ingedeeld op
onderwerp: Staten van Suriname, recht, godsdienst, biografieën,
bevolkingsgroepen, slavernij, politiek, bestuur, onderwijs, handel en verkeer
enz.
ingang: B. Huges, De collectie Samson van de Centrale Boekerij van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen met kort levensbericht door R.D. Simons, 1968.
3.5 Collectie Oudschans Dentz
(F. Oudschans Dentz (1876-1961) was bekend publicist over Suriname; van 1902
tot 1926 was hij in verschillende functies werkzaam in Suriname)
datering: 1902-1960.
onderdelen:
- artikelen, op onderwerp ondergebracht in 20 portefeuilles, o.a. handelend over:
geschiedenis, slavernij, handel en scheepvaart, economie, land- en bosbouw,
immigratie, kolonisatie;
- 49 plakboeken, die artikelen bevatten die in de rubriek ‘Suriname’ van het
Koloniaal Weekblad, orgaan van de vereniging Oost en West, verschenen zijn
in de periode 1906-1931;
- 26 mappen met kranteknipsels, programma's en brieven over diverse
onderwerpen, bijv, het wapen van Suriname, de zaak De Kom, de West-Indische
tentoonstelling in Den Haag (1934), geldelijke aangelegenheden, archieven van
de burgerlijke stand in Suriname, Surinaamse Bauxiet Maatschappij;
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- afzonderlijke publikaties, veelal geschreven door Oudschans Dentz.
ingang: inventaris Ph. Samson, 1964.
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3.6 Collectie Maduro
De Maduro-collectie bestaat uit boeken, brochures, kaarten en portefeuilies en
heeft vooral betrekking op de Nederlandse Antillen. Wat Suriname betreft bevat zij:
- boeken en brochures over Suriname, waarin vooral de geschiedenis, land en
volk, taal- en letterkunde, handel, recht en godsdienst worden behandeld;
- periodieken met betrekking tot Suriname, o.a. ‘Jong Suriname’, ‘Het Koloniaal
Weekblad’, ‘Ons Suriname’, ‘Oost en West’ en de ‘West-Indische Gids’;
- 3 portefeuilles met kranteknipsels en artikelen over Latijns Amerika, de
Nederlandse Antillen en Suriname, o.a. geschreven door J.G. Sleeswijk en F.L.J.
van Haren.
ingang: inventaris J.B.M. Vollers, Amsterdam, 1977.
3.7 Collectie De Gaay Fortman
(B. de Gaay Fortman (1884-1961) was o.a. lid van het Hof van Justitie op Curaçao
en redactie-secretaris van de ‘West-Indische Gids’)
De collectie De Gaay Fortman bestaat uit boeken, brochures, periodieken, knipsels,
overdrukken en correspondentie, vooral over de Nederlandse Antillen. Wat Suriname
aangaat zijn er:
- boeken over recht, politiek, sociale situatie, handel, taal- en letterkunde,
mijnbouw, land- en volkenkunde en geschiedenis;
- periodieken, waaronder ‘Cursur’ (Curaçao-Suriname), ‘Jong Suriname’ en ‘De
Stem’.
ingang: inventaris.
N.B. De boeken en brochures, voorkomend in bovengenoemde collecties, zijn
systematisch ingedeeld, de periodieken staan in alfabetische volgorde en van iedere
portefeuille is een inhoudsopgave gemaakt.
3.8 Documenten die ofwel zeldzaam ofwel uniek zijn:
Benoit, Pierre Jacques, Voyage à Surinam: descriptions des possessions
Néerlandaises dans la Guyane; lithographies par Madou et Lauters, Bruxelles, Société
des beaux arts, 1839 (RF-29);
Bonaparte, prince Roland, Les habitants de Suriname: notes recueillies à
l'exposition coloniale d'A msterdam en 1883, Paris, 1884 (Bon.89=783.2 gr. form.);
Halfhide, J.J., Verzameling van alle meest bekende Neger-engelsche spreekwoorden
met uitgezocht Hollandsch, Engelsch en Duitsch moraal, Paramaribo, 1886
(manuscript van de auteur) (RG-168);
Halfhide, J.J., Negerengelsch-Hollandsch woordenboek: met bijvermelding van
alle vreemde woorden die zich de negers hebben eigen gemaakt. Coronie, 1889-1904,
7 delen, handschrift;
Stedman, J.G., Voyage à Surinam et dans l'intérieur de la Guiane, contenant la
relation de cinq années de courses et d'observations dans cette contrée intéressante
et peu connue (avec des détails sur les indiens de la Guiane et les nègres), collection
de planches; trad, de l'anglais par P.F. Henry, Paris, 1798 (45 p.: uitsluitend ill., krt.,
plgr.) (RG-167);
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Surinaamse kranten bevattende besluiten enz. van augustus 1824-1830, Paramaribo:
Gezusters Serres, 1824-1830, 425 p. (RN-24). Bevat een keuze (ca. 100 nrs) van de
‘Surinaamsche Courant (Gouvernements advertentieblad)’.
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3.9 Kaartenzaal
3.9.1 Historische kaarten van Suriname
In de kaartenzaal van het Tropen Instituut treffen wij vooral kaarten aan, die na
1850 zijn vervaardigd; het aantal historische kaarten is dan ook zeer beperkt, zeker
als men kijkt naar de totale kaartencollectie (22.000 stuks). Suriname is echter goed
vertegenwoordigd, een omstandigheid die wij te danken hebben aan de historie van
het Tropen Instituut. Bijzondere kaarten van Suriname zijn:
- Paskaert Van de Rivieren van Suriname en Commewyne met verschyde Creken
uyt de Selve Spruytende als Para Sirinoo en Cotteca... t' Amsterdam by Hendrick
Doncker, ca. 1673.
- Nieuwe kaart van Suriname vertonende de Stromen en Land-streken van
Suriname, Comowini, Cottica, en Marawini, gelegen in Zuid-Amerika etc., J.
Ottens.
- Generale Caart van de Provintie Suriname, Rivieren & Districten met alle
Ontdekkingen etc. door A. de Lavaux, 1737. Deze kaart, gemonteerd achter
glas, is één van de mooiste kaarten van de collectie en wordt ook besproken in
het standaardwerk over de kartografie van Suriname Schakels met het verleden
van C. Koeman.
De oudste kaarten van de collectie hebben ook betrekking op Suriname:
- Partie de terre ferme òu sont Guiane et Caribane...; Chez P. Mariette, Paris,
1656.
- Gviana siue Amazonum regio; van de beroemde Amsterdamse kaartenmaker
Willem Janszoon Blaeu, ca. 1660.
Niet onvermeld mag blijven:
- Kaart van Suriname, naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860-1879 door
J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge; getekende originelen.
Deze kaart was de neerslag van de eerste gedetailleerde opname (schaal 1:
200.000) van Suriname.
- Kaart van de Kolonie Suriname, een gedeelte van Guijana etc., uitgegeven in
het jaar 1784, door Ing. J. Henemant verbeterd naar den tegenwoordigen
toestand der Kolonie gewijzigd en daarop alle bestaande plantagien aangeduid,
door Jonkheer C.A. van Sijpesteijn, R.F. Baron van Raders, Gouverneur van
Suriname, 1849, schaal 1: 194.000.

3.9.2 Topografische kaarten
- Topografische kaart van Suriname, schaal 1: 10.000, opgenomen en
samengesteld door den Opnemingsdienst van Suriname in de jaren 1916-1920.
Deze serie beslaat de omgeving van Paramaribo. Kaarten in kleur. Het Tropen
Instituut heeft 17 bladen van deze serie.
- Schetskaarten van Suriname, schaal 1: 20.000, uitgegeven in 1955. Beslaat het
noordoosten van Suriname ten zuiden van de kustvlakte en is niet geheel
compleet aanwezig, in zwart-wit.
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- Topografische kaart van Suriname, schaal 1: 40.000, uitgegeven in 1953-1955.
Beslaat het oostelijk deel van de kustvlakte, kaarten in kleur.
- Topografische kaart van Suriname, schaal 1: 40.000, uitgegeven in 1953-1955.
Beslaat de kustvlakte en is uitgebreider dan de voorgaande serie, in zwart-wit.
- Topografische kaart van Suriname, schaal 1: 100.000, 1955. Beslaat de
kustvlakte en een deel van het gebied ten zuiden ervan.
- Topografische kaart van Suriname, schaal 1: 200.000, 1930, 16 bladen, kleur.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 7

229
- Moderne topografische kaarten van Suriname, schaal 1: 200.000, uitgegeven
in 1966. Beslaan de kuststrook, 7 bladen aanwezig.
- Moderne topografische kaarten van Suriname, schaal 1: 500.000, uitgegeven
in 1965, 4 bladen (compleet).

3.9.3 Thematische kaarten: plantage-kaarten, hydrografische kaarten.
3.9.4 Stadsplattegronden: Paramaribo, vanaf ca. 1800.
N.B. De collectie van de Kaartenzaal zal in een volgend nummer van OSO
uitgebreider beschreven worden.

44. Archiefdienst Westfriese Gemeenten
1. Nieuwe Steen 1, Hoorn/Postbus 603, 1620 AR Hoorn; 02290-31234.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur; eerste en vierde woensdag van de maand bovendien
19.00-22.00 uur.
3. Complete archieven en collecties van belang voor de studie van Suriname zijn
niet aanwezig. Wel is het mogelijk dat er zich in de archieven en verzamelingen
een enkel stuk bevindt dat voor de studie van Suriname van belang kan zijn.
Bij de huidige stand van de inventarisatie is het evenwel niet mogelijk hiervan
een overzicht te geven.

45. Koninklijke Nedlloyd Groep N.V.
1. Boompjes 40, Rotterdam/Postbus 487, 3000 AL Rotterdam; 010-4006812.
2. bezoek na telefonische afspraak.
3. Het onderstaande is afkomstig uit het bezit van de voormalige Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (K.N.S.M.), welk bedrijf in 1980
opging in het Nedlloyd concern.

3.1 Kaarten
- Algemene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname etc.; door Alexander
de Lavaux, kopergravure, ca. 1750. (211)
- Paskaert van de rivieren van Suriname en Commewijne. Met verscheyde creken
uyt de selve spruytende als Para, Surinoo en Cotteca etc.; kopergravure van H.
Doncker, ca. 1659. (354, 463)
- Paskaart van de rivieren Commewijne en Suriname etc.; kopergravure van G.H.
van Keulen, ca. 1680. (520)
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- Paskaert van Guyana van R. de Suriname tot R. de las Amazonas etc.;
kopergravure van H. Doncker, 1682. (521)
- Paskaart van de kust van Guyana tusschen R. Courantin en R. Oronoque etc.;
kopergravure door Johannes van Keulen, ca. 1680. (526)
- Kaart van de kust van Guiana tusschen de rivieren Essequebo en Suriname etc.;
paskaart door G.H. van Keulen, 1785. (262)
- Kaart van de Colonia der Barbice. Aftekening van de rivier Barbice en
Courantijn. Aan de kust van Guyana; paskaart door G.H. van Keulen, 1785.
(263)
- Kaart van de kust van Guyana tusschen de Linie A equinoctiaal of de Bocas de
Para onder de Linie en Mont Maye etc.; paskaart door G.H. van Keulen, 1702.
(264)
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- Kaart van de kust van Guyana, strekkende van Mont Maye tot Rio Koeroea met
alle derzelver Rivieren, Eilanden, Klippen, Bancken en Rotzen etc,; paskaart
door G.H. van Keulen, 1785. (265)
- Paskaart van de kusten van West-Indië strekkende van Rio Oronoque tot beneden
Cartagena met alle Caribische Eilanden etc.; door Johannes van Keulen, ca.
1680. (558)
- A new chart of Surinam River (and the coast approaching it) to Paramaribo.
Accompanied with sailing directions, views of the land etc., 1801. (563)

3.2 Afbeeldingen van Paramaribo
- Gezicht op de Waterkant te Paramaribo; begin 19e eeuw; aquarel. (218)
- Gouvernementshuis en plein Paramaribo; door G.W.C. Voorduin, ca. 1820;
litho (getekend door Voorduin en op steen gebracht door Jhr. J.E. van
Heemskerck van Beest). (219)
- Accurate en originele afbeeldinge van Paramaribo of Nieuw Middelburg;
kopergravure van Bernardus Mourik, boekverkoper in de Nes; uitgegeven ±
1750. Een der oudste afbeeldingen van Paramaribo, zeer zeldzaam. Voorzien
van een wapen en de woorden ‘geoctroyeerde West-Indische Compagnie’. (235)
- Paramaribo in Suriname bij het uitbarsten van den noodlottigen brand op den
21 January 1821; kopergravure door E. Hoogkamer naar G. Mabé. (269)
- Ruïne van Paramaribo, Suriname; kopergravure van G. Mabé. (560)

46. Algemeen Rijksarchief
1. Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag/Postbus 90520, 2509 LM Den Haag;
070-814381.
2. ma 13.30-17.00, di t/m za 9.00-17.00 uur. N.B. Archiefstukken die men zaterdag
wil raadplegen, dienen vóór vrijdagmiddag 12.00 schriftelijk bij de chef
studiezaken te worden gereserveerd.

I EERSTE AFDELING
De Eerste Afdeling beheert de archieven van de centrale overheid en van
verschillende collecties en aanwinsten tot 1795. Het onderstaande overzicht is niet
echt uitputtend. Zie ook: De archieven van het Algemeen Rijksarchief, Alphen aan
de Rijn, 1982: geeft de situatie aan in januari 1982. Verdere gegevens zijn bij de
verschillende afdelingen van het Algemeen Rijksarchief te verkrijgen.
3.1 Archieven van de eerste West-Indische Compagnie
datering en omvang: 1621-1674; 5 meter.
ingang: inventaris 1.05.01.
3.2 Archieven van de tweede West-Indische Compagnie
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datering en omvang: 1674-1795; 94 meter.
inhoud: o.a.:
- Diverse stukken uit Suriname, 1666-1688. N.B. Deze zijn van belang voor de
geschiedenis van de periode vóór de oprichting van de Sociëteit van Suriname
in 1683;
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- Brieven en documenten uit Suriname, 1700-1792, sommige met register.
ingang: inventaris 1.05.01.
3.3 Archieven van de directie ad interim der West-Indische Koloniën, 1791-1792,
en de Raad der Koloniën in West-Indië, 1792-1795
datering en omvang: 1792-1795; 11 meter.
ingang: inventaris 1.05.02.
3.4 Archieven van de Sociëteit van Suriname
datering en omvang: 1683-1795; 42 meter.
inhoud: belangrijkste onderdelen zijn:
- Concepten van resoluties en (geheime) resoluties, 1683-1795;
- Brieven aan verschillende personen, 1683-1773;
- Lopende rekeningen en betaalstaten bijgehouden door de boekhouders van de
Sociëteit, 1696-1798 (met registers); registers van brieven over financiële zaken,
1794-1796;
- Brieven uit Suriname, 1683-1794; met inhoudsopgave;
- Resoluties van de Gouverneur en Raad van Suriname, 1695-1794; met registers
voor de jaren 1733-1778;
- Resoluties van de Gouverneur en Raad van Suriname over militaire zaken,
1790-1795;
- Resoluties van rechterlijke en lagere administratieve organen in Suriname,
1737-1795;
- Bevelschriften, 1683-1794, met registers;
- Journalen van de Gouverneur, 1744-1795;
- Betaalboeken van de boekhouder van de garnizoenen in Paramaribo, 1760-1795;
met registers;
- Diverse stukken betreffende landsbestuur in Suriname, 1778-1793; sommige
met register;
- Stukken betreffende de Portugese Joden in Suriname, 1785.
ingang: inventaris 1.05.03.
3.5 Verzameling verspreide West-Indische stukken
In deze verzameling zijn stukken bijeengebracht, merendeels behorend tot
hierboven vermelde archieven, waarvan de invoeging nog niet heeft plaatsgevonden.
datering en omvang: 1614-1795; 5 meter.
inhoud: (o.a.)
- Stukken met betrekking tot Suriname (17e en 18e eeuw, deels behorend tot de
archieven van de Sociëteit van Suriname); ondermeer journaal van gouverneur
P.J. van Lichtenberg (1671) en allerlei stukken over de import van slaven in
Suriname, het ontstaan van de Sociëteit van Suriname, het financiële beheer,
de opbrengsten van de kolonie, e.d., 1677-1795.
ingang: inventaris 1.05.06.
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3.6 Archieven van de Nederlandse West-Indische Bezittingen (Suriname en de
Nederlandse Antillen), 1669-1845 (1876)
Bij Koninklijke Besluiten (1915, 1919, 1930) werd de overbrenging naar Nederland
bepaald van de in Suriname en de Nederlandse Antillen aanwezige openbare en
notariële oude archieven, dagtekenende van vóór 1 januari 1846. Verscheidene
archieven en archiefbestanddelen van voor die datum zijn evenwel in Suriname en
de Nederlandse Antillen achtergebleven (b.v. de archieven van de Burgerlijke Stand
vanaf 1828), terwijl anderzijds stukken van na 1 januari 1846 zijn overgebracht (b.v.
nota-
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riële archieven, weeskamerarchieven).
3.6.1 Archief van de Gouverneur-Generaal der Nederlandse West-Indische Bezittingen
datering en omvang: 1828-1845; 61 meter.
inhoud: belangrijkste onderdelen:
- Journaal van de Gouverneur-Generaal, 1828-1845, waarin alle bestuurszaken
in chronologische volgorde;
- Stukken ontvangen van het Ministerie van Koloniën, 1828-1845, met dagboek
over 1822-1829;
- Stukken ontvangen van de administrateur van de Antillen, 1828-1845, en van
allerlei gezagsdragers en andere personen, 1828-1845;
- Journaals van de administrateurs van de Antillen, met bijlagen en allerlei andere
stukken betreffende bestuur en rechtspraak, 1829-1845;
- Registers en kopieën van brieven verzonden aan het Ministerie van Koloniën,
1828-1829, 1832-1845;
- Registers van brieven verzonden aan verschillende gezagsdragers en andere
personen, 1828-1842;
- Stukken over bepaalde onderwerpen die van belang waren voor West-Indië in
het algemeen of Suriname (en de Nederlandse Antillen) in het bijzonder.
ingang: inventaris 1.05.08.
3.6.2 Archief van de Hoge Raad der Nederlandse West-Indische Bezittingen
datering en omvang: 1828-1832; anderhalve meter.
ingang: inventaris 1.05.08.
3.7 Bestuursarchieven
datering en omvang: 1669-1828; 231 meter.
inhoud: de archieven van:
- Gouvernements-secretarie (1684-1828);
- Raad van Politie (1669-1680);
- Raad van Politie en Justitie (1680-1683);
- Hof van Politie en Criminele Justitie (1684-1828);
- Militaire Krijgsraad (1696-1824);
- Kleine of Conferentieraad (1778-1810);
- Raad van Justitie (1669-1689);
- Hof van Civiele Justitie (1689-1828);
- College van Commissarissen voor Kleine Zaken (1691-1828);
- College van Opzichters der Gemene Weiden (1773-1813);
- Boekhouder (Controleur)-generaal van Financiën en andere militaire
administraties; stukken afkomstig van diverse administraties; stukken
gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven.
ingang: inventaris 1.05.010.
3.8 Bestuursarchieven
datering en omvang: 1828-1845; 27 meter.
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inhoud: bevat archieven van Koloniale Raad (1832-1845), Commissariaat voor
de Inlandse bevolking (1828-1845), Controleur-generaal van Financiën (1828-1832),
Commissariaat voor Militaire Zaken (1828-1845), Bestuur der Gemeente Suriname
(1828-1832); stukken afkomstig van diverse colleges, commissies enz., stukken
gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven.
ingang: inventaris 1.05.011.
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3.9 Weeskamerarchieven
datering en omvang: 1788-1876; 53 meter.
inhoud: bevat archieven der ‘Nieuwe’ Wees-, Curatele- en Onbeheerde
Boedelkamer en van het Departement der Onbeheerde Boedels en Wezen. N.B. De
archieven van de oude Weeskamer werden in Suriname tussen 1891 en 1896
vernietigd.
ingang: inventaris 1.05.011.
3.10 Archieven van secretarissen en gezworen klerken, fungerende als notaris,
1699-1841, 1829-1845, en van Jurators van de Joodse Natie, 1754-1822
omvang en ingang: 70 meter; inventaris 1.05.011.
3.11 Retroacta van de Burgerlijke Stand
datering en omvang: 1662-1838; 1,5 meter.
ingang: inventaris 1.05.011.
3.12 Nederlandse West-Indische Bank in Suriname
datering en omvang: 1829-1870; 6 meter.
ingang: inventaris 1.05.011.
3.13 Nederlandse Portugees-Israëlitische Gemeente in Suriname
datering en omvang: 1683-1864; 22 meter.
ingang: inventaris 1.05.011.
3.14 Uitgifte van gronden in Suriname
datering en aard: 1743-1764, 1778-1824; negatieven.
ingang: Inv. nrs. 5149-5166 (microfilms van originelen, berustende in het
Domeinkantoor te Paramaribo).
3.15 Stukken behorende tot archieven die nog in Suriname en de Nederlandse Antillen
berusten
datering en omvang: 1828-1911; 4 meter.
ingang: (verm.) inventaris 1.05.011.
Particuliere archieven
3.16 Van Aerssen van Voshol
inhoud:
- Stukken met betrekking tot de aanstelling van Cornelis van Aerssen als
gouverneur van Suriname;
- Overeenkomst volgens welke de bankier Simon Boaz een derde van de kolonie
Suriname voor 700.000 gulden verkoopt aan de stad Amsterdam.
ingang: 1.10.01.
3.17 Bloys van Treslong, W.O. (1765-1837)
(1802-1804 provisioneel gouverneur van Suriname)
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datering en omvang: 1802-1804; 1,75 meter.
ingang: inventaris 1.10.07.
3.18 Brugmans, mr. P.A. (1769-1851)
(2e advocaat der VOC 1793-1796, advocaat te Amsterdam 1796 - ca. 1838)
datering en omvang: 1613-1870; 1,5 meter.
inhoud: over VOC, Oost-Indië en Suriname; bevat ook stukken van
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A. Brugmans met betrekking tot Surinaamse landbouw (plantages, behandeling
slaven, afschaffing slavernij).
ingang: inventaris 1.10.13.
3.19 Fagel, familiearchief
omvang: 50 meter.
ingang: N.M. Japikse, Het archief van de familie Fagel, 1964, inv. 1.10.29.
3.20 Ghesel, J. van (1707-1773)
datering en omvang: 1768-1771; 1 meter.
inhoud: diverse stukken over WIC en Suriname.
ingang: inventaris 1.10.31.
3.21 Hudde, J. (1628-1704)
(burgemeester van Amsterdam, vanaf 1679 directeur van de WIC in de Kamer
van Amsterdam)
ingang: inventaris 1.10.48.
3.22 Nepveu, J. (1719-1779)
(van 1742 tot 1779 in diverse ambtelijke functies in Suriname, onder meer als
gouverneur van Suriname, 1770-1779)
datering en omvang: 1752-1777; 1,5 meter.
ingang: inventaris 1.10.60.
Losse aanwinsten
ingang: inventaris 1.11.01.
onderdelen:
- 1828 B XIV, no. 13
Verkenning van aantal Caraïbische eilanden en van de kusten van Cayenne en
Suriname, omstreeks 1680 uitgevoerd door J. Dankaarts. Ongeveer 60 schetsen
in inkt op 20 pagina's.
- 1888 A, no. 3c
Afschrift van verslag over de activiteiten van ingenieur J.C. Draak op het gebied
van fortificaties in Suriname, waar hij bij resolutie van 1717 naar toe was
gezonden door de Sociëteit van Suriname.
- 1888 A, no. 3d
Persoonlijke correspondentie, inventarissen, overdrachten en andere stukken
met betrekking tot de Surinaamse plantages Boxel, Gelre en Sinabo, 1698-1785.
- 1901, XXXIII, 2
Afschriften van minuten van de bijeenkomsten van de Heeren X, 4 september
- 23 december 1687.
‘Journaal van de remarquabelste voorvallen op het fort Zeelandia en het stedeken
Paramaribo in Rio Surinam tsedert 17 juli tot 3 augustus 1688’ en andere stukken
met betrekking tot de WIC.
- 1916 XXV
Systematisch register op bevelschriften in Suriname, 1760-1783.
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- 1923 XV, i
Rapport van J.W. Birdt over munitie en materiaal bij zijn inspectie van fort
Nieuw-Amsterdam, 1743.
- 1929 XIV, 1,2
‘Askamoth’ (reglementen) van de Nederlandse Portugees Israëlitische Gemeente
‘Beracha Ve Salom’ in Suriname, 1784;
Schikking, getekend door Prinses Anna, betreffende de aanstelling
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-

-

-

-

-

van de ‘parnas’ (kerkvoogd) van de synagoge van Paramaribo, 27 mei 1754;
Register van ‘ketuboth’ (contracten voor het huwelijk) van de Nederlandse
Portugees Israëlitische Gemeente, 1743.
1939 II
Benoemingsbesluit van J.L. Larcher van Kenenburg als bevelhebber van de
militie in Suriname, 22 october 1746.
Stukken over familierecht met betrekking tot Nicolaes van Sandick en Anna
Henriette Neale, als man en vrouw woonachtig in Suriname.
1942 III
Kasboek van plantage St. Barbara, 1802.
1949 III
Aandeel en obligatie, beide tot de waarde van 1000 gulden, in Surinaamse
plantageleningen, 1765.
1954 IV
Stukken met betrekking tot hypotheken aan planters, 1768.
1954 X
Testament van Gerrit Jacobs, in het Hebreeuws geheten Napphtely Bar Jarel a
Cohen, die op 21 juni 1754 in Paramaribo overleed.
1955 II
Stukken betreffende bouw van electriciteitscentrale in Paramaribo, 1903-1904.
1956 IV, 1958 III
Stukken geproduceerd of ontvangen door Egbert Gerrit Veldwijk, gedurende
het Engelse interimbestuur gouvernementssecretaris en raad-fiscaal, 1800-1815.
1959 III, 3
Kopieboek van brieven van en naar een niet gespecificeerd handelshuis in
Suriname, 1781-1784.

II TWEEDE AFDELING
1. zie ALGEMEEN RIJKSARCHIEF (algemeen)
en
2.:
3. De Tweede Afdeling beheert de archieven van de centrale overheid vanaf 1795.
De overheidsarchieven worden krachtens bepalingen van de Archiefwet 1962
na vijftig jaar door de administratie aan de Tweede Afdeling overgedragen. Ook
beheert de afdeling archieven van particulieren en van verenigingen, bedrijven
en stichtingen die op landelijk niveau en in de voormalige koloniën hebben
gefunctioneerd.
3.1 Koloniën
datering en omvang: 1795-1813; in dozen en portefeuilles.
ingang: plaatsingslijst 2.01.28.
belang: voor Suriname zijn onder meer van belang de archieven van het Comité
tot de zaken van de koloniën en bezittingen op de kust van Guinea en in Amerika,
1795-1800, en van de Raad der Amerikaanse bezittingen en etablissementen,
1801-1806.
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3.2 Ministerie van Koloniën en rechtsopvolgers
datering en omvang: 1814-1963; in dozen en portefeuilles, 2730 meter.
onderdelen: deze collectie bevat de archieven, voor zover deze de administratie
en het beheer van de koloniën betreffen, van:
- Secretariaat van Koophandel en Koloniën, 1814-1815;
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- Generale directie van Koophandel en Koloniën, 1815-1818;
- Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën (bevat
tevens het archief van het secretariaat van het ministerie), 1818-1824;
- Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën (bevat tevens het archief van
het secretariaat van het ministerie), 1824-1825;
- Ministerie van Marine en Koloniën, 1825-1830;
- Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën (bevat tevens het
archief van de afdeling Algemene Zaken), 1830-1831;
- Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën (bevat tevens het archief van
de afdeling Algemene Zaken), 1831-1834;
- Ministerie van Koloniën, 1834-1840;
- Ministerie van Marine en Koloniën, 1840-1841;
- Ministerie van Koloniën, 1842-1945;
- Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1945-1949;
- Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 1949-1952;
- Ministerie van Overzeese Rijksdelen, 1952-1957;
- Ministerie van Zaken Overzee, 1957-1959;
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-generaal voor
Nederlands-Nieuw-Guinea, 1959-1962;
- Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie afwikkelingszaken westelijk
Nieuw-Guinea, 1962-1963.
ingang:
a. eigentijdse ingang: agenda, index met hoofdenlijst, namen en
onderwerpenklapper (vanaf 1922 index per afdeling), dossierlijsten, klapper op
dossiers;
b. inventaris: 2.10.01 (1814-1949), 2.10.02 (1850-1900), 2.10.03 (supplement);
c. nadere ingang:
- klapper op staten van overledenen, 2.10.04;
- index op de mailrapporten 1869-1900, 2.10.10.

literatuur: Gouvernementsblad van Suriname, 1816-1975; Catalogus van de boeken
en kaarten uitmakende de bibliotheek van het Departement van Koloniën,
's-Gravenhage, 1898, met supplementen 1903-1930.
belang: het archief van het Ministerie van Koloniën bevat de papieren neerslag
van de contacten tussen genoemd ministerie en de koloniale autoriteiten in Oost- en
West-Indië (waaronder Suriname).
N.B. Voor raadpleging van verschillende archiefonderdelen die jonger zijn dan
50 jaar is toestemming vereist van de Rijksarchivaris van de Tweede Afdeling. Dit
geldt ook voor de meeste van de hierna genoemde archieven.
3.3 Bureau-archieven van de Directie Suriname en de Nederlandse Antillen van het
Ministerie van Zaken Overzee
datering: 1946-1959.
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3.4 Kabinet van de Vice-Minister-President, vanaf 1972 Kabinet voor Surinaamse
en Nederlands-Antilliaanse Zaken
datering: (1937) 1959-1975 (1981).
ingang: inventaris 2.10.41.
3.5 Ministerie van Koloniën, stamboeken
datering en omvang: 1815-1950; 56 meter.
ingang:
a. stamboeken van burgerlijke ambtenaren en marinepersoneel in Oosten
West-Indië, 1815-1917 (1940), 5 meter, klapper: 2.10.05 t/m
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b.
c.
d.
e.
f.

2.10.08;
stamkaarten van burgerlijke ambtenaren in Oost- en West-Indië, 1917-1950
(1963), 14,5 meter;
stamboeken van officieren van het KNIL, 1815-1940, 4,3 meter, klapper: 2.13.07
en 2.13.08;
stamboeken van onderofficieren en manschappen van het KNIL, 1814-1899,
8,5 meter;
registers van Indische pensioenen, 1815-1936, 1 meter, klapper: 2.10.09;
betaalstaten van de Indische pensioenen, 1868-1925, 22,7 meter, alfabetisch.

literatuur: zie 3.2.
3.6 Commissariaat voor Surinaamse Zaken
datering en omvang: 1949; 0,5 meter (fragment).
3.7 Commissariaat voor de koloniën te Amsterdam
datering en omvang: 1813-1829; 7,5 meter.
N.B. zie verder 3.2.
3.8 Commissariaat voor de koloniën te Middelburg
datering en omvang: 1817-1832; 0,1 meter.
N.B. zie verder 3.2.
3.9 Hoofdadministratie van het Pensioenfonds voor de ambtenaren in de Nederlandse
West-Indische Koloniën
datering en omvang: 1818-1849; 2,5 meter.
N.B. zie verder 3.2.
3.10 Administratie van de Indische Pensioenfondsen
datering en omvang: (1815) 1913-1961; 73 meter.
ingang: plaatsingslijst 2.20.31.
N.B. zie verder 3.2.
3.11 Staatscommissie tot emancipatie der slaven in West-Indië
datering en omvang: 1854-1856; 0,3 meter.
ingang: inventaris 2.10.12.
3.12 Commissie tot de zaken van de Protestantse kerken in Oost- en West-Indië
datering en omvang: 1815-1958; 5 meter.
ingang: plaatsingslijst 2.10.12.
3.13 Ronde-Tafel-Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao
datering en omvang: 1945-1951; 1,3 meter.
ingang: inventaris 2.10.24.
3.14 Gouvernementssecretarie van Suriname, kabinet-geheim
datering en omvang: 1885-1951; 10 meter.
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ingang: inventaris 2.10.18.
3.15 Kabinet van de Gouverneur van Suriname
datering en omvang: 1952-1975; 4 meter.
ingang: inventaris 2.10.26.
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3.16 Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds
datering en omvang: 1947-1960; 4 meter.
ingang: inventaris 2.10.27.
3.17 Stichting Indische Pensioenen in Suriname
datering en omvang: 1952-1975; 0,3 meter.
ingang: inventaris 2.10.27.
3.18 Voorzitter van de Adviescommissie inzake technische bijstand aan Suriname
datering en omvang: 1952-1959; 1 meter.
ingang: 2.10.27.
3.19 Rijksvoorlichtingsambtenaar in Suriname
datering en omvang: 1954-1975; 0,5 meter.
ingang: inventaris 2.10.27.
3.20 Ambtenaar belast met de bevolkingsadministratie in Suriname
datering en omvang: 1921; 21,5 meter.
ingang: inventaris 2.10.19.
N.B. Bevat alleen registratielijsten.
3.21 Algemeen leider van de tweede algemene volkstelling in Suriname
datering en omvang: 1950; 57 meter.
ingang: inventaris 2.10.19.
N.B. Bevat voornamelijk telkaarten.
3.22 Nederlandse missie van deskundigen voor het Tienjarenplan
Suriname/Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname
datering en omvang: 1956-1966/1966-1975; 20 meter.
ingang: plaatsingslijsten 2.10.20 en 2.10.22.
3.23 Prins Bernhard Fonds Suriname
datering en omvang: 1955-1970; 0,2 meter.
ingang: inventaris 2.10.27.
Particuliere archieven
3.24 Bots, A.H. (1816-1878) en A.G. (1826-1882)
(A.H. en A.G. Bots waren eigenaars van katoenplantage Esthersrust)
datering en omvang: 1853-1868; 0,3 meter.
ingang: inventaris 2.21.31.
3.25 Cantz'laar, P.R. (1771-1831)
(P.R. Cantz'laar was gouverneur-generaal van West-Indië)
datering en omvang: 1812-1831; 0,1 meter.
ingang: inventaris 2.21.183.
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3.26 Copes van Cattenburch, familie
(de familie was beheerder van de plantage Siparipabo)
datering en omvang: 1627-1931; 1,5 meter.
ingang: 2.21.39.
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3.27 Havelaar, D.H. (1852-1918)
(D.H. Havelaar was waterstaats-ingenieur in Nederlands-Indië en Suriname
(1893-1906), lid van de Raad van Bestuur van Suriname)
datering en omvang: 1876-1912; 1,3 meter.
ingang: VROA 1919: 330-336.
belang: (o.a.) stukken over verscheping van Javaanse en Brits-Indische immigranten
naar Suriname, 1900.
3.28 Lammens, A.F. (1767-1847)
(A.F. Lammens was president van het Gerechtshof in Suriname)
datering en omvang: 1815-1836; 2 meter (kopieën).
ingang: plaatsingslijst 2.21.183.
3.29 Lansberge, familie van
(R.F.C. van Lansberge (1804-1873) was van 1859 tot 1867 gouverneur van
Suriname; J.F.A.E. van Lansberge (1839-1883) was militair in Suriname)
datering en omvang: 1807-1967; 2 meter.
ingang: 2.21.103.
3.30 Marchant, familie
(C.A. Marchant (1799-1866) was lid van het Gerechtshof van Suriname)
datering en omvang: 1822-1956; 3 meter.
ingang: inventaris 2.21.117.
3.31 Mörzer Bruyns, A. (1904-1978)
(hoofd censuurdienst in Suriname)
datering en omvang: 1885-1920; 0,5 meter.
ingang: plaatsingslijst 2.21.183.
3.32 Mouwen, H.F.J. (1912-1977)
(medewerker censuurdienst en hoofd interneringsdienst)
datering en omvang: 1941-1973; 0,1 meter.
ingang: plaatsingslijst 2.21.183.
3.33 Savornin Lohman, B.C. de (1883-1946)
datering en omvang: 1832-1946; 2 meter.
ingang: inventaris 2.21.149.
belang: hierin enige stukken van M.A. de Savornin Lohman (1832-1899), van
1889 tot 1891 gouverneur van Suriname.
3.34 Smidt, H.J. (1831-1917)
(1885-1888 gouverneur van Suriname)
datering en omvang: 1851-1921; 1,1 meter.
ingang: inventaris 2.21.26.
3.35 Vries, H.L. de (1909-1987)
(1965-1968 gouverneur van Suriname)
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datering en omvang: 1946-1975; 0,3 meter.
ingang: inventaris 2.21.205.
3.36 Plantage Spieringshoek aan de Commewijne
datering en omvang: 1819-1955; 0,1 meter.
ingang: inventaris 2.20.28.
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3.37 Surinaamse Bank N.V., kantoor te Amsterdam
datering en omvang: 1865-1958; 15,5 meter.
ingang: inventaris 2.20.36.
Gedrukt materiaal
3.38 Handelingen en bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname
datering en omvang: 1866-1968 (niet volledig); 109 banden, delen en pakken.
ingang: inventaris 2.20.44.
N.B. Ook in de archieven van de Staatssecretarie/Kabinet des Konings/Kabinet der
Koningin, het ministerie van Buitenlandse Zaken (grenskwesties!), de Nederlandsche
Handelmaatschappij (N.H.M.) en de Rubber Cultuur Maatschappij ‘Amsterdam’
komen veel stukken betreffende Suriname voor.
III DERDE AFDELING - RIJKSARCHIEF IN ZUID-HOLLAND
1. zie ALGEMEEN RIJKSARCHIEF (algemeen).
en
2.
3. Er zijn geen complete collecties met betrekking tot Suriname. Wel hier en daar
losse stukken, zoals in de archieven van de Staten van Holland en van de
Raadspensionarissen.

IV AFDELING KAARTEN EN TEKENINGEN
1. zie ALGEMEEN RIJKSARCHIEF (algemeen).
en
2.
3. De verzameling bevat ongeveer 55.000 kaarten en atlassen afkomstig uit
verschillende archieven en collecties van het Algemeen Rijksarchief. De
belangrijkste kaarten van Suriname vóór 1795 bevinden zich in de collectie
P.A. Leupe.

3.1 Collectie Leupe
herkomst: de Surinaamse kaarten zijn afkomstig uit de Kamers Amsterdam en
Middelburg van de West-Indische Compagnie (1624-1790) en van de Sociëteit van
Suriname (1680-1795).
ingang:
a. Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief.
Eerste Gedeelte, Den Haag, 1867 (VEL);
b. supplement op a. door S.P. l'Honoré Naber in 1914 (VELH);
c. indices op plaats- en persoonsnamen in de inventarissen VEL en VELH;
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d. lijst uit 1795 van kaarten in het archief van de Sociëteit van Suriname, die later
zijn opgenomen in VEL en VELH; deze lijst bevindt zich in het archief van het
West-Indisch Comité, 1795-1800, inventarisnummer 187;
e. klappers op namen van eigenaren en plantages door M.A.P. Roelofs van:
- de generale kaart van Suriname uit 1737 door Alexander de Lavaux;
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-

de aangevulde uitgave van Herman de Leth uit 1742.

belang: de kaarten geven een overzicht van de vroegste kolonisatie der Nederlanders.
Er zijn rivierkaarten en kaarten die betrekking hebben op de verdediging van het
gebied en de plantages in de 17e en 18e eeuw. Uniek is de kaart van ir. von Heeneman
van het in cultuur gebrachte deel van Suriname in 1787, bestaande uit 140 bladen.
3.2 Ministerie van Koloniën
ingang: voor de kaarten van Suriname uit de 19e en 20e eeuw zie:
a. Catalogus van de boeken en kaarten uitmakende de bibliotheek van het
Departement van Koloniën, met naam- en zakenregister, Den Haag, 1898; met
8 vervolgcatalogi tot 1903;
b. nadere toegang: bladwijzers van een deel der topografische kaarten (MIKO).

3.3 Archief van de topografische dienst
ingang: inventaris juni 1983.
belang: topografische kaarten van Suriname vanaf ca. 1900, met bladwijzers.
3.4 Archief van J.F.A. Cateau van Rosevelt (1824-1891)
datering: 1847-1891.
ingang: inventaris A.M. Tempelaars en R.M. Haubourdin, Den Haag, 1984.
belang: bevat karteringen van het binnenland van Suriname, van 1867-1879
gemaakt door J.F.A.E. van Lansberge.

47. Instituut voor Aardwetenschappen
Rijksuniversiteit Utrecht
1. Postbus 80021, 3508 TA Utrecht; 030-535068.
2. bezoek op afspraak.
3. Collectie IJzerman
Ongeveer 300 gesteentemonsters, eind jaren '20 verzameld door R. IJzerman. Hoewel
het kustgebied ook vertegenwoordigd is, ligt de nadruk op het Surinaamse binnenland.
Zie ook: R. IJzerman, Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch
Guiana). Utrecht, 1931.
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Reacties en berichten van lezers
‘Sur les traces de boni’
Het ‘Conseil Général de la Guyane’, dat zich bezighoudt met onderzoek en
technologie in Frans Guyana, is van plan in 1989, in het kader van de herdenking
van de Franse Revolutie, aandacht te schenken aan de Marrongemeenschap van de
Aluku-Boni, onder de titel ‘Sur les traces de Boni’.
In november kwam een delegatie van vijf Guyanezen naar Nederland om zich te
oriënteren over aanwezig archief-, bibliotheek- en museum materiaal. Contact is
opgenomen met onderzoekers die zich bezighouden met bestudering van de
Aluku-Boni gemeenschap.
Het programma van de verschillende manifestaties zal nog nader worden
vastgesteld.
Silvia W. de Groot.

Werkgroep Surinaamse archieven
Zoals vele lezers weten, is tijdens het IBS-colloquium ‘Bronnen van de Surinamistiek’
besloten dat het IBS-bestuur het initiatief zou nemen tot instelling van een Werkgroep
Surinaamse archieven. Het doel van de Werkgroep zou moeten zijn: (a) plannen te
ontwikkelen voor behoud en restauratie van voor de Surinamistiek belangrijke
archiefstukken, en (b) daartoe de nodige fondsen te werven.
Op 30 september en 11 november jl. heeft de Werkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de Stichting IBS en van de Rijksarchiefdienst, zich beraden
over de omvang van het probleem en besloten tot een fasegewijze aanpak. De aandacht
zal voorlopig worden gericht op particuliere archieven. Verschillende mogelijke
projecten zijn de revue gepasseerd, en zullen al naar gelang de financiële
mogelijkheden verder worden uitgewerkt.
De leden van de Werkgroep zijn: Dr. S.W. de Groot, Drs. E. van Laar (coördinator),
Drs. H. Leeuwenberg, Mr. W.L. Man A Hing, Dr. G.W. van der Meiden en Drs. G.
Oostindie.
Correspondentieadres: Werkgroep Surinaamse archieven,
t.a.v. Drs. E. van Laar
Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling
Prins Willem-Alexanderhof 20
Postbus 90520
2509 LM Den Haag. Tel. 070-814381.

We zullen onze lezers op de hoogte houden van de vorderingen van de Werk-
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groep. Het zal iedereen duidelijk zijn dat het behoud van de Surinaamse archieven
een belangrijk maar gigantisch werk is, waar veel geld voor nodig zal zijn. Uw steun
is dan ook van harte welkom. Als U suggesties hebt voor mogelijke projecten, of als
U mogelijkheden ziet voor financiële of andere steun, dan verzoeken wij U contact
op te nemen met een lid van de Werkgroep of met de secretaris van het bestuur van
de Stichting IBS.
Prof. dr. H. Chr. Wekker Secretaris Stichting IBS

Geldpremies voor overzichtsartikelen
Auteurs van overzichtsartikelen op het terrein van de geesteswetenschappen en van
de gedrags- en maatschappijwetenschappen kunnen ook in 1989 in aanmerking
komen voor een geldpremie. (Onder geesteswetenschappen worden verstaan: taalen letterkunde, historische wetenschappen, wijsbegeerte en godgeleerdheid, en het
begrip gedrags- en maatschappijwetenschappen wordt ruim opgevat: ook
rechtswetenschap en economie vallen eronder.) Voor de bekroningen is er dit jaar
voor elk der beide vakgebieden een bedrag van f 15.000,- beschikbaar. De prijzen
bestaan uit bedragen van f 2.000 à f 5.000. De toekenning gebeurt door de Commissie
Geesteswetenschappen en de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Om voor bekroning in aanmerking te
komen moet het artikel in 1988 of 1989 zijn verschenen in een Nederlands
wetenschappelijk tijdschrift.
De volgende maatstaven worden aangelegd: 1. Het artikel moet inhoudelijk een
aanmerkelijk segment van een erkende discipline bestrijken; 2. De hoofdlijnen van
de ontwikkelingen in een bepaald tijdvak moeten erin worden beschreven, zonder
dat er relevante literatuur is overgeslagen; 3. De auteur dient eigen uitgangspunten
op methodologisch gebied en andere theoretische veronderstellingen van principiële
aard tenminste impliciet duidelijk te maken; 4. Er dient te worden ingegaan op het
theoretisch gehalte van de ontwikkelingen in (het segment van) de discipline.
Auteurs die voor bekroning in aanmerking wensen te komen, moeten hun artikel
voor 1 juli 1989 inzenden aan: Commissie Geesteswetenschappen, resp. Sociaal Wetenschappelijke Raad, Herengracht 410-412, 1017 BX Amsterdam, tel.
020-225061.

Gesellschaft für karibikforschung
Onlangs is als internationale vereniging in Duitsland opgericht de Gesellschaft für
Karibikforschung, die zich ten doel stelt het op het Caraïbisch gebied gerichte
onderzoek (in alle disciplines) te coördineren en te stimuleren. Activiteiten zijn het
uitgeven van een halfjaarlijks informatiebulletin, en het organiseren van
interdisciplinaire colloquia (het volgende waarschijnlijk in Wenen, juni 1990). De
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lidmaatschapsbijdrage is DM 30.- per kalenderjaar. Nadere inlichtingen: Dr. Thomas
Bremer, Postfach 110264, D-6300 Giessen, BRD.
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Fragment van een gezangboek in het Arawaks, ca. 1810.
Rijksarchief Utrecht, Archief EBG Suriname.
Zie: ‘Overzicht Suriname-collecties I’, no 39.

Eindnoten:
* Irene Rolfes is als documentaliste verbonden aan de Caraïbische Afdeling van het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden.
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