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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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Afscheid van Theo Damsteegt als hoofdredacteur
Van deze gelegenheid maken wij dankbaar gebruik om op passende wijze afscheid
te nemen van Theo Damsteegt die uit de redactie van ons tijdschrift is getreden. Na
een inwerkperiode van een jaar heeft hij vervolgens van 1986 tot en met 1988 de
functie van hoofdredacteur van OSO op zich genomen. Hij heeft in deze hoedanigheid
met een grote mate van kundigheid en op eigen wijze leiding weten te geven bij de
vele werkzaamheden verbonden aan het telkenmale samenstellen en doen verschijnen
van het tijdschrift. In feite fungeerde hij tevens als eindredacteur.
In het achtste jaar van zijn bestaan kan met gepaste tevredenheid worden
geconstateerd dat OSO zijn positie verder heeft kunnen verstevigen en uitbouwen.
Door het oorspronkelijke karakter van zijn artikelen is OSO onmisbaar geworden
voor allen die belangstelling aan de dag leggen voor de taalkunde, letterkunde en
geschiedenis van Suriname.
Wij wensen Theo hartelijk dank te zeggen voor het vele belangrijke werk dat hij
steeds met enthousiasme voor OSO en het I.B.S. heeft verricht. Zijn afscheid van de
redactie betekent gelukkig geenszins een afscheid van de Surinamistiek, want hij
blijft lid van het bestuur van onze Stichting.
William L. Man A Hing, Voorzitter I.B.S.
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Woord vooraf
Volgens de traditie die in de voorafgaande jaren is gegroeid, heeft het eerste nummer
van iedere OSO-jaargang een gevariëerde inhoud. Dat geldt ook voor dit nummer,
OSO 8/1, al zijn de bijdragen overwegend historisch van aard.
Het nummer opent met twee bijdragen die nog van het IBS-colloquium van juni
1988 over ‘Bronnen van de Surinamistiek’ stammen, t.w. het tweede deel van dr.
Silvia de Groots studie over een opstand in het Korps Zwarte Jagers in 1805 en de
tekst van de voordracht van Noni Lichtveld, ‘Een speurtocht naar Anansi’. Een blik
op een interessant aspect van de economische geschiedenis van Suriname biedt het
artikel van prof. Humphrey E. Lamur over het ontstaan van eigendomsrecht van
slaven. Een uniek vonnis uit de geschiedenis van de Surinaamse rechtspraak is het
onderwerp van de bijdrage van Mr. William Man A Hing. Dr. J.Chr. Wekker geeft
een panoramisch beeld van de bloei en neergang van het gebied van de
Boven-Commewijne, tot en met de complete ontvolking in de jaren zeventig van
deze eeuw. Drs. Lila Gobardhan gaat in haar artikel in op het taalbeleid van de
Surinaamse overheid en de spontane emancipatiebewegingen voor de verschillende
talen van Suriname, sinds de inwerkingtreding van het Statuut in 1953.
In 7/2 is begonnen met een overzicht van in Nederland aanwezige
Suriname-collecties. Uit reacties van lezers is ons gebleken dat het voor velen een
verrassing was te zien hoeveel ‘surinamica’ Zich op allerlei - vaak niet vermoede plekken bevinden. In dit nummer wordt het overzicht voortgezet; nog steeds gaat
het alleen om de Suriname-collecties in Nederland. De redactie streeft ernaar in de
volgende jaargang een overzicht van de in Suriname aanwezige collecties te
presenteren.
Hoeveel er verschijnt aan boeken, tijdschriftartikelen en scripties dat op Suriname
betrekking heeft, is ook in dit nummer weer te constateren aan de hand van de lijst
‘Recente publikaties’, met zeer veel zorg samengesteld door Irene Rolfes van het
K.I.T.L.V. Het blijkt ook uit de rubriek recensies, die ditmaal omvangrijk is en waarin
op een aantal zeer interessante en belangwekkende publikaties wordt ingegaan.
Tot vreugde van de zittende redactieleden is tot de redactie van OSO toegetreden
de heer Terry Agerkop. Terry Agerkop is etnomusicoloog en heeft studie gemaakt
van diverse soorten volksmuziek, met alleen in Suriname, maar o.a. ook in Venezuela
en Honduras. Vele onderzoekers op allerlei terrein hebben Terry Agerkop leren
kennen toen hij Hoofd van de afdeling Cultuurstudies op het Ministerie van Cultuur
was (1980-1987) en hen op alle mogelijke manieren ondersteunde. Met de komst
van Terry is de deskundigheid van de OSO-redactie aanzienlijk verbreed.
Het tweede nummer van deze jaargang, OSO 8/2, zal in hoofdzaak gewijd worden
aan het IBS-colloquium dat op 27 mei 1989 te Rotterdam gehouden wordt en dat
gewijd is aan het thema ‘Orale tradities’.
De redactie
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Kaart met de plaatsen die een rol spelen in de opstand van de Zwarte Jagers. De opstand begon op
zaterdag 17 september 1805 te Oranjebo en sloeg vandaar over naar Armina, Imotapi en Mapane.
Later vestigden de opstandelingen zich, met toestemming van de Djuka's, op Pori Gudu (Pulu Gudu).
Zie deel I van het artikel (OSO 7/2: 147-160).
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Het Korps Zwarte Jagers in Suriname collaboratie en opstand II*
Silvia W. de Groot
Reacties op de Opstand van de Zwarte Jagers
De onverwachte en onbegrepen rebellie van het betrouwbaar geachte en
hooggewaardeerde korps Zwarte Jagers bracht schrik en verwarring teweeg in de
kolonie. Een en ander komt duidelijk tot uiting in de correspondentie van
Brigadier-Generaal William Carlyon Hughes, die de kolonie van 1805 tot 1808 als
gouverneur bestuurde, onder meer met Lord Castlereagh (minister van Koloniën) en
Generaal Majoor Beckwith (Opperbevelhebber van de Britse troepen in West Indië,
gevestigd op Barbados).
In zijn eerste brief over het gebeuren aan Beckwith op 12 september 1805 (Public
Record Office/War Office I, 491., schrijft hij over de moord-partij op Oranjebo en
Imotapi (nog niet over de posten Armina of Mapane): ‘it now appears but too evident
that there has been a combined plot, long before His majesty's Troops last took
possession of the Colony by many Individuals of the Colonial Black Chasseurs to
cary into effect the diabolical event that has taken place, and which has been kept
with the most profound secrecy, not the smallest discontent having come to my
knowledge nor does it yet appear there has been any recent or just cause.’
Uit de verhoren in 1806 bleek dat er inderdaad sprake was van een al langer
bestaand complot. Hoe Hughes aan die informatie kwam meldt hij niet. Het is
mogelijk dat Quassie van Tulpenburg, die zich uit de voeten had gemaakt en gevangen
zat in Paramaribo, van het complot op de hoogte was en hierover bericht had. Hughes
meldt dat het aantal rebellen geschat werd op 50 man, waarbij nog 30 slaven van de
plantage Wolfskamp geteld werden. Uit de verhoren van de gevluchte mannen en
vrouwen van de posten maakte hij op dat zij waarschijnlijk van plan waren zich bij
de Marrons te voegen. Hughes meende ook dat de rebellen met hun aanval bewust
gewacht hadden tot de twee gedode officieren, Muller en Van der Assen, zich samen
op één post bevonden, ‘both being esteemed the most zealous and active officers of
the Corps’.
Uit de verhoren blijkt de zaak anders te liggen: het was min of meer toeval dat
Van der Assen zich op Oranjebo bevond. De opstand vond óók op Imotapi plaats.
Het is mogelijk dat de rebellen tijdens de opstand geroepen hebben zich bij de Marrons
te willen voegen, dat impliceerde echter niet dat men daar al vantevoren maatregelen
voor had genomen.
Hughes had inmiddels een detachement naar de aangevallen posten ge-
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stuurd: Majoor Roepels met 20 Zwarte Jagers, 20 man van het Engelse 64ste Regiment
en 20 negers van het 4e West Indian Regiment naar Imotapi en Oranjebo. Deze
voegden zich bij een ander detachement van 20 man van het 16e Regiment met nog
30 blanke en Zwarte Jagers, om gezamenlijk naar Armina te trekken. Hughes vroeg
Beckwith om extra troepen: het kordon moest versterkt worden met troepen die aan
de andere militaire posten werden onttrokken, waardoor de verdediging tegen
eventuele buitenlandse aanvallen verzwakt werd. Die versterking kreeg Hughes niet
direct. Uit een brief die Beckwith aan Lord Castlereagh schrijft op 21 september
1805 blijkt dat hij..... ‘not judge it either prudent or necessary to send any
reinforcement to the Brigadier, whose numbers I think sufficient’ (1577 soldaten in
totaal).
Op 29 september 1805 (Public Record office/Colonial office 318-282. beschrijft
Hughes in een brief aan Generaal Majoor Beckwith het rapport van Majoor Roepel
over diens bevindingen op de post Armina, waar het uitgezonden detachement van
20 man aankwam ‘after a tedious and most fatiguing march of four days through
woods and deep swamps, and over high hills’. ‘Major Roepels reports’, schreef
Hughes, ‘that he found Post Armina abandoned, the buildings burnt and entirely
destroyed, the detachement of Black Chasseurs stationed there appearing to have
followed the horrid example of the other revolters in murdering their officer and
surgeon, the only whites. Numbers of the mutineers were plainly discerned from
Post Armina on the Cayenne-side of the Marowine and two canoes were fixed at,
but from want of boats or any means for conveying the troops over the river it became
impossible to continue the pursuit and it is much to be feared they have by this time
got completely for the present out of reach’. En verder: ‘Major Roepels has orderes
to reestablish the Post of Armina and to erect temporary huts for cover of the troops
and detachment the situation being esteemed of the first importance to the Colony
of Surinam, whether viewed as a post of defense against the inroads of disorderly
and revolted negroes or as a place of all others the best adapted for for offensive
operations against the hostile Bush Negroes tribes, who it is to be hoped are not in
league with the mutineers; as should this be the case, it would be of the most serious
consequences, the colony dreading from former experience so much as an Interior
War’.
Het verloop van deze geschiedenis wees uit dat Armina niet van nut bleek te zijn
voor een aanval op de rebellen, noch beschermde tegen een aanval die ruim een
maand later, op 6 november, plaatsvond. De angst voor een aanval van Marrons al
of niet tezamen met de rebellen bestond zeker in de kolonie en Hughes bleek die
angst te delen, maar uiteindelijk hielden de Marrons zich afzijdig.
Interessant is dat, terwijl Hughes nog lang in onzekerheid zou blijven over de
betrokkenheid van de Marrons, Generaal Majoor Beckwith op 15 oktober 1805 aan
Lord Castlereagh schreef: ‘I have heard by a private channel that hitherto we have
no reason to believe that the Bush Negroes are concerned in this Revolt’. Op 16
oktober 1805 (PRO/CO 318) schreef Hughes aan Beckwith: ‘No further
intelligence..... has been received or come to my knowledge of the Revolters though
accounts are hourly expected from the Auca Bush Negroe Tribes to whom a dispatch
has long ago been sent; the object of the Mutineers being conceived to reach the
Auca Country on the upper part of the Marowine River, but where it is hoped and
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expected they will not be countenanced, as the contrary would inevitably bring on a
Bush Negroe War’.
Tussen 15 en 30 oktober komt eindelijk een delegatie van de Djuka Marrons naar
Paramaribo ‘with assurances of friendship. The Deputies are
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sent back with promises of reward for apprehending the revolters which it is hoped
will have effect.’ Erg overtuigd is Hughes nog met: ‘I rather suspect (their residence)
somewhere in the vicinity of the Auca Bush Negroe Tribe’ (Hughes aan Beckwith,
PRO/CO 318). Dan schrijft op 9 november 1805 Luitenant Richard Green, gelegerd
op Post Armina, een brief aan Hughes dat de post is aangevallen (PRO/WO I, 149):
I have the honor to inform you that about half past three o'clock on the
morning of the 6 Instant, this post was attacked by the Mutineers of the
Corps of Colonial Chasseurs, and a large Body of Bush Negroes supposed
to be of the tribe of Bonnie.
They continued the attack for about two hours until day break, when after
having attempted to force their way in by pulling up the palisading and
twice setting fire to the mens barracks they were finally repulsed. They
then retreated into the wood; but I have not been able to learn which way
they went or at what distance they may be from the Post, not thinking it
prudent to send out a party after them, the Garrison being so much
weakened by the number of killed and wounded and they being in such
force; however I sent out this day a few men, in different directions to a
short distance from the Post who returned without having seen anything.
The loss of the enemy I have not been able to ascertain, but I suppose it
to be considerable, four were found dead near the Post, all Mutineers, and
one large and two small canoes were seen crossing the river to the Cayenne
side at day break full of men supposed to be then wounded.....
Enclosed is a return of the number of killed, wounded and missing, and
also the present state of the provision.
De bijgevoegde lijst ziet er als volgt uit:
Return of Killed, Wounded and Missing in the action, at Armina on the Morning of
the 6th November 1805.
Killed
Corps
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16th Regiment

1

4th W.l.
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1
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1
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Command
Negroes

2

Total

5
Wounded
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Coll. White 1
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5*

Coll. Black
Chass.

4

Command
Negroes

3

31

18

31

Total

1

1

1

In het rapport dat de ontstelde Hughes over het gebeurde aan Beckwith stuurde
schrijft hij opgelucht over onder meer de Zwarte Jagers (PRO/WO 1, 149, 9 november
1805): ‘The behaviour of the Troops is mentioned as meriting every praise and the
determined conduct of the Black Chasseurs

*

Captain Soek died of his wounds since.
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detachment, repeatedly invited to abandon the Whites, is most favorably spoken of,
which I trust will prove an example and have the best effect with the rest of the
Corps.’ Ook in het vervolg zou blijken dat de bestaande angst voor uitbreiding van
de muiterij of nieuwe haarden van onrust ongegrond was.
Gezien in het licht van wat uit de verhoren in 1806 naar voren kwam is het hoogst
onwaarschijnlijk dat een grote groep Boni's bij de aanval betrokken was. De ongeveer
40 Jagers die de aanval uitvoerden vielen van verschillende kanten aan. Het is
mogelijk dat men de indruk kreeg dat het er veel meer waren. De aangevallenen
werden volkomen verrast, maar weerden zich toch zo goed dat de Jagers moesten
terugtrekken. Van de 31 vermiste commandonegers, die door de aanvallers al of niet
onder dwang werden meegenomen wisten de meesten weer te ontkomen. De arme
kapitein Soek, door beide benen geschoten, werd eerst nog geamputeerd voor hij
stierf.
Op 3 januari 1806 komt er eindelijk bericht van posthouder Kelderman bij de
Djuka's, meldende dat hij erin geslaagd is een vergadering te beleggen. De brief is
gericht aan twee leden van het Hof van Politie en Justitie, Stöckel en Schwennicke,
die om informatie hebben gevraagd. De brief is - vertaald door Hughes aan Beckwith
verstuurd (PRO/WO 1, 150). Kelderman schrijft: ‘The Chiefs being assembled I
interpreted and explained in the best manner I could3. your letter to them. After
deliberating thereon they gave for answer that they felt much concern at the attack
on Post Armina and further that they had send 40 armed men to reconnoitre, which
Patrol had seen the Rebels on the French site, keeping a good lookout. That the rebels
were too strong and themselves too weak to attack them and therefore they did not
attack them. They also declared that they had not force sufficient to fight the Rebels
and that therefore they would not go to fight them. But they would take care that the
Rebels should have no communication with the Boni negroes much less with the
Aucaners’.
Het antwoord van de Djuka-hoofden lag geheel in de lijn van hun houding en was
een fraai staaltje van hun diplomatieke wijze van reageren. Op het moment dat de
aanval op Armina plaatsvond wisten zij daar misschien niets van; uit de verhoren
blijkt dat de Jagers hen daar niet van op de hoogte nadden gesteld. Toen zij met
Kelderman vergaderden waren zij echter waarschijnlijk wel degelijk op de hoogte
van de gebeurtenis. Het is aannemelijk dat zij verkenningspatrouilles uit hadden
gezonden: zij wilden op de hoogte zijn van de manoeuvres van de Jagers, maar hun
argument hen niet te kunnen aanvallen omdat ze te sterk waren was op zijn best een
halve waarheid. De Djuka's hadden toen al een verbond gesloten dat zij de Jagers
niet zouden uitleveren. Hun verzekering dat zij contact met de Boni's en de Djuka's
zouden verhinderen was min of meer waar: de Boni's, die op dit moment eigenlijk
onder curatele stonden van de Djuka's, werd verboden een apart verbond te sluiten
met de Jagers. Dezen mochten zich weliswaar niet op de Djuka dorpen vestigen,
maar kregen wel vrouwen, verrichtten werk voor de Djuka's in ruil voor voedsel en
Djuka notabelen bezochten Pori Gudu.
Op 3 juni 1806 meldt posthouder Kelderman vernomen te hebben dat de rebellen
tussen de rivieren Lawa en Marowijne zitten boven de vallen van Pori Gudu, dat zij
daar kostgronden aanleggen en vijf korjalen hebben. Ook zijn er slaven en slavinnen
van de plantage Wolfskamp gesignaleerd.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

Begin 1806 was gouverneur Hughes op een inspectietocht naar Armina vertrokken.
De tocht duurde van 31 december 1805 tot 25 januari 1806. Op 29 januari doet hij
er verslag over aan Beckwith: Met een patrouille van ‘His Majesty's Troops and
Colonial Chasseurs in five armed Courials with a few Indians in two small Indian
Canoes’ tracht hij vanuit Armina
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de rebellen te traceren. Het wordt een mislukking. ‘.....the continued rains of this
unusual season and the uncommon height of the water in the Marowine River
precluded the possibility of so much being accomplished as might have been
hoped.....’ (PRO/WO I, 150).
In april 1806 schrijft Beckwith naar Londen: ‘The number of the mutineer Jagers
is stated to be about seventy and it is believed that they are encamped on the upper
parts of the Marowine River, not molested but not protected by the Bush Negroe
tribes.’ Op 16 maart meldt Hughes aan Castlereagh dat er geen nieuwe gegevens
zijn, noch van de Marrons noch van de rebellen, maar dat er aanleiding is tot ‘strong
suspicions of a concealed understanding between them, though nothing has been
ascertained of avowed to that effect’. Op 28 mei stuurt Hughes een rapport van een
aantal leden van het Hof van Politie en Justitie over de oorzaken van de rebellie en
de te nemen maatregelen, voorzien van zijn commentaar, naar Secretary of State
Lord William Windham, waaruit blijkt dat ook de commissie grotendeels in het
duister tast.

Het rapport van de Commissie Schelkes c.s.
Op 14 februari 1806 werd een commissie ingesteld ‘for forming a new Plan of
Organisation of the Corps Colonial Chasseurs, with an Inquiry into the cause of the
late disturbances and mutiny of part of the said Corps of Free Negroes.’ De commissie
was samengesteld uit vier leden van het Hof van Justitie en Politie: E.M. Schelkens,
L. van Heiningen, H. Stöckel, D.F. Schas en de Boekhouder-Generaal F.V. Heshuysen.
Zij leverden hun rapport in op 29 april 1806. Het werd in het Engels vertaald en met
commentaar van gouverneur Hughes naar Windham gestuurd. De commissie had
twee opdrachten: een voorstel op te stellen voor reorganisatie van het korps en een
onderzoek te doen naar de oorzaken van de muiterij.
Het voorstel voor reogranisatie hield vermindering van het aantal Chasseurs in,
met bedoeling te bezuinigen op de kosten. Stafofficieren bleven in principe in aantal
gehandhaafd. ‘Rank and File’ diende teruggebracht te worden tot 400, verdeeld in
vier compagnieën van 100: twee compagnieën White Chasseurs and twee Black
Chasseurs. Voor de Zwarte Jagers zou dat - uitgaande van januari 1806 - een surplus
van 81 man betekenen. 40 daarvan kunnen als oud en invalide ontslagen worden en
op een lager salaris gezet, de rest kan verdeeld worden over andere eenheden waar
tekorten ontstaan. Behalve besparing van onkosten betekent inkrimping ook dat men
voorlopig met minder officieren toe kan: die zijn zeer moeilijk te vinden. Bovendien
wordt getwijfeld aan de kwaliteiten van een aantal van hen. Die zouden - na onderzoek
- kunnen worden ontslagen.
Een compagnie Zwarte Jagers zou bestaan uit elf blanken (1 kapitein, 1 eerste
luitenant, 2 luitenants, 1 vaandrig, 6 sergeants) en 100 zwarten: 12 korporaals en 88
Jagers. Aangezien de kosten voor onderhoud - kleding, wapens, munitie, voedsel en
gage - waarin voorzien wordt door de kolonie uit diverse kassa's en met hulp van de
Geoctroyeerde Sociëteit, de krachten te boven gaat, verzoekt de commissie een deel
van de voorzieningen te mogen betrekken uit ‘His Majesty's Store’. De commissie
meent dat ‘it would not be prudent to make at present a deduction of the Pay and
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Ration of the soldiers, being of the opinion that everything ought to be avoided which
could lessen their situation’.
De commissie is van mening dat de structuur van het korps in de periode tussen
1785 en 1793 aan het veranderen was in de zin dat meer militaire discipline werd
opgelegd, maar dat de kolonie haar financiële bijdrage niet hoefde te verhogen. De
extra kosten werden gedragen door de Sociëteit.
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De jurisdictie bleef als vanouds bij de civiele rechter, d.w.z. het Hof van Politie en
Justitie. Met de verovering van Suriname door Engeland stegen de kosten van
onderhoud aanzienlijk: hogere gages, betere kleding en meer voedsel.
De oorzaken van de muiterij worden door de commissie in vier punten geëvalueerd.
1. Naar hun militaire en juridische status.
2. Verhoging van gage en kleding sinds 1799.
3. De plotselinge verandering van ‘insufficient subordination..... to a strict military
subjection’.
4. De toevoeging aan het korps van een aantal Boni Marrons.

Ad 1. Het is nooit de bedoeling geweest ‘that the aforesaid Corps should acquire the
least military appearance, but that the same should exist as an interior militia, whose
leaders were to be appointed by the Court...... that all punishment were reserved to
this Court to be executed according to the existing Civil Law’. Volgens de commissie
was de situatie nu zo, dat ‘at once and without the least intimation (they) receive
punishment in the manner as is practiced with the troops of his Majesty..... Through
this sudden transition form one extreme to the other naturally a spirit of dissatisfaction
was created among beings which are much less capable of reasoning than the whites,
which spirit of dissatisfaction, although it did not manifest itself directly, was
perceived from time to time because said negroes frequently made themselves culpable
in deserting or being long absent, which certainly were no proofs of affection’. Dan
zet de commissie haar eigen redenering weer ietwat op losse schroeven: ‘Although
said Corps a long time before the Colony was occupied by his Majesty's troops in
1799 had not exactly continued in a civil form, still the Court have not always
functioned in a legal manner, those alterations and the punishment of them remained
with the Civil Judges.....’.
Ad 2. Tot 1799 ‘the negroes of the Corps Colonial Chasseurs..... had always been
clothed and victualled in the most frugal manner from the colonial stores and but
sparingly paid, found themselves in a state of happiness compared with their
countrymen who were in slavery..... could not consider their situation in the Corps
but a very much improved. Likewise the many indulgencies they received from their
leaders to go now and then and visit their families on the estates, which indulgencies
gave them likewise an opportunity to procure themselves a more plentiful support
by fishing and hunting..... These negroes..... receive also unexpectedly a considerable
augmentation of pay and improved rations, to which may be added handsome and
additional clothing. Unaccostumed to those additional means..... most of them
experienced the fate of many whites who frequently cannot bear the luxuries of life.....
many things of which they before had been deprived..... came now within their
reach..... we saw them go over to many excuses particularly that of drinking, which
had the natural consequences that their commanders were obliged to use rigourous
measures of punishment.....’.
Ad 3. Volgens de commissie had het korps al vóór 1799 ‘lost considerable of its
value and real Qualities..... not only through inactive manner of life which they
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happened to enjoy on account of the interior peace restored in this Colony and also
through the little attention which was bestowed on them by their superiors’.
Voor de kwaliteiten van deze superieuren hebben de rapporteurs weinig goede
woorden over. Majoor Stoelman - eerder een energiek en gewaardeerd ‘conducteur’
- ‘at that time..... having reached an advanced age..... has contri-
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buted for these last years very little to the conservation of that Corps.....’. Ook de
andere officieren, door gouverneur Friderici benoemd, waren van bedroevende
kwaliteit. Zolang zij nog voortdurend actief moesten zijn tegen de aanvallen van de
Marrons voldeden zij, maar toen de vrede weerkeerde (1793) ‘idleness occasioned
most of them to give free vent to their old habits and weaknesses’. In 1799, toen
Generaal Magan zonder overleg met het Hof verschillende veranderingen aanbracht,
met name in de militaire discipline, bracht dat behoorlijk wat frustraties teweeg bij
de officieren. Ook voor de manschappen, die daar onvoorbereid en onopgevoed van
de ene dag op de andere werden blootgesteld aan ‘this inconsiderate deeds no good
could be expected in any part of the world, much less of Negroes who had not the
least notions of military discipline’.
Ad 4. Tussen 1795 en 1797 werden zeer tegen de zin van een deel van het Hof een
vrij groot aantal gevangen genomen Boni negers in het korps opgenomen. ‘They had
shown flattering and persuasive prospects to the whites as to their sincere intensions
to urge away the stain of their crimes with their futire zeal and fidelity’. Hoewel deze
groep tot het uitbreken van de muiterij ‘not manifested any signs of disaffection yet
as has been since discovered not have discontinued to keep up an indirect
correspondance with their former mates and families under the band of Bonny through
means of the negroes of Auca where their situation at the ports in the Marowine
River furnishes them with sufficient opportunity..... There is not at the least doubt.....
that the Lieutenant Ochs who was massacred by the rebels at the post Armina granted
his people too unlimited indulgences in allowing them to absent themselves by turns
for considerable length of time’. Hiervan maakten de Jagers gebruik om
voorbereidingen te treffen door kano's te bouwen en kostgronden aan te leggen, dit
alles met medewerking van de Djuka's.
Volgens de commissie werd dit geconfirmeerd door het feit dat zij met voldoende
korjalen de Marowijne overstaken na de muiterij en zich konden vestigen op een
plaats waar zij voldoende provisie vonden. ‘Such are the suppositions’ geven de
rapporteurs toe ‘which are to be made with sufficient certainty. On that head more
certain and incontroversible proof cannot be furnished since unfortunately till now
none of these rebels have felt into the hands of the whites’.
De commissie meent dat ook al zou men de rol van de Boni's buiten beschouwing
laten, de redenen voor opstand die in de eerste drie punten werden gegeven bleven
gelden. Niettemin, één bewijs voor ‘close intimacy’ kunnen ze leveren: ‘in 1803 the
Corporal Quassie of Marowijne being in the villages of the Aucans had a meeting
with his sister of the band of Bonnie.’ Tot slot merkt de commissie op dat het bekend
is dat het korps ontevreden is over hun officieren en stelt voor een onderzoek in te
stellen naar de oorzaken daarvan. Het is tot nog toe zo geweest, menen zij ‘that
notwithstanding the negroes of this Corps having been often in the situation to bring
forward their complaints yet they never have chosen to do so and as it seems rather
preferred to reak their vengeance in a sad manner then to obtain redress of their
grievances by means of lawful complaints.’
Gouverneur Hughes is het in zijn commentaar op het rapport aan Beckwith
(PRO/WO 1, 150) niet eens met het voorstel het aantal Zwarte Jagers te verminderen
tot 200. Volgens hem dient hun aantal op 300 gehouden te worden, te meer waar het
aantal van 200 blanke Chasseurs niet gehaald kan worden en het recruteren van
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capabele officieren onmogelijk blijkt. Ook hij meent dat de verhoogde militaire
discipline onrust en onlust veroorzaakte, maar tegelijk merkt hij - evenals de
commissie - op dat de officieren veel te toegevend waren in het verlenen van verlof
aan de Zwarte Jagers.
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Het belang van het korps Jagers in het algemeen uit hij als volgt: ‘It appearing to my
judgement more and more evident the Corps should remain Colonial and fixed, to
obtain the necessary local knowledge of the Rivers, Morasses, Woods, Passes etc.,
to be real use against the Bush Tribes and desertion and revolt of Slaves, as much as
habituated to the Climates of the interior.....’ Tenslotte is hij ook van mening dat het
korps onder de jurisdictie van het Hof van Politie en Justitie moet blijven.

Analyse van het Rapport van de Commissie
1. De reorganisatie van civiele naar militaire rechtspraak.
Hoewel het korps Jagers in 1799 bij het ingaan van het Britse Protectoraat (tot 1802)
volgens de commissie al meer op militaire leest geschoeid zou zijn - sedert 1795 vormde de militaire zowel als de juridische positie een geregeld onderwerp van
discussie. De vraag was of het korps ingedeeld zouworden in het leger en met name
het Britse en of het tevens onder militaire jurisdictie zou komen. De uitkomst van
deze kwestie was steeds dezelfde: met beroep op de overdrachtsbepalingen zowel
tijdens het protectoraat als de overname bleven de benoeming van officieren en de
aanwerving van manschappen, de soldij, voeding en kleding, en de jurisdictie
voorbehouden aan Gouverneur en het Hof van Politie en Justitie.
Het was met name gouverneur Friderici (Wolbers 1861: 487) die hierop
aangedrongen had: hij vreesde dat de Engelse bevelhebber Trigge (1799) wellicht
het korps elders zou willen inzetten en er een negerkorps van buiten af voor in de
plaats stellen. Ook in 1805, na de muiterij, speelde deze kwestie weer een rol. Op 3
november 1805 schrijft Hughes aan Beckwith (PRO/CO, 318): ‘During the former
Period when the British were in possession of the Colony a special clause was inverted
in the Capitulation which made the White Chasseurs Corps then separate and distinct
from the Black Chasseurs Corps, subject to the Mutiny Act and instances are on
record of trials of five officers and a Private, the latter executed in consequence of
the sentence approved of by the then Commander in Chief Sir Thomas Trigge. And
at that time the Officers of the White Chasseurs appear to have been commissioned
by the Commander in Chief, thó paid as now by the Colony’.
Die situatie veranderde enigszins - althans voor de blanke Jagers - in 1804: ‘The
Colonial Chasseurs’ schrijft Hughes in dezelfde brief, ‘White and Black now
considered as one and the same Corps are Paid, Clothed and Fed by the Colony, the
Officers are commissioned by the Governor..... No special oath or particular oath of
acquiscence to be governed and subject to the Britisch Mutiny Act or any military
prescribed Law has been taken by Officers or men of the Chasseurs Corps’.
En op 7 november 1805 schrijft F.H. Spiering, lid van het Hof van Politie aan
Hughes (PRO/CO 318): ‘an elucidation as to what court in this Colony the Colonial
Chasseurs are amendable to be tried for Offences and Crimes committed by them.....
so far as I am able to discover from the Archives of the Court it appears that the
Corps of Chasseurs is subject to the jurisdiction of the Court of Policy, which is
competent to pass the sentence of death’.
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Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat noch militair noch juridisch het Engelse
bestuur verantwoordelijk was voor de Zwarte Jagers en dat de Surinaamse kolonisten
dat ook niet wensten. De behoefte aan een rigoreuze militaire discipline was
waarschijnlijk wel aanwezig. Of die discipline werkelijk rigoreus werd opgelegd
waag ik te betwijfelen. Uit de door de comissie
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geuite klachten blijkt ten eerste dat men groot gebrek had aan officieren en met name
aan competente leiders. Ten tweede vond men dat de wèl benoemde officieren te
lankmoedig waren en de Jagers te veel vrijheden toestonden. Ten derde komen uit
de verhoren geen klachten over te strenge discipline naar voren. Men beklaagde zich
over het gedrag van één officier, Kapitein Muller, en over het feit dat zij voor hun
klachten geen gehoor kregen bij de Commandant van de Jagers, Majoor Roepel. De
suggestie van de commissie dat de frustraties van de Zwarte Jagers het gevolg waren
van de door Engeland opgelegde veranderingen is waarschijnlijk ingegeven door de
behoefte de verantwoordelijkheid voor de muiterij af te schuiven.
2. De plotselinge verbetering van salaris en uitrusting in 1799 en opnieuw in 1804.
Het moge waar zijn dat de Engelse bezetters in 1799, het belang van het korps
inziende, verhoging van soldij en rantsoen en verbetering van kledij wensten, de
financiële situatie van de kolonie was dermate deplorabel dat van die verbetering
weinig terecht kwam. Friderici had de verzorging van het korps onder Gouverneur
en Raden weten te houden, maar ‘Het Vrijcorps o.a. ontving geen behoorlijke soldij
en zelfs beklaagde zich de Engelse Commandant in 1801 dat hij reeds voor de voeding
van dit corps had moeten zorgen’ (Wolbers 1861: 490). Die situatie verbeterde niet
en was zoals we zagen ook in 1805 nog even precair. Veeleer kan men dus de
onlustgevoelens van het korps aan het gebrek aan verzorging en betaling wijten dan
aan te veel. Dat was trouwens ook de klacht van de gevangen genomen Jagers: zij
kregen niet wat hen toekwam.
3. Ook het argument dat de Jagers plotseling onder zware militaire discipline kwamen
te staan, terwijl zij daarvoor min of meer verwaarloosd werden is voor correctie
vatbaar.
De commissie hinkt weer op verschillene gedachten: enerzijds meenden zij dat het
korps na het einde van de Boni-oorlog (1793) verwaarloosd werd en niet veel meer
te doen had, anderzijds melden ze dat militaire discipline al vóór 1799 strenger werd
toegepast.
De oorlog in Europa, de Franse en Engelse vloot in het Caraïbisch gebied, de
Franse kolonie Cayenne aan de grens en met name de afschaffing van de slavernij
in die kolonie maakten de Surinaamse kolonisten nerveus. De Cordon- en rivierposten
werden paraat gehouden en versterkt en die posten waren bezet door Jagers. Een
beginnende slavenopstand in 1795 in Demarary leidde tot het zenden van een kleine
hulptroep onder leiding van Majoor Stoelman (die toen dus nog actief was) met een
aantal Zwarte Jagers. De discipline van het Corps en met name van de Zwarte Jagers
werd trouwens meestal zeer geroemd.
Een notificatie door het Hof van Politie en Criminele Justitie uitgegeven op 16
mei 1791 (WestIndisch Plakkaatboek II 906) zegt: ‘bij diverse gewigtige
geleegenheeden hebbende ondervonden de nuttigheid van het opgerigte corps vrije
negers en bezorgd zijnde hetzelve door een behoorlijke recrutering in stand te
houden.....’ Op 2 oktober 1798 (WestIndisch Plakkaatboek II: 933) werd bij notificatie
bekend gemaakt dat het Corps met 100 man werd versterkt en op 30 september 1799
(WestIndisch Plakkaatboek: 941) nog eens met 200 man. Men krijgt hieruit niet de
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indruk dat men twijfelde aan het nut van het Corps, noch dat men hen aan hun lot
overliet. Discipline uitoefenen in het Corps was een noodzaak en lijkt niet veel
veranderd nà de Boni-oorlog tot het begin van het Engelse protectoraat (1799-1802),
maar, zoals hierboven uiteengezet, ook met tijdens het Engelse
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bestuur van 1804-1816.
4. Wat de rol van de Boni Marrons in de opstand van de Zwarte Jagers betrof, tastte
de commissie voornamelijk in het duister en berustten hun meningen op gissingen.
De eerste berichten over de aanval op Armina, die spraken over grote aantallen Boni's
die daar aan meededen, werden al spoedig in twijfel getrokken. De verhoorde Jagers
spraken alleen over ongeveer 40 van hun groep die bij de aanval betrokken waren
Het juiste aantal Boni's dat in het Corps werd opgenomen, wordt nergens genoemd.
Ook uit de literatuur is het niet op te maken. In totaal werden er tussen 1789 en 1793
ongeveer 188 Boni's gevangen genomen en naar Paramaribo vervoerd (Hoogbergen
1985: 362-367). Hier waren een groot aantal vrouwen en kinderen bij. Van de
ongeveer 75 mannen werden er elf verbannen (tien naar Sint Eustatius). De oud-slaven
werden voor het grootste deel teruggegeven aan hun vorige meesters. Op de lijst van
gevangenen staan ongeveer twintig mannen die dat lot ten deel viel. Zo bleven er
nog 44 over. Daarvan was een aantal in het bos geboren (‘boscreool). Deze konden
zichzelf vestigen in de omgeving van de post Uitkijk in Saramakka. In de genoemde
lijst worden vier mannelijke boscreolen genoemd. Twee van hen staan vermeld als
opgenomen in het Vrijcorps. Verder worden nog vijf Marrons als ingelijfd bij het
korps vermeld en twee als ‘bij Stoelman gebleven’. Van de resterende 37 is niet
bekend waar zij bleven. Het is mogelijk dat een aantal van hen in het korps terecht
kwam. Ook van diegenen die aan hun oud-meesters waren overgedragen, kunnen er
weer ‘verkocht’ zijn om in het korps te dienen. Hoeveel Jagers uit de Boni's werden
aangetrokken nà 1793 is niet bekend. Naar mijn eigen schatting, lettend op de weerzin
van een aantal leden van het Hof om oud-guerillastrijders op te nemen, zijn er niet
meer dan 10 à 20 Boni's bij het korps ingelijfd.
Tenslotte: de commissie komt uiteindelijk met één naam van een Boni Jager,
Quassie Marowijne, waarvan bekend is dat hij in een dorp van de Djuka's zijn zuster
ontmoette ‘of the band of Bonnie’ (PRO/WO 1, 150). Deze Quassie speelde inderdaad
een belangrijke rol in de opstand op Armina, zoals bleek uit de verhoren. Wanneer
we de plaatsen van vestiging van de Boni's en de Djuka's in 1805 bezien lijkt het
zeer onwaarschijnlijk dat de Bonin's samen met de Djuka's, zoals de commissie
veronderstelt, kano's bouwden, kostgronden aanlegden en schuilplaatsen maakten
ten behoeve van de opstand van de Jagers. De Boni's waren na verslagen te zijn in
1793 hoog de Lawa opgetrokken en stonden in ieder geval in 18024. slechts via
Indianen in contact met de Djuka's. Zij vestigden zich pas rond 1810 aan de Lawa
op de plaats waar zij nu nog wonen. Ook als een deel van hen omstreeks 1805 in de
buurt van de Marowijne had gezeten, dan nog zouden de Djuka's hen het contact met
de post Armina hebben belet. De schaarse contacten die een paar Boni's met de
Djuka's hadden, stonden in het teken van de controle die de Djuka's over hen
uitoefenden. Dat bleek ook uit de verhoren van de Jagers: de kleine groep Boni's die
naar de Djuka's voer om de eed van trouw te hernieuwen, dorst zich nauwelijks met
de rebellen te bemoeien.
Wat de Djuka's zelf betreft: als zij al van het bestaande complot en de aanstaande
muiterij hebben afgeweten - misschien van Quassie Marowijne - dan hebben zij het
verloop van de zaak naar het schijnt rustig afgewacht en pas steun verleend nadat de
rebellen daar vanuit Feti-Tabbetje om kwamen vragen. Pas toen, blijkt uit de verhoren,
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stuurden de Djuka's boten om de rebellen op te halen en naar Pori Gudu te brengen.
Kostgronden moesten de rebellen zelf aanleggen, kost en goederen konden zij
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slechts tegen betaling van hun gastheren krijgen. In de korte periode tussen hun
vertrek uit Armina en aankomst in Pori Gudu hielden ze zich in leven met voedsel
dat van de kostgronden om de post Armina werd gehaald. Het feit dat er zich onder
de Zwarte Jagers ook een aantal Djuka's bevond wordt door de commissie niet
genoemd.

Samenvatting
De Surinaamse planters, het gouvernement, de Geoctroyeerde Sociëteit en de Staten
van Holland hebben in de achttiende en negentiende eeuw steeds grote moeite gehad
een evenwicht te vinden tussen de maatregelen die hun winsten uit hun ondernemingen
moesten verzekeren en de kosten die moesten worden opgebracht als garantie voor
het binnenhalen ervan. Deze kostenbaten afweging heeft mede het succes van de
guerilla oorlogen en het verval van de plantagekolonie bepaald.
De interne verdediging werd met tegenzin en tegenwerking onderhouden. Slechts
uiterste noodzaak bracht de kolonisten ertoe geld en slaven beschikbaar te stellen.
En dan nog: voor commandoslaven en dragers werd huur gevraagd, de als Zwarte
Jagers afgestane slaven moesten voor de volle prijs betaald worden. Klachten en
klaagbrieven waren met van de lucht. Tijdens de hierboven beschreven onlusten
beklaagde een planter, André Kappelman, zich op 17 november 1805 en op 30 maart
1806 bitter over het feit dat hij als gevolg van de opstand extra commandoslaven
moest leveren om de rebellen te vervolgen.5.
Ook het leveren van Zwarte Jagers kostte steeds weer nieuwe overredingskracht,
ondanks het feit dat de bewondering en waardering voor hun wapenfeiten over het
algemeen groot was. Een ruwe schatting wijst uit dat er in Suriname in 1790 in totaal
zo'n 53.000 slaven waren, waarvan 12.000 in Paramaribo. Op de 591 plantages (1791)
werkten 41.000 slaven, dus gemiddeld zo'n 70 slaven per plantage (Van Sypesteyn
1854). Het afstaan - tegen een goede prijs - van één à twee slaven bleek niettemin
op problemen te stuiten.
De angst voor hernieuwde aanvallen van Marrons, in groepen of verenigd, de
noodzaak - tijdens de Napoleontische oorlogen - ook de externe defensie op peil te
houden en het bewezen nut van de Jagers waren de redenen dat het korps op peil
werd gehouden. Het feit dat tijdens en na de rebellie van 1805 de grote meerderheid
van het korps betrouwbaar bleek, stelde de in paniek geraakte planters gerust. De
betrouwbaarheid van het korps kan worden verklaard uit een aantal oorzaken. Zij
werden gekozen uit door de planters geschikt geachte personen. Vaak waren het
slaven die reeds aan tochten tegen de Marrons hadden deelgenomen als dragers of
als gewapende commandonegers. Een aantal had een opleiding gehad tot
ambachtsman. Zij behoorden tot slaven die al langer in de kolonie verbleven of er
geboren waren. Dat hield in dat zij vaak door familiebanden aan plantages gebonden
waren en aanvallen van Marrons als een aanslag op hun bezittingen zagen.6. Het
verkrijgen van de status van vrij man en soldaat, de snelle militaire successen en de
door de ‘controleurs’ bevorderde ‘esprit de corps’ versterkte hun gevoel van
eigenwaarde. De rebellie kan voortgekomen zijn uit het gevoel bij enkelen dat aan
de verworven waardigheid te kort werd gedaan.
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De onzekerheid over de ware toedracht, omvang en gevolgen van de rebellie bleven
een jaar lang bestaan. Pas bij de verhoren van de gevangen genomen Jagers kwam
een groot deel van de waarheid boven tafel. Toen pas nam men kennis van de ware
omvang van een complot, van de plaats waar de rebellen naar toe waren getrokken,
van de betrokkenheid van de
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Djuka Marrons en - in mindere mate - van de motieven. Het gebrek aan kennis en
inzicht was debet aan de povere kwaliteit van het verslag van de Commissie Schelkes.
Hoewel dat moeilijk te bewijzen is, maakt de Commissie de indruk de oorzaak van
de gegroeide ontevredenheid in de schoenen van de Engelse bestuurders te willen
schuiven.
Noch in militaire discipline, noch in de economische situatie, noch in de juridische
status was er wat het korps betreft tijdens de door de Commissie genoemde periode
1795-1805 veel veranderd. Het complot was waarschijnlijk al in het begin van de
negentiger jaren voorzichtig op gang gekomen. Het maakt de indruk meer een groepje
ontevredenen met een losse onderlinge band te zijn geweest, dan een hechte groep
met duidelijke plannen tot moord en brandstichting. Dat het daar niettemin op uit
liep lijkt eerder het gevolg van een uit de hand gelopen revolte, waarbij een paar
rabiate Jagers aan het schieten sloegen. De rest werd, in opwinding geraakt of uit
angst, meegesleurd in de gebeurtenissen.
De contacten met de Boni-negers bleken niet of nauwelijks te bestaan, die met de
Djuka Marrons werden overschat. Wel besloten de Djuka-hoofden hen toe te laten
op hun grondgebied en met uit te leveren. Redenen daarvoor kunnen geweest zijn:
1e. een groep doorgewinterde, gewapende vechtjassen op een strategische plek ter
bescherming tegen aanvallen, zowel van de zijde van de kolonie, als van de zijde
van de nog steeds gewantrouwde Boni's; 2e. aan de ene kant konden ze druk
uitoefenen op de Jagers door te dreigen met uitlevering, aan de andere kant op de
kolonisten door te verklaren hen - als de Djuka's geen steun kregen - niet in de hand
te kunnen houden.
De verhouding tussen de partijen werd tenslotte vastgelegd in een verdrag dat op
15 december 1809 tussen de regering en de Djuka-hoofden werd gesloten.7. In de
artikelen 2, 3 en 4 werd het volgende verklaard:
Artikel 2.
Dat al het gepasseerde zoo ten opzigte der Negers van Bonie als van de
Rebellen van 's lands vrijkorps welke eerste zij declareren als vervallen
onder hun te zijn en met beide partijen den eed te hebben gedaan van hun
nimmer aan de blanken te zullen overleveren; en uithoofde van diverse
ontstane gebeurtenissen in het brede gedetailleerd, zo lang zij zich wel en
vreedzaam gedragen, en geene plantagien of gronden van dezelve
verbranden of afloopen of de slaven van dezelve deboucheren, bij de
regeering zal worden vergeven en vergeten, mits dat zij ingevolge de
belofte gedaan het volgende zullen getrouw te allen tijde naar komen.
Artikel 3.
Dat zij de Regeering guaranderen de rebellen welke thans in hunne
districten wonen en welke in 1805 van 's lands Vrijkorps zijn gedeserteerd,
direct of indirect niets tegen de blanken of tegen hunne goederen zullen
ondernemen of waar zulks gebeurt, zij zich dan ontslagen zullen rekenen
van den eed met elkanderen bezworen; en in zoo een geval de blanken
met macht en kracht te zullen bijstaan; en in gevalle de regeering mag
goedvinden ten eenige tijde de rebellen te attaqueeren, zullen zij Aucaners
als Neutraal zijnde daarin niet hinderlijk zijn, noch helpen, ook dat de
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Bonie negers nimmer eenig leed aan blanken zullen doen noch zich aan
Paramaribo of elders in blanken districten zullen laten zien.
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Artikel 4.
Dat bijaldien er weder rebellieën by 's lands Vrijkorpsen ontstaan of komt
te gebeuren dat zij dan dadelijk, wanneer kennis van de regeering bekomen,
dezelve met al hunne magt zullen attaqueren en bevechten en dezelve
nimmer onder hun verbergen, noch in hunne districten grondgebied te
verleenen noch toe te staan, dezelve bij de andere rebellen of Bonie-negers
zich vervoegen, zullende zij ingevolge hunne eisch, een rebel levendig of
dood bekomende en overleverende de somma van F. 250,- daarvoor
erlangen, mits zij kunnen beweeren een rebel te zijn geweest.
Over de geschiedenis van de rebellen na hun vestiging op Pori Gudu (ook Poligudu
of Pulugudu genoemd) is weinig bekend. Behalve onder de naam Ledimusu staan
zij ook als Poligudu-negers bekend. Zij worden beschouwd als behorende tot de
Djuka Marrons en als één van de dertien lo's (clans) van de stam. Hun aantal is mij
niet bekend, hun dorp is klein en ik schat dat er niet meer dan 100 à 200 mensen
wonen.
In 1938 schreef de Districts-Commissaris E. Wong (1938: 315-316) dat hun aantal
8 à 10 man bedroeg. Dat lijkt me in strijd met de waarheid, evenals zijn opmerking
dat zij zich aanvankelijk bij de Boni-negers hadden gevoegd. Zijn opmerking dat de
Djuka Marrons hen herhaaldelijk van vergiftiging verdachten en levend verbranden
is waarschijnlijk ook overdreven. De arts F.W. Hostmann, die in de veertiger jaren
een aantal maanden bij de Djuka's woonde, meende zelfs: ‘Door deze soort van dood
hebben alle muitelingen die in 1805..... zijn uitgeweken..... hunne ondergang
gevonden’ (Horstmann 1850: 227). De groep had in 1805 een eed gezworen geen
‘gif’ (zwarte magie) meer te gebruiken. Dat een enkel geval niettemin toch voorkwam
zou kunnen blijken uit de verklaring van een Ledimusu, die in 1838 op de militaire
post aan de Marowijne om bescherming kwam vragen, omdat de Djuka's hem ervan
verdachten een ‘tovenaar en gifmenger te zijn’. Zijn leven was in gevaar en hij was
gevlucht. Deze Bien van Monsort, die aan de opstand op Imotapi mee had gedaan,
verklaarde, in tegenstelling met wat Wong drie jaar later schreef, dat de nakomelingen
van de rebellen ‘in groeten getale toegenomen, een kamp, in vijf gronden of
kampementen verdeeld bewonen’. Van de oorspronkelijke rebellen zouden er behalve hijzelf - acht in leven zijn. Dat zou betekenen dat er van de ca. 70 man 61
gestorven waren in 28 jaar. Stelt men de gemiddelde leeftijd van de Jagers op 25 jaar
dan zouden die 61 vóór hun 53ste jaar gestorven zijn. De opmerking van genoemde
Districts-Commissaris Wong, dat er in totaal nog maar acht à tien man over waren,
was waarschijnlijk ontleend aan de verklaring van Bien van Monsort, die het over
de overlevende rebellen had. De Procureur Generaal Ph. de Kanter, die de man
verhoorde, meende dat zijn misdaden verjaard waren, maar hield hem ter ondervraging
gevangen. Hij stierf in gevangenschap in het fort Nieuw-Amsterdam (Teenstra 1842:
168-171).
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Een speurtocht naar Anansi (tekst van een voordracht op het
IBS-colloquium van 4 juni 1988)
Noni Lichtveld
Toen Silvia de Groot me vroeg het woord te komen voeren op dit Colloquium van
het Instituut ter Bevordering van de Su-ri-na-mistiek heb ik eerst wat verbijsterd
gereageerd. Van nature ben ik namelijk schilder en illustrator; om het op zijn
allerdeftigst te zeggen: hooguit een creatief beeldend kunstenaar. Als zodanig kan
ik mezelf niet zo direct plaatsen op dit festival van taal- en andere wetenschappen.
Maar Silvia de Groot vond dat geen bezwaar, zei ze, ik kon toch iets vertellen over
Anansi - daarover heb ik een paar boeken gemaakt en daarvoor zou ik toch allicht
wat bronnen hebben geraadpleegd.
Dat moet ik toegeven: naar deze held-ons-aller-kinderjaren heb ik inderdaad al
zo'n half eeuwtje - misschien geen al te grondig - maar toch een langdurig en herhaald
janboerefluitjes-onderzoek gedaan. Dus: daar valt natuurlijk altijd iets over te
vertellen... desnoods weer precies hetzelfde als bij de vorige gelegenheid.
Toen ik op het laatste moment begon om deze lezing voor te bereiden was het in
alle opzichten te vroeg: te vroeg om iets op te schrijven waarvan ik de toon niet kon
zetten nàdat ik de geleerde betogen van mijn voorgangers had gehoord, maar vooral
te vroeg omdat ik mijn echte bronnenreis nog niet gemaakt heb. Ik ben namelijk van
plan om binnenkort met drie vriendinnen naar Ghana te gaan, al is dat dan nauwelijks
om over te doen wat Silvia de Groot en anderen al gedaan hebben aan
bronnenonderzoek. Het zullen wat mij betreft meer de bronnen van de beeldende
kunst zijn, houtsnijwerk en kleurengamma's bijvoorbeeld waarnaar gespeurd gaat
worden, en Anansi natuurlijk. Omdat Gerda Havertong en haar gitariste Hellen Gill
meegaan, zullen het ook wel de bronnen van de Surinaamse muziek worden;
bovendien kunnen wij wat vruchten laten zien, die de bronnen overzee hebben
voortgebracht. En om van al die bevindingen een niet noodzakelijk bij voorbaat
wetenschappelijk verslag te doen, zal de journaliste Lieke van Duin ons gezelschap
voltooien, waarbij taken en belangstellingen ook weer niet al te strikt gescheiden
zijn. Daar valt dus eigenlijk nog niets over te vertellen...
Nu ik hier eenmaal sta voel ik mij knap verward, behoorlijk geïmponeerd door de
wetenschappelijke overvloed van allen die mij op dit podium zijn voorgegaan, en
ook een beetje verblind door het banier Surina-mistiek... Als het over Suriname gaat
mag het van mij zelfs deskundologisch gebeuren, maar wat wappert die mistiek daar
geheimzinnig achteraan? Is er iets tegenstrijdigers te bedenken dan wetenschap en
mistiek? Het mag als eerste bewijs gelden van mijn hoogstpersoonlijke
onwetenschappelijke aanpak, dat ik op dít mysterie met verder inga.

Bronnen en analyse
Verder mag evenzeer als bewijs van mijn janboerefluitjes-methode gelden, dat ik
niettemin bereid ben een exposé te geven van de bronnen die hebben
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geleid tot de totstandkoming van het inmiddels prijsgekroonde boekwerkje Anansi
- De - spin - weeft - zich - een - web - om - de - wereld en de analysen derzelven,
zoals aanbevolen te verrichten in de door het Instituut ter Bevordering van de
Surinamistiek verstrekte richtlijnen aan de sprekers op dit colloquium.
Als ik begin met de beschrijving der bronnen, dan waren het ten eerste de schandalige
bedtime stories van een Surinaamse vader, overigens door Hollandse moeder even
meesmuilend gedésavoueerd als de bloederige Blauwbaard-verhalen van onze
Oerhollandse grootmoeder, voor ons kinderen beide even favoriete repertoirenummers.
Speciaal die tori's waarin desastreuze gevolgen van gulzigheid, volumineuze
uitwerpselen en andere onsmakelijke rampen zo plastisch mogelijk werden
voorgesteld. Daarnaast waren er de iets minder op kak en kaakslag gebaseerde - maar
zeker zo slim-grappige-Anansi-intriges van mijn tantes, die het liefst elkaar aanvullend
en afwisselend hun simultaan Anansiplezier met mij wilden delen. Ik las overigens
met vreugde dat Hanneke Ronhaar-Rozema (1979) dat nuanceverschil terecht heeft
herkend en beschreven. Maar ik heb het idee, dat mijn tantes ze ook uit andere bronnen
hadden dan alleen van hun grootmoeder, en dat niet alleen de intrige maar
voornamelijk hun manier van vertellen anders was: wat geraffineerder, vaak ook
spannender van woordkeus, meer met glinsterende ogen dan met schokkend effect
van plotselinge stemverheffing of taboetermen.
Zo boort men onwillekeurig welke bronnen aan, met welk doel? Voor ik verder ga
met de chronologische vermelding van al mijn bronnen (ik doe mijn wetenschappelijke
best) moet ik weer één ding duidelijk maken: mijn hiernavolgende inventarisatie had
niet zozeer te maken met vertelkunst als wel met verbeelding.
Mij was gevraagd een Anansiboek te illustreren, waarvan de schrijver nog met
was gecontracteerd, ja zelfs nog geheel onbekend. Omdat de verhalen nu eenmaal
ook míj́n public property waren, kon ik alvast mijn gang gaan. Het is nu eenmaal
veel tijdrovender om illustraties te maken dan om iets op te schrijven, zeg ik uit
ervaring. Blijkbaar was dat ook aan de uitgevers bekend.
Toen ik er mee begon putte ik vooreerst uit mijn herinnering, bij voorbaat uit de
beelden die me voor ogen hadden gestaan toen ik zelf de verhalen vertelde aan
kinderen, inclusief mijn eigen. Ik ga op dit aspect even door: hoe beelden - tenminste
volgens mijn ervaring - dwingend vooraf plegen te gaan aan woorden.
Omdat het boek een zekere omvang moest krijgen ging ik te rade waar ik maar
kon: kennissen of geschriften. ‘Ken jij nog Anansitori's, wat is jouw favoriete verhaal,
wat staat hier nog in dat ik niet ken...’. Tenslotte staat er (summa summarum van
onwetenschappelijkheid) toch nauwelijks een verhaal in het boek waar ik me precies
de bron van herinner (soms waren het er ook meerdere), en áls ik het nog weet, komt
dat óf door een bepalend beeld óf door een persoonlijke verhaalkleur.
Nu geloof ik dat dit zo wetenschappelijk begint te klinken, dat ik er zelf geen touw
aan vast zou kunnen knopen als ik niet wist wat ik ermee bedoelde. Daarom een
voorbeeld. Toen mijn Anansirepertoire op een gegeven moment uitgeput raakte,
vroeg ik mijn vriend Edgar Cairo - ja, ik smeekte hem zelfs - of híj́ dat boek niet
schrijven kon, zodat ik verder zou kunnen tekenen. Hij weigerde, charmant maar
beslist. De eerste drie jaar had hij het te druk met het corrigeren van zijn drukproeven.
Wel was hij zo aardig mij enkele tori's te vertellen, en als ik zeg vertellen, dan bedoel
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zó visueel, een privé-voorstelling waarin wapperend kakelbont wasgoed
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van beelden zat vastgepend met de merkwaardigste surinamistische tournures. Ik
doorzag ineens één ding: wie kan vertellen kan ook zien, doet het verslag van alle
beelden die langs de verhaallijn opspringen in zijn fantasie. Dat waren zulke
inspirerende beelden, dat me de plaatjes uit het potlood vlogen.

Het beeld wordt woord
Nu gebeurde het een poosje later dat de boekproducers een paar proefpagina's wilden
drukken, en omdat er nog steeds geen auteur was vroegen ze of ik één of ander verhaal
wilde opschrijven voor wat zetwerk. Moeiteloos nam ik één van Edgar's verhalen.
U weet misschien wat het gevolg was. Als er ooit binnen de gestelde subsidietermijn
iets van de uitgave terecht wilde komen - riepen de producers kort daarna - dan moest
ik het boek zelf schrijven. Er zijn situaties in het leven, waarbij het heftigste protest
tenslotte moet wijken voor praktisch inzicht.
Van Edgar's verhalen staan er twee in het Doek: het bijna-eerste en het allerlaatste.
Moeiteloos door velen herkend aan... persoonlijke verhaalkleur. Overigens werd een
derde, dat ik als stripverhaal uitwerkte, door de uitgevers geweigerd wegens al te
grote onzedelijkheid voor het jonge volkje. (Straks kunt u desgewenst daarover
vragen stellen.)
Een ander voorbeeld. Op een zeker moment was ik in Suriname aan het
bronnenboren. Behalve bij familieleden, bij Dobru en André Kamperveen kwam ik
terecht bij Harry Jong Loy, die ik alleen kende van de verhalen die hij destijds - toen
mijn eigen kinderen klein waren - dagelijks vertelde voor radio Apintie. Hij bleek
een even vriendelijke als bejaarde heer te zijn, die woonde in een propvolle kamer
samen met alle 2000-zoveel manuscripten van de ondrofeni- en Anansitori's die hij
een leven lang verzameld en verteld had. (Gelukkig hoorde ik zojuist dat zijn
nalatenschap bij zijn familie is bewaard gebleven, ja dat er zelfs in Paramaribo een
eerste deel van zijn verhalen is verschenen.) Harry Jong Loy had een zeer eigenzinnige
variant van Anansi's ongelukkige avontuur met Tara-popki: omdat hij vreesde dat
geen modern Surinaams kind meer wist wat onder de substantie ‘teer’ verstaan werd,
had hij daarvoor het meest plakkerige eigentijdse equivalent geïntroduceerd:
kauwgom. Iets wat destijds althans bij mijn kindertjes zo'n succes had, dat ik het
voor het boek heb overgenomen. Dit is een staaltje van: bepalend beeld. (Overigens
heb ik een afbeelding van dit poppetje als ‘al te afgezaagd’ uit het boek weggelater,
omdat dit - niet alleen in de Anansi-literatuur - tot de meest geïllustreerde onderwerpen
behoort.)
Nu weet ik echt niet helemaal wat er wetenschappelijkerwijs uit dit soort analytisch
opgekookte bronvermeldingen te concluderen valt. Wat mij betreft, wat de vertelkunst
betreft - surinamistiek en andere tovermiddelen terzijde gelaten - is dat het volgende:
in den beginne was het beeld, waaruit het woord is opgestaan. En weer daaruit
volgend: een goed verhaal behoeft geen analyse. Kijk maar.
Begin deze week was ik op eervolle uitnodiging van een kinderjury in de openbare
bibliotheek Bos-en-Lommer te Amsterdam, temidden van een merendeels allochtoon
gevulde schoolklas. Toen ze desgevraagd verklaarden ‘best veel in gedichten te zien’,
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heb ik die kinderen het onsterfelijke, ruim 200-jarige
‘Jantje-zag-eens-pruimen-hangen’ voorgelezen, met de overweging hoe het gedrag
van Jantje zich zou verhouden tot dat van Anansi onder dezelfde omstandigheden.
Zonder bedenken verklaarde een Turks meisje het volstrekt onaannemelijk te achten,
dat Jantje niet zou weten dat zijn vader hem af stond te luisteren bij het reciteren van
zijn gewetensbezwaren om
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de pruimeboom aan te vallen. Een kleine Achmed kwam prompt met een scenario
vol bedrieglijke voorwendsels, waarop de ene ondeugdzame inval op de andere
leugenachtige intrige volgde. Tenslotte werd er nog gezamenlijk aan getwijfeld of
de deugd wel altijd wordt beloond... Conclusie: karakter-analyses worden bij een
goed verhaal automatisch meegeleverd, en: over de geestelijke weerbaarheid van het
hedendaagse Amsterdams kind kan men gerust zijn.
Dames en heren, alle ónwetenschap nu maar op een stokje, voordat we al te zeer van
de analyse in de anecdote belanden, en van daaruit weer moeten gaan analyseren in
hoeverre de anecdotische metafoor misschien wordt bepaald door zijn eigen bronnen,
of dwaalwegen van gelijke waanzin. Ik houd ermee op, en echt niet omdat ik niets
meer verzinnen kan. Maar om een surinamistiekeme parafrase te varieren: er is een
tijd van praten, en er is een tijd van terugpraten. Misschien heeft iemand iets te praten?

Nawoord
Zoals te voorzien was er na afloop van deze ‘lezing’ minstens één persoon, die meer
wilde weten over het verhaal van Cairo, dat in mijn strip-versie met in het boek mocht
komen. Waar ik - stom genoeg - geheel niet op was voorbereid, was het verzoek om
stante pede een Anansitori te vertellen, en nog wel het gewraakte verhaal, genaamd
‘Anansi nanga Didibri’. Ik bekende dat het minstens drie - vier jaar geleden was dat
ik het gemaakt had, en dat ik me met moeite herinnerde hoe het precies ging... Door
mij de plaatjes voor de geest te halen kon ik tenminste begin en eind reconstrueren,
maar met vertelkunst had mijn voordracht weinig te maken, zodat ik graag - met de
prentjes ernaast - alsnog een beschrijving geef van het verhaal. (Helaas zijn de kleuren
in dit tijdschrift met te reproduceren, anders kreeg u natuurlijk de getekende versie!)
Even nog dit: bij een stripverhaal is de techniek van vertellen natuurlijk een heel
andere dan die van de toriman, behalve dan bij het zogenaamde O.B. Bommelsysteem,
waar een heel hoofdstukje onder de plaatjes komt te staan. Maar bij de gewone, door
mij beleden ‘wolkjesstrip’ gaat het er om zoveel mogelijk informatie in de plaatjes
te stoppen en de dialogen zoveel mogelijk te beperken, zodat de praatwolkjes niet
te veel ruimte gaan innemen.
Daar gaat hij: Anansi en de Duivel.
Blad 1, overwegend geel. ANANSI: (komt op een plaats genaamd Konfrijari kermis, waar onder wapperende vlaggen veel mensen staan te smullen) Wat zie ik?
Koninginnedag-kermis! Daar ga ik heen! (In de hoek loert een persoon met een blauw
oog onder zijn hoed uit.)
ANANSI: (bij een kraam vol lekkernijen) Geef mij een grote portie van dit! En
van dat!
BARJUFFROUW: (met visje op schotel) Dat is vier gulden vijftig. ANANSI: En
een glas bier! (De onbekende persoon staat steeds blauwer in het midden.)
ANANSI: (likt al zijn vingers en het laatste bordje af) Hmm! Het heeft heerlijk
gesmaakt! (De blauwe onbekende leunt nadrukkelijk op de tafel en kijkt Anansi
verrukt aan.)
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BARJUFFROUW: Twaalf gulden bij elkaar.
ANANSI: (verward) Eh, sorry... ik kom morgen betalen...
BARJUFFROUW: (zeer verontwaardigd) Wat...! Politie!
BLAUWE VREEMDELING: (licht zijn hoed, tikt barjuffrouw op haar achter-
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Aitidei (rouwfeest na acht dagen): traditioneel een van de gelegenheden waarbij anansitori werden
verteld.
(tekening: Noni Lichtveld. Uit: M.Th. Hijlaard, Zij en ik. Jeugdherinneringen. Paramaribo 1978,
Bureau Volkslectuur)
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ste en legt geld op tafel) Ik reken wel even af voor meneer...
Blad 2, oranje; Anansi groen, Didibri paars, blauwe ogen. De barjuffrouw telt haar
geld. ANANSI: (onderdanig) Zeer bedankt, meneer! DIDIBRI: (licht zijn toed) Graag
gedaan. Hebt u nog zin in een glaasje?
ANANSI: Ach, ik zeg niet nee...
DIDIBRI: (wijzend op Jonny's Beerbar) Laten we daar naar binnen gaan.
ANANSI: (bierglas in hand bij bar met zeer veel lege glazen) Bedankt, zeg...
DIDIBRI: (neemt zijn hoed af, we zien voor het eerst zijn drietakkige horentjes)
U bent toch Anansi? Mijn naam is... Didibri. (Barman Jon neemt geld in ontvangst
van Didibri.)
ANANSI: (een hand aan zijn muts) Ik zal u alles morgen terugbetalen.
DIDIBRI: (pakt Anansi bij een schouder) Als je met MIJ mee gaat hoef je niet te
betalen...
ANANSI: (ongemakkelijk) Ach nee... Ik heb thuis meer kostbaarheden dan met
goud zijn te kopen!
DIDIBRI: (met uitpuilend blauw oog) Werkelijk? Als je me dat kunt laten zien
Anansi, dan hoef je niets terug te betalen.
ANANSI: (angstig) En anders?
DIDIBRI: (houdt Anansi bij een elleboog) Dan moet je met me mee!
Blad 3, donkerblauw; Anansi oranje, Didibri lila met turquoise ogen. Bij het huis
van Anansi. DIDIBRI: Ik ben benieuwd wat ik te zien krijg.
ANANSI: Aha! Dit is mijn liefste vrouwtje Akoeba! (Akoeba kijkt verwilderd uit
het raam.)
AKOEBA: (zeer woedend) Nietsnuttige nachtbraker!! BHA BHA PANG! (Zij
scheldt in kometen, kettingen en pistolen.) Warm je eten zelf maar op! (Didibri kijkt
sip.)
ANANSI: Laten we maar aan tafel gaan. (Aan tafel zitten Anansi en Didibri te
smullen.)
DIDIBRI: (heeft zijn hoed erbij afgezet) Die Akoeba van je kookt werkelijk
voortreffelijk, hoe zal ik zeggen...
ANANSI: (met kronkelende armen van genot bij vele schotels) ABSOLUUT
GODDELIJK, nietwaar? (Didibri buigt zich geshockeerd over zijn bord en glaasje
soft.)
(De schotels zijn leeg.) DIDIBRI: (veegt zijn mond af met servet en presenteert
Anansi een weedje) Het wordt tijd dat we eens opstappen...
ANANSI: WE? Ik heb je toch zeker een schat laten zien die met geen goud valt
te betalen?
DIDIBRI: Hoezo?
ANANSI: (op zijn gemak weedje rokend) Een vrouw die ZO boos is, en toch ZO
LEKKER kookt!
Blad 4, rood; Anansi geel, Didibri blauw met groene haren en snor. ANANSI:
(pakt Didibri bij schouder en arm) Kom Didibri, laten we nog wat gaan drinken!
DIDIBRI: Nou ja, vooruit maar weer.
(Kamer met rood schemerlampje.) ANANSI: (dansend met dame in paars décolleté,
cognacglas in hand) Breng nog een fles! Meneer daar betaalt alles!
DIDIBRI: Dit keer zul je me terug betalen! (Blonde strapless-dame houdt Didibri's
hoed vast en leunt op hem.)
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ANANSI: (met champagnefles en glas dansend met paarse dame, waarbij zij hem
in de kontzak frummelt) Terugbetalen? Hoe dan?
DIDIBRI: (champagne drinkend) Mee naar mijn... ‘huis’! Behalve als je weet hoe
oud ik ben!
ANANSI: Je huis? Is dat met op de hoek van de Heiligeweg en de Roet-en
Pekstraat? Waar je samenwoont met zeven zijige jongens en een groot vet varken?
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DIDIBRI: (zeer verontwaardigd) Nog nooit in mijn achtduizendjarige praktijk heb
ik zoveel nonsens gehoord!
ANANSI: (met champagneglas en hand in damesdécolleté, tikt Didibri op zijn
neus) Aha! Ik weet hoe oud je bent: achtduizendtwaalf!
Blad 5, donkergroen; Anansi oranje-rood, Didibri geel-groen. DIDIBRI: (zet zijn
hoed op, grijpt Anansi bij de keel) Nu wordt het toch tijd om op te stappen...
ANANSI: (klampt zich aan dame vast) Wàt? Ik ben je toch niets meer schuldig?
DIDIBRI: (neemt Anansi in de houdgreep zonder zijn keel los te laten) Je bent te
dronken om naar huis te gaan, ik draag je wel.
ANANSI: (met Didibri's puntneus in zijn gezicht) Help...! (Zijn dame kijkt
verschrikt toe.)
ANANSI: (hotsend op Didibri's rug, die in één hand zijn armen en in de andere
zijn benen vast houdt) Laat me lopen... ik moet een plas, even stoppen Didibri!
DIDIBRI: (prikt met zijn puntstaart in Anansi's achterwerk; we zien zijn
spleethoeven in speciale sneakers) Ja, ja... daar trap ik niet in!
ANANSI: Didibri laat me afstappen; anders pies ik in je nek! (De dames vallen
elkaar van schrik in de armen, honden rennen blaffend mee.)
Blad 6, lichtblauw; Anansi lichtgeel, Didibri lila. De zon komt op. DIDIBRI: (kijkt
op zijn horloge) Schiet je een beetje op? (Anansi staat te plassen in een hoekje en
kijkt lachend om.) Anansi, moet ik je komen halen?
ANANSI: (komt terug met iets zeer gekrulds in zijn hand) Nee nee, daar ben ik
al, kijk! (Didibri kijkt verbijsterd.)
ANANSI: Zeg Didibri, jij kunt toch alles, hè?
DIDIBRI: Zeker, hoezo?
ANANSI: (vol zelfvertrouwen het gekrulde dingetje tonend) Kun jij deze
BUIKHAAR van me RECHT krijgen?
DIDIBRI: (grijpt van verbijstering zijn hoofd, waarvan niet alleen de hoed maar
ook de pruik afvliegt; zijn stropdas en zijn drietakkige horentjes krullen zich tot
vraagtekens terwijl hij naar het kronkelige haartje staart)???
ANANSI: (vrolijk weghollend uit de tekening) Gauw-gauw naar Akoeba!
Niet alleen tijdens de discussie die op de lezing volgde is de vraag gerezen, waarom
dit stripverhaal door de gemeenschappelijke uitgevers uit het boek werd geweerd
(de Bos-en-Lommer-kinderen bleken uitgesproken vóór publikatie!) De aangevoerde
redenen, namelijk 1) dat het boek te dik zou worden, en 2) dat het verhaal te onnétjes
was voor kinderen, heb ik altijd kullekoek gevonden. Wat het eerste argument betreft
had ook een ander verhaal kunnen vervallen, en wat nummer twee aangaat: er staan
nog veel stoutere verhalen in. Wel denk ik dat het meegespeeld heeft dat het verhaal
in stripvorm was; er staat er al één in, en allicht mocht deze omstreden vorm niet al
te veel opvallen onder een culturele subsidie...
Maar nu ik voor deze beschrijving de plaatjes nog eens goed heb bekeken, valt
me iets heel anders op: in dit verhaal komen geen dieren voor maar alleen mensen!
Dat zou wel eens heel wat aanstootgevender kunnen zijn... In een andere tori, ‘Hoe
Anansi de krabben bekeerde’, heb ik de krabben rustig in een ros buurtje kunnen
situeren, ze aangetut als losbandige dames en Anansi allerlei quasi-vrome praatjes
in de mond gelegd zonder dat ooit iemand er over gevallen is. Daarom is de
dierenparabel toch immers uitgevonden, om verkapte mededelingen te kunnen doen!
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Waarmee je maar weer ziet, hoe leerzaam het kan zijn om eens een lezing te
houden: men komt tot onverwachte analyses van haast vergeten bronnen en tot
conclusies... die men al heel lang wist!
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Het onstaan van het eigendomsrecht bij slaven in Suriname
Humphrey E. Lamur
I. Inleiding
In de jaren vijftig en zestig werd de ontwikkeling van de op slavernij gebaseerde
produktiewijze in het Caraïbisch gebied in de achttiende en negentiende eeuw meestal
verklaard vanuit de moderniseringstheorie met zijn sterk structureel-functionalistisch
karakter. Aan het einde van de jaren zestig ontstonden als reactie op de falende
moderniseringstheorie enkele nieuwe stromingen in de sociale wetenschappen. Eén
van deze opvattingen is de centrum/periferie (dependentie) theorie. Deze theorie stelt
onder andere dat de kapitalistische penetratie in het Caraïbisch gebied in de achttiende
en negentiende eeuw leidde tot eliminatie van pre-kapitalistische produktiewijzen.
Toch blijkt dat sommige pre-kapitalistische produktiewijzen zich tijdens de slavernij
hebben gehandhaafd. Dit wordt ook door de aanhangers van de dependentia-school
erkend, maar zij beschouwen deze gevallen met als strijdig met hun theorie.
Integendeel. Volgens de aanhangers van de dependentia-school konden sommige
pre-kapitalistische produktiewijzen zich handhaven omdat zij niet in strijd waren
met de belangen van de plantersklasse. Volgens deze opvatting was er tijdens de
slavernij geen sprake van autonome (lokale) ontwikkelingen die zich onafhankelijk
van metropolitane belangen of de belangen van de planters voltrokken. Ter illustratie
van de wijze waarop deze theorie de ontwikkeling van de slavenproduktiewijze
verklaart, verwijs ik naar Wallerstein (1979; 216, 218v). Hij mag immers worden
beschouwd als één van de meest invloedrijke vertegenwoordigers van de
centrum-periferie gedachte.
De vraag of deze redenering/verklaring voor het voortbestaan van sommige
pre-kapitalistische produktiewijzen tijdens de slavernij juist is, is meermalen gesteld.
Voor verschillende Caraïbische slavenmaatschappijen is dit vraagstuk behandeld. In
paragraaf 2 wordt een overzicht gegeven van de conclusies uit deze studies. In
paragraaf 3 volgt een beschrijving van enkele pre-kapitalistische produktiewijzen
die zich in Suriname tijdens de slavernij handhaafden. Daarbij wordt ingegaan op
de vraag of deze produktiewijzen werden bepaald door de belangen van de
plantersklasse. In paragraaf 4 wordt een samenvatting van de voornaamste conclusies
gegeven.

2. Pre-kapitalistische produktiewijze in het Caraïbisch gebied
In vele studies over de slavernij in het Caraïbisch gebied wordt melding gemaakt
van het verwerven van bezit door de slaven. Reeds in de achttiende eeuw werd voor
Jamaica een interessante beschrijving van dit onderwerp gegeven door Edward Long.
Hij werd in 1734 in Engeland geboren als tweede
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zoon van een Jamaicaanse planter, Samuel Long. Na diens overlijden in 1757 vertrok
Edward naar Jamaica waar hij later werd benoemd tot ‘Justice of the Vice-Admirality
Court of the Island’. Uit zijn publikatie (Long, 1774: 410v) blijkt dat slaven over
geld beschikten dat was verkregen uit de verkoop van kippen, vis, vruchten enz. De
bezittingen der slaven werden na hun overlijden geërfd door hun verwanten (vgl.
Mintz, 1974: 196v).
Een andere achttiende-eeuwse beschrijving van dit verschijnsel betreft de
slavenbevolking in de Dominicaanse Republiek. Louis Moreau de St. Mery (1797:
433-439) geeft schitterende voorbeelden van handel tussen slaven in deze vroegere
Franse slavenkolonie. Op 26 januari 1766 werd voor de slaven in Cap Francois (thans
Cap Haïtien), de hoofdstad van Saint Dominique, een markt ingesteld die op zonen feestdagen werd gehouden. Moreau geeft een uitvoerige beschrijving van de
markt, waaruit blijkt dat er onder de slaven zowel kopers (consumenten) als verkopers
waren.
Ook in recentere publikaties wordt melding gemaakt van het eigendomsrecht der
slaven. Voor Haïti geeft Lepkowski (1968) een beschrijving van de economische
activiteiten der slaven, en concludeert op grond daarvan dat er tijdens de slavernij
sprake was van een breuk in de slavenproduktiewijze. Ciro F.S. Cardoso (1976:
214-216) komt op basis van een analyse van de slavernij in Frans Guyana tot eenzelfde
conclusie. Hij acht het overdreven om te stellen dat de toewijzing van kostgronden
aan slaven leidde tot het ontstaan van boeren (campesino siervo). Toch omschrijft
hij deze ontwikkeling als een breuk in de op slavernij gebaseerde produktiewijze
(brecha campesino en el sistema).
Ook in Cuba leidde de toewijzing van kostgronden aan de slaven tot veranderingen
in het slavernijsysteem door het ontstaan van eigendomsrechten van de slaven
(Moreno Fraginals, 1976: 100,; zie ook 55-56, 131):
In the early days of the slaves' conucos - the little plots given them to raise
crops, fowl, and pigs - were part of the scenery. Furthermore, mill owners
would then buy the products of these plots from their slaves, thus tacitly
recognizing the property rights. With the great growth of sugar and the
increasingly cruel treatment of slaves, there was a decided tendency to
eliminate all Negro property and the conuco system. In the long run the
new system proved totally negative, since it suppressed the one fragile
link binding the slave to the mill. Constant uprisings, shortage of food,
and other factors led to the resumption of the old practice. By the
1830-1850 decades the more intelligent hacendados had restored conucos.
Uit de voorbeelden blijkt dat er tijdens de slavernij in het Caraïbisch gebied nieuwe
pre-kapitalistische produktiewijzen ontstonden of dat de oude zich continueerden,
ook nadat de op slavernij gebaseerde kapitalistische produktiewijze tot ontwikkeling
was gekomen. De penetratie van het kapitalisme leidde dus met tot volledige
eliminatie van de pre-kapitalistische produktiewijzen. Het is van belang om op te
merken dat de breuk in de op slavernij gebaseerde produktiewijze reeds in het begin
van de achttiende eeuw begon, dus nog voordat er sprake was van een stagnatie in
de aanvoer van Afrikaanse slaven. Het toewijzen van kostgronden aan de slaven
werd ten dele bepaald door de vereisten van het kapitalisme, d.w.z. de op slavernij
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gebaseerde produktiewijze. Dat geldt echter niet voor de uiteindelijke gevolgen van
dit besluit. Met name de mogelijkheid voor de slaven om zich vrij te kopen met het
door hen verdiende geld was beslist niet in het belang van de plantersklasse en kan
dus moeilijk worden beschouwd als een vereiste van de op slavernij gebaseerde
kapitalistische produktiewijze. Hoe is het anders
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te verklaren dat deze pre-kapitalistische produktiewijze (breuk in de
slavenproduktiewijze) zich handhaafde ook nadat de aanvoer van slaven uit Afrika
en de rentabiliteit van de plantages in de negentiende eeuw sterk was afgenomen?1.

3. Het ontstaan van eigendomsrechten van slaven in Suriname
In deze paragraaf zal worden nagegaan of de ontwikkelingen die in paragraaf 2 zijn
beschreven voor enkele slavenmaatschappijen in het Caraïbisch gebied ook voor
Suriname gelden. Reeds in de zeventiende eeuw bleek het noodzakelijk voorschriften
uit te vaardigen over de voeding van de slaven. In 1684 werd de bepaling van kracht
dat de planter per slaaf een halve akker voedsel diende te verbouwen. Het was echter
ook mogelijk dat een halve akker land ter beschikking werd gesteld van de slaaf voor
het verbouwen van eigen voedsel. Gouverneur Van Sommelsdijck nam dit besluit
naar aanleiding van de toenemende conflicten tussen de planters over de diefstal van
voedsel die bij herhaling door de slaven werd gepleegd. In de zeventiende eeuw was
er al sprake van kostgrondjes der slaven, wat blijkt uit de in 1735 opgestelde memoires
van de weduwe M.M. van Gelre, de schoonzuster van gouverneur Paul van der Veen.
Deze bron beschouw ik op dit punt als betrouwbaar, omdat mevrouw Van Gelre
eigenares was van verschillende plantages.2.
De voorschriften over de voeding van de slaven werden met door alle planters
nageleefd, wat voor de overheid meerdere malen aanleiding was om de planters hier
aan te herinneren, bijvoorbeeld in 1685 en in 1758 (Plakaten van 12 september 1684
en 15/25 mei 1685; Notificatie van 18 mei 1758). De ‘veelvuldige disorders’ onder
de slaven van sommige plantages die zelfs in de tweede helft van de achttiende eeuw
nog voorkwamen, deden de overheid besluiten om de controle op de naleving van
de bepalingen te verscherpen. Bij Notificatie van 24 augustus 1780 werden de planters
verplicht voortaan jaarlijks een opgave te verstrekken van de kwantiteit/kwaliteit der
kostgronden en van het aantal slaven, verdeeld naar leeftijdsgroep. Verder diende te
worden vermeld
off de Slaeven uit de gronden hunner Meesters of Eigenaars op de ordinaire
werkdagen bearbeid, dan wel uit die in hunnen vrije tijd, en zoo genaamde
eigen kostgronden, werden gevoed en onderhouden.....
Dit voorschrift gold niet voor de plantages waar de mogelijkheden voor het verbouwen
van voedselgewassen beperkt waren ten gevolge van de ongunstige ligging en de
slechte bodemgesteldheid. De eigenaars van de plantages kregen toestemming om
het voor de slaven benodigde voedsel op de lokale markt te kopen of te importeren
(Publikatie van 31 december 1813/6 januari 1814).
1.
2.

Mintz (1977) geeft aan de hand van ontwikkelingen in het Caraïbisch gebied een interessante
analyse van het begrip produktiewijze.
Na het overlijden van haar man, André Boxel, werd mevrouw Boxel - Van Gelre in 1697
eigenaar van de plantage Boxel en in 1702 kocht zij samen met Van der Veen de plantage
Sinabo (Bijlsma, 1922: 57; vergelijk de papieren betreffende de plantages Boxel en Sinabo,
die door de familie Van Gelre van Vrijberghe in 1888 aan het Rijksarchief werden
geschonken).
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De slaven die kostgronden hadden, kregen het recht volledig te beschikker, over
de produktie uit eigen arbeid. Naar filantropische motieven voor dit besluit hoeft
echter niet te worden gezocht. Het toewijzen van grond aan de slaven betekende
slechts een geringe afname van het areaal dat voor de produktie van koloniale waren
was bestemd. Het had voor de planters nog het voordeel dat er nauwelijks arbeid
werd onttrokken aan het produktieproces. Op de kostgronden werd des zondags
gewerkt. Met deze bepaling wisten de planters de wet dat de slaven op de zondagen
(‘...hunne tijd...’) vrij hadden, te ontduiken. En voorzover op de werkdagen voedsel
werd verbouwd gebeurde dat door de slaven die als on- of minder produktief werden
beschouwd, te weten kinderen (jonger dan 12 jaar) en bejaarden (40 jaar en
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en ouder). Aan de produktieve slaven, naar schatting een derde van de slavenmacht
van een plantage, werd slechts bij uitzondering toestemming verleend om op
werkdagen voedsel te verbouwen op eigen kostgronden. Bovendien gold de
toestemming meestal voor de perioden waarin de produktie van koloniale waren stil
lag. Na het midden van de achttiende eeuw werden de mogelijkheden voor de slaven
om op werkdagen voedsel te verbouwen op eigen kostgronden verruimd. Deze
ontwikkeling hing ten dele samen met de gestegen prijzen van het voedsel dat uit
Amerika werd geïmporteerd. Sommige planters zagen in het toewijzen van
kostgronden aan slaven een middel om de reproduktiekosten van de slaven enigszins
te verlagen. Een ander motief van de planters was waarschijnlijk hun streven om de
binding van de slaven aan de plantages te vergroten en hun loyaliteit te verkrijgen.
Wat verbouwden de slaven op hun kostgronden? En wat deden zij met de
opbrengsten? Blijkens een publikatie van Herlein (1718: 95) kwam het reeds in de
eerste helft van de achttiende eeuw voor dat slaven de overschotten van de
opbrengsten van hun kostgronden in Paramaribo verkochten. Niet alleen aardvruchten
werden gevent, maar ook hoenders, eenden, en ander vee dat zij zelf fokten. Met
betrekking tot de eerste helft van de negentiende eeuw schrijft Lammens (1822: 113),
die van 1816 tot 1835 als president van het Gerechtshof in Suriname werkte, dat
sommige slavinnen wat geldelijke inkomsten hadden uit de verkoop van goederen
en dat de mannen die een beroep hadden geleerd in hun vrije tijd nevenarbeid
verrichtten. Verder merkt Lammens (1822: 195) op dat de slaven op houtplantages
meer mogelijkheden hadden om inkomsten te verwerven dan de slaven op
koffiekatoen- of suikerplantages. De slaven op houtplantages mochten immers een
deel van de produktie voor eigen gebruik behouden. Kappler (1854: 42-44, 53)
vermeldt dat de slaven van de houtplantages cassave, rijst, mais en tajer verbouwden,
en aan veeteelt deden (varkens, pluimvee). Ook Van Breugel (1842: 86), die in 1842
als eigenaar van de plantages Clifford Kocqshoven, Kocqswoud, Carolinenburg en
Schoonwoud een bezoek bracht aan Suriname, constateerde dat de slaven aan veeteelt
deden (kalkoenen, eenden en kippen). Hij merkte verder op dat zij hun pluimvee in
Paramaribo verkochten (vgl. ook Van Lennep Coster, 1836: 101). Ook wat
landbouwgewassen betreft ging het om een grote verscheidenheid van produkten die
te koop werd aangeboden. Kappler (1883: 15) gaf in de tweede helft van de
negentiende eeuw de volgende opsomming: peper, oker, maco groenten, wortelen,
cassave en bananen.
Het verkopen van een deel van de opbrengst uit eigen arbeid op de kostgronden
was niet de enige mogelijkheid voor de slaven om inkomsten te verwerven. Het
venten langs huizen in opdracht van de planters was een tweede mogelijkheid. Het
betrof een heel oud verschijnsel dat reeds aan het eind van de zeventiende eeuw
voorkwam. In de officiële stukken werd hiervan voor het eerst melding gemaakt op
10 december 1670, toen gouverneur Lichtenbergh de burgers van Paramaribo verbood
goederen te kopen van negers. Dit, omdat het naar het oordeel van de overheid om
gestolen artikelen ging. Enkele decennia later, in 1695, was er weer sprake ven een
poging van de overheid om de handel in Suriname te reguleren. Het werd zowel aan
slaven als aan blanken verboden om goederen ‘aen de burgerhuysen te coop te
presenteren’ of te verkopen. Gouverneur Jan van Scharphuysen bepaalde verder dat
de verkoop van goederen voortaan slechts was toegestaan in winkets of op de markt.
Om dit laatste mogelijk te maken werd een vast punt in Paramaribo, te weten de
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Oranjetuin, aangewezen om als marktplein dienst te doen. Drie jaar later wees
gouverneur Van der Veer opnieuw op het verbod om met slaven handel te drijven.
Hij meende dat het drijven van handel met slaven hen zou verleiden tot diefstal om
aan goederen te komen die zij vervolgens te koop aanboden (Plakaten van 10
december
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1670, 8 januari 1695, 8 mei 1698). Het bleek echter niet mogelijk het verbod op het
driven van handel door slaven te handhaven, gezien de belangen die de eigenaars
van de kostgronden hadden bij deze transacties. Reeds in de eerste helft van de
achttiende eeuw werd het verbod ingetrokken en werd toestemming verleend aan de
planters om hun slaven op de markt in Paramaribo te laten venten. Wel werd als
voorwaarde gesteld dat de slaven een schriftelijk bewijs bij zich dienden te hebben,
waaruit moest blijken dat zij in opdracht van hun meesters handelden (PLakaat van
2 mei 1731; vergelijk ook Notificatie van 2 juli 1726). In de loop van de achttiende
eeuw traden veranderingen op in het karakter van de handel. Het assortiment goederen,
dat te koop werd aangeboden, werd uitgebreid en omvatte met langer alleen
voedselgewassen zoals aardvruchten, pluimvee en melk. Ook in kleding werd in
Paramaribo handel gedreven. Deze transacties boden de slaven de mogelijkheid om
de meeropbrengst van de verkochte goederen te behouden.
Ook kwam het steeds vaker voor dat slaven naar Paramaribo werden gestuurd met
de opdracht wekelijks een vastgestelde geldsom te verdienen en aan de meesters af
te dragen (vgl. ook Lammens, 1820: 87). De slaven mochten zelf bepalen hoe zij aan
het vereiste bedrag kwamen. Uit vrees voor straf, indien zij er niet in slaagden het
geld te verdienen, ontplooiden de slaven allerlei activiteiten om aan geld te komen.
De goederen die zulke slaven kochten aan boten die van plantages kwamen, werden
niet alleen op de markt te koop aangeboden, zoals was voorgeschreven. Ook aan
huis werden artikelen te koop aangeboden, wat in strijd was met de bepalingen van
de overheid. Deze praktijken leidden vaak tot prijsstijgingen en gingen ten koste van
de venters die zich wel aan de voorschriften van de overheid hielden. Het kwam ook
voor dat slaven zich verhuurden om het weekgeld voor hun eigenaars te verdienen.
Dit betekent dat slaven, met toestemming maar zonder tussenkomst van hun eigenaars,
‘arbeidscontracten’ sloten met andere werkgevers.
Dit is een opmerkelijk verschijnsel, daar het recht om arbeidscontracten te sluiten
als een kenmerk van vrije arbeid wordt beschouwd dat slechts in een kapitalistisch
stelsel voorkomt en niet mogelijk is in een slavenproduktiewijze (Marx, 1939: 145v,
738v). In het geval van de Surinaamse slaven betrof het echter een tijdelijk
verschijnsel dat met zonder toestemming van de slaveneigenaar mogelijk was. Toch
is hier sprake van een contradictie in de slavenproductiewijze.
De overheid was niet gelukkig met de ontwikkeling waarbij slaven de opdracht
kregen van hun eigenaars om een vastgestelde som geld als weekgeld te verdienen,
en besloot dit gebruik te verbieden. Ook wat betreft het verhuren van slaven werden
voorschriften gegeven. Voortaan was dit slechts toegestaan op basis van een contract
dat tussen de huurder en verhuurder werd gesloten?3.
Ondanks de duidelijke voorschriften ten aanzien van het venten van goederen
tukte het de overheid niet de venters te dwingen hun goederen uitsluitend op de markt
in de Oranjetuin, in gesteld in 1695, te verkopen. Kennelijk was de overheid van
oordeel dat de voortdurende straathandel samenhing met het beperkte aantal
marktpleinen. Vandaar het besluit van 14 maart 1781 om het aantal centra in
Paramaribo voor het houden van markten uit te breiden tot vier. Het betrof de oude
Oranjetuin, de kruising Keizerstraat/Klipstenenstraat/Domineestraat, de
Jodenbreestraat voor het huis van Schöneman, en het plein aan de waterkant, van de
3.

Plakaat van 25 april 1742; Notificatie van 26 februari 1749, 17 maart 1750, 16 december
1757; Plakaat van 4 februari 1761; Notificaties van 12 augustus 1763, 8 augustus 1777.
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steiger tot de barrière. Deze maatregel had evenmin het gewenste effect en de overheid
zag zich genoodzaakt om de straathandel op beperkte schaal toe te staan. Toestemming
voor het venten langs de huizen werd voortaan aan blanken verleend die daartoe de
wens te kennen gaven en aan slaven die vergezeld door een blanke hun goederen te
koop aanboden. Waarschijnlijk was de beslissing van de overheid
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om de straathandel toe te staan, door de eerder genomen besluiten te herroepen, mede
ingegeven door de wensen van de burgerij van Paramaribo. Dit blijkt uit de motivering
die de overheid gaf voor haar besluit. Gesteld werd dat de straathandel zou:
strekken tot werkelijk gerief van onze goede ingezeetenen zo met
betrekking tot de prijs dier goederen als het gemak om dezelve te
bekoomen. (Notificatie van 14 maart 1781; Publicatie van 14 mei 1787;
Proclamatie van 5 september/28 oktober 1814).
Wie waren de consumenten van de goederen die door de slaven te koop werden
aangeboden? Eerder werd opgemerkt dat de slaven onderling handel dreven, maar
de grootste afnemers waren de vrije blanken, en vrije mulatten en negers. De handel
tussen slaven en vrijen op de Surinaamse plantages speelde al in de zeventiende eeuw
een rol. Deze transacties werden toen door de overheid verboden om vermeende ol
werkelijke diefstal van goederen door slaven te voorkomen. Ondanks dit verbod
ontwikkelde de handel die door slaven werd gedreven zich in de loop van de
achttiende eeuw zo sterk dat de winkeliers in Paramaribo daar ernstige concurrentie
van ondervonden. Bescherming van de winkeliers te Paramaribo was in de tweede
helft van de achttiende eeuw de voornaamste reden voor de overheid om de handel
op de plantages strafbaar te stellen, wat blijkt uit artikel 8 van het Reglement voor
de Plantagebedienden van 1759.
Het toewijzen van kostgronden aan de slaven en het feit dat zij de beschikking
kregen over de produktie uit ergen arbeid, betekende dat de slaven het eigendomsrecht
hadden verworven. Sommigen slaagden erin redelijke hoeveelheden te produceren
en vervolgens te verkopen op de lokale markt te Paramaribo of op de plantages. Er
zijn immers genoeg voorbeelden bekend van slaven die zich vrij kochten met de
geldelijke inkomsten uit eigen arbeid. Het ontstaan van het eigendomsrecht was dus
niet in het belang van de plantersklasse en kan evenmin worden verklaard als een
vereiste van het produktiesysteem. De marxistische opvatting dat het verwerven van
het eigendomsrecht slechts bij vrije arbeid mogelijk is, gaat dus niet geheel op voor
het geval van de slavenproduktiewijze in Suriname tijdens de achttiende en
negentiende eeuw.

4. Conclusie
Tijdens de slavernij in het Caraïbisch gebied ontstonden er nieuwe pre-kapitalistische
produktiewijzen, ook nadat de op slavernij gebaseerde produktiewijze door de
penetratie van westers kapitaal tot ontwikkeling was gekomen. Een soortgelijke
ontwikkeling voltrok zich ook in Suriname. De voornaamste pre-kapitalistische
produktiewijze was het verbouwen van voedselgewassen door slaven op kostgronden
en het verkopen van de opbrengst. Een andere vorm was het venten van goederen
door slaven in opdracht en ten behoeve van hun eigenaars. Ook kregen slaven de
opdracht voor hun eigenaars wekelijks een vast som geld te verdienen door zich te
verhuren aan vrije personen. Alle drie vormen van arbeid boden aan de slaven
mogelijkheden om geldelijke inkomsten te verwerven. Het eigendomsrecht van slaven
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dat hierdoor ontstond betekende een breuk in de op slavernij gebaseerde
produktiewijze.
Het ontstaan van de pre-kapitalistische produktiewijzen betekent ook dat de
penetratie van westers kapitaal niet leidde tot eliminatie van pre-kapitalistische
produktievormen. De toewijzing van kostgronden aan de slaven werd ten dele bepaald
door de belangen van de plantersklasse. Dit geldt
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echter niet voor de uiteindelijke gevolgen van die toewijzing. Er zijn voldoende
voorbeelden bekend van slaven die zich vrij kochten met het door hen verdiende
geld, landbouwproduktie en handel. Dit was niet in het belang van de plantersklasse
en kan dus evenmin worden beschouwd als een vereiste van de op slavernij gebaseerde
produktiewijze. Toch bleef het systeem van kostgronden en de daarop gebaseerde
handel die door slaven werd gedreven gehandhaafd. Met name de straathandel werd
door de overheid toegestaan, op verzoek van de consumenten (de vrije bevolking)
en tegen de zin van de winkeliers. Kortom, het voortbestaan van pre-kapitalistische
produktiewijzen werd niet uitsluitend door de belangen van de planters bepaald.
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Fragment van een manuscript kaart (1667) uit de Atlas van Willem Blathwayt, tonende onder andere
‘Specklewood Country’
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Vestigingen aan en ontvolking van de Boven-Commewijne
Just Wekker
Een ieder die de laatste tien à twintig jaar de Boven-Commewijne is opgevaren, zal
een volledig verlaten gebied hebben aangetroffen. Het oerwoud heeft zich op beide
oevers geheel hersteld en er is niets dat nog herinnert aan de uitgestrekte suiker- en
koffieplantages die in de glorierijke dagen van de plantocratie - van de 17e tot en
met de 19e eeuw - langs deze rivier gelegen waren. Toen waren de oevers dicht
bevolkt en er was een druk verkeer over dit riviergedeelte. Veelzeggend is het
ooggetuige verslag van Gabriel Stedman (1799, II: 61-61):
‘Ik vond de oevers van de Commewijne veel aangenamer, dan die van de Cottica;
zij zijn bedekt met fraaie Suiker- en Koffy-plantagiën’, en de mededeling van Benoit
uit 1839 (p. 14):
‘.....een prachtig gezicht bieden een zestigtal magnifieke plantages op beide oevers’
(vert. J.W.).
Op de rivier zelf was er een va-et-vient van roeiboten en ponten; slaven en matrozen
roeiden de planters van de ene naar de andere plantage. Met de ponten werden suiker
en andere landbouwprodukten getransporteerd. Over de roeiboten zegt Stedman (I:
127): ‘Deeze booten zyn dikwyls met een groote pracht vercierd. Zij hebben vergulde
cieradiën, zomtyds zyn ze vol muzikanten en bevatten alle zoorten van gemakken.’
Er was ook regelmatig verkeer van militaire patrouilles, die op veldtocht tegen de
gevreesde Marrons waren of zich tussen de diverse militaire posten - onder andere
op de plantages L'Espérance, Klarenbeek en Maagdenburg - verplaatsten. Ook waren
er transporten van stenen, afkomstig van de steenbakkerij te plantage Appecappe,
naar de plantages of naar Paramaribo.1.
En 's zondags was er weer een ander soort bedrijvigheid: dan begaf men zich ter
kerke. Er stond een Hervormde kerk aan de monding van de Cassewinica, op de
grond van Calis (bij Stedman de post van Calais genoemd) en één te Curcabo
tegenover de plantage Potribo. Curcabo was een ontmoetingsplaats van de bewoners
van Commewijne en een pleisterplaats van de Hollandse immigranten die de rivier
op en af voeren. Er werd daar overnacht, getij afgewacht en handel gedreven.
Van dit alles is anno 1988 niets meer te bespeuren. Het hele economische en sociale
leven is in dit gebied weggevallen. Alleen de brug over de rivier nabij de verlaten
plantages Wriedijk en Stolkertsijver en de brug nabij de Tempatikreek zorgen nog
voor enige bedrijvigheid. Deze tweede brug vormt de oeververbinding in de
bosontsluitingsweg tussen de Surinamerivier en de Marowijne.

1.

Deze steenbakkerij was eerst eigendom van gouverneur Nepveu, later van de heer Wentworth.
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De 17e eeuw: specklewood country
In 1634 bezocht kapitein David Pietersz de Vries2. de ‘Wilde Kust’ en op 24 oktober
van dat jaar voer hij de Surinamerivier op. De Vries vernam hier dat een schip uit
Vlissingen vier maanden in de Commewijne gelegen had om hout te laden.
Dit is het eerste bericht over activiteiten van Europeanen in het gebied van de
Commewijne. De eerste kaart waarop de locatie van deze houtkap is vastgelegd,
dateert uit 1667.
Zoals bekend maakte Francis Lord Willoughby of Parham vanuit Barbados in
1651 een begin met de definitieve kolonisatie aan de Surinamerivier.3. In 1662 werden
Lord Willoughby en Lawrence Hide door Koning Karel II van Engeland begiftigd
met het gebied ‘called Serrinam also Surinam’; voortaan zou het Willoughby Land
heten. Vijf jaar later verscheen de hierboven genoemde kaart met als titel ‘A
description of the Colony of Surranam in Guiana.’4. Deze anonieme kaart geeft een
goed kartografisch overzicht van de ligging van plantages langs de Commewijne
rivier in die tijd. Uit de kaart blijkt dat er langs de Boven-Commewijne en haar
zijtakken, t.w. Commetewane, Cahiwinica, Mapauny of Willoughby river, Penemica
(tegenwoordig respectievelijk Commetewane, Casewinica, Mapane en Peninica
genoemd) en Tempati, in totaal 32 gronden lagen. Langs de Commewijne zelf lagen
6 gronden, eveneens 6 langs de Casewinica, 8 langs de Mapane, 1 langs de Peninica,
1 langs de Tempati en 5 langs de Caramacca (op de kaart Occomico genoemd);
terwijl langs een onbenoemde kreek nog 5 gronden zijn aangegeven. Helaas is uit
deze kaart, of uit de kopie ervan (zie noot 4), niet op te maken welke gewassen er
verbouwd werden; zeer waarschijnlijk was suikerriet wel het voornaamste produkt.
In deze tijd werden er geen plantages langs de benedenloop van de Commewijne
aangelegd, omdat deze bij een eventuele vijandelijke aanval onbeschermd zouden
zijn. Dit zou pas veranderen nadat in 1747 fort Nieuw-Amsterdam en de redoutes
Purmurend en Leyden aan de samenvloeiing van de Commewijne- en de
Surinamerivier werden aangelegd. De Engelse kolonisten hadden bovendien
problemen bij het draineren van deze laag gelegen alluviale gronden, die evenwel
vruchtbaarder waren dan het hoger gelegen land.
De landstreek tussen de Mapane en de Surinamerivier wordt op de kaarten uit die
tijd aangeduid als ‘Specklewood Country’ (land van letterhout)5., hetgeen doet
vermoeden dat van hieruit deze houtsoort naar Europa geëxporteerd werd.
2.

3.
4.

5.

Korte Historiael en de Journaels Aenteyckeningen van verscheijden Voyagiens in de Vier
deelen des Wereldts-Ronde, als Europa, Africa, Asia ende America gedaen, door D. David
Pietersz De Vries: Tot Alckmaer, Anno 1655.
Op grond van de datum van een brief dd. 9 augustus 1651 van Willoughby kan als
stichtingsjaar van de kolonie Suriname 1651 worden aangenomen.
Er zijn hiervan twee manuscriptkaarten in de John Carter Brown Library, Providence, N.Y.
Een is op zijde en gedateerd 1667, de andere vermeldt geen datum en is opgenomen in de
Blathwayt-atlas.
De laatste kaart komt sterk overeen met de manuscriptkaart uit 1667 en is waarschijnlijk een
bijgewerkte kopie van de Engelse kaart door een Nederlandse cartograaf (in de naamgeving
zijn sporen van Nederlandse invloed aan te wijzen). Het aantal plantages is op deze kaart
ook geringer, doordat vele Engelsen emigreerden na de verovering van Suriname door
Crijnssen.
Letterhout werd gebruikt voor het maken van o.m. letters voor de drukkerijen. Blijkens het
plakkaat van 10 december 1670 was de handelswaarde van 3 ponden letterhout gelijk aan 2
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Als in 1671 de kaart van de eerste Nederlandse landmeter in Suriname, Willem
Mogge, verschijnt, blijken er in de Boven-Commewijne en haar affluenten nog slechts
15 plantages te zijn, waarvan 4 over een suikermolen beschikken. Het ‘Letterhout
Landt’ wordt op deze kaart rond de Tempati gesitueerd. De afname van het aantal
gronden is niet alleen langs de Commewijne merkbaar. Gaf de anonieme kaart uit
1667 in geheel Suriname nog 175 plantages aan, in 1671 is dit aantal teruggelopen
tot 107 stuks. Vele Engelse en Joodse planters waren met hun slaven vertrokken
nadat Abraham Crijnssen Suriname in 1667 ten behoeve van de Staten van Zeeland
op de Engelsen had veroverd (Tweede Engelse Oorlog 1665-1667). De Surinamerivier,
beveiligd door het inmiddels gebouwde fort Zeelandia, werd praktisch niet verlaten,
de onbeschermde Commewijne wel.
In 1686 ondernamen enkele Labadisten6. een reis vanaf hun verblijfplaats, de,
plantage La Providence aan de Surinamerivier, naar de Couremoutibo, een zijrivier
van de Cottica (Knappert 1926: 27). Van deze reis bestaan een journaal en een kaart;
het journaal werd door Dr. J.W.C. Ort als feuilleton

6.

ponden suiker. Bij dit plakkaat werd het letterhout ook als wettig betaalmiddel aangenomen.
De belangrijkheid van letterhout blijkt reeds bij de capitulatievoorwaarden gesloten tussen
Abraham Crijnssen en William Byam dd. 24 februari 1667, waarvan artikel 7 bepaalt dat de
inwoners de vrijheid hebben letterhout te kappen. (In 1743, onder gouverneur Mauricius,
was de waarde van één pond letterhout 1½ stuiver.) Vanaf april 1672 tot en met 8 juni 1673
(zie plakkaten no. 42 en 52) was het verboden letterhout te kappen, omdat veel planters in
plaats van landerijen in cultuur te brengen, zich voornamelijk bezighielden met het kappen
van letterhout, waardoor de prijs van dit hout tot een zeer laag peil daalde.
In 1684 kwamen er volgelingen van Hugenoot Jean de Labadie, die te Wieuwerd in Friesland
een soort commune gevormd hadden, naar Suriname door toedoen van gouverneur C. van
Aerssen van Sommelsdijck, wiens zusters bij deze sekte waren aangesloten. In de naam La
Providence (De Voorzienigheid) manifesteert zich de Franse achtergrond.
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in het Protestantenblad (Paramaribo 1920, no, 19 en 20) gepubliceerd, terwijl de
kaart in 1715 door de landmeter Maurits Walraven werd gecopieerd. Blijkens deze
kaart waren er toen in het gebied van de Boven-Commewijne met zijkreken in totaal
71 nederzettingen, t.w.: langs de Commewijne 42, langs de Commetewane 8, langs
de Kleine Commewijne 2, langs de Peninica 7, langs de Bottelskreek 6, langs de
Caramacca 1 en langs de Cassiwinica 5.
Aangezien volgens het journaal de Labadisten de Boven-Commewijne niet
bezochten, is niet na te gaan in hoeverre deze opgave juist is. Maar dat het aantal
nederzettingen in de Boven-Commewijne in korte tijd aanzienlijk toenam is wel
zeker, want twee jaar later (1688) verscheen de kaart van F. de Wit, die werd
samengesteld aan de hand van de gegevens die gouverneur Aerssen van Sommelsdijck
in 1685 aan de directeuren van de Sociëteit van Suriname had verstrekt. Blijkens
deze kaart waren beide oevers van de Boven-Commewijne volledig in plantages
uitgegeven, in totaal waren er 106 stuks, waarvan soms meerdere aan één eigenaar
toebehoorden. Deze kaart werd in 1701 door de in Suriname geadmitteerde landmeter
Johan Sas gecopieerd, zodat kan worden aangenomen dat deze bezetting tot dat jaar
ongewijzigd is gebleven (Van Renselaar 1966: 10).
Dat de Boven-Commewijne in die tijd dichtbewoond was, blijkt ook uit het feit
dat de Hervormde Gemeente (toen Staatskerk) aldaar gesplitst diende te worden. Het
oudste kerkje stond op de zogenaamde Hoek van Calis (bij Stedman: post van Calais
en op de kaart van J. Ottens Calison genaamd). De tweede kerkgrond, opgericht in
1699, was te Curcabo, tegenover de plantage Potribo; in 1726 verhuisde men naar
Potribo. Een derde kerkgrond was de plantage van Jan de Bakker, gelegen op de
linkeroever van de Boven-Commewijne, tussen de Crawassibo- en de Peninicakreek.
Van het inwonertal in deze periode kan slechts een schatting worden gemaakt. Zo
concludeert Bijlsma (1920-21: 353-354) aan de hand van een staat van
hoofd-geldschuldigen uit 1684, dat er in de regio Commewijne-Cottica-Perica 350
volwassen christenen waren. Stedman (1799, II: 76) meldt: ‘Men telt op zommige
Suiker-Plantagiën meer dan vierhonderd slaven.’

De 18e eeuw: culminatie en debâcle
Kenmerkend voor de 18e eeuw in Suriname zijn de tegenstellingen en de grote ups
en downs op politiek en economisch gebied. Want in dezelfde tijd dat de
plantagelandbouw haar hoogtepunt bereikte, werden de plantages in toenemende
mate bedreigd door de Marrons en ondermijnden de crises op de Amsterdamse beurs
de financiële positie van vele planters onherstelbaar. Deze situatie was ook typerend
voor de Boven-Commewijne.
In het begin van de 18e eeuw kregen de plantages een eigen naam; tot dan toe
werden ze aangeduid met de naam van de allodiale eigenaar. Het gebruik van
plantagenamen is gecontinueerd in de 19e eeuw en geschiedde naar believen der
concessionairen onder goedkeuring van het gouvernement’ (Surinaamse Almanak
1908: 89). Ook aan de hand van plakkaten is zulks na te gaan; zo vermeldt Plakaat
no. 105 uit 1684 met betrekking tot het keuren van suiker en merken van suikervaten,
dat hierbij het merk van de eigenaar en dat van de Sociëteit aangebracht moesten
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worden. Plakaat no. 224 uit 1706, eveneens over het keuren van suiker, eist van de
keurders dat zij in hun journaal ‘de namen der plantages en derselve eigenaars’
vermelden, terwijl op de vaten het plantagemerk van de eigenaar vereist was.
Uit de periode 1713-1718 zijn twee praktisch identieke kaarten bekend: de kaart
van de landmeter A. Maas in J.D. Herlein Beschryvinge van de Volks-
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Plantinge Zuriname (1718) en de kaart gepubliceerd door de bekende kaartverkoper
J. Ottens. Beide kaarten zijn gebaseerd op de gegevens van de kaart van Mogge uit
1671 en de zogenaamde Labadistenkaart uit 1686 en vertonen ook dezelfde
vertekeningen en fouten (bijvoorbeeld twee rivieren met de naam Cottica, terwijl er
ook nog geen toponiemen worden vermeld). Blijkens deze kaart van Ottens zijn er
in totaal 86 plantages in het gebied van de Boven-Commewijne (Commewijne 52;
Commetewane 7; Kleine Commewijne 2; Peninica 9; Bottelskreek 8; Cassewinica
4; Mapane, Tempati en Crawasibokreek elk 1). Dit aantal is 20 minder dan door
Johan Sas in 1701 werd aangegeven. Deze vermindering kan het gevolg zijn van
zowel de samenvoeging van plantages als van het verlaten van minder vruchtbare
gronden.
Later, nadat het fort Nieuw-Amsterdam (1749) en de redoutes Purmurend (1748)
en Leyden (1755) nabij de samenvloeiing van de Suriname en de Commewijne waren
gebouwd, werden aan de benedenloop van de Commewijne circa 150 nieuwe plantages
van elk 215 ha. groot uitgegeven en tot afzonderlijke polders ingericht, waardoor
vruchtbaarder grond ter beschikking kwam.
Onder vigeur van de toenmalige agrarische politiek reikte men aan de bezitters
van de plantages grondbrieven uit, waarin de verkrijgers o.m. de verplichting van
het doen uitmeten van het perceel werd opgelegd. Vanwege het niet nakomen van
deze verplichting verloren de directeuren van de Sociëteit van Suriname elk overzicht
op zowel het aantal in cultuur gebrachte gronden als de ligging der plantages langs
de rivieren. Aan gouverneur C.E.H. de Cheuses (1728-1734) werd daarom opgedragen
ervoor tezorgen dat de kaart van Suriname werd geperfectioneerd en dat de namen
van de plantages daarop werden aangebracht.
Helaas is van dit plan niets terechtgekomen. Dankzij echter het werk van de
landmeter-ingemeur A. de Lavaux in de jaren 1731-1737 is het toch mogelijk geweest
om in 1737 een overzichtskaart van de tot dan toe in cultuur gebrachte gronden samen
te stellen. Deze kaart werd nog viermaal met aanvullingen, tot na 1770, uitgegeven.
De eerste kaart van De Lavaux uit 1737 geeft in de Boven-Commewijne 98
plantages aan, waarvan 76 in cultuur; de editie van 1770 geeft nog 74 in cultuur
zijnde plantages aan en verlaten gronden langs de Peninica, Tempati,
Commewijnekreek, Mapane- en Sarwakreek en de Caramacca. In de tussentijd,
bleven slechts 28 namen van eigenaren ongewijzigd. De kaarten van De Lavaux
vermelden naast het aantal plantages ook nog de plantagenamen, de namen der
bezitters en het oppervlak in akkers (1 akker = 0.429 ha). De kaarten vóór die van
De Lavaux bevatten geen gegevens met betrekking tot de namen van de plantages
en hun oppervlakte.
Dan neemt in 1765 de Boni-oorlog, die tot 1793 zou duren, met aanvallen van
Boninegers op plantages in de Boven-Commewijne formeel een aanvang. Daarvoor,
en wel reeds in 1757, wordt ook al melding gemaakt van slavenopstanden in het
gebied van de Boven-Commewijne, de Tempati en de Cottica. De problemen met
weggelopen slaven waren in feite reeds in de 17e eeuw begonnen, maar namen vooral
na 1712 (de aanval van de Fransman J. Cassard op Suriname) steeds ernstiger vormen
aan. Vele tochten werden tegen hen ondernomen, evenwel zonder resultaat.
Gouverneur Mauricius (1742-1751) besloot daarom een vredestractaat met de Marrons
te sluiten. Er volgden nog andere vredestractaten (in 1761 met de Aucaners, in 1762
met de Saramaccaners), maar er liepen voortdurend nieuwe groepen weg. De
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gevaarlijkste groep werd gevormd door de Boni, een weglopersmacht aan de Cottica.
Gabriel Stedman, die in 1773 als kapitein deel uitmaakte van het expeditieleger tegen
de Marrons, schreef dat de ‘Cottica rebels’ in 1772 bijna de ‘finishing blow’ aan de
kolonie hadden toegebracht. Het gouvernement zag er vanaf nieuwe tractaten met
de Marrons te sluiten
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en besloot hen te beoorlogen. De militaire macht werd in 1770 vergroot met 's Lands
Vrijkorps (bestaande uit kleurlingen en vrije of gemanumitteerde slaven). Aangezien
de prestaties van dit korps te wensen overlieten, werd een nieuwe militaire macht in
het leven geroepen: het Korps Zwarte Jagers, bestaande uit vrijgekochte slaven; de
Zwarte Jagers werden ook Redi Moesoe genoemd.
Terzelfdertijd begon men met de aanleg van een militaire linie, het Cordonpad;
dit liep vanaf de Atlantische Oceaan langs de oostzijde van de plantages aan de
Boven-Commewijne tot aan de Joden-Savanne aan de Suriname-rivier. Op een
kwartier gaans van elkaar werden militaire posten gevestigd (zie de kaarten van J.F.
Wollant vóór 1776, in manuscript; J.C. Heneman 1784; Moseberg 1801), die
alnaargelang van de bezetting piket-, sergeants-, officiers- of kapiteinspost werden
genoemd. De sterkte van dit militaire cordon bedroeg in 1778: 5 kapiteins, 19
luitenants, 44 sergeanten, 69 korporaals, 24 oppassers, 5 bakkers en 955 soldaten.
Het cordon bood enerzijds bescherming aan de plantages tegen de aanvallen van de
Marrons uit de Cottica, Tempati en Marowijne en anderzijds moest zij het weglopen
der slaver van de plantages tegengaan. In 1778 rapporteerde kolonel Fourgeoud dat
de kolonie van Marrons was gezuiverd; hun hoofdmacht had zich op Frans
grondgebied teruggetrokken. Het cordonpad heeft tot 1780 dienst gedaan; daarna
werd met de belangrijkste groepen vrede gesloten of was, zoals Fourgeoud verklaarde,
de strijd beslecht.
Tussen 1751 en 1755 ontplooiden de Amsterdamse handelshiuzen in Suriname
grote activiteiten. Vooral voor de koffie werden goede prijzen gemaakt en er werd
veel geld in Suriname belegd. Men schat dat in het derde kwartaal van de 18e eeuw
een bedrag van 50 tot 80 miljoen gulden in de vorm van leningen naar Suriname is
gevloeid. Maar al snel begon het vertrouwen in de Surinaamse economie af te nemen,
in de eerste plaats vanwege de geruchtmakende slavenopstand in Berbice in 1763
en onder invloed daarvan een weliswaar overdreven maar niet geheel ongegronde
angst voor de Surinaamse weggelopen slaven; in de tweede plaats door de crises op
de Amsterdamse Beurs in 1763 en 1773. Vele plantagebezitters kwamen in grote
moeilijkheden doordat zij niet voor voldoende reserves gezorgd hadden. De
schuldeisers drongen aan op terugbetaling, maar hieraan konden de planters niet
voldoen, hetgeen tot gevolg had dat de plantages in handen van de schuldeisers in
Nederland kwamen. Deze bleven in Nederland en stelden administrateurs aan om
hun plantages te beheren. Hiermee begon de periode van het zogenaamde
‘absenteïsme’, dat voor de landbouw en voor de gehele economie van Surname funest
is geweest.
In 1784 verscheen de kaart van J.C. Heneman, die evenals Stedman onder kolonel
Fourgeoud had deelgenomen aan de strafexpedities tegen de Marrons in het oosten
van het land. Behalve de ligging der plantages zijn op deze kaart de vele routes die
door de militaire patrouilles waren gevolgd, weergegeven. Helaas worden noch
oppervlakten noch toponiemen vermeld. (Overigens vervaardigde Heneman tussen
1789 en 1803 in opdracht van de directeuren en regeerders van de kolonie een uit
140 delen bestaande manuscriptkaart op de schaal 1: 15.000, waarop de
perceelsgegevens uit zijn kaart van 1784 wèl te vinden zijn. Inmiddels waren weer
enkele plantages verlaten; zo lezen wij bij Stedman (1799, II: 213): ‘Na plantage
“De Hoop” (feitelijk plantage L'Espérance, de militaire post werd “De Hoop” genoemd
- J.W.) werden de plantages zeldzamer en na “Goed Acoord”, welke 10 à 12 mijl

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

verder ligt, zijn geen bebouwde gronden meer.7. Muitelingen hadden alle plantages,
die hoger lagen, verwoest met uitzondering van de houtgrond Jacob (ook bekend als
plantage Maagdenburg aan de Tempati)’.
Een overzicht van de plantages aan de Boven-Commewijne vinden wij in de
Surinaamse Almanak van 1793: 31 suikerplantages, 18 plantages waarop

7.

Goed Accoord is gelegen aan de rechteroever van de Commewijne, nabij het punt
(Cipibokreek) waar het cordonpad de rechteroever van deze rivier verlaat om zich in de
richting van de Cassewinicakreek en de Surinamerivier voort te zetten. Bij de nieuwe
districtsgrensregeling van 1983 ligt deze plantage in de zuid-oosthoek van het disrict
Commewijne.
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koffie samen met cacao of katoen geteeld werd, 12 koffieplantages, 5 houtgronden
en 1 steenfabriek (plantage Appecappe). Over een aantal van deze plantages kan nog
het volgende opgemerkt worden:
- Plantage De Dageraad, aan de Cassewinica, - vroeger Nieuwe Grond van
Knoppomombo - was een ‘aanzienlijke’ suikerplantage. Er was een ‘uitgestrekte
raffinarderij en rumdistillery welke de gehele volksplanting met alle soorten van
geraffineerde suiker, siropen en rum konden voorzien’ (Almanak 1793).
- Plantage L'Espérance was een ‘uitmuntende Suiker-Plantagie, gelegen aan den
linkeroever van de Commewijne (bij het opvaren, J.W.), aan den mond van een kleine
kreek, genaamd Bottle-Kreek, en bijna tegenover eene andere, Cassiwimca genoemd’
(Stedman 1799, II: 62). Op deze plantage was de militaire post De Hoop, waar
Stedman gelegerd was. Met de kerkgrond Calis vormde de militaire post een bedrijvig
punt in de rivier. Deze post werd in 1779 verlaten tengevolge van onhygiënische
toestanden, ontstaan door overstromingen. Men trok zich toen terug op de post
Maagdenburg aan de Tempati. Te Maagdenburg was er een hospitaal voor militairen,
evenals op de plantage Klarenbeek (met een militaire post tussen Goed Accoord en
Appecappe). In 1788 werd, nadat het cordon was opgeheven, deze plantage door de
Boni aangevallen.
- Plantage Roosenburg (tegenover plantage Ostage), een suikerriet en
koffieplantage, bezat ook een steenfabriek. In de verzameling van P.A. Leupe (onder
no. 165 van het Algemeen Rijksarchief, Den Haag) is hiervan een beschrijving uit
1733.
- De Sociëteitsgrond Sommelsdijck: in 1785 verkregen de Hernhutters in Suriname
op het voormalige fort Sommelsdijck een stuk terrein (50 ha) om daar een
zendingspost met hospitaal te vestigen. Aangezien de zendelingen in de
daaropvolgende jaren geen toestemming van de plantage-eigenaren kregen het
evangelie aan de slaven te verkondigen en de exploitatiekosten van deze post erg
hoog bleken, werd deze in 1818 weer verlaten.

De 19e eeuw: Sic transit...
De periode tussen 1799 en 1816 wordt ruwweg aangeduid als de periode van het
Engelse tussenbestuur. Een kort staatsrechtelijk overzicht omtrent het bestuur van
Suriname is hier op zijn plaats.
Met de verovering van Suriname in 1667 op de Engelsen door Abraham Crijnssen
kwam ons land onder het bestuur van Zeeland, welk bestuur tot 1683 duurde. Daarna
kwam Suriname voor korte tijd onder beheer van de West-Indische Compagnie
(W.I.C.), die echter reeds op 21 mei 1683 tezamen met de Stad Amsterdam en Cornelis
Aerssen van Sommelsdijck de Sociëteit van Suriname vormden. In 1686 werd het
beheer van de W.I.C. definitief beëindigd en trad de Sociëteit bij resolutie van de
Staten Generaal d.d. 5 oktober 1686 in alle rechten van de W.I.C. Aangezien de
nieuwe W.I.C. in 1674 naast het generaal octrooi dat haar op 23 september 1682
voor 25 jaar verleend was, ook een niet aan een tijdslimiet gebonden bijzonder octrooi
verkreeg, werd de Sociëteit ook genoemd de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname
(Hartsinck 1770, II: 623).
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Suriname werd in 1795 samen met alle andere Westinidsche koloniën onder de
directie gesteld van een ‘Committé tot zaken van koloniën en bezittingen op de kust
van Guinea en America’, en de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname werd
opgeheven. In 1799 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden omgezet in de
Bataafse Republiek, waarna het Committé voornoemd eer, naamsverandering
onderging en ‘Committé tot de zaken
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der Coloniën en bezittingen van de Bataafse Republiek in America en op de kust van
Guinea’ werd. Ondertussen was Nederland sinds 1796 weer in oorlog met Engeland;
ten gevolge hiervan kwam Suriname in 1799 onder Engels protectoraat. De
nederlandse gouverneur (Friderici) en de Raden bleven (met eigen wetgeving en
bestuur) namens een onbepaalde landheer het bewind voeren.
In deze periode van het Engels tussenbestuur werden nieuwe landbouwgronden
aangelegd in Saramacca, Coronie en Nickerie, zowel door Nederlandse speculanten
als door Britse onderdanen die met de bezetters waren meegekomen. Vele namen
van plantages, vooral in Coronie en Nickerie, getuigen hiervan.
Bij de vrede van Amiens (25 maart 1802) kwam Suriname weer aan de Bataafse
Republiek en ging het bestuur over de Westindische koloniën naar de ‘Raad der
Americaanse Coloniën en Bezittingen der Bataafse Republiek’. In 1804 brak er
opnieuw oorlog uit tussen Nederland en Engeland; Suriname werd weer Engels bezit
en bleet dit tot de Londense Conventie van 31 mei 1814. De feitelijke overgave had
plaats op 26 februari 1816 (Quintus Bosz 1954: 84).
In 1801 verschenen van de landmeter J.H. Moseberg twee identieke kadastrale
overzichtskaarten, waarvan slechts de opdrachten verschillen. De titel van de ene
kaart (zonder datum overigens) luidt: ‘nieuwe speciaal kaart van de Colonie Suriname
met de tot culture gebragt zijnde Landen en Plantagiën.8 Eerbiedigst opgedragen aan
het Committé van de Bataafse bezittingen in America en op de kust van Africa’. De
kaart geeft in kleuren de geteelde gewassen aan. De opdracht van de andere kaart
(wel voorzien van het jaartal 1801) luidt: ‘...eerbiedigst opgedragen aan: Alle
geïnteresseerdens op en ingezetenen der gemelde Colonie’. Dit is een zwart-witte
kaart.
In de Boven-Commewijne met zijtakken worden in totaal 76 plantages aangegeven,
terwijl ten zuiden en zuid-oosten van het cordonpad alle plantages zijn verlaten.
Tussen 1793 en 1801 zijn er negen plantages bijgekomen en tien van naam veranderd.
Deze naamsveranderingen dienen in verband gebracht te worden met de economische
crisis waarover in de vorige paragraaf is gesproken.
Het werd stiller in het Boven-Commewijne-gebied: ten zuiden van plantage Goed
Accoord kwamen geen in cultuur zijnde plantages meer voor, het cordon was verlaten
en het militaire verkeer op de rivier was sterk gereduceerd. Inmiddels was in 1797
ook aan het zelfstandig bestaan van de Hervormde Gemeente in dat district een einde
gekomen en waren de kerkgronden opgeheven.
Een verdere teruggang in de plantagelandbouw laat de Surinaamsche staatkundige
almanak voor den jaare 1818 zien. Er zijn dan nog maar 26 suikeren 5 koffieplantages
in bedrijf. De steenfabriek van Appecappe is nog in produktie, terwijl op plantage
Rustveld een ‘chirurgyn’ gevestigd is.
In 1835 verscheen het boek van M.D. Teenstra: De landbouw in de kolonie
Suriname, vergezeld van een tweedelige gekleurde kaart van de landmeter G. Mabé
uit 1832. Hierin is weer een goed overzicht te vinden van de plantagesituatie. Teenstra
geeft in de Boven-Commewijne 24 in bedrijf zijnde suikerplantages aan, waarvan
één, de plantage Goudmijn9, van een stoommolen is voorzien, 19 van een watermolen
en 4 van een beestenmolen. Voorts zijn er nog 3 koffieplantages en 3 houtgronden.
De suikerplantages beslaan gezamenlijk een oppervlakte van 20981,103 ha. en hebben
een totale slavenmacht van 3034 zielen. De koffieplantages hebben een gezamenlijke
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oppervlakte van 678.678 ha., terwijl er in totaal 240 slaven werkzaam zijn. De 3
houtgronden worden bewerkt door 310 slaven en beslaan een oppervlakte van totaal
5190,9 ha. Tenslotte vermeldt Teenstra nog 6 militaire
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posten, te weten: Rustveld en Sommelsdijck als chirurgyns-etablissementen en verder
Jokemombo, Oranjebo, L'Espérance en Gouverneurslust (veeweide).
Over zijn opgave merkt Teenstra zelf op (1835, II: 79): ‘Wat de hoegrootheid der
concessiën in akkers betreft, deze zijn met de meeste nauwkeurigheid uit de bestaande
waranden en kaarten nagegaan; ook is er na de latere verdeelingen en de jongste
opmetingen het bijgekochte hier bijgevoegd en zamengesteld en het verkochte
afgetrokken, zoodat men zich ten aanzien der grootte het best op deze lijst (van
plantages, J.W.) verlaten kan. Maar wat de slavenmacht van iedere plantaadje betreft,
hieromtrent ben ik geenszins zoo zeker (...) .....groote afwijkingen zullen er echter
met plaatsvinden’.
In 1840 werden de koffieplantages omgezet in suikerplantages en de kleine
watermolens werden vervangen door stoomsuikermolens.
Vijf jaar later is er weer een geringe uitbreiding te constateren. De Surinaamse
Almanak van 1840 meldt namelijk 27 suikerplantages en 6 houtgronden. Daarentegen
is er nog slechts één militaire post, L'Espérance, en het chirurgyns-etablissement
Sommelsdijck bemand.
Hoewel de Moravische Broedergemeente (Hernhutters) sinds 1735 (met enige
onderbrekingen) in Suriname aanwezig was, kreeg zij aanvankelijk geen toegang tot
de slaven op de plantages. Zo lezen we bij Van Lier (1977: 128 e.v.) dat in 1830
slechts 15 plantages voor de zendelingen geopend waren. Vanaf dat jaar groeide deze
gemeente echter snel; in 1848 waren er reeds 30 plantages opengesteld. Met
betrekking tot de zending in het stroomgebied van de Boven-Commewijne en met
name de kerstening van de slaven van de Surinaamse plantage Vossenburg is er een
studie van de hand van H.E. Lamur (1985), samengesteld op basis van o.m. de
verslagen van zendelingen. Vanuit de zendingspost Charlottenburg, gesticht in 1835
aan de Cottica, en vanuit de zendingspost Heerendijk op de plantage Nut en Schadelijk
aan de Beneden-Commewijne, gesticht in 1856, trokken de zendelingen langs de
plantages van de Boven-Commewijne en Cottica. In 1896 werd te Potribo een vaste
zendingspost gevestigd. In een verslag uit 1859, ondertekend door de
Hoofdvoorstander (het hoofd) van de zending der Evangelische Broedergemeente,
Th.C. van Calker, blijkt dat op de plantages Slootwijk en Canawipibo aan de
Boven-Commewijne de kinderen door negers onderwezen werden, terwijl een
twintigtal plantages door reizende zendelingen werden bediend. Rond 1852 werd
alleen de plantage Goudmijn door een Rooms-Katholieke geestelijke bediend en wel
vanuit Paramaribo. In de zestiger jaren was pater Meurkens pastoor van Esterrust
aan de Warapakreek, vanwaaruit hij verscheidene plantages aan de
Boven-Commewijne en de Cottica bezocht.
Uit het overzicht dat jonkheer C.A. van Sijpesteyn in zijn Beschrijving van
Suriname van 1854 geeft, kunnen we opmaken dat de situatie toen als volgt was. Er
blijken aan de Boven-Commewijne nog 18 suikerplantages te zijn (waarvan 12 nog
een watermolen hebben), 2 houtgronden en 1 kostgrond, de voormalige plantage
Destombesburg; aldaar was ook een door waterkracht aangedreven rijstpelmolen.
Het totaal in cultuur zijnde areaal bedroeg ca. 18.000 ha. De militaire post te
L'Espérance was bemand door 1 officier en 20 manschappen. Twee jaar later zou
deze post worden opgeheven. Het aantal inwoners van de Boven-Commewijne
bedroeg ca. 2700 personen, waarvan 2647 slaven. Er was een geneeskundig
etablissement op plantage Bergerac. Van Sijpesteyn merkt op: ‘Sedert (d.i.: sinds
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het begin van de 19e eeuw) is het verlaten van weinig winstgevende plantages en
het overbrengen der negers veelal op groote suikerstaten, in Suriname algemeen
geworden. Door dit zamentrekken van negermachten, waardoor vooral de hooger
gelegene plantages verlaten worden, en de bevolking zich meer op de hoofdplaats
vestigt, wordt jaarlijks het aantal nog in bewerking zijnde plantages en gronden
kleiner, doch tevens de bevolking der nog overblijvende grooter’ (1854: 201).
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Opmerkelijk is dat in deze tijd (1856) en zo kort voor de Emancipatie, welke de
nekslag voor de plantagelandbouw zou betekenen, op de plantage Lustrijk, op initiatief
van de overheid, een landbouwopleiding voor creolenkinderen van start ging, naar
het voorbeeld van het Franse Mettray.10. In 1860 werd deze opleiding beëindigd omdat
men de afstand tot Paramaribo te groot vond.
In de Surinaamse Almanak voor het jaar 1861 vinden we een overzicht van de
situatie op landbouwgebied per 1859: langs de Commetewane zijn er nog 4
suikerplantages in bedrijf (3 met een watermolen en 1 met een stoommolen) met een
totaal oppervlak van 3924 ha. en 660 slaven. Aan de Cassewinica zijn er nog maar
2 houtgronden, Quapibo en Copie, met een gezamenlijk oppervlak van 3217,5 ha.
en 105 slaven. Langs de Boven-Commewijne zelf zijn er op dat moment nog 14
suikerplantages in bedrijf (4 met watermolens, 9 met stoommolens); de gezamenlijke
oppervlakte hiervan bedraagt 13701,4 ha. en er werken 2470 slaven. De militaire
post Sommelsdijck heeft een bezetting van 1 officier en 49 onderofficieren en
manschappen; de plantage Bergerac fungeert nog als chirurgijns-etablissement. De
plantage Hooiland heeft een grote slavenmacht (660 zielen) plus 20 Chinese
immigranten. Met de immigratie van Chinezen en Madeirezen als landbouwarbeiders
was een begin gemaakt in 1853.
De emancipatie van de slaven (1 juli 1863) luidde het definitieve einde van de
plantagelandbouw in Suriname in. Volgens de Emancipatiewet werden alle slaven
in Suriname vrije mensen; zij waren echter volgens dezelfde wet verplicht onder
bijzonder toezicht van de Staat voor de tijd van 10 jaren onder contract loonarbeid
te verrichten. Het stond de geëmancipeerden vrij een contract te sluiten met een
werkgever naar eigen keuze. Vele sloten contracten met hun vroegere meesters, maar
een aantal hunner zocht werk op andere plantages. In het begin echter toonden de
vrijgelatenen grote weerzin om deze contracten te sluiten, omdat zij bang waren weer
in een toestand te geraken die met de slavernij gelijk stond. Na afloop van de periode
van het Staatstoezicht verlieten de vrijgeworden slaven de plantages en zelfs de
aanvoer van contractarbeiders, die in 1873 met de immigratie van Brits-Indiërs pas
goed op gang kwam, kon het einde van de grootlandbouw, die zoveel jaren de
Surinaamse economie beheerst had, nauwelijks vertragen. Voor de vrijgeworden
slaven moest naar andere werkgelegenheid worden omgezien, hetgeen men vond in
de kleinlandbouw en in de mijnbouw. De plantages bepaalden niet langer het karakter
van het Surinaamse platteland; dat werd van toen af bepaald door de rijstvelden van
de kleine landbouwers. ‘De verlaten plantages beheersen soms uren varens het beeld
van het landschap langs de rivieren. Overwoekerde bouwvallen herinneren nog aan
de plaatsen waar eeris bloeiende plantages lagen, maar soms is zelfs daarvan mets
meer te bespeuren en zijn alle sporen van de welvaart van het verleden aan het oog
onttrokken door het weer hoog opgeschoten bos. Vele van de oude plantages zijn
echter in terreinen voor kleinlandbouwers herschapen.’ (Van Lier 1977: 160).
De Surinaamse Almanak van 1888 geeft het volgende beeld van de
landbouwsituatie in de Boven-Commewijne: er is nog slechts 1 plantage, plantage
Goudmijn; verder zijn er 28 gronden voor de kleine landbouw. In het gebied van de
Commetewane zijn er nog 3 plantages (Slootwijk, Breukelerwaard en Schoonoord)
en voorts 13 landbouwgronden. In het gebied van de Boven-Commewijne wonen
706 personen waaronder 252 immigranten; het inwonergetal in het gebied van de
Commetewane bedraagt 417, waaronder 71 immigranten.
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De Almanak van 1889 geeft de volgende aanvullingen: de plantage Goudmijn,
met een oppervlakte van 1091 ha., heeft daarvan slechts 92 ha. in cultuur met als
produkten: suiker, melasse, rum en bananen; plantage Sloot-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

48
wijk, 696 ha. groot, heeft 42,9 ha. in cultuur; produkten cacao en bananen; plantage
Breukelerwaard: 560 ha. groot, tri cultuur 15,5 ha., produkten suiker en bananen;
plantage Schoonoord, 714 ha. groot, in cultuur 57 ha., produkten cacao, mais en
bananen. Er was een wekelijkse bootverbinding tussen Paramaribo en Goudmijn,
die door twee barkassen werd onderhouden.
De Almanak van 1891 (opgave 1889) is nog specifieker: Boven-Commewijne: 1
plantage (Goudmijn) en 20 gronden (links in 't opvaren); bevolking: 487 mannen en
346 vrouwen waaronder 170 immigranten (125 mannen en 45 vrouwen); produkten:
300.000 kg. suiker, 3515 kg. cacao, 368 kg. koffie, 2390 kg. koren (mais), 3496
bossen bananen (de suiker was afkomstig van plantage Goudmijn).
Boven-Commewijne (rechts in het opvaren): Breukelerwaard 560 ha., in cultuur 14,5
ha., 30 kg. cacao, 600 bossen bananen; Schoonoord 714 ha., in cultuur 53 ha., 4962
kg. cacao, 2751 bossen bananen. Bevolking in het gebied van de Commetewane:
246 mannen en 225 vrouwen (waaronder 21 immigranten). Slootwijk: 560 ha., in
cultuur 34 ha., 5540 kg. cacao. In de Commetewane waren er ook nog 12 gronden
in cultuur.
Naast de kleine landbouw werd ook aandacht besteed aan de goudwinning. De
eerste officiële expeditie, in 1874 naar de Marowijne gezonden, had tot resultaat de
uitgifte van een veertiental kosteloze concessies, waarvan één aan de Tempati.
Blijkens opgave d.d. 1 mei 1879 (door gouverneur Van Sijpesteyn) was in 1878 in
de Boven-Commewijne 7200 ha. in concessie voor gouddelving uitgegeven.
Een overzicht van de nog in ontginning zijn plantages en land uitgegeven ter
ontginning van good en andere metalen vindt men op de kaart van J. Kuyper,
uitgegeven na 1882. Op deze kaart zijn ook de door W.L. Loth ten behoeve van de
goudindustrie gekapte lijnen aangegeven, waaronder de lijn van Brokopondo naar
het bosnegerdorp Foto aan de Tempati.
Omstreeks de eeuwwisseling veroverde de in 1856 ontdekte balata11 de wereldmarkt
en bereikte de jaarlijkse produktiewaarde een gemiddelde van 3 miljoen gulden. De
balata-industrie werd geregeld in de zogenaamde balata-verordening van 1893. Na
een verwarde tijd van roofbouw werd tenslotte het gehele land in balata-percelen
verdeeld.

De 20e eeuw: de ontvolking voltooid
Een van de laatste commandanten van de militaire post L'Espérance (De Hoop) was
luitenant J.F.A. Cateau van Rosevelt. Zijn tijd te L'Espérance besteedde hij nuttig
door de Boven-Commewijne op te nemen en in kaart te brengen, waaronder het
bosnegerdorp Foto aan de bovenloop van de Tempati. Nog altijd namen van tijd tot
tijd ‘maraudeurs’, die zich in de bossen van de Boven-Commewijne ophielden,
strooptochten in de buurt onder leiding van het gevreesde opperhoofd Wayudu.
Behalve dit ene dorp zijn er op de kaart van Cateau van Rosevelt geen andere
bosneger- of Indianendorpen aangegeven in het gebied van de Boven-Commewijne.
Een overzicht van de landbouwsituatie in de Boven-Commewijne in het begin van
deze eeuw geeft de Surinaamse Almanak van 1908. Er zijn dan nog slechts 3 plantages
en 32 gronden in cultuur; het inwonertal bedraagt 1290 zielen (700 mannen en 590
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vrouwen) waaronder 127 immigranten. In totaal zijn nog 710 ha. in bewerking, te
weten 271 ha. grootlandbouw met cacao, koffie en bananen en 439 ha. kleinlandbouw
met rijst, mais en aardvruchten. De gronden zijn te Land van Breukelerwaard, Land
van Jalousie, Land van Somelsdijck (gouvernement), Nieuw Clarenbeek, De Nieuwe
Hoop, Ostage, Rustveld, Siparibo en Vossenburg.
De plantage Slootwijk is het langst in bedrijf gebleven. Ook de plantage
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't Fortuin bleef in cultuur maar werd later opgekocht door Slootwijk. In 1907 werd
Slootwijk-Fortuin door het gouvernement gekocht voor de aanleg van een
rubberonderneming (Hevea Brasiliensis). De koopsom bedroeg Sf. 13.000 (Rapport
Slootwijk Commissie, Surinaams Museum, bibl, no. 1529). Er werd begonnen met
een aanplant van 360 ha. rubber (de oppervlakte van Slootwijk was blijkens opmeting
in 1803 530,5 ha.); daarnaast werden bananen en koffie aangeplant. In 1913 werkten
hier reeds meer dan 300 contractanten en bestond de aanplant uit 50 ha. cacao, 237
ha. rubber en 122 ha. koffie (in aanleg). In deze periode (1912-1922) werd te Slootwijk
ook een landbouwtuchtschool voor minderjarige delinquenten (ouder dan 13 jaar)
ingericht. De jongens deden er aan tuinbouw en verrichtten veldarbeid en kregen 's
middags les op de in 1914 aldaar opgerichte gouvernementsschool. Eind 1924 telde
deze school 38 leerlingen.
De rubberonderneming werd geen succes en de beide plantages werden verkocht
aan een combinatie van West-Inidsche Cultuurondernemingen. Deze zette de aanplant
om in een koffiecultuur, welke in 1928 meer dan 400 ha. besloeg. Na de oorlog (in
1946) werd de plantage Slootwijk ter beschikking gesteld van de gedemobiliseerde
schutters en gunners (oorlogsveteranen) voor de uitoefening van de landbouw. Ook
dit plan mislukte, evenals de vestiging aldaar van een aantal Toegoenezen in de jaren
zestig.
Het meest recente hoofdstuk in de geschiedenis van Slootwijk begint in 1976 met
de goedkeuring door de CONS van het Landbouw Ontwikkelingsplan Commewijne,
waarin deze plantage een centrale plaats inneemt. Dit plan voorziet in het in cultuur
brengen van 7600 ha. ten behoeve van de coöperatieve uitoefening van rijstbouw,
veeteelt, citruscultuur, verbouw van pinda en dergelijke.
Over de bewoning van de Boven-Commewijne rond 1915 is er het volgende
ooggetuigeverslag van de secretaris van het Zendingsgenootschap der Evangelische
Broedergemeente te Zeist, H. Weiss (1915: 45): ‘'T was een lange, vermoeiende reis
van Slootwijk naar Potribo. De oevers worden steeds eenzamer. Plantages, zoals
men ze langs de Suriname ziet tot Chatillon toe, zijn hier niet meer. Slechts hier en
daar bemerkt men tusschen 't groen aan dens oever een klein inlandsch huisje’. Met
betrekking tot vestigingen van Bosnegers en Indianen in dit gebied zijn er slechts
vage berichten ter beschikking. De eerste vermelding van dergelijke dorpen komt
voor op de kaart van L.A. Bakhuis en W. de Quant uit 1930. Daarvóór is slechts de
locatie van het bosnegerdorp Foto op de kaart van Cateau van Rosevelt bekend
(1882). Met de registratie van de Bosnegers en Indianen was het over het algemeen
treurig gesteld. Zo bericht jonkheer L.C. van Panhuys (1921-2: 94) dat er geen
betrouwbare cijfers zijn over bosnegers en Indianen in het gebied van de
Boven-Commewijne. Tot dan toe vonden er slechts schattingen plaats van de aantallen
Bosnegers en Indianen in hun dorpen en kampen (gedurende de jaren 1911-1918).
Veelal werd gebruik gemaakt van de gegevens van Missie en Zending. Elders merkt
Van Panhuys op: ‘In Suriname zegt het Bestuur: Wij hebben zooveel inwoners, maar
daar zijn de Bosnegers en Indianen niet bij gerekend’ (1921 2: 95). De
bestuursambtenaar Wong (1938: 308) maakt melding van de aanwezigheid van
Aucaners in de Boven-Commewijne reeds rond 1840; na 1849, toen het Bestuur de
uitdeling van geschenken staakte, heeft men hen aan de Cottica en de
Boven-Commewijne ongemoeid gelaten. Lamur (1985: 11) vermeldt de aanwezigheid
van Bosnegers rond en op de plantage Vossenburg: ‘.....Vossenburg, gelegen aan de
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Boven-Commewijne rivier, was omringd door nederzettingen van de Djoeka. Er was
zelfs sprake van de aanwezigheid van “Buschneger” te Vossenburg.’ In hun verslagen
beklaagden de zendelingen zich over de hinder die zij van het ‘Geplauder der
Buschneger’ ondervonden, waarbij nog kwam dat ‘sich die letzte Zeit (oktober 1875,
J.W.) viel Buschneger hier
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aufhalten’. Ook moet worden aangenomen dat in de Boven-Commewijne veel
Indianen (Caraïben) hebben gewoond, gezien het grote aantal Caraïbische toponiemen
in deze regio: Potribo, Penoribo, Makreabo, Semirentibo, Siparibo, Kopibo (later
Cipibo), Courcabo, Knopomombo, Quapibo, Crawaibo, Cannewapibo, Jukemombo,
Onobo, Waycorebo, Wayampibo, Waycoribo.12
De kaart van Bakhuis en De Quant voornoemd geeft de volgende Indianenen
Bosnegerdorpen aan: Parelloe kampoe op de plantage Crawasibo en Copie aan de
Cassewinica (beide Indiaans); Agamakreek, Java, Moismoisikondre en Gododrai
langs de Mapane (bosnegerdorpen). In de jaren vijftig is op de kaartserie van het
Centraal Bureau Luchtkartering het basnegerdorp Negrepeprekondre aan de Peninica
aangegeven.
De Gids (Almanak voor Suriname in 1937) geeft een opsomming aan van de
toenmalige landbouwactiviteiten. Nog in cultuur waren: Plantage Schoonoord
(ingepolderd 2 ha., produkten koffie en rijst); plantage Slootwijk annex Fortuin (1464
ha., ingepolderd 589 ha., produkt koffie); percelen in eigendom toebehorende en
deel uitmakende van verlaten plantages: 4938 ha., in cultuur 37 ha., produkten koffie,
cacao, citrus en bananen; huurgronden (205 ha., in cultuur 147 ha., produkten koffie,
cacao, mais en bananen). De overige plantages zijn voor het grootste deel verlaten.
De N.V. Gemengd Bedrijf Vaartuigendienst Suriname onderhield nog wekelijks een
verbinding met de Boven-Commewijne met als eindstation Potribo. De barkas
‘Commewijne’ vertrok iedere woensdagmorgen om 6 uur van Paramaribo.
Potribo was een centrum van de Evangelische Broedergemeente met een Kerk en
een school. De gemeente telde blijkens het E.B.G. jaarboek 1927-1928 nog 720
zielen en de school had 80 leerlingen. (De gemeente Potribo had bovenstrooms
Dageraad als grens en benedenstrooms de plantage Breukelerwaard; als bijgemeenten
fungeerden de posten Fortuin en Welgedacht - preekplaats - aan de Commetewane.
Later werd te Nieuwzorg ook een schooltje neergezet.)
In 1955 onderhield het inmiddels in de Stoomvaart Maatschappij Suriname omgezet
Gemengd Bedrijf driemaal per week een verbinding met de Boven-Commewijne.
De vertrektijden waren gesteld op 7 uur v.m. vanaf Paramaribo. Het eindstation was
Slootwijk (bevolking 218 zielen). Gedurende de vijftiger jaren was er namelijk weer
enige opleving in dit deel van de rivier te bemerken. Het bosbedrijf, in de
vroeg-koloniale tijd (‘specklewood country’) een economische sector van betekenis,
werd weer ter hand genomen. Uit de oude plantages in de omgeving van Potribo en
uit de bossen in het gebied van de Caramacca werd baboenhout gehaald ten behoeve
van de houtmaatschappij Bruynzeel, terwijl uit de hoger gelegen arealen (Peninica,
Tempati, Mapane e.d.) bouw- en paalhout werd gehaaid. Naast de
houtkapvergunningen aan de bosneger gemeenschappen werden ook houtconcessies
aan particuliere ondernemers verstrekt. Er verrees een houtzaagmolen te
Sommelsdijck, terwijl de neder zettingen op de verlaten plantages enigszins toenamen.
Voorbeelden hiervan zijn de voormalige plantages Ostage, Potribo, Destombesburg
en Slootwijk. De laatstgenoemde plantage was toen in een experimentele fase: men
onderzocht de mogelijkheid van de teelt van meerjarige en semi-meerjarige gewassen
zoals cacao, cocos, oliepalm, koffie en eenjarige gewassen zoals rijst en soja. Ook
missie en zending waren actief: tegenover het zendingscentrum Potribo opende het
Rooms-Katholieke Bisdom een internaat voor Indiaanse kinderen (Macreobo, 1961)
en te Peninica-moto één voor bosnegerkinderen (1963).
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Ook het in 1947 opnieuw ingestelde Boswezen (dat in 1925 was opgeheven) was
actief in dit riviergedeelte. Er werden twee boswachterijen opgericht, één te Macreabo
en één aan de monding van de Peninicakreek. De eerstgenoemde boswachterij werd
later verplaatst naar een locatie bij de brug te Stolkertsijver.
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Wegens de grote vraag naar baboenhout waren de baboenbossen snel leeggekapt en
werd deze activiteit gestaakt. De houtexport stagneerde evenals de
landbouwactiviteiten en het werd weer stil in deze contreien. Waren er volgens de
statistieken in 1972 (Encyclopedie van Suriname, p. 123) nog 153 bosnegers in het
gebied van de Boven-Commewijne, met het gereedkomen van de beide bruggen over
deze rivier (Stolkertsijver en Java) werd de rivier geheel verlaten en vestigden de
bosnegers zich langs de bosontstuitingsweg nabij de Groenkreek.
De ontvolking van de Boven-Commewijne was hiermee een feit geworden.
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Potribo op een zondag in 1914 (Weiss 1915: 46)

Eindnoten:
8 De Encyclopaedic van Nederlandsch West-Indië (1914-1917: 441) meldt het volgende: “Terwille
van de statistieke opgaven is door het koloniaal bestuur vastgesteld dat eene cultivatie van meer
dan 25 H.A. “plantage” en minder dan 25 H.A. “grond” zal worden genoemd”.
9 De plantage Goudmijn bleef het langst in bedrijf. Tegen het einde van de negentiende eeuw
bezweek de oude molen en het geoogste riet werd in de jaren 1895 en 1896 door de fabriek te
Mariënburg afgemalen (Surinaamse Almanak 1908).
10. In het Franse departement Indre-et-Loire werd in 1840 in het dorp Mettray een landbouwkolonie
gesticht voor jonge veroordeelden en zedelijk verwaarloosden. Enkele jaren later (omstreeks
1850) werd in Nederland ook een dergelijke instelling gevestigd. Het Surinaamse Mettray werd
in navolging van het Nederlandse in leven geroepen.
11 Dit stollende melksap van de Boletrie (manilkara bidentata) werd door de omvanger-betaal
meester A. Wildeboer ontdekt.
12 In Wekker (1976) werd een reeks Indiaanse toponiemen besproken, waarbij o.m. is uitgegaan
van de Encyclopaedie der Karaïben van W.G. Ahlbrink C.ss.R. (1931). Ahlbrink stelt daar
onder andere: po = plek of plaats; als suffix gebruikt, duidt het met het voorgaande woord de
plaats aan waar iemand of iets zich bevindt. In het Karaïbisch vangen geen woorden met b aan,
en hoewel men duidelijk p in de geografische namen hoort, is zonder enige uitzondering door
de cartografen in de Indiaanse naamsuitgangen een b geschreven. Bijvoorbeeld: Konopomombo
(= Konopomompo); Konopo = regen; men = meervoudssuffix; Konopomombo = plaats waar
het veel regent.
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De zaak van Semire de antropofage: Geregtshof te Suriname, 21 juni
1837
William Man A Hing
Inleiding
Op grond van beschikbaar feitenmateriaal kan vastgesteld worden dat kannibalisme,
dat is het (op-)eten van de eigen soort, bij de mens overal ter wereld kan optreden.
Aan de hand van een strafproces zal een tot dusver incidenteel geval uit de Surinaamse
geschiedenis worden weergegeven. Aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn
dat er zich meerdere gevallen hebben voorgedaan, zal in dit kader buiten beschouwing
blijven de belangrijke vraag of dit verschijnsel in de loop der tijden
geïnstitutionaliseerd is geweest bij bepaalde volken.1

Algemeen
Enkele bekende gevallen van kannibalisme
Ter oriëntering volgt hier in het kort een aantal gevallen die op zichzelf staan en om
verschillende redenen in meer of mindere mate een uitvoerige publiciteit hebben
genoten.
1. Nadat vier verschillende schipbreukelingen van het Engelse zeilschip
‘Mignonette’ reeds verscheidene dagen zonder voedsel of water op zee hadden
rondgedobberd, besloot één van hen, genaamd Tom Dudley (kapitein), met
instemming van Edwin Stephens, maar bij weigering van Ned Brooks, het vierde en
jongste lid van het gezelschap, Richard Parker, te doden teneinde zich in het leven
te houden door het eten van diens vlees. Op de twintigste dag werd Parker volgens
plan door Dudley met een mes omgebracht, waarna de drie overlevenden zich nog
vier dagen lang tegoed konden doen aan het vlees van het slachtoffer, voordat ze
gered werden.
In deze geruchtmakende zaak werden slechts Dudley en Stephens wegens moord
aan de rechter voorgeleid. Het vonnis in R.v. Dudley and Stephens (1884), 14 Q.B.D.
273, de z.g. Mignonette case, is als volgt omschreven (Cross-Jones, 1968: 94): ‘A
man who, in order to escape death from hunger kills another for the purpose of eating
his flesh, is guilty of murder, although, at the time of the act, he is in such
circumstances that he believes, and has reasonable grounds for believing, that it
affords the only chance of saving his life.’
Hun werd in eerste instantie de doodstraf opgelegd, maar deze werd acht dagen
later na een gratieverzoek omgezet in een gevangenisstraf van zes maanden. Naar
het oordeel van Brian Simpson (1984: 258) is de berechting van Dudley en Stephens
ongebruikelijk geweest, aangezien immers: ‘in the common law world, no other
maritime case involving killing to ensure
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survival has ever come to trial.’
2. Een Uruguyaans vliegtuig dat met een rugby-ploeg on een aantal van
haar aanhangers van Montevideo (Uruguay) op weg was naar Santiago (Chili),
stortte op 13 oktober 1972 neer in het Andesgebergte. Van de 45 inzittenden bleken
bij redding ruim tien weken later nog 16 in leven te zijn. Tot grote onsteltenis van
het publiek onthulden de overlevenden dat zij slechts in leven hadden kunnen blijven
door het vlees te eten van hun overleden metgezellen.
Van deze gebeurtenis is een gedramatiseerde reconstructie verschenen van de hand
van Read in 1974.
3. Een Taiwanese mijnwerker, genaamd Tsjou Tsjoeng-loe, die vier dagen lang in
een ingestorte mijn had vastgezeten, verklaarde na zijn redding zich in leven te hebben
gehouden ‘door het vlees van een overleden collega te eten’. (Het Parool, 10 dec.
1984).
Van dit geval zijn geen nadere bijzonderheden bekend.
4. In 1981 schoot de Japanner Issei Sagawa zijn vriendin, de Nederlandse
Reneé Hartevelt, dood op zijn kamer in Parijs. Nadat hij het lichaam met een
electrisch mes in stukken had gesneden, begon hij bepaalde delen daarvan op te eten.
Hij werd gearresteerd maar door een Parijse rechtbank met-toerekeningsvatbaar
verklaard en in 1984 aan zijn land uitgeleverd. Daar is hij korte tijd nog opgenomen
geweest in een psychiatrische inrichting. In zijn boek In the Fog kwalificeert hij zijn
daad als een ‘act of love’. (Buruma, 1985: 81).

Commentaar
De eerste drie van de vier hierboven beschreven gevallen kunnen aangeduid worden
als voorbeelden van overlevingskannibalisme, die zich hebben af gespeeld binnen
de eigen etnische groep. Als zodanig is er ook aanleiding om te spreken van
endokannibalisme. Het laatste geval betreffende Sagawa, de z.g. Kannibaal van het
Bois de Boulogne, kan gerekend worden tot het erotisch-pathologisch kannibalisme2.
Aangezien het slachtoffer tot een andere etnische groep behoort, kan dit geval tevens
ingedeeld worden bij het exokannibalisme. In het bijzonder heeft dit laatste facet in
niet geringe mate bijgedragen tot de immens grote populariteit van de dader in Japan.

Kannibalisme en recht
De vraag of kannibalisme relevant is voor het recht, is niet moeilijk te beantwoorden.
Het (op-)eten van een medemens is op één uitzondering na, waarover later meer, in
de meeste wetboeken van strafrecht niet opgenomen als een feit waarop straf staat.
In dit geval dient wel gewezen te worden op bepaalde handelingen met een lijk
die verboden zijn en die dus een strafbaar feit opleveren: men zie hiervoor art. 150
Ned.W.v.Str. (art. 200 Sur.W.v.Str.) dat onder meer strafbaar stelt degene ‘die
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opzettelijk en wederrechtelijk een lijk.....wegneemt.....of (een) weggenomen lijk
verplaatst of vervoert.....’.
Het enige land ter wereld waar kannibalisme een strafbaar feit oplevert, is de
republiek Zaïre. In het Wetboek van Strafrecht van dit land is in art. 62 het volgende
bepaald:
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‘Sans préjudice á l'application des peines frappant l'assinat ou le meurtre,
sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende
de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura
provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie, y aura participé, ou aura
trouvé en possession de chair destinée à des actes d'anthropophagie.’
De bedoelingen van de wetgever met deze bepaling zijn duidelijk. Strafbaar is hij
die daden van kannibalisme heeft uitgetokt of voorbereid en daaraan heeft
deelgenomen of in het bezit is van mensenvlees bestemd voor daden van kannibalisme.
Het betreft hier een zelfstandig delict waarop een gevangenisstraf is gesteld van zes
maanden tot drie jaar en een boete van 100 tot 1.000 zaïrese munteenheden dan wel
één dier straffen. Voorts wordt deze straf opgelegd boven de straf voor het ombrengen
van het slachtoffer, moord of doodslag, in geval de dader beide feiten heeft gepleegd.

De zaak van Semire
De slavin Semire van de plantage Nieuwstar, die in Afrika was geboren, werd geschat
op dertig jaar. Uit grote onvrede met haar gezondheidstoestand - zij leed aan een
chronische huidkwaal - vatte zij het plan op om het kind van een mede-slaaf te doden
en op te eten. Kennelijk verwachtte zij hierdoor het herstel van haar gezondheid te
kunnen bevorderen.
Op grond van het voorgaande kan dit geval van menseneterij aangeduid worden
als de curatieve vorm van pathologisch endokannibalisme.3 De verklaring van Semire
dat zij eveneens behoefte had gehad aan een ‘dierlijke’ bijspijs (switi moffo) geeft
aan haar daad mede een ‘gastronomische’ dimensie.4
Belangwekkend is de overweging van het Hof dat Semire was ‘eene negerin
behorende tot de stam der Demacoecoe, welke zich meer aan het eten van
menschenvleesch schuldig maken,...’ Aangezien er over de Demacoecoes niet veel
bekend is, dringen zich hier enkele pertinente vragen op, zoals:
- op welke wijze is het Hof aan deze wetenschap gekomen?
- waar en wanneer hebben zich die meerdere gevallen voorgedaan?
- om welke vormen van kannibalisme gaat het bij deze stam?
Als Van Lier gelijk zou hebben met zijn learned guess dat de Demacoecoes een
stam zijn uit de Congo5, dan zou dat feit al zeker genoeg aanleiding geven een direct
verband te leggen met het wettelijk verbod op kannibalisme in Zaïre, zoals hierboven
geciteerd. Voor het identificeren van de Demacoecoes blijven ook andere opties met
een verschillend aanknopingspunt een belangrijke rol spelen. Zo zouden volgens
Villeneuve (1973: 37) de Dahomeërs, Ashanti's en Gabonezen de voorkeur geven
aan (het eten van) jonge meisjes. Aangezien bananen in smaak mensenvlees het
meest zouden benaderen, werden bij de Nigerianen de jonge slachtoffers uitsluitend
met deze vrucht vetgemest. (Villeneuve o.c., 38).
De uitkomst van het proces dat gevoerd werd onder vigeur van het oud-hollandse
strafrecht hoeft geen verbazing te wekken. Het arrest zou met anders geluid hebben
indien de berechtiging had plaatsgevonden naar ander recht zoals de Code Pénal die
pas op 1 mei 1869 in de kolonie werd ingevoerd.
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Opmerkelijk maar niet uitzonderlijk was de wijze waarop de straf werd voltrokken.
De vrouw werd eerst gewurgd aan een speciaal daartoe opgerichte paal, waarna het
hoofd werd afgehouwen en op de paal geplaatst, terwijl het lichaam onder de paal
werd begraven, een procedure zoals door het Hof bepaald.
Dit arrest was het laatste van het Hof waarbij de doodstraf werd uit-
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gesproken tegen een vrouwelijke verdachte en tevens het laatste dat door middel van
wurging ten uitvoer werd gelegd. De latere doodvonnissen die alle betrekking hadden
op mannelijke daders, werden geëxecuteerd door ophanging. Van het arrest is de
tekst in zijn geheel met een kort inleidend woord afgedrukt in de Surinaamsche
Courant van 25 juni 1837 en werd letterlijk overgenomen door de Curacaosche
Courant van 15 juli 1837.
Welke indruk deze zaak op de plaatselijke bevolking heeft gemaakt, is niet direct
te achterhalen, aangezien er in de nieuwsbladen verder niet over werd geschreven.
De Surinaamsche Courant heeft zich nog gewaagd aan dit redactionele commentaar
met een opmerkelijk laconiek en afstandelijk karakter, dat overigens met in de
Curacaosche Courant was opgenomen:
‘En zoo heeft dan Paramaribo's bevolking ja, met leedwezen op gisteren
morgen aanschouwd de uitvoering van een vonnis hetwelk elk weldenkende
met droefenis vervuld heeft, daar hij geen behagen kan scheppen in het
smadelijk sterven van zijnen naaste; - maar ook aan den anderen kant het
voorregt gevoelt en waardeert dat zij aan wien het zwaard der geregticheid
aanvertrouwd is, in haar belang hetzelve rein en onbesmet weten te
bewaren’.

Slot
Het kannibalisme van Semire zal in de Surinaamse geschiedenis geboekstaafd blijven
als de wanhoopsdaad van een zieke die haar genezing zocht in het ombrengen van
een medemens en het eten van het lichaam van haar slachtoffer. Van het arrest zal
er door deze merkwaardige achtergrond van de zaak met gemakkelijk een tweede
gevonden kunnen worden in de nederlandstalige jurisprudentie.
IN NAAM DES KONINGS.
ARREST
inzake van
het Publiek Ministerie
Eischer ter eenre
Op ende jegens
De Slavin SEMIRE, behoorende aan de Plantage Nieuwstar, beklaagde
en gearresteerde ter andere zijde.
HET GEREGTSHOF TE SURINAME,
Gezien den eisch en conclussie door het Publiek Ministerie in deze gedaan en
genomen, met de stukken daarby overgelegd.
Overwegende dat by geregtelyk onderzoek door de beklaagde en gearresteerde is
erkend en beleden:
Dat zy bekl. en gearr. op Maandag den 15 Mei dezes jaars, zeker Negermeisje
Davina der Plant. Nieuwstar, oud naar gissing zes jaren, binnen haar negerhuis heeft
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geroepen op een oogenblik dat dit kind daar voorby ging naar het op die zelfde hoogte
gelegen negerhuis van dat effect, waarin hetzelve sedert den dood van deszelfs
moeder, met haren broeder zekeren negerjongen Prins aldaar woonde;
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dat de bekl. en gearr. dit kind zoodra hetzelve binnen haar negerhuis was, op hare
kniën gelegd en met beide hare handen de keel van hetzelve zoo lang heeft digtgedrukt
of geknepen, tot dat het kind Davina was gestikt; dat zy bekl. en gearr. het vermoorde
kind daarop dadelyk met een klein mesie aan stukken gesneden en de deelen van het
lyk in eenen baskiet of mand naast hare slaapplaats nedergezet, en daarin tot den
volgenden morgen van Dingsdag den 16den Mei l.l. bewaard heeft;
dat zy bekl. en gearr. op den gezegden morgen van Dingsdag den 16den Mei l.l.
deze ligchaamsdeelen op twee verschillende plaatsen onder de vloerplanken van haar
negerhuis en wel in diervoege geborgen heeft, dat het hoofd zich met eenige andere
stukken afgezonderd en dieper onder dien vloer in een kuil bevond, ten einde zoo
als de bekl. en gearr. zich uitdrukt geene oogen het hoofd zien zouden;
dat de bekl. en gearr. in den avond van Maandag den 15den op Dmgsdag den
16den en Woensdag den 17den Mei l.l. met de Slavin Toetoeba derzelfde Plantaadje,
en met haar bekl. en gearr. in hetzelfde negerhuis wonende, van het vleesch van het
vermoorde Kind Davina met banannen gekookt heeft gegeten, zynde daartoe volgens
opgave der bekl. en gearr. een stuk uit de lendenen, het hart, en lever en de long
gebezigd, zonder dat echter zy bekl. en gearr. aan de slavin Toetoeba welke by het
plegen van den moord aan het kind Davina, in de gronden der Plant. onder den
bastiaan Johannes van dat effect werkzaam was, iets van deze hare vreesselyke
misdaad medegedeeld of later opgegeven zoude hebben, welk vleesch zy bekl. en
gearr. aan haar Toetoeba zoude hebben voorgezet;
dat zy bekl. en gearr. het kind Davina eensdeels heeft vermoord uit wrevel wegens
haar ziekelyken toestand, en anderdeels om te voldoen aan haren lust naar
zoogenaamde switie moffo;
dat zy bekl. en gearr. intusschen zeer goed wist geen menschen vleesch te mogen
eten, en by het besef van eene hoogst strafbare daad te hebben gedaan, daarover
berouw te gevoelen; zynde door de bekl. en gearr. by de confessie van alle de
voorgeschreven daadzaken en byzonderheden, tevens in judicio nog een vrieschbonten
jurkje, een mes, baskiet en ijzeren pot voor dezelfde voorwerpen herkend welke in
haar negerhuis zyn gevonden en met den door haar bekl. en gearr. gepleegden moord
in verband staan, vermits het vermoord Kind Davina dat jurkje of japonnetje in de
hand had, toen hetzelve voor het laatst binnen het negerhuis der bekl. en gearr. is
gekomen, al verder het vermoorde Kind door de bekl. en gearr. met het bedoelde
mes in stukken is gesneden, voorts in de gezegde baskiet de deelen van het lyk het
eerst zyn geborgen en eindelyk in den vermelden ijzeren pot by herhaling door de
bekl. en gearr. vleesch van het vermoorde Kind Davina is gekookt.
Overwegende dat daarenboven uit de in deze ingewonnen informatien op de meest
voldoende wyze is gebleken:
Dat het vermoorde kind Davina sedert maandag den 15 Mei l.l. verdwenen zijnde,
niet alleen de broeder van dat kind, zynde de vroeger genoemde neger Prins, op den
avond van dien dag aan verschillende negerhuizen en daaronder aan dat van de bekl.
en gearr. naar zyn zusje is gaan hooren, wanneer de bekl. en gearr. aan den slaaf
Prins heeft verklaard dat zy Davina met had gezien, noch wist waar dat kind was,
terwyl daarenboven op last van den mede-eigenaar en administrateur der Plant.
Nieuwstar, de volgende dagen alle moeite is aangewend om eenig spoor van het
vermiste kind te ontdekken;
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dat de bekl. en gearr. welke sedert eenige jaren aan ongeneeselyk geachte zeereu
laboreerde, op donderdag den 18 Mei l.l. met andere aan zoodanig kwaal lydende
slavinnen, op last van voormelden eigenaar en administrateur, naar het ziekenhuis
der Plant. overgebragt zynde, ten einde aldaar aan een
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onderzoek te worden onderworpen, in hoe verre zeker uit Europa aangebragt middel
tot genezing der bedoelde zeeren zoude kunnen worden aangewend door een
misverstand is veroorzaakt dat zy bekl. en gearr., terwyl de andere slavinnen reeds
naar hare negerhuizen waren terug gebragt, aldaar is achtergebleven, niettegenstaande
zy bekl. en gearr. volgens de meenmg van den mede-eigenaar en administrateur ook,
na het bewerkstelligd onderzoek, door den dres-neger naar haar negerhuis had moeten
worden terug gevoerd; dat zy bekl. en gearr. door dit haar terug blyven in het
ziekenhuis in het denkbeeld geraakt zynde, dat zy aldaar eenigen tyd zoude moeten
blyven, aan de met haar hetzelfde negerhuis bewonende slavin Toetoeba, heeft
verzocht om hare slaapkussens uit het negerhuis naar het ziekenhuis over te brengen;
dat de slavin Toetoeba aan dat verzoek voldoende, by het opnemen der kussens
eene zeer bedorven lucht hebbende bespeurd, den volgenden morgen van vrydag den
19 Mei l.l. vroegtydig, toen zy Toetoeba van het zoogenaamde spel, uit den molen
kwam, onderzoek naar de oorzaak van dien stank gedaan en toen by het opligten van
een paar vloerplanken een handje van een kind en andere ligchaams deelen ontdekt
heeft;
dat Toetoeba daarop dadelyk volgens hare verklaring de overtuiging heeft verkregen
dat het kind Davina, door de bekl. en gearr. was vermoord, en dat deze als eene
negerin behoorende tot de stam der DEMACOECOE, welke zich meer aan het eten
van menschen vleesch schuldig maken, ook den moord had gepleegd om het vleesch
van het vermoorde kind op te eten;
dat dezelve Toetoeba zich dadelyk, zynde het toen ongeveer 7 uren in den
morgenstond, tot den bastiaan Johannes destyds reeds in de gronden der Plant.,
begeven en dien mededeeling van hare vreesselyke ontdekking gedaan heeft;
dat de bastiaan Johannes onmiddelyk met de slavin Toetoeba huiswaarts gekeerd,
en den directeur der Plant. Nieuwstar, hiervan kennis heeft gegeven, ten gevolge
waarvan eerst door hem directeur in byzyn van daartoe geroepen slaven, in het
negerhuis der slavinnen SEMIRE thans bekl. en gearr. en Toeotoeba onder de
vloerplanken twee armpjes, twee ribstukken, twee dystukken, twee voetjes en een
stuk van de ruggegraad zyn gevonden, alle welke deelen volgens opgave van
denzelven directeur wit waren en den schyn hadden van eenigszins op het vuur te
zyn geweest;
dat weinig tyd later door den gemelden directeur by eene tweede visitatie in het
bedoeld negerhuis, waarby de directeur der Plant. De Goede Vrede tegenwoordig
was, een handje van een kind in de nabyheid van dat negerhuis onder eenen
banannenboom heeft ontdekt, zonder dat genoegzaam is gebleken of hetzelve aldaar
toevallig gekomen dan wel opzettelyk daaronder gebragt was;
dat inmiddels de op Plant. De Drie Gebroeders zich bevindende mede-eigenaar
en administrateur der beide effecten van deze aan het licht gebragte daadzaken
onderrigt, weldra op de Plant. Nieuwstar gekomen, de reeds geschouwde
ligchaamsdeelen met de genoemde directeuren en den directeur der plant. de Drie
Gebroeders nader opgenomen en vervolgens de bekl. en gearr. in het ziekenhuis heeft
ondervraagd, met dat gevolg, dat de bekl. en gearr. welke zich destyds hield als of
zy niet goed spreken konde, door zeer verstaanbare teekenen, gebaarden en geluid,
niet alleen den moord aan het kind Davina heeft, erkend, en tevens beleden dat zy
met de slavin Toetoeba van het vleesch van dat kind had gegeten, maar tevens de
plaats in haar negerhuis heeft aangewezen alwaar dieper onder den vloer in eenen
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daartoe door de bekl. en gearr. gemaakten kuil eenige ingewanden, een stuk van een
bil en het hoofdje van het kind waren begraven, welk hoofdje, zoo door den
mede-directeur van het effect en door den aldaar wonende directeur, als door de
daarby tegenwoordig zynde slaven der plant. dadelyk is
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herkend voor dat van het sedert Maandag den 15den Mei dezesjaars vermist kind
Davina; zijnde overigens by dit laatste onderzoek nog in den vroeger vermelden
yzeren pot, het water gevonden, waarin door de bekl. en gearr. volgens hare erkentenis,
vleesch van het vermoord kind, was gekookt, blykbaar uit de vetachtige bestanddeelen
welke zich op dit water bevonden. Overwegende dat alzoo regtens voldoende is
bewezen dat zy bekl. en gearr. het meergezegd neger-kind Davina in koelen bloede
van kant gemaakt, het lykje aan stukken gesneden en van het vleesch van dit kind
meermalen gegeten heeft, en dat zy bekl. en gearr. mitsdien schuldig staal aan de
misdaad van wreedaardigen moord, opgevolgd door yzingwekkende omstandigheden.
Overwegende dat zoo volgens de oudste en algemeene strafwetten, als meer
bepaaldelyk naar de stellige voorschriften van het beschreven en oud Hollandsch
strafregt, de kapitale straf tegen de misdaad van moord is gestatueerd.
Overwegende dat deze straf niet alleen om den hier in koelen bloede en ter
voldoening aan zekeren wrevel gepleegden moord, maar ook uithoofde der opgevolgde
afgryselyke omstandigheden tot een afschrik van de misdaad in het algemeen en
meer byzonder van zoodanig ontzettend misdryf by andere negers van denzelfden
stam binnen deze volksplanting, zoo exemplair mogelyk, behoort te worden gemaakt.
Overwegende dat wel verre dat hiet metigerende omstandigheden voorhanden
zyn, in tegendeel nog ten laste der bekl. en gearr. by het geregtelyk onderzoek is
gebleken dat zy reeds lang vóór deze hare misdaad van eenen kwaadaardigen zin op
de plant. Nieuwstar heeft doen blyken en uit dien hoofde aldaar straf heeft ondergaan.
Overwegende derhalve dat hier alle termen aanwezig zyn om de misdaad der bekl.
en gearr. met den vereischten nadruk te straffen.
Gelet op de Publicatien van 5/6 December 1828, Gouvernements-blad van dat jaar
sub no. 22 en van 12 maart/1 April 1836, Gouvernements-blad sub no. 6.
REGTDOENDE by arrest in extra ordinair proces op confessie en mitsdien
by uitspraak in het hoogste ressort.
Veroordeelt de bekl. en gearr., zynde de slavin Semire, behoorende aan de plant.
Nieuwstar, geboren in Afrika, naar gissing ruim 30 jaren oud, ter zake voorschreven,
om te worden gebragt ter plaatse alwaar criminele straffen aan personen van den
slavenstand worden voltrokken, ten einde aldaar aan eenen daartoe op te rigten paal
met den koorde te worden geworgd dat er de dood navolge; gestorven zynde, het
hoofd afgehouwen en te dier plaatse op een paal geplaatst en het ligchaam onder de
galg begraven te worden.
Zullende de kosten van den processe gebragt worden, ten laste van het Koloniale
Bestuur.
Ontzegt aan den eischer zynen verderen of anderen eisch en conclusie op ende
jegens de bekl. en gearr. gedaan en genomen.
Gelast dat van dit arrest de gewone aanplakking zal geschieden.
Aldus gewezen te Paramaribo by de Heeren Mr. H.R. HAYUNGA, President; Mr.
P. FIERS SMEDING, Mr. C.A. MARCHANT, Mr. J.H. DE FRIDERICI, F.P.
PENARD, J.D. DE MEINERTZHAGEN en Mr. J.F.J. BRUNINGS, Leden van den
voorm. Hove, den 16 Juny 1837 en gepronuntieerd den 21 daaraan volgende.
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Verklarende lijst
banannen

: de zg. kook- of bakbananen die niet
rauw genuttigd kunnen worden.

baskiet

: mand of korf van riet.

dresneger

: in den slaventijd werd zoo de slaaf
genoemd, die in de plantage-hospitalen
met de verzorging der zieken belast was,
na eenige jaren bij een chirurgijn in de
leer te zijn geweest.
(Enc.NW-I, 275)

effect

: betekent in Suriname ook plantage.
(Enc.NW-I, 279)

negerhuis

: (nengr'oso): kleine erfwoning dienende
als verblijf der slaven.
(Woordenlijst, 61)

spel

: (speri): in den slaventijd werd het woord
gebruikt in de zin van wachtbeurt,
waakbeurt, hetzij in het huis van den
meester, hetzij op de plantages, in de
fabriek, enz.
(Enc. NW-I, 645)

switi moffo

: (switmofo): dierlijke bijspijs.
(Woordenlijst, 70)

Enc.NW-I

: Encyclopaedie van Nederlandsch
West-Indië, onder red. van dr. H.D.
Benjamins en Joh. F. Snelleman.
's-Gravenhage/Leiden, Nijhoff. Herdruk
1981. Amsterdam, Emmeringh.

Woordenlijst

: Woordenlijst
Sranan/Nederlands/English. Tweede
uitgave. 1980. Paramaribo, Vaco.
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Eindnoten:
1 De discussie over het kannibalisme als instituut is nog in volle gang. Vergelijk hierover o.m.
Myers (1984), Zwier (1987) en Bader (1988).
2 Het begrip pathologisch kannibalisme onderverdeeld in een curatieve en erotische vorm is
ontleend aan Roland Villeneuve (1973).
3 Zie hierboven bij noot 2.
4 Brian Simpson (o.c., 112/113) vermeldt met instemming dat W. Arens in diens The Man Eating
Myth de draak steekt met het systeem dat een onderscheid maakt in gastronomisch kannibalisme
en overlevingskannibalisme met een dwarsdeling in endo-, exo- en autokannibalisme. ‘From
this scheme arise such bizarre and comical concepts as “gastronomic endo-cannibalism”’, zo
besluit Brian Simpson zijn commentaar op de gehanteerde terminologie.
5 Het is niet duidelijke wie de Demacoucous zijn die ook Damakoekoe's of Demakoekoes worden
genoemd. (Van Lier 1949, 122).
Zij zijn ‘Volgens Lichtveld de Dama's aan de linkeroever van de Bénoée. (Van Lier, o.c., 122).’
De Bénoée is de Benue(-rivier) in Nigeria. Wooding noemt ze Demakoekoe of Domakoekoe
en geeft de volgende verklaring: ‘Waarschijnlijk zijn het leden uit diverse stammen die door
Makoko of koning der Anziko stam aan de Europeanen werden (door) verkocht. (1972, 49).
Tenslotte nog Van Lier zelf hierover: ‘Ik denk eerder aan een stam uit de Congo.’ (o.c., 122/123).
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Taalbeleid en taalemancipatie in Suriname sinds het Statuut(1954)*
Lila Gobardhan
I. Inleiding
Spreken over taalbeleid en taalemancipatie in Suriname houdt in dat eerst aangegeven
moet worden welke talen er in ons land gesproken worden.
De Encyclopedie van Suriname (1977) brengt de hier besproken talen onder in
vier groepen, te weten Indiaanse, Creolen-, Aziatische en andere talen. Tot de
Indianentalen worden gerekend de Caraïbse, Arowakse en Warrause talen.
Creolentalen zin via pidgins (contacttalen) de moedertalen geworden van grote
groepen mensen. Hiertoe rekent men het Sranan en de talen die gesproken worden
door onze boslandcreolen (Ndjuka, Paramaccaans, Boni, Saramaccaans, Matawi).
Tot de Aziatische worden gerekend het Hindi, het Sarnami-Hindostani, het Javaans
en het Chinees (Hakka). Het Nederlands en het Libanees behoren tot de vierde groep.
Tot zover de encyclopedie.
Er is aanleiding deze opsomming nog uit te breiden, en wel met de talen van de
zogenaamde ‘gastarbeiders’. Het betreft enkele tienduizenden Guyanezen, die hun
variant van het West Indies Standard (WIS) spreken en Haïtianen, sprekers van het
Haïtiaans, van wie de aantallen niet aan te geven zijn, omdat het in deze vaak gaat
om illegale gastarbeiders.
Taalbeleid heeft meestal twee aspecten die elkaar wederzijds beïnvloeden. Het
eerste aspect betreft het beleid t.a.v. de officiële taal, in dit geval het Nederlands; het
tweede aspect betreft het beleid t.a.v. de zogenaamde moedertalen. In de Surinaamse
context is het niet juist deze moedertalen ‘minderheidstalen’ te noemen, omdat van
sommige talen de aantallen sprekers groot zijn, met name voor het Sranan, het Sarnami
en het Surinaams-Javaans. De waardering voor de hier genoemde moedertalen is
jammer genoeg niet altijd even groot, omdat bij groepen in de samenleving nog altijd
de opvatting heerst dat goede beheersing van deze talen niet bijdraagt tot
maatschappelijk succes. Deze houding zet andere groepen en personen aan tot
activiteiten die moeten leiden tot een grotere waardering van deze talen. Dit proces
kunnen we omschrijven als taalemancipatie.
In het nu volgende gedeelte zal ik het hebben over het taalbeleid, daarna over de
taalemancipatie van het Nederlands, het Sranan, het Sarnami en het
Surinaams-Javaans. De keuze is op deze moedertalen gevallen, omdat ze de grootste
aantallen taalgebruikers kennen. Het accent ligt op de periode vanaf 1954, het jaar
van de inwerkingtreding van het Statuut. Op papier kreeg Suriname toen autonomie
in 's lands zaken en werd een partner, gelijkwaardig aan Nederland. In de praktijk
echter bepaalde Neder-
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land het buitenlands beleid en had het veto-recht in zaken waar het zich niet mee kon
verenigen. Het jaar dat de onafhankelijkheid bracht, veranderde deze situatie; bij
mijn indeling gebruik ik 1975 om de periodisering in twee delen aan te geven.

2. Taalbeleid
Sprekend over taalbeleid kunnen we twee soorten taalbeleid onderscheiden: een
beleid gericht op assimilatie en een beleid gericht op associatie. We spreken van een
assimilatiebeleid als de taal van de machthebber als enige belangrijke wordt erkend
of als de inheemse elite in een multilinguale samenleving de taalkeuze bepaalt (meestal
een westerse taal) en alle andere talen systematisch onderdrukt. Het laatste kan
uiteindelijk leiden tot het verdringen. van andere talen. Landen als Frankrijk, Spanje,
Portugal hebben met meer of minder succes een assimilatiepolitiek gevoerd in hun
voormalige koloniën. Bij een associatief beleid erkent de koloniale overheid naast
de eigen ook de inheemse talen. Deze taalpolitiek voerde Engeland in haar koloniën
en in zekere zin ook Nederland in Indonesië (zie bijvoorbeeld Karsten 1987: 138).
Als we kijken naar het taalbeleid dat in Suriname gevoerd is, dan zien we dat het
de onderdrukten tijdens de slavernij niet toegestaan was de taal van de koloniale
meesters te leren. We zouden dit onthoudingspolitiek kunnen noemen. Vanaf 1844
echter (Ferrier 1950) mogen de slaven wel leren lezen, daar de slavenmeesters van
oordeel waren dat kennis van de bijbel de instandhouding van het systeem van
slavernij ten goede zou komen. Deze politiek wordt in 1876 gewijzigd. De
onderdrukten worden dan d.m.v. de leerplicht gedwongen het Nederlands te leren.
Vanaf dat moment voert Nederland in Suriname dus een assimilatiepolitiek. De
doelstelling van het onderwijs in Suriname is volgens de Minister van Koloniën in
1928 (Van Lier 1977: 143) dat alle rassen samensmelten tot een Nederlandse taalen cultuurgemeenschap (zie ook Eersel 1987).
Deze assimilatiepolitiek wordt tot 1954 gevoerd en betekent het begin van de
vernederlandsing van de samenleving. Er was bij de koloniale overheerser, die zijn
eigen taal als enige belangrijke erkende, niet alleen sprake van een gevoel van
superioriteit van de eigen taal en cultuur, maar ook van een praktisch doel. Een volk
dat men aan zich bindt door het opleggen van de eigen taal en cultuur, kan men
immers het beste manipuleren. Dit verschijnsel noemt men cultureel colonialisme
(Koefoed, 1983) of taalimperialisme (Pietersen, 1976). Tegen het eind van de 19e
eeuw zijn er voor Hindostanen en Javaanse immigranten wel voor korte duur aparte
schelen opgericht, de z.g. koelie- en dessascholen, waarbij instructietalen uit de
landen van herkomst werden gebruikt.
Vanaf 1954 bepalen dus Surinamers het beleid. Wat zien we dan gebeuren?
De verordening van 8 december 1876 waarbij de leerplicht werd ingevoerd en het
Nederlands de voertaal werd bij het onderwijs, is nog steeds van kracht. Bij besluit
in 1954 is het Nederlands bovendien de enige landstaal. Volgens Hellinga (1955),
die in 1949 het eerste grote taalonderzoek in Suriname deed, werd de taalsituatie
bepaald dour een prominent Nederlands sprekende groep bestaande uit Creolen. Deze
heeft het officiële standpunt van het voormalige koloniale gouvernement overgenomen
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Wel (z.j.) stelt dat toen in Paramaribo het heilige vuur van het Neder-
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landse leefde, dat hoofdzakelijk de kleurlingen verteerde. Zij gaven de toon aan en
bepaalden dat het Nederlands de nationale taal werd, want het was de taal van de
maatschappelijke vooruitgang. De vernederlandsing van de samenleving werd met
vaste tred voortgezet.
Bij het beschouwen van het taalbeleid moeten we de kanalen waarlangs de
vernederlandsing verloopt, er uit lichten. Deze zijn het onderwijs en het cultuurbeleid.
Tijdens het Statuut werd het totale cultuurbeleid bepaald door de Stichting Culturele
Samenwerking (Sticusa).

Taalbeleid in het onderwijs
In het onderwijs is het hele beleid erop gericht de school en daarmee de samenleving
Nederlands sprekend te maken. Belangrijke figuren zijn in dit verband de verschillende
ministers van Onderwijs, die soms expliciet hebben verwoord dat Suriname binnen
enkele generaties een Nederlands sprekende gemeenschap moest zijn
(Gobardhan-Rambocus, 1988: 45).
Een andere toonaangevende figuur in deze materie, eerst als direkteur van
Onderwijs en later als minister-president van Suriname (1955-1958) is Johan Ferrier.
Hij meende dat bij de opzet van een onderwijsstelsel voor Suriname (Ferrier, 1950)
een voertaal gekozen moest worden uit de vele talen. Dat moest dan de taal zijn met
het grootste sociale prestige van dat moment en dat was het Nederlands, de cultuurtaal.
De moedertalen mochten volgens hem ook geen voertaal zijn op school vanwege de
geringe om vang van de groepen. Hellinga (1955) meende dat de opvang wel in de
moedertalen kon geschieden, waarna het Nederlands als medium van instrutie gebruikt
kon werden. Deze aanpak zou moeten leiden tot betere onderwijsresultaten.
Hellinga was ook een van de eersten, die gewag maakte van de Surinaamse variant
van het Nederlands, terwijl onze eigen elite daar niets van wilde horen. De opvattingen
van Hellinga achtte zij zo bedreigend, dat Hellinga later niet meer betrokken werd
bij taalonderzoek in Suriname. Een en ander is af te leiden uit de notulen van de
Stichting Taalonderzoek Suriname. In de notulen van de bespreking tussen de minister
en het bestuur van de Stichting Taalonderzoek Suriname, gehouden op 20 november
1961, staat te lezen dat de minister op een vraag of er contact opgenomen zou worden
met het Taalbureau van de Universiteit van Amsterdam, het volgende antwoordde:
De minister antwoordt dat dit niet is geschied, omdat dit bureau onder
leiding stond van Prof. Hellinga, en deze, ten rechte of ten onrechte, het
odium draagt voorstander te zijn van een ‘Surinaams Nederlands’ dat de
minister verafschuwt. Een eventueel contact met dit Amsterdamse Bureau
wordt aan het inzicht van de stichting overgelaten. (Gobardhan-Rambocus,
1988: 40-41)
Ferrier (1950: 114), eveneens exponent van onze elite, meende dat Suriname door
het gebruik van de Nederlandse taal gevoegd moest worderi bij het ‘Nederlandse
taal- en cultuurgebied, warbij natuurlijk niet over het hoofd gezien mag worden, dat
het Nederlands, zoals het zich in de Surinaamse samenleving zal ontwikkelen een
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typisch Surinaamse structuur kan gaan vertonen. Bij deze opzet zal getracht moeten
worden te voorkomen, dat met het Nederlands in Suriname gebeurt, wat ten aanzien
van het Vlaams in België te constateren valt.’ Ferrier lichtte niet toe wat hij daarmee
be-
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doelde, maar het is wel duidelijk dat hij net als zovelen in zijn tijd streefde naar een
Europese norm zonder rekening te houden met de eigen Surinaamse geaardheid.
Deze opvatting is heel belangrijk voor de verdere ontwikkeling in de samenleving,
omdat Ferrier door zijn positie in teite de toon aangaf. Gedurende de volgende jaren
hebben alle beleidsmakers deze zienswijze gevolgd. Eerst in de zeventiger jaren gaf
onderwijsminister Venetiaan aan dat het Nederlands voorlopig wel de onderwijstaal
zou blijven, maar dat het als vreemde taal behandeld moest worden (Nota vreemde
talen in het onderwijs, Minov 1974). In die tijd ontstond er ook een tolerantere
houding t.o.v. het Surinaams-Nederlands en was het streven er niet meer op gericht
Europees Nederlands te teren.
Voor de vernederlandsing van de samenleving zijn de volgende feiten van belang.
Eerst de oprichting van de Opleidingsschool voor onderwijzeressen-A in 1952.
Ferrier (1950) meende dat er bij het onderwijs geen sprake was van een voertaalmaar van een didactisch probleem dat om een didactische oplossing vroeg. Veel
aandacht werd daarom besteed aan didactiek en methodiek. De kleuter moest
gedurende twee jaren op een speciale manier in contact gebracht worden met het
Nederlands, zodat daarna het onderwijs in die taal gevolgd kon worden. Hierom
moest er een opleidingsinstituut korren dat onderwijzeressen speciaal voor deze taak
zou kunnen opleiden. Dit instituut is dan ook tijdens Ferriers direkteurschap van
onderwijs verwezenlijkt.
Vervolgens drukten twee andere belangrijke gebeurtenissen hun stempel op het
beleid: het mulocongres in 1956 en het congres van taalleraren in 1963/64.
De positie van het Nederlands werd in 1956 niet ter discussie gesteld. De leerlingen
moesten ‘vlot, beschaafd sn zonder aarzeling’ de Nederlandse taal beheersen (Stencil
samenvattingen en inleidingen Mulo-congres, le dag). De leerkrachten zagen het
bovendien als hun taak de Nederlandse cultuur over te dragen. Van oriëntatie op de
eigen regio en van enig nationalisme was er absoluut geen sprake.
Op het congres van taalleraren in 1963 echter werd de positie van het Nederlands
wel ter discussie gesteld. De congresgangers meenden dat het standaard Nederlands
de norm moest olijven, maar daarnaast moest een aantal nader te bepalen ‘idiotismen’
in het taalgebruik worden toegelaten. (Met ‘idiotismen’ werd bedoeld: eigen vormen,
afwijkingen van de Nederlandse norm).
De Ziel (1964), bij u allen bekend als Trefossa, hield een pleidooi voor het
Surinaams-Nederlands, dat niet te veel mocht afwijken van het Europees Nederlands,
maar dat toch een uitdrukkingsmiddel moest worden voor Surinamers. Ook Fruin
(1964) was van oordeel dat er een normering moest komen voor het
Surinaams-Nederlands. Het congres deed de minister voorts de aanbeveling een
l.o.-akte Nederlands in te voeren. De bewindsman nam deze over.
Aan de vooravond van de onafhankelijkheid (1974) verscheen de Nota vreemde
talen in het onderwijs. Het ministerie gaf hierin de uitgangspunten aan voor het
taalbeleid in het onderwijs. Hoewel het Nederlands voor velen nog vreemd is en
onvoldoende beheerst wordt, aldus de nota, zal het nog lang de officiële taal blijven
en daarom zullen leerlingen zich moeten blijven inspannen om het te leren. Daarnaast
zou ook het Engels veel aandacht krijgen. Het ministerie bepaalde daarom dat
- het Nederlands zijn positie zou blijven behouden in het voorgezet onderwijs;
- het Engels begunstigd zou worden door waar mogelijk het aantal uren gelijk te
trekken met dat voor Nederlands;
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- Spaans een keuzevak werd;
- Frans, Duits en Portugees uit het schoolprogramma zouden verdwijnen. De
Surinaamse talen werden in deze nota bewust buiten beschouwing gelaten, omdat
de introductie daarvan ‘van een andere geaardheid en een ander kaliber’ was (1974:
12). Hoewel deze opmerking gemaakt werd, bepaalde de minister wel dat er
audio-visuele cursussen verzorgd moesten worden in de verschillende moedertalen.
Na 1975 kwam er verdere aandacht voor de moedertalen en de gevolgen van de
multilingualiteit voor het onderwijs in het Nederlands. In 1977 ging het project ‘Taal
en taalgedrag als funktie van de multilinguale Surinaamse samenleving’ van start.
De regering wenste hiermee inzicht te verkrijgen in de Surinaamse taalsituatie en de
taalsituatie in het onderwijs. De fondsen ter financiering werden verkregen uit de
Nederlandse hulpallocatie. In 1982 schortte de Nederlandse regering vanwege de
ons allen bekende gebeurtenissen de ontwikkelingssamenwerking op, waardoor de
financiële middelen wegvielen en het project een vervroegd einde kende zonder dat,
voor zover mij bekend, resultaten werden gepubliceerd.
Naast het hierboven genoemde was al voor 1975 een aanvang gemaakt met de
vernieuwing van de curricula voor de verschillende vakken die binnen het
basisonderwijs werden verzorgd. Bij het vak Nederlands werd niet meer uitgegaan
van moedertaal-, maar van tweede-taal-onderwijs. Tegelijkertijd werd in 1981 een
afdeling Curriculumontwikkeling ingesteld, die alle curriculumaktiviteiten van het
ministerie moest coördineren.

Andere beleidsbepalingen van de overheid
In het voorgaande is de aandacht gericht op het taalbeleid in het onderwijs, maar
daarnaast ontplooide de overheid nog andere taalbeleidsaktiviteiten. In dit verband
kunnen genoemd worden een drietal commissies, die de overheid in de zestiger jaren
instelde en die haar advies moest uitbrengen m.b.t. taalkwesties, te weten:
- een Taalcommissie (1959) om het onderwijs in de Nederlandse taal kritisch te
bekijken en te formuleren;
- de Adviescommissie Nederlands en Surinaams (omstreeks 1962);
- Spellingscommissie Sranan-tongo (1960), die de voorlopige spellingsregels
vaststelde.
In 1959 werd voorafgaand aan deze spellingscommissie een Sranan-couplet
opgenomen in het volkslied. De beroering die dit teweeg bracht in de samenleving,
omdat het Sranan beschouwd werd als de taal van de Creolen en deze daad als een
bevoorrechting van deze groep gezien werd, wordt beschreven in Essed-Fruin (1983).
Na deze beleidsaktiviteiten is er weinig belangstelling meer voor de moedertalen.
Omstreeks 1975 komt die weer door het opkomend nationalisme. De minister van
Onderwijs laat audio-visuele cursussen verzorgen in het Sranan en het Sarnami. Eerst
in 1984 worden spellingscommissies benoemd voor het Sranan en het Sarnami en
in 1986 voor het Surinaams-Javaans en het Karaïbs. De spelling van de
laatstgenoemde taal is niet bekrachtigd, de overige wel. De besluiten zijn verschenen
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in het Staatsblad van juli en augustus 1986. De overheid heeft daarna verder weinig
gedaan om de vastgestelde spellingen te propageren. Een algemeen uitgangspunt
voor het beleid was dat het voor een overzichtelijke taalpolitiek noodzakelijk was
de standaardisatie van de Surinaamse talen gefaseerd te doen plaats vinden. Echter,
na 1986 zijn er geen activiteiten meer in die richting ontwikkeld.
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Het Summer Institute of Linguistics (SIL)
Een stuk taalbeleid werd gevoerd door de overeenkomst in 1966 met het SIL. Hierin
was opgenomen dat het SIL onderzoek zou doen naar de inheemse talen en dat de
overheid faciliteiten zou verschaffen, hetgeen ook geschiedde. De overheid gaf een
stuk taalbeleid uit handen zonder er verder inzicht in te hebben, want tot 1975 was
het SIL de enige instantie die een alfabetisatieprogramma uitvoerde. Na 1975 nam
de overheid de alfabetisatie zelf ook ter hand, wat enige jaren daarna resulteerde in
een groots opgezette alfabetisatie-campagne Alfa '84, die vanwege verschillende
organisatorische oorzaken en regeringswisselingen niet het gewenste resultaat
opleverde.

De Sticusa
De Sticusa zouden we kunnen beschouwen als het intermedium waardoor tijdens het
Statuut de Nederlandse cultuur over ons heen gestort werd. Zij initiëerde en
financierde verschillende projecten m.b.t. het taalbeleid. Daaruit zal ik u noemen:
- Onderzoek naar de taalsituatie in Suriname van Hellinga en Pee in 1949. De
resultaten van dit onderzoek zijn onder meer vastgelegd in Language Problems in
Surinam (1955) en wezen op het falen van de taal- en onderwijspolitiek. De ideeën
van Hellinga, onder andere over het Surinaams-Nederlands, waren echter bedreigend
voor het taalbeleid, waarin het Algemeen Beschaafd Nederlands de hoogste prioriteit
had (zie Taalbeleid in het onderwijs). Daarnaast heeft de Sticusa taalonderzoek
gestimuleerd en voor publikatie gezorgd, zoals in het geval van de dissertaties van
Rens (1953), Voorhoeve (1953) en het doctoraalonderzoek van Voskuil (1952).
- Oprichting van de Stichting Volkslectuur in 1958, die nu nog alleen op papier
bestaat. Het is mij bekend dat de huidige minister het plan heeft opgevat deze te
reactiveren.
- Het Taalbureau (in 1962), dat als documentatie-, research- en studiecentrum zou
fungeren. Het Taalbureau heeft naar mijn oordeel geen wezenlijke bijdrage kunnen
leveren aan het taalbeleid. Omdat het zich voornamelijk bezighield met onderzoek
naar de moedertalen doorkruiste het het officiële beleid en werd als bedreigend
ervaren. In 1972, toen de overheid het bureau volledig moest financieren, werd het
opgeheven.

3. De strijd om de emancipatie van de moedertalen
Taalemancipatie draagt geen officieel karakter. Het gaat in deze om activiteiten van
groepen of individuen. Achtereenvolgens zal ik de emancipatie van het Nederlands,
het Sranan, het Sarnami en het Surinaams-Javaans bespreken.
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Omslag van een van de leesboeke die ten behoeve van het alfabetisatie-programma door het Ministerie
van Onderwijs, Volksontwikkeling en Cultuur zijn uitgegeven (MINOVC, afdeling Volwassenen
Educatie, 1986)
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Het Nederlands
Het Nederlands dat de functie van officiële taal had, werd niet binnen een beweging
gepropageerd, daar de elite haar mening gerespecteerd zag in het taalbeleid.
De eerste poging in literaire kringen tot een bewust hanteren van het
Surinaams-Nederlands doet Helman als hij in 1954 ‘Green Pastures’ van de
Amerikaanse schrijver Connelly bewerkt. Dit toneelstuk laat hij spelen in het
stads-creoolse milieu. Vele schrijvers na hem hanteren verschillende variëteiten van
het Surinaams-Nederlands, zoals Bea Vianen, Thea Doelwijt, Ruud Mungroo, Leo
Ferrier, Jozef Slagveer, Dobru, Edgar Cairo.

Het Sranan
De strijd om de emancipatie van de eigen talen is het hevigst gevoerd rond het Sranan.
Ik noem als exponenten Koenders, Bruma met Wie Eegie Sanie en literatoren, waarvan
Trefossa de eerste was.
Koenders, een gepensioneerd onderwijzer, streed tegen de cultuurpolitiek van de
koloniale overheid. Het uit Nederland geïmporteerde onderwijssysteem had volgens
hem ernstige taal- en cultuurproblemen geschapen. Zijn ideeën probeerde hij te
verspreiden via het maandblad Foetoe-boi, dat van 1946 tot en met 1956 verscheen
en waarin het Sranan het belangrijkste medium was.
De strijd van Koenders ontwikkelde zich langs drie lijnen:
- hij streed vóór de emancipatie van het Sranan. Hij deed dit door in deze taal
artikelen te schrijven over allerhande onderwerpen en er gedichten en liedjes in te
vertalen. Voorts schreef hij ook vele artikelen over de historische ontwikkeling, de
structuur en het lexicon van het Sranan onder de titel ‘Wie Tongo’. Hij toonde aan
dat het Sranan geen ‘broko-broko’ taaltje was, maar een taal met eigen regels
(Foetoe-boi mei 1954).
- In Foetoe-boi schreef hij ook vele artikelen, waarin hij kritiek uitte op het
onderwijssysteem. Ook had hij heel veel problemen met het feit dat Anne de Vries
(een kinderboekenschrijver) aangetrokken was om een leesmethode voor ons te
ontwikkelen (Ons eigen leesboek/Loes en mama), terwijl wij zulke capabele mensen
in ons midden hebben als Lou Lichtveld. Hij vond het laten overkomen van Hollanders
een geringschatting van onze zelf(juni 1954).
- Tegen de onderdrukking van de Creoolse cultuur streed hij en dit uitte zich o.a.
in de organisatie van een cultureel evenement ‘Sranan neti’ genaamd, waarin
verschillende aspekten van de Creoolse cultuur zoals zang, muziek, dans, eenakters
en tori werden gebracht. Hij stimuleerde daarnaast ook anderen tot culturele uitingen
met als medium het Sranan.
De invloed van Koenders is groot, met name op de vereniging Wie Eegie Sanie,
die waarschijnlijk haar naam aan zijn blad ontleend heeft.
Wie Eegie Sanie (WES) werd opgericht in 1960 in Nederland en verplaatste later
haar activiteiten naar Suriname. Zij richtte zich op behoud en veredeling van de
Surinaamse (lees Creoolse) cultuur en verzette zich tegen de wijze waarop
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Nederlandse/Westeuropese cultuur aan ons was opgedrongen. Zij ontplooide
initiatieven ter verspreiding van de kennis van de Creoolse cultuur en van het Sranan
en wenste dat het Sranan weer de instructietaal werd bij het onderwijs. De Sranan
neti van Koenders zette zij voort en zij kreeg van de overheid gedaan dat er nieuws
in het Sranan verzorgd werd
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via de AVROS, het enige radiostation dat Suriname toen rijk was. Toen WES daarna
ook politieke activiteiten ging ontplooien, distantieerden prominenten uit deze
beweging zich ervan.
Trefossa liet de gemeenschap zien dat het Sranan (net als elke andere taal) heel
geschikt is voor het verklanken van emoties. De bundel Trotji verschijnt in 1957 en
maakt veel los in de samenleving. Trefossa wordt beschouwd als ‘De Ziel’ van de
Surinaamse letterkunde. Daarna komt er een explosie van Surinaamse literatuur in
de verschillende Surinaamse talen en ook literaire tijdschriften verschijnen er. We
moeten hierbij denken aan Tongoni, Soela en Moetete. De taal in de literaire
tijdschriften is toch dominant het Nederlands. In de voetsporen van Trefossa zijn
getreden Johanna Schouten-Elsenhout en Michael Slory.

Het Sarnami en het Surinaams-Javaans
Ook het Sarnami kent een emancipatiebeweging. Als aanzet tot de emancipatie van
het Sarnami kan genoemd worden de publicatie van een spellingsvoorstel van Adhin
in 1964.
Voor 1975 is de waardering voor het Sarnami nog laag, alleen het volkstoneel met
schrijvers als Kallasingh, Raghobier, Kartaram en Ramkhelawan bloeit.
Emancipatie-activiteiten beginnen in Nederland, als een groep Surinaamse studenten
zich in 1978 in Leiden organiseert in het Sarnami collectief Jumpa Rajguru. De
belangrijkste linguist in dit verband is Marhé. De activiteiten in Suriname worden
voortgezet door de jongerenvereniging Nau Yuga, in 1985 een internationaal
Sarnami-seminar organiseert. Ook de culturele wekgroep Bhasa, die in 1983 begon
met een driemaandelijks tijdschrift is zeer actief geweest. Jammer genoeg is het
tijdschrift al meer dan een jaar geleden voor het laatst verschenen.
Emancipatorisch in de activiteiten van de Stichting Suriname Hindi Parishad (die
zich o.a. ten doel stelt de Hinditaal en -literatuur te verbreiden) is het feit dat zij sinds
kort ook Sarnamicursussen organiseert. Deze accentverschuiving geeft aan dat de
emancipatie van het Sarnami in volle gang is.
Het Surinaams-Javaans daarentegen kent geen beweging die deze taal propageert;
emancipatorische activiteiten bevinden zich in een beginstadium. Wel verschenen
er in 1983, 1984 en 1987 tijdschriften (Cikal (4x) en Riwayat), die artikelen bevatten
over de Javaanse taal en cultuur.
De stand van zaken is nu dat het Sranan en het Sarnami literaire publicaties kennen
en dat het Surinaams-Javaans slechts een enkele keer gehanteerd is in de literaire
communicatie. Het gebruik van het Sranan als linguafranca neemt steeds meer toe,
wat ook blijkt uit de keuze voor deze taal bij officiële berichtgeving en voorlichting,
zoals de programma's van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Er is
sprake van een discussie over het gebruik van het Sranan in hoge colleges van Staat;
een beslissing is vooralsnog niet genomen, hoewel incidenteel in De Nationale
Assemblee wel van deze taal gebruik gemaakt wordt. Emancipatorische activiteiten
worden voortgezet boor de in 1983 opgerichte ‘Sranan Akademiya’, die naast studie
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en verbreiding van de Creoolse cultuur de kennis van het Sranan wil vergroten. Op
dit moment verzorgt zij een Sranan-tongo-cursus via de STVS.
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4. Conclusie en aanbeveling
Als we terugkijken naar de periode van de autonomie, waarin Surinamers het beleid
bepalen, dan kunnen we concluderen dat vooral aan het begin van deze periode de
Surinamers zich inzetten om het Nederlands en daarmee de Nederlandse cultuur te
verbreiden. Halverwege de periode is een kentering te zien, als er tijdens het congres
van taalleraren stemmen opgaan de ‘eigen-aard-’igheden te normeren, maar de
bewindslieden hebben daar geen oor voor; zij zijn dan nog bezig de assimilatiepolitiek
van de voormalige machthebber voort te zetten.
Aan de vooravond van de onafhankelijkheid verandert de situatie enigszins als de
toenmalige minister van Onderwijs de standpunten bepaalt ten aanzien van het
taalbeleid, het talenprogramma afstemt naar de eigen behoeften en daarnaast erkent
dat het Nederlands een vreemde taal is.
Hoewel de positie van deze taal niet wordt aangetast, vindt er een opwaardering
plaats van de moedertalen, omstreeks de onafhankelijkheid door het organiseren
audio-visuele cursussen en later door het instellen van spellingscommissies.
Binnen de samenleving gaan meerdere mensen zich inzetten voor de emancipatie
van de moedertalen. Hierbij is het streven naar het vergroten van de culturele identiteit
een belangrijke drijfveer. Jammer genoeg blijven deze bewegingen segmentarisch:
verschillende cultuurgroepen propageren geïsoleerd de eigen taal en cultuur. Een
poging het Surinaamse volk cultureel te verheffen is de aanzet in 1977 tot alfabetisatie.
Tegelijkertijd wordt uitvoerirg gegeven aan de gedachte dat het onderwijs niet
vervreemdend moet zijn en daarom gaat een aantal curriculumactiviteiten van start.
De standaardisatie van het Surinaams-Nederlands wordt in deze periode echter niet
ter hand genomen.
Wat kunnen we van de nabije toekomst verwachten? Daarvoor moeten we te rade
gaan bij de beleidsmakers, in dit geval de minister van Onderwijs. In een vraaggesprek
stelt hij dat het probleem van de slechte beheersing van het Nederlands opgelost kan
worden door het vergroten van de kennis van deze taal, daar deze in tegenstelling
tot de moedertalen toegang verschaft tot een groter taalgebied. Kennis van de
moedertalen zal tegelijkertijd gestimuleerd moeten worden.
Het Project Taal en Taalgedrag dat in 1977 groots opgezet werd, kreeg een
vervroegd einde. De uitgangspunten1 ervan zijn echter in deze multilinguale context
nog zeer actueel. Ik zou daarom de aanbeveling willen doen dat de overheid dergelijke
onderzoeken stimuleert, maar dan wel kleinschalig, omdat die overzichtelijker zijn.
Volgens de regeringsverklaring 1988-1993 zal het Instituut voor de Opleiding van
Leraren (I.O.L.) uitgebouwd worden tot een universitair instituut; ik hoop dat het als
instituut voor onderzoek - wat dan een deeltaak van het I.O.L. zal zijn - zal kunnen
meewerken aan dergelijke onderzoeken.
Gedurende de afgelopen periode is ook steeds de vraag geopperd of wij niet een
andere taal moeten kiezen. De keuze om een van de moedertalen op dit moment te
standaardiseren en al het reeds bestaande om te zetten in deze taal lijkt mij op dit
moment van lagere prioriteit. De omstandigheden zijn van dien aard dat het volk
zich voor de economische opbouw van het land reeds veel moeite moet getroosten.
Ditzelfde argument geldt ten dele voor een andere gestandaardiseerde taal. Het
Nederlands is al zodanig geworteld in onze samenleving dat het - hoewel nog niet
door iedereen beheerst - zich in een proces bevindt, waarin de taal die veranderingen
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Het is daarom tijd dat het Ministerie van Onderwijs en Volks-
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ontwikkeling zich gaat buigen over de standaardisatie van het Surinaams-Nederlands,
zodat ook deze taal zijn waarder ng krijgt.
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Eindnoten:
* Voordracht gehouden op 31 oktober 1988 bij de opening van het college-jaar 1988-'89 van het
Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L.) te Paramaribo.
1 De regering wenste ‘inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en in de mate waarin de
verschillende talen die in Suriname worden gesproken afzonderlijk of ten gevolge van hun
interaktie de voor de Surinaamse taalsituatie relevante aspekten van taalgedrag en taalonderwijs
beïnvloeden’. (Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Suriname 1976: 122).
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Overzicht van Suriname-collecties II
samenstelling
Hein Vruggink
Bert Paasman
Deze tweede aflevering van het bronnenoverzicht met betrekking tot Suriname bevat,
evenals de eerste die in nummer 7/2 van OSO gepubliceerd werd, een groot aantal
instellingen. Deels zijn dit instellingen waarvoor in de eerste aflevering geen ruimte
meer was, voor een ander deel zijn het instellingen die er nieuw bijgekomen zijn.
Het overzicht zal in de komende nummers worden voorgezet, want opnieuw bleek
het niet mogelijk om alle binnengekomen bijdragen te plaatsen. Bovendien hopen
en verwachten wij dat er, mede dankzij reacties van lezers, nog weer nieuwe
instellingen bij zullen komen. In die latere afleveringen zullen ook de buitenlandse
instellingen aan bod komen.
Een bronnenoverzicht als dit staat of valt met de respons van de aangeschreven
instellingen. Dat deze respons groot is, blijkt wel uit het grote aantal instellingen dat
aan dit overzicht meewerkt. Treffend is ook de zorg die besteed is aan een adequate
beschrijving van de collecties. Er is dus alle reden om de betreffende instellingen
vanaf deze plaats hartelijk te danken voor hun bereidwillige medewerking.
De presentatie van de verschillende bijdragen is eender als in de eerste aflevering.
Onder punt 1 zijn vermeld adres (eventueel gesplitst in bezoeken 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.
Een opgave van bibliografieën en naslagwerken vindt men op de pagina's 241-243
van het vorige nummer.

48. Nederlands Bijbelgenootschap
1. Maarten van Heemskerkstraat 25a/Postbus 620, 2003 RP Haarlem; 023-224119.
2. de bibliotheek is beperkt toegankelijk; op aanvraag ma t/m wo 10.00-17.00 uur.
3. Bijbelcollectie
inhoud: Nieuwe Testamenten en bijbelgedeelten in het ‘Neger-Engels’/Sranan,
‘Neger-Hollandsch’/Sarnami, Saramaccaans en Arowaks; daarnaast een klein
aantal publikaties op het gebied van enkele Surinaamse talen.
datering en omvang: vanaf 1816 tot nu; ongeveer 25.
ingang: via kaartsysteem (oud classificatieschema); over enige jaren
geautomatiseerd toegankelijk.
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49. Rijksarchief in Noord-Brabant
1. De Citadel, Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW 's-Hertogenbosch; 073-120733.
2. ma 13.30-17.00 uur; di t/m vr 9.00-17.00 uur; za 9.00-12.30 uur. N.B. Stukken
die men op zaterdag wil raadplegen dienen voor vrijdag 12.00 uur te worden
aangevraagd.
3.1 Archief van de Stichting Sociaal Kultureel Werk voor Surinamers in
Noord-Brabant.

herkomst: verkregen van de vereffenaar van genoemde stichting in liquidatie.
datering en omvang: (1972) 1976-1991 (1984); 2,12 meter.
inhoud: notulen, stukken betreffende de organisatie, het gebouw en zijn inrichting,
correspondentie van het bestuur en (vooral) financiële stukken.
ingang: inventaris door drs. J. Wassink, februari 1985, 's-Hertogenbosch.

50. Joods Historisch Museum
1. Jonas Daniël Meijerplein 2-4/Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam; 020-269945.
2. museum: ma t/m vr 11.00-17.00 uur; mediatheek: ma t/m vr 13.00-17.00 uur;
bezoek na afspraak.
3.1 Afbeeldingen
- Joodse Savanne in Suriname, door J.A. Kaldenbach (1760-1818),
aquarel;
- De Joden Savannah en waterbron te Suriname, door P.J. Benoit
(1782-1854), lithografie;
- Post Gelderland en Joden Savannah te Suriname, door G.B.C.
Voorduin (1830-1910), lithografie;
- Suriname: Joden Savannah, door G.B.C, Voordum (1830-1910)
lithografie.
N.B. Voor bezichtiging van deze afbeeldingen liefst vooraf afspraak maken.
3.2 Mediatheek
Er is een klein aantal boeken over Joden in Suriname; daarnaast een achttal
artikelen, verschenen in het tijdschrift De Vrijdag Avond. De collectie is
geautomatiseerd toegankelijk.

51. Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (IIAV)
1. Keizersgracht 10, 1015 CV Amsterdam; 020-242143/244268.
2. ma t/m vr 10.00-16.00 uur, di 10.00-20.45 uur.
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vrouw in Suriname vormt hiervan een - klein - onderdeel.
inhoud: boeken (ook werken van Surinaamse schrijfsters), tijdschriftartikelen, scripties
en onderzoeksverslagen.
ingang: op trefwoord Suriname, en in de systematische catalogus (bij Latijns
Amerika) op de verschillende onderwerpen: positie van de vrouw, vrouwenarbeid,
dagelijks leven, enz.

52. Helders Marinemuseum
1. Hoofdgracht, 1730 CA Den Helder; 02230-57137.
2. di t/m vr 10.00-16.45 uur; za/zo 13.00-16.30 uur; ma 13.00-16.45 uur (alleen
juni, juli en augustus).
3.1 Onderscheidingsvlaggen gouverneur van Suriname
omvang: 8 stuks.
ingang: HMM/E/5/15, 16, 17, 18, 24, 25, 72, 90.
3.2 Afbeeldingen Zr. Ms. Suriname
omvang: 2 stuks.
ingang: HMM/A/2 resp. 3/027 resp. 103.

53. Museum het Princessehof
Nederlands Keramiekmuseum
1. Grote Kerkstraat 11, 8911 DZ Leeuwarden; 058-127438.
2. ma t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 14.00-17.00 uur.
3. Surinaams aardewerk
orderdelen:
- Indiaans:
- Caraibs (Galibi): (o.a.) kommetjes (sabera), potjes, plastieken (in
totaal ± 15 voorwerpen);
- Trip (Alalapadu): (o.a.) potjes, kommetjes; (totaal ± 8 voorwerpen).
- Hindostaans, vervaardigd door Bhai Soerdjan Parochi: (o.a.) potjes
(kals), aarden olielampjes (diy), molensteentje (janta), belletje
(ghanti), potje (bhurki), wierookvat; (totaal ± 20 voorwerpen).
- diversen: (o.a.) dierplastieken, scherven (gevonden aan de
Waterkant), gereedschappen grondstoffen (klei en materiaal om met
klei te mengen en verfstoffen te maken).
datering en herkomst: de meeste voorwerpen zijn in de jaren 1974/1975
verzameld door B. Asselbergs tijdens diens studiereis naar Suriname.
ingang: de verzameling is min of meer toegankelijk via de catalogus
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Surinaams Aardewerk, door B. Asselbergs vervaardigd ter gelegenheid van een
tentoonstelling die in 1975 in museum Het Princessehof werd gehouden.
N.B. De collectie bevindt zich in depot en is slechts op aanvraag te zien.
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54. Rijksarchief in Gelderland
1. Markt 1, 6811 CG Arnhem; 085-420148.
2. di t/m vr 9.00-17.00 uur; voor raadplegen registers Burgerlijke Stand e.d. ook
ma 13.30-17.00 uur en za 9.00-12.30 uur.
N.B. Stukken die men zaterdag wil raadplegen dient men voor vrijdag 12.00
uur aan te vragen.
3. Familiearchief Brantsen
datering en omvang: 1734-1873; 1 omslag + 1 pak.
inhoud: stukken betreffende de plantages Vossenburg, Wajampibo en Onverwagt,
voornamelijk bestaande uit rekeningen en briefwisseling over het beheer van de
plantages; (inv. nr. 735). Deze plantages waren eigendom van Gerhard de Vree
(1679-1726), raad van politie en criminele justitie in Suriname, wiens beide dochters
gehuwd waren met Johan en Hendrik Willem Brantsen.
ingang: inventaris R. Wartena, Het archief van de familie Brantsen, Arnhem,
1966.
N.B. Bij het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief berusten (door aankoop
in 1927) 22 delen betreffende de plantages: Vredesteyn (1777-1779), Vossenburg
en Wajampibo (1723-1782, 1796, 1798, 1799), Suriname (1775-1787, 1788 en 1799).

55. Etnomusicologisch Centrum Jaap Kunst
Universiteit van Amsterdam
1. Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam; 020-5254431.
2. ma, wo, vr 9.00-17.00 uur; di/do 9.00-22.00 uur.
3.1 Bibliotheek
Er is een vijftigtal publicaties over muziek en dans in Suriname.
3.2 Geluidsarchief
Hierin 32 elpees en 17 banden met muziek opgenomen in Suriname alsook in
het Koninklijk Instituut voor de Tropen tussen 1960 en 1980.
3.3 Bronnenverzameling ‘Muziek en dans in Suriname, 1599-1960’
inhoud:
- copieën (± 4000) van alles wat in de diverse schriftelijke bronnen waarin
Surinaamse muziek en dans behandeld worden, aangetroffen wordt;
- foto's van afbeeldingen die voorkomen in de zojuist genoemde bronnen.
ingang: zeer uitgebreide index op de hoofdonderwerpen: bevolkingsgroep, muzikale
gelegenheid en muzikaal onderwerp, en op combinaties van deze onderwerpen.
N.B.
- De collectie wordt binnenkort op microfiche uitgegeven: J.J. IJzermans en C.
Creben (eds.), Muziek en dans in bronnen
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over Suriname, 1599-1960, I.D.V., Leiden, 1989. Vijf exemplaren van de gehele
verzameling (copieën, afbeeldingen en index) zullen door WVC geschonken
worden aan vier grote openbare bilbiotheken in Nederland, naar verwachting
in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Groningen; en aan het Surinaams
Museum of een ander instituut in Paramaribo.

56. Museon
1. Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag; 070-514181.
2. di t/m vr 10.00-17.00 uur; za, zo- en feestdagen 12.00-17.00 uur.
Het Museon verzamelt en beheert collecties op het gebied van mensen
natuurwetenschappen om daarmee de bezoeker op educatieve wijze informatie
en ontspanning te verschaffen.
3. Suriname collectie
omvang: vier- tot vijfduizend voorwerpen.
onderdelen: de voorwerpen zijn ondergebracht in de rubrieken Suriname
algemeen, Suriname Stads Creolen, Suriname Indianen algemeen, Suri-Indianen
Caraïben, Suriname Indianen Trio, Chinezen, Hindostanen, Javanen, Libanezen.
Deze hoofdrubrieken zijn onderverdeeld in subcategorieën als: modellen,
huisraad, werken, wapens, kunst en techniek, textiel, persoonlijke acessoires,
muziek, spel, religie, theater, enz. Een onderdeel van de collectie bestaat uit
voorwerpen die het Museon in 1957 van de toenmalige koningin Juliana ten
geschenke heeft gekregen ter gelegenheid van haar bezoek aan Suriname in
1955. Dit onderdeel omvat ongeveer vierhonderd voorwerpen, zoals kalebassen,
vlechtwerk, aardewerk, pijlen en bogen, korjaal, enz.
belang: naast bovengenoemde koninklijke collectie is het meest interessante
deel van de verzameling de aardewerken voorwerpen van Surinaamse Indianen.
ingang: via registratiekaarten waarop vermeld staat: naam voorwerp, categorie,
nummer, beschrijving, andere namen van het voorwerp, de geschiedenis,
afmeting en materiaal.

57. Rijksmuseum voor Volkenkunde ‘Justinus van Nassau’
1. Kasteelplein 55/Postbus 3330, 4800 DH Breda; 076-224710.
2. di t/m za 10.00-17,00 uur; zon- en feestdagen 13.00-17.00 uur.
3.1 Bibliotheek
inhoud: publicaties over diverse onderwerpen m.b.t. Suriname.
omvang: ca. 150 publicaties (boeken, artikelen, brochures, etc.).
ingang: middels alfabetische en systematische catalogi.
3.2 Voorwerpen
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inhoud: diverse voorwerpen (aardewerk, verentooien, muziekinstrumenten,
etc.) van verschillende Indianenstammen, zoals: Arowakken, Wayana, Caraiben,
Trio en van Bosnegers.
omvang: ongeveer 50 voorwerpen.
datering en herkomst: verzameld tijdens de zgn. Gonni-expeditie (1903-1904),
waar C.H. de Goeje als topograaf aan deelnam.
ingang: via kaartensysteem.
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58. Mineralogisch-Geologisch Museum
Faculteit der Mijnbouwkunde en Petroleumwinning
Technische Universiteit Delft
1. Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft; 015-786021.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur.
3.1 Collectie Suriname
inhoud: ca. 5000 monsters van mineralen, gesteenten, ertsen en geologische
verschijnselen.
ingang: de collectie is wetenschappelijk beschreven door ir. J.A.C. Vermeulen.
3.2 Bibliotheek
Vele mijnbouwkundige en geologische geschriften en prentenboeken. Deze zijn
voornamelijk bezit van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap (K.N.G.M.G.).

59. Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken (ivo)
Katholieke Universiteit Brabant
1. Hogeschoollaan 225, A 193, 5037 GC Tilburg; 013-662127/662093.
2. ma t/m vr 9.00-17.30 uur, di 9.00-20.30 uur.
3. De bibliotheek van het IVO bevat ± 10.000 boeken op het gebied van
ontwikkelingsvraagstukken, met name de sociale en economische aspecten.
Over Suriname is aanwezig:
inhoud: ± 200 boeken, met name op het gebied van landbouw,
sociaaleconomische situatie en planning; daarnaast is er statistisch materiaal.
ingang: de collectie is ontsloten op UDC en opgenomen in de catalogus van de
bibliotheek, die on-line toegankelijk is; tijdschriftartikelen worden selectief
ontsloten in een kaartcatalogus, op een aantal trefwoorden en op land.

60. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (k.n.m.i.)
1. Wilhelminalaan 10/Postbus 201, 3730 AE De Bilt; 030-206911/206369.
2. tijdens kantooruren.
3.1 Bibliotheek
Er is een klein aantal publicaties met betrekking tot het Surinaamse klimaat,
waaronder Mededelingen van de Meteorologische Dienst Suriname.
3.2 Centraal Archief van Waarnemingen
Aanwezig zijn enige klimatologische gegevens van Suriname over de periode
1896-1971.
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61. Antiquariaat Batavia
1. Dorpsstraat 171, 2992 AA Barendrecht; 01806-19816.
2. ma, wo t/m vr 10.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur.
3. Het antiquariaat heeft een aparte collectie Surinamica.

62. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf
1. Frederikkazerne, Gebouw 103, v.d. Burchlaan 31/Postbus 90701, 2509 LS Den
Haag; 070-165836.
2. alleen toegankelijk na afspraak; het tekenen van een verklaring vooraf kan
voorwaarde zijn voor inzage van stukken.
3.1 Bibliotheek/documentatie
- persdocumentatie 1956 t/m 1975; geordend op jaar;
- manuscript (100 pagina's met bijlagen) met militair geschiedkundig
overzicht van Suriname (1500-1945);
- losse aantekeningen over Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog;
- artikelendocumentatie betreffende de Troepenmacht in Suriname
(TRIS); ontsloten via trefwoorden.
3.2 Foto's/negatieven
inhoud en omvang:
- ± 100 foto's van de TRIS na 1947;
- 1050 negatieven betreffende de TRIS vanaf 1973; nog niet ontsloten.
3.3 Films/videobanden
inhoud:
- Soldaat in Suriname.
- Van Albina tot Nickerie.
- Wij varen naar Paramaribo.
- Suriname. Leger neemt afscheid.

63. Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en
Tramwegwezen
1. p/a Insulindeweg 26, 2612 EM Delft; 015-121592.
2. voor informatie kan men contact opnemen met prof. dr. H.J.A. Duparc, op
bovenstaand adres en telefoonnummer.
3.1 Krantenknipselcollectie
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inhoud: knipsels uit kranten en tijdschriften over de spoorwegen in Suriname.
omvang: ruim veertig.
datering: 1895-heden.
3.2 Foto's en prentbriefkaarten
omvang: ruim 200.
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3.3 Voorwerpen
inhoud: vervoerbewijzen (spoorkaartjes).
omvang: ongeveer tien.

64. Haags Gemeentemuseum
1. Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag; 070-514181.
2. di t/m zo 11.00-17.00 uur.
3. Muziekafdeling
inhoud: stel voetrammelaars (Bosnegers), 2 apinti's, 1 gamelan-stel (Javaans).

65. Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje
1. Lichte Gaard 2/Postbus 364, 3500 AJ Utrecht; 030-319286.
2. winkeltijden.
3. Het antiquariaat heeft een aparte collectie Surinamica, bestaande uit boeken,
kaarten, prenten en foto's.

66. Gemeentearchief Leiden
1. Boisotkade 2A, 2311 PZ Leiden; 071-120191.
2. ma t/m vr 9.30-17,00 uur, za 9.00-12.15 uur.
3. Het Leids Gemeentearchief bezit geen complete collectie die van belang is voor
de Surinamistiek. Wel zijn er enkele losse stukken, waaronder in:
3.1 Stadsarchief van Leiden, 1574-1816
- stukken betreffende het zenden van troepen naar Suriname, 1774, (inv. nr. 9544)
Het is niet onmogelijk dat in ditzelfde archief, in de stukken van algemene aard
van de Leidse gedeputeerden ter dagvaart (naar de Staten van Holland), ook
opmerkingen over Suriname voorkomen.
3.2 Arch ef Weeskamer Leiden
- stuk m.b.t. vendu boedel Daniël van Bueren, Paramaribo, 1698. (inv. nr. 1069)
- ten aanzien van Jan de Raedt: (a) Verkoopvoorwaarden van een plantage in
Suriname, 5 april 1689; (b) Liquidatie, 6 October 1692; (c) Correspondentie
met Weesmeesteren in Suriname en over de verkoop der door hen verzonden
suiker, 1692-1694; (d) Liquidatie, 28 juli 1694; (e) Staat der nalatenschap in
Suriname opgemaakt, toegezonden in 1696; (f) Brieven en bijlagen; (g)
Genealogische staat. (nr. 3366)
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67. Nijmeegs Volkenkundig Museum
Katholieke Universiteit Nijmegen
1. Thomas van Aquinostraat 1/Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen; 080-575577.
2. tijdens tentoonstellingen op werkdagen van 9.00-17.00 uur.
3.1 Eigen collectie
Ongeveer 50 gebruiksvoorwerpen, voornamelijk Indiaans.
3.2 Collectie Beijens (bruikleen Gemeente Nijmegen) Voornamelijk aardewerk.
3.3 Collectie Paters Redemptoristen
Deze collectie bevat voorwerpen van de diverse bevolkingsgroepen van
Suriname.

68. 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 twintig 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.

69. Koninklijke Bibliotheek (KB)
1. Prins Willem Alexanderhof 5/Postbus 90407, 2509 LK Den Haag; 070-140911.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur, za 9.00-12.00 uur.
3.1 De boekencollectie met betrekking tot Suriname is over verschillende
vakgebieden verdeeld.
inhoud en omvang:
- Geschiedenis: ± 200 titels (syst. nr. 1333 h)
- Sociale geografie: ± 100 titels (syst. nr. 1435 cl)
- Culturele anthropologice en folklore: ± 25 titels (syst. nr. 1445 dacb)
- Taal- en letterkunde: ± 200 titels (diverse syst. nrs.)
- Andere vakgebieden: onbekend aantal titels
ingang:
a. alfabetische hoofdwoordencatalogus op fiches
b. systematische catalogus op fiches + trefwoordenregister
c. voor boeken verschenen na ± 1980: Online
Publiekscatalogus (OPC)
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Literatuur: M.T.G.E. van Delft, Bibliografie van de
Koninklijke Bibliotheek, in Opstellen over de
Koninklijke Bibliotheek en andere studies, Hilversum,
1986: 473-540.
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N.B. In de KB bevinden zich de Centrale Catalogi van Boeken, Tijdschriften en
Congressen (CC, CCP en CCC). Hier wordt het bezit van een groot aantal bibliotheken
in Nederland geregistreerd. Met behujp van deze catalogi kan men dus nagaan in
welke bibliotheek een bepaalde publicatie aanwezig is.
3.2 Afdeling Handschriften
Het is mogelijk dat er meer is, maar de systematische catalogus verwijst in ieder
geval naar de hieronder genoemde handschriften:
- Requesten/Missiven van o.a. directeuren van de colonie van
Suriname gericht aan de ‘Hoogmogende Heere Staten Generaal der
Vereenigde Needer landen’; Extracten uit het register der Resolutien
van de Hoogmogende Heren etc., 1774-1782, I map. (131 D 22)
- De emancipatie der slaven in de Nederlandsche West-Indische
Koloniën, door F.J. Tyndall, handschrift, 41 fol. (over Suriname 12
fol.) (75 E 21)
- Resoluties van de West-Indische Compagnie over het jaar 1647, 1
deel, 217 fol. (75 D 13)
- Mixed Commission at Surinam (Dutch Guiana) 1823-1833,
following the Treaty of H.M. Government with that of the
Netherlands for the Suppression of the Slave Trade, 4 May 1818.
(135 D 22)
- Notes on the Colonu of Surinam, geschreven tussen 1 februari en
mei 1800, verm. door Bourdois, 17 fol. (134 B 8)
- Receuil van echte stukken en bewijzen door Salomon du Plessis...
jegens Mr. Jan Jacob Mauritius, door Salomon du Plessis, ca. 1750.
(73 A 9)
- In de Collectie Hamelberg (120 B 1-10), die merendeels materiaal
over Curacao bevat, bevindt zich hier en daar (zie bijv. 120 B 2)
materiaal dat voor Suriname van belang is.

70. Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’
1. Korte Geer 1, 2611 CA Delft; 015-150500.
2. museum: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur. bibliotheek: op
afspraak; di t/m vr gedurende de museum-uren; in de weekends gesloten, behalve
de eerste zaterdag van de maand.
3.1 Museum
Er is een permanente tentoonstelling gewijd aan de Troepenmacht in Suriname
(TRIS) uit de jaren zestig en zeventig.
3.2 Bibliotheek
De collectie (ca. 250.000 boeken) omvat (militaire) geschiedenis van Nederland
en overzeese gebieden, krijgswetenschap, uniformkunde en vele andere
onderwerpen die met het militair bedrijf verband houden. Tevens is er een
Prentenkabinet met ongeveer 27.000 tekeningen, prenten en foto's.
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In beheer is een ouder deel van de bibliotheek van het Ministerie van Defensie.
Hierin bevindt zich een beperkt aantal boeken over Suriname, ook 19e eeuws,
zoals Stedman Narrative of a five year's expedition etc., second edition 1806.
Tevens is er een klein aantal foto's, voornamelijk van na de 2e Wereldoorlog.
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71. Rijksmuseum voor Volkenkunde
1. Steenstraat 1/Postbus 212, 2300 AE Leiden; 071-211824.
2. di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur.
3. De verzameling etnografische voorwerpen uit Suriname is uitgebreid, gevarieerd
en van zeer verscheiden herkomst. De voorwerpen zijn te vinden via een centrale
kaartencatalogus, gerangschikt op inventarisnummer. Hieronder de belangrijkste
collecties met een globale aanduiding van de voorwerpen die erin aangetroffen
worden.
3.1 Collectie Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden
datering en omvang: 1883; ruim 185 voorwerpen.
inhound:
- Indianen: diorama's (o.a. van Maas en Schouten), fluiten, tooien,
schortjes, knotsen, aardewerk, pagaaien, pijlen en bogen;
- Bosnegers en Plantagenegers: diorama's, rammelaars;
- snaarinstrument, coll. Stedman.
ingang: inv. nr. serie 360.
3.2 Collectie Koloniale Tentoonstelling Amsterdam
datering en omvang: 1883; ruim 280 voorwerpen.
inhoud:
- Indianen: beschilderde kalebassen, sieraden, knotsen, aardewerk,
sieraden van veren en kralen, vlechtwerk, pijlen en bogen;
- Bosnegers: schalen (verz. Loth), waskloppers, kalebassen, trommen,
fluiten.
ingang: inv. nr. serie 370.
3.3 Collectie C.A. van Sypesteyn (1823-1892)
(gouverneur van Suriname van 1783-1882)
datering on omvang: 1883; 93 voorwerpen.
inhoud:
- Bosnegers: zitbankjes, knotsen, halssnoeren;
- Plantagenegers: versierde kalebassen, armringen;
- Caraiben/Arowakken: katoenen poppen, vlechtwerk, aardewerk.
ingang: inv. nr. serie 399.
3.4 Collectie C.H. de Goeje (1879-1955)
(o.a. in Suriname werkzaam als antropoloog en taalkundige)
datering en omvang: 1904/1913/1927/1938/1939/1949; totaal ± 340 voorwerpen.
inhoud:
-

Bosnegers: rammelaars, roerspanen, kammen, zitbankjes,
strijdknotsen;
Indianen: Wayana: hoofd- en armsieraden, spinstokjes, roerspatels,
fluiten, aardewerk, maluana, bankjes, strijdknotsen (verzameld
tijdens grensexpeditie in 1937).
Arowakken: bankjes, mierenmatjes.
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ingang: inv. nr. series 1443, 1454, 2131, 2352, 2363, 2404, 2804.
3.5 Collectie A. Ph. Penard (1880-1932) (natuurhistoricus; verzamelaar van
mythen/verhalen van Creolen en Indianen)
datering en omvang: 1912/1938; 280 voorwerpen.
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inhoud:
-

Indianen (Caraiben): knotsen, halssnoeren, enkelbanden, bankjes,
kalebassen, spinstokjes, aardewerk, pijlen en bogen, fluiten, kleding,
vlechtwerk, hangmatten; (inv. nr. serie 1817); ingang: inv. nr. serie
1817.
N.B. In deze collectie bevindt zich een verzameling van 29
archeologische voorwerpen, te weten bijlen en vijzels uit de
benedenlanden. Ingang: inv. nr. serie 2349.

3.6 Collectie A.J. Reynvaan
datering en omvang: 1940; 840 voorwerpen.
inhoud:
- Bosnegers (vnl. Aucaners): rammelaars, kalebassen, roerspanen,
waskloppers, zitbankjes, pagaaien, vlechtwerk, pijlen en bogen,
sieraden;
- Stadscreolen: anjisa's, koto's, sieraden.
ingang: inv. nr. Serie 2452.
3.7 Collectie P. Kloos
(antropoloog, verrichtte tussen 1966 en 1968 veldwerk onder de Caraiben van
de Marowijne en in 1973 onder de Akuriyo van de Tapanahony.)
datering en omvang: 1977; 86 voorwerpen.
inhoud:
- Indianen (Akoerio): (draag)manden, hangmat, pijlen en boog, stenen
bijl, graafstok, weefgetouwtje, sieraden.
ingang: inv. nr. serie 4918.
3.8 Collectie Sticusa
datering en omvang: 1985; 95 voorwerpen.
inhoud:
- Indianen: kleding, aardewerk, fluiten, vlechtwerk;
- Bosnegers: houtsnijwerk;
- Javanen: dansattributen jaran kepang;
- Hindostanen: sieraden, attributen (koper en aardwerk) voor puja;
- Creolen: hoofddoeken, muziekinstrumenten.
ingang: inv. nr. serie 5379.
3.9 Collectie H. ten Kate
datering en omvang: 1886; 69 voorwerpen.
inhoud:
- Indianen: sieraden;
- Bosnegers: fluiten, kammen, kalebassen;
- Plantagenegers: Sieraden.
ingang: inv. nr. serie 581.
3.10 Collectie J. van Ghert
datering en omvang: 1889/1893; 40 voorwerpen.
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inhoud:
-

Indianen: model van een Indiaans huis (inv. nr. serie 735);
vlechtwerk en muziekinstrumenten (inv. nr. serie 951);
Bosnegers: kalebassen, houten spatels (inv. nr. serie 951).
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3.11 Collectie A.J. Baron van Schimmelpenninck van der Oye
(lid van de Raad van State van Bestuur der Kolonie Suriname)
datering en omvang: ± 1395.
inhoud:
- Indianen: sieraden, vlechtwerk, aardewerk;
- Bosnegers: aardewerk, schortjes.
ingang: inv. nr. serie 1054.
3.12 Collectie Martin
datering en omvang: 1949; 69 voorwerpen.
inhoud:
- Indianen: aardewerk, zitbankjes;
- Bosnegers: kalebassen, houtsnijwerk.
ingang: inv. nr. serie 2777.
3.13 Collectie Surinaams Museum
datering en omvang: 1963; 58 voorwerpen.
inhoud:
- Bosnegers: kleding, pijl en bogen, houtsnijwerk;
- Indianen: aardewerk.
ingang: inv. nr. serie 3981.

Literatuur: de collectie houtsnijwerk is beschreven door L.J.H.J. van Putten,
Surinaams bosneger houtsnijwerk in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden,
Noordwijk aan Zee, augustus 1984 (niet gepublic.); over een deel van de Indiaanse
collectie: F.R. Effert, De Akoerio Indianen. Geschiedenis en materiële cultuur uit
het stenen tijdperk, Leiden, 1979 (doct. scriptie).
Bibliotheek
Aanwezig zijn de ‘Reize’ van Stedman (4 dln.) en expeditieverslagen van bijv.
De Goeje naar het Toemak Hoemak gebergte.

72. Farmaceutisch Laboratorium
Rijksuniversiteit te Utrecht
1. Catharijnesingel 60, 3511 GH Utrecht; 030-394196 (contactpersoon: dr. W.G.
van der Sluis)/030-394097 (secretariaat).
2. bezoek op aanvraag.
3. ‘Materia Medica’
Deze collectie bestaat uit geneeskruiden, levens- en genotmiddelen, dierlijke
stoffen en varia. Belangrijkste onderdelen met betrekking tot Suriname:
3.1 Apocyanaceae soorten van Suriname
herkomst en datering: 's Lands Bosbeheer, Suriname; ca. 1960.
omvang: beperkt tot enkele soorten.
inhoud:
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-

Aspidosperma soorten (6): herbarium materiaal; basten op alcohol;
gedroogde basten;
Spigelia anthelmia: kruid en wortel op alcohol;
geïsoleerde alkaloïden.
ingang: museumcollectiemap.
literatuur: P. Relyveld, Ondertook naar de alkaloïden van enige in
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Suriname voorkomende Aspidosperma soorten, diss., Utrecht, 1966.
belang: de basten worden bij de boslandbewoners van Zuid-Amerika
gebruikt als middel tegen koorts.
3.2 Kwassiehout producten (van Quassia amara L., Fam. Simaroubaceae)
herkomst en datering: Suriname; (vnl.) ouder dan 1940, en 1988.
omvang: enkele hout- en bastmonsters en 6 bekers.
inhoud:
- hout met en zonder (losse) bast;
- bastmateriaal;
- bekers (5 oude en 1 versierde uit 1988).

ingang: museum map.
belang: het kwassiehout wordt in de geneeskunde als een voortreffelijk
bittermiddel, dus als een de eetlust opwekkend middel, gebruikt. De inwoners van
Zuid-Amerika gebruiken reeds lang het kwassiehout als koortswerend middel, bijv.
tegen malaria. Zij snijden uit het hout bekers, waarin zij gedurende een nacht water
of een alcoholhoudende drank (jenever, vermouth) laten staan, om dan het aftreksel
te drinken. Rond 1800 kon men in Nederlandse apotheken uit dit soort bekers van
kwassiehout een ‘bittertje’ drinken, wat vooral aan het einde van de werkdag gebeurde.
De brandewijn moest eerst een poosje in deze bekers staan, waardoor de bittere stof
van het hout in de drank trok. Kwassiehout vindt toepassing als
vliegen-verdelgingsmiddel en als antiparasietenmiddel in de tuinbouw, waarbij
aftreksels bereid met water worden gebruikt.
Literatuur: F.W. Ostendorf, Nuttige Planten en Sierplanten in Suriname, 1962.
3.3 Carapa producten (Carapa guianensis en/of Carapa procera; Fam. Meliaceae)
herkomst en datering: Suriname; (vnl.) ouder dan 1940, en ca. 1988.
inhoud: - bast (Cortex), 2 potten (1 oud, 1 van ca. 1988);
- zaden (Semen), 1 pot, oud;
- zaadolie (Oleum), 1 pot, oud.
ingang: museummap.
belang: uit de zaden van de Carapa bereiden de Indianen krapa-olie.
Deze wordt als haarolie gebruikt en, vermengd met koeswe, als
middel tegen sika's (zandvlooien).
literatuur: F.W. Ostendorf, Nuttige Planten en Sierplanten in
Suriname, 1962.

73. Rijksmuseum Amsterdam
1. Stadhouderskade 42/Postbus 5007, 1007 AA Amsterdam; 020-732121.
2. di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 13.00-17.00 uur.
3.1 Afdeling Nederlandse Geschiedenis
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(tussen haakjes vermelding van inventarisnummer en zaalnummer afdeling
Nederlandse Geschiedenis - indien het voorwerp op zaal hangt - anders in depot
Nederlandse Geschiedenis).
3.1.1 Objecten
Door de onvolledige systematische ontsluiting van de collecties kan
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Kwassiehoutprodukten: kwassiehout met en zonder bast; kwassiehoutbekers (3 oude in verschillende
maten en 1 uit 1988); quassia (bittere stof, handelsprodukt)
Farmaceutisch Laboratorium Rijksuniversiteit Utrecht
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er ten aanzien van onderstaande lijst geen volledigheid worden gegarandeerd.
De voornaamste objecten worden wel genoemd.
- Reliëfmodel van een fort bij de Commewijne in Suriname; J.
Tolleman, 1769 (NM 140; zaal 102);
- Reliëfmodel van een ander fort; id. (NM 141; zaai 102);
- Doos met deksel met octrooi W.I.C., (NM 824; zaal 102);
- Zilveren slavenpenning, Suriname, 1837. Aan de ene zijde
gegraveerd een schip in volle zee met omschrift ‘Justitia, Pietas,
Fides’, gehouden door twee Indianen. Verder: ‘Het gouvernement
der Kolonie Suriname, Anno 1837’.
Aan de keerzijde opschrift ‘Aan den slaaf George van de pl.
Leasowes, voor bewezen trouw aan het wettig gezag in 1836’, (NM
8969; zaal 102); zie hierover: E. van den Soogaart, Bij een
Surinaamse beloningspenning uit 1837, in: Bulletin van het
Rijksmuseum, XXV, 1975: 16-23;
- Zonnescherm, tevens wandelstok, gebruikt door It. gen. C.R.
Kraijenhoff tijdens zijn verblijf in West-Indië in 1825 (NM 9669);
- Diorama van plein te Paramaribo, 1812; reliëfwerk van hout en
papier in houten kast met ruit, gemaakt door Gerrit Schouten (geb.
1779 te Paramaribo) (NG 412; zaal 109); zie hierover: Bulletin van
het Rijksmuseum, 1963, no. 1;
- Boek Slaven en vrijen onder de Nederlandsche wet, door W.R. van
Hoevell, twee delen, 1854 (NG 476 a/b);
- Gegraveerde kaart van Berbice (Guyana); door J.D. Knapp,
Amsterdam, ca. 1700 (NG 477);
- Gegraveerde kaart van Suriname; A. de Lavaux, Amsterdam, ca.
1700 (NG 478);
- Boek J.G. Stedman: Narrative of a five years' expedition against
the revolted Negroes of Surinam, in Guiana, on the wild coast of
South America, from the year 1772-1777. With 80 elegant
engravings. London, 1806 (NG 488 a/b);
- Generale Caart van de Provintie Suriname; in kaart gebracht door
Alexander de Lavaux, gegraveerd door J.G. de Lacroix; (op zijde)
gedrukt 1737 (NG 539; zaal 102);
- Album met platen, landschappen en stadsgezichten West-Indië, 19e
eeuw (NG 1064);
- Boek: Eerste rapport van de Staatscommissie, 1855 (NG 1975-36);
- Aquarellen, gezicht op Paramaribo en Fort Zeelandia, F.
Jagerschiold, 1772 (NG 1980-2a, b);
- Diorama van een plantage in Suriname, gemaakt door Gerrit
Schouten, ca. 1815-1835 (NG 1983-1); N.B. Er bestaan meer
diorama's van de hand van Gerrit Schouten of door anderen
nagebootst. Het Tropenmuseum te Amsterdam bezit er diverse.
3.1.2 Schilderijen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

-

-

-

Portret van Corn. van Aerssen, heer van Sommelsdijk, overste en
gouverneur van Suriname vanaf 1683; Noordnederlandse school,
ca. 1680, doek (A 1671; zaal 102);
Portret van Johan F.A. Cateau van Rosevelt (1823-1891), (o.a.)
directeur van openbare werken te Suriname, Lovera, gedat. 1885,
doek (A 2252);
Diverse miniaturen uit onbekende boedel te Paramaribo, begin 19e
eeuw (A 2630 t/m 2648); zie: Catalogus van alle schilderijen in het
Rijksmuseum, Amsterdam,
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-

-

-

-

1976, p. 779-781 en 787;
Pastel van Anspach, perkament, 1802 (A 2630);
Portret van Mr. J.J. Mauricius (1692-1768), gouverneur-generaal
van Suriname, dichter en toneelminnaar; door Corn. Troost, 1741,
pastel op papier (A 4060);
Plantage in Suriname; door Dirk Valkenburg, gedateerd 1707, doek
(A 5075, zaal 102); zie: A.F.E. van Schendel, in: Bulletin van het
Rijksmuseum, 1963, nr. 3;
Gezicht op de koffieplantage Meerzorg; door W. de Klerk, 19e
eeuw, naar een tekening van A.L. Broekman, doek (A 4087);
Portretten van Daniël F. Schas (1772-1848), en zijn vrouw J.H.
Engelen, raad en rechter in de drie hoven van civiele en criminele
Justitie en Politie in de kolonie Suriname, lid van de Raad van
Koophandel & Koloniën (1814-1820); door J.A. Dubois Drahonet,
1826 (A 4153 + 4154);
Begrafenis van een R.K. priester in West-Indië, ± 1820;
Noordnederlandse school, doek (A 4481).
ingang: Catalogus van alle schilderijen in het Rijksmuseum,
Amsterdam, 1976 (binnenkort zal hiervan een supplement
verschijnen.)

3.2 Archief van het Rijksmuseum
Onderstaande archieven bevatten stukken over voorwerpen die afkomstig zijn
uit Suriname en zich thans bevinden in het Rijksmuseum en het Rijksmuseum
voor Volkenkunde te Leiden.
3.2.1 Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden
datering en omvang: (1756) 1815-1883; ca. 1,5 meter.
3.2.2 Rijksmuseum van Schilderijen
datering en omvang: 1877-1945 (1948); Ca. 8 meter.
3.2.3 Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst
datering en omvang: (1854) 1876-1927; ca. 6 meter.
3.2.4 Nederlandsch Museum voor Geschiedenis
datering en omvang: 1927-1945 (1948); ca. 1 meter.
3.2.5 Hoofddirectie van het Rijksmuseum
datering en omvang: (1872) 1883-1945 (1985); ca. 35 meter.

74. Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee (CNO)
1. Hobbemastraat 25, 1071 XZ Amsterdam; 020-732121, tst. 334.
2. bezichtiging op afspraak.
3. Afbeeldingen en voorwerpen
- Album met 35 aquarellen en tekeningen in Suriname vervaardigd
door Jhr. Adriaan Martini van Geffen, ca. 1860. (18)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

-

Het nieuwe Waaggebouw en Bank der Colonne Suriname.
Ingekleurde litho, ongesigneerd, 19e eeuw. (37)
Gezigt van de Waterkant en Rhede van Paramaribo, in Suriname.
Ingekleurde ets door L. Schweickhardt naar een tekening van G.
Mabé, begin 19e eeuw. (38)
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-

-

-

Sommelsdijk, Chirurgijns Etablissement in de Colonie Suriname
Anno 1827. Aquarel, ongesigneerd. (39)
Suikerplantage Catharina Sophia (rivierzijde). Aquarel van A.L.
Brockmann, ca. 1860. (40)
Suikerplantage Catharina Sophia (landzijde). Aquarel van A.L.
Brockmann, ca. 1860. (41)
Portret van J. Wesenhagen (1743-1803), apotheker te Paramaribo
en kapitein der plaatselijke schutterij; miniatuur in pastel door A.
Maucourt, 1781. (65) zie: Verslagen en aanwinsten 1968-1969 van
de Stichting CNO: 50-51.
Verzameling van 34 foto's van Suriname en Curacao, begin 20e
eeuw. (85)
Gegraveerd kelkglas T Welvaren van d'Plantagies Schravenhagen
on Alida. 18e eeuw. (108) zie: M.P.H. Roessingh in Verslagen en
aanwinsten 1974-1975 van de Stichting CNO.
‘Cents-prent’ voor Aardrijkskunde: ‘Suriname’, ca. 1850. (142)
Kop en schotel, porselein met drukdecor en tekst ‘Als niemand U
ziet God ziet U’, 1850-1860. (151) zie: M.P.H. Roessingh in:
Verslagen en aanwinsten 1982-1983 van de Stichting CNO: 34-38.
‘Wilhelmina-doek’. (aanwinst 1988)
5 fotoalbums, ca. 1910. (aanwinst 1988)
N.B. Met uitzondering van stuk 65 (Portret van J. Wesenhagen)
wordt bovenstaand bezit bewaard in de depots van het Rijksmuseum
en van het Rijksprentenkabinet.

75. Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden
1. Witte Singel 27, 2311 BG Leiden; 071-271801.
2. ma t/m vr 8.30-22.00 uur (na 17.00 uur beperkte openstelling: studiezalen,
uitleenhal en Open Magazijn); za 8.30-17.00 uur (studiezalen, afgifte boeken,
uitlening uit Open Magazijn); zo 14.00-17.00 uur (studiezalen, uitleenhal en
Open Magazijn); In juli en augustus 's avonds, zaterdagmiddag en zondagmiddag
gesloten.
3.1. Bibliotheek
omvang:
- Ongeveer 550 publicaties (monografieën);
- Tiental abonnementen op tijdschriften die van belang zijn voor de
Surmamistiek
ingang:
a.
b.

Oude en nieuwe alfabetische catalogus (Leidse boekjes en
microfiches)
Online publiekscatalogus (terminal)
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Systematische catalogus (Leidse boekjes, losse fiches en
microfiches)
belang: De collectie is vooral relevant vanwege de aanwezigheid
van enkele 18e- en 19e-eeuwse publikaties op het gebied van de
taalkunde en van enkele zeldzame 18e-eeuwse literaire werken over
Suriname en de slavernij.

3.2 Westerse handschriften
Er is een klein aantal handschriften (reisbeschrijvingen, correspondentie) dat
met Suriname te maken heeft.
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3.3 Collectie Bottel Nijenhuis
In deze collectie bevinden zich ca. 95 kaarten van Suriname (d.i. exclusief
Berbice en Esseguibo).

76. Centraal Archief van de Tweede Kamer
1. Lange Peten 10 (gebouw ‘Hotel Centraal’), 's-Gravenhage/Binnenhof 1a, 2513
AA 's-Gravenhage; 070-182225.
2. ma t/m vr 9.30-17.30 uur.
3.1 Archiefstukken van de Vaste Commissies
onderdelen:
- Vaste Commissie voor Surinaamse en Antilliaanse Zaken,
1968-1975;
- Vaste Commissie voor de Nederlandse Antillen, 1976-1986;
- Vaste Commissie Nederlandse en Arubaanse Zaken, 1987.
omvang: ± 9 meter.
ingang: via fiches op onderwerp, afzender en chronologisch; geen
inventaris.
3.2 Archiefbescheiden betreffende Bijzondere Commissies
onderdelen:
- Migratie van Surinamers en Nederlands-Antillianen, 1972-1975;
(kamerstuknr. 12.090);
- Migratie van Surinamers en Antillianen, 1974-1976; (kamerstuknr.
13.254);
- Positie Migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op
middellange termijn, 1976-1978; (kamerstuknr. 14.398);
- Culturele Minderheden, 1980-1984; (kamerstuknr. 16.102).
omvang: ± 3 meter.
ingang: via fiches op onderwerp, afzender en chronologisch; geen
inventaris.
3.3 Niet gepubliceerde parlementaire stukken of ter inzage gelegde ‘overgelegde
stukken’
inhoud: (o.a.) 86 dossiers op onderwerp Suriname.
datering: 1946-1987.
omvang: samen met het onder 3.4 genoemde ongeveer 2,5 meter.
ingang: fiches op onderwerp; (kamerstuknrs. 433 t/m 19.700).
3.4 Overgelegde stukken bij de Aanhangsels, zitting 1945-1946 nr. 74, en zitting
1972-1973 nr. 925
N.B. Deze stukken zijn de bijlagen bij de gepubliceerde schriftelijke vragen
gesteld door de leden en de schriftelijke beantwoording door de regering.
omvang: samen met het onder 3.3 genoemde ongeveer 2,5 meter.
ingang: fiches op onderwerp.
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3.5 Gepubliceerde parlementaire stukken inzake Suriname
inhoud: Handelingen van de Tweede Kamer.
datering: 1945-1975.
3.6 Geluidsbandenarchief betreffende Suriname
inhoud: bandopnames van besloten vergaderingen.
datering en ingang: 1978-1983; nrs. 51, 89 en 206.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

96

Index
Antiquariaat Batavia

61

Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje

65

Bibliotheek der Rijksuniversiteit te
Leiden

75

Centraal Archief van de Tweede Kamer 76
Etnomusicologisch Centrum Jaap Kunst 55
Farmaceutisch Laboratorium
Rijksuniversiteit Utrecht

72

Gemeentearchief Leiden

66

Haags Gemeentemuseum

64

Helders Marinemuseum

52

Instituut voor Aardwetenschappen,
Rijksuniversiteit Utrecht

68

Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken 59
(IVO)
Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging
(IIAV)

51

Joods Historisch Museum

50

Koninklijke Bibliotheek (KB)

69

Koninklijk Nederlands Leger- en
Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’

70

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 60
Instituut (K.N.M.I.)
Mineralogisch-Geologisch Museum
Technische Universiteit Delft

58

Nederlands Bijbelgenootschap

48

Nederlandsche Vereeniging van
Belangstellenden in het Spoor- en
Tramwegwezen

63

Nijmeegs Volkenkundig Museum,
Katholieke Universiteit Nijmegen

67

Rijksarchief te Gelderland

54

Rijksarchief in Noord-Brabant

49

Rijksmuseum Amsterdam

73

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

Rijksmuseum voor Volkenkunde

71

Rijksmuseum voor Volkenkunde
‘Justinus van Nassau’

57

Sectie Militaire Geschiedenis van de
Landmachtstaf

62

Stichting Cultuurgeschiedenis van de
Nederlanders (CNO)

74

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

97

Berichten
Inaugurele rede prof. dr. H. Chr. Wekker
Op dinsdag 17 januari heeft Herman Wekker zijn inaugurele rede gehouden ter
gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Engelse
taalkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Herman Wekker is een van de oprichters van het I.B.S., sinds de oprichting ook
bestuurslid (thans als secretaris) en als hoofdredacteur van OSO gedurende de eerste
vier jaargangen de grondlegger van ons blad in zijn huidige vorm.
De redactie van OSO wenst Herman heel hartelijk geluk met oeze belangrijke en
feestelijke gebeurtenis. De rede, ‘Over de analogie tussen creolisering en
vreemde-taalverwerving’, wordt besproken in de afdeling Recensies van dit nummer.
De redactie
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Prof. dr. Herman Wekker tijdens zijn inaugurele rede
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Werk van Jit Narain in India gepubliceerd
Een ontmoeting in 1984 te Delhi tussen Mataprasad Tripathi, ‘reader’ aan de
Universiteit van Gorakhpur (Noord India), en Jit Narain heeft een uniek gevolg
gehad: een heruitgave van de Sarnami gedichten in de vijf poëziebundels van Narain,
geredigeerd en voor Indiase lezers in het Hindi ingeleid door Tripathi en in India in
het devanāgarī schrift gedrukt. De bundel is afgelopen februari door de redacteur
aangeboden aan de Vice-President van India, en kan uniek genoemd worden omdat
niet eerder werk van een Surinaams Hindostaanse schrijver, eerst in Suriname of
Nederland gepubliceerd, op deze wijze in India werd heruitgegeven. In een volgend
nummer van OSO zal uitvoeriger op deze publikatie, die ook in Nederland verkrijgbaar
zal zijn, kunnen worden ingegaan.
Tripāthī, M. (sampādak) 1988. Jīt Nārāin kī Sarnāmī kavitāem. Den Haag, SSN.

Recensies
T.S. Polimé en H.U.E. Thoden van Velzen, Vluchtelingen, opstandelingen
en andere Bosnegers van Oost-Suriname 1986-1988. Utrecht: Instituut voor
Culturele Antropologie, Centrum voor Caraïbische Studies, 1988. (Bronnen
voor de Studie van Afro-Surinaamse Samenlevingen, dl. 13), 127 pg. f 13,50.
Dat het bewaren van een zekere distantie tot een gekozen thema een voorwaarde is
voor een geslaagde studie, bewijst dit boek over de gevolgen van de burgeroorlog
in Oost-Suriname. In een aantal schetsen doen Thoden van Velzen - hoogleraar
culturele antropologie - en Polimé - student culturele antropologie - hun best om een
een beeld te geven van de omstandigheden waaronder de Bosnegers in dit gebied de
afgelopen twee jaar hebben geleefd. De bijdragen van Thoden van Velzen in deze
bundel verschenen eerder in ‘Het Parool’. De rapportage die Polimé maakte, werd
niet eerder gepubliceerd. Hoe het ook zij, alle artikelen hebben met elkaar gemeen
dat ze onduidelijk van opzet zijn, weinig nieuwe gegevens bevatten en ternauwernood
de kwalificatie journalistiek proza verdienen.
Niemand zal durven ontkennen dat de strijd tussen het Nationale Leger o.l.v. Desi
Bouterse en het Jungle Commando o.l.v. Ronnie Brunswijk tot de grote tragedies
van de Surinaamse geschiedenis behoort. Voor de stadsbevolking maar vooral voor
de bewoners van het binnenland is de oorlog synoniem met dood, marteling, executie,
brandstichting, roof, angst en ballingschap. In de woorden van een Boslandbewoner:
‘Het is net of de hel de slechtste duivel naar ons heeft toegestuurd’ (p. 30). Een
betrekkelijk gesloten samenleving met eigen culturele en religieuze tradities is
verwoest, met als gevolg dat het generaties zal duren voordat de fundamenten van
deze maatschappij opnieuw zullen zijn opgebouwd.
Terecht onderkennen beide auteurs de ernst van deze catastrofe en adstrueren zij
dit aan de hand van talrijke ooggetuigeverslagen.
De schrijvers nemen een duidelijk standpunt in als het gaat om het aanwijzen van
de schuldige in het conflict. Volgens hen kan er geen twijfel over bestaan dat het
Nationale Leger de aanstichter is van de burgeroorlog. Vanaf mei 1986 voerde het
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leger immers een ‘politiek van collectieve vergeldingen (...) tegen
Bosnegergemeenschappen’ (p. 7-3), wat er wel toe moest leiden dat de slachtoffers
op een gegeven moment in opstand kwamen. Deze stellingname wordt in het hele
boek volgehouden, zonder veel nadere explicaties. Terwijl de lezer zo graag had
willen weten waarom de troepen van Bouterse tot deze brute vergeldingsacties
besloten. Was dat niet omdat Ronnie Brunswijk een voortvluchtige crimineel was,
die eerst de hand boven het hoofd werd gehouden door zijn dorpsgenoten en later toen de jacht frontaal op hem werd geopend - door de overgrote meerderheid van de
Boslandbewoners? Over de relatie Bouterse-Brunswijk zijn veel verhalen in omloop.
Een voorbeeld: Brunswijk zou - toen zijn positie in het leger onhoudbaar werd - zijn
weggepromoveerd als ondercommandant van Bouterse in Oost-Suriname. Doordat
hij zijn opdracht op z'n zachtst gezegd wat al te vrij interpreteerde, haalde hij zich
de woede van zijn superieur op de hals en er ontstond een controverse die uiteindelijk
tot een burgeroorlog zou uitgroeien. Hadden de auteurs deze en andere in omloop
zijnde theorieën niet kunnen verifiëren?
Wat zich wreekt is dat Thoden van Velzen en Polimé hun partijdigheid
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geen moment kunnen relativeren. Er is niets op tegen dat beiden zich hebben
vereenzelvigd met het lot van de opstandelingen en vluchtelingen in Oost-Suriname.
Het is zelfs alleszins begrijpelijk dat de bevolking in deze zwaar getroffen gebieden
op hun sympathie kan rekenen. Methodologisch is hun aanpak echter onaanvaardbaar.
Doordat zij alleen te rade zijn gegaan bij de personen wier lot zij beschrijven, krijgen
hun verhalen iets oncontroleerbaars en ontberen ze reliëf. De rol van slachtoffer is
feitelijk de enige dimensie die de Bosnegers krijgen toegemeten, terwijl iedere
krantelezer weet dat in de huidige geweldspiraal ook zij een niet gering aandeel
hebben. Aan beide kanten worden op dit moment gruweldaden bedreven en dit komt
in de studie van Thoden van Velzen en Polimé onvoldoende tot uitdrukking.
Vraaggesprekken met militairen uit het Nationale Leger hadden de auteurs er wellicht
toe kunnen bewegen zich op dit punt wat genuanceerder uit te drukken.
Thoden van Velzen en Polimé hebben de wereld wakker willen schudden met
reportages over de getourmenteerde Bosnegergemeenschappen in Oost-Suriname.
Aan deze opdracht hebben zij hun kritische en analytische vermogen ondergeschikt
gemaakt. Dat is een keuze die gerespecteerd kan worden, maar die tegelijkertijd hun
boek weinig meer dan propagandistische waarde bezorgt. Vanuit wetenschappelijk
oogpunt zijn hun bijdragen te willekeurig van opzet, te impressionistisch van karakter
en te weinig gericht op het stellen en beantwoorden van essentiële vragen.
Peter Meel

H.U.E. Thoden van Velzen and W. van Wetering, The Great Father and the
Danger. Religious cults, material forces, and the collective fantasies in the
world of the Surinamese Maroons. Dordrecht-Holland, Providence-USA:
Foris Publications, 1988, 451 p.
Het echtpaar Thoden van Velzen en Van Wetering begon in de zestiger jaren
onderzoek te doen bij één van de Bosnegergroepen in Suriname: de Ndjuka. Begonnen
met puur antropologisch onderzoek, raakten zij steeds meer geïnteresseerd in de
historische achtergronden van de Ndjuka gemeenschap. Een combinatie van bronnenen archief-onderzoek en - heel belangrijk - het verzamelen van orale geschiedenis
ter plaatse, leidde tot vele artikelen en culmineerde tenslotte in het hier besproken
boek. Men kan via hun publicaties als het ware op de voet de verdieping van hun
kennis, de verbreding van hun inzicht en invoelen van de door hen bestudeerde
gemeenschap volgen.
De lezer wordt stap voor stap ingevoerd in de denkwereld van een gemeenschap,
door deze te bezien vanuit de interne, specifieke en ondanks contacten met de
buitenwereld gesloten en consistente structuur. Tegelijkertijd worden religieuze,
economische, psychologische en sociaal-maatschappelijke facetten met voor de
Europeaan vertrouwde concepten verduidelijkt en herkenbaar gemaakt.
De rode draad in het boek is het ontstaan van een overheersende religieuze cultus
en de reactie daarop van tegen-bewegjngen, alle geënt op de bestaande concepten,
gebed in wat de auteurs noemen de ‘collectieve fantasie’, en reagerend op invloeden
van buitenaf. De, soms spectaculaire, verschuivingen worden verklaard uit de
fragiliteit van de machtstructuur. Economische, religieuze en sociale macht wordt
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vertaald in het beheersen van de middelen die de gemeenschap nodig heeft om zich
te handhaven.
De Ndjuka maken deel uit van de Bosneger (Marron) groepen die af-
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stammen van slaven die er in de 17e en 18e eeuw in slaagden stabiele gemeenschappen
op te bouwen diep in de Surinaamse oerwouden, langs de moeilijk bevaarbare rivieren.
Terwijl het grondpatroon van hun religie op Afrika is terug te voeren, is die, evenals
hun economisch en sociaal patroon, aangepast aan de omstandigheden in hun nieuwe
woongebied. Uit Afrika stamt het geloof in een hoogste wezen (deus otiosus), en in
verschillende pantheons, gelieerd aan lucht, aarde en water; voorouderverering en
hekserij. Priesters en media en medicijnmannen verzorgen het geestelijk welzijn.
Een hiërarchie van politieke notabelen onderhoudt ondermeer het contact met de
Surinaamse regering. Hoewel de Bosnegers dus nooit totaal geïsoleerd leefden is de
autochtone structuur nooit ingrijpend aangetast, ook niet door de missie en zending.
De in dit boek beschreven omwentelingen, hoewel mede beïnvloed door
veranderingen van buitenaf, bleven bepaald door de interne structuur van de
Bosnegermaatschappij. Tot 1880 verdienden de Bosnegers hun geld voornamelijk
met de verkoop van hout en het verzamelen van rubbersap uit het oerwoud. De
mannen onderhielden hun gezinnen met van dit geld gekochte, extra voorzieningen,
ze kapten de akkers open, bouwden huizen, boten en zorgden zo voor het materiële
en geestelijke welzijn van de groep.
De vondst van good in de rivieren en de daarop volgende goldrush in zowel
Suriname als op de grens van Frans Guyana veroorzaakten grote veranderingen in
het leefpatroon van de Bosnegers. De goudvelden lagen in gebieden die slechts via
de rivieren te bereiken waren. De met rotsen bezaaide bovenlopen waarlangs
duizenden goudzoekers naar het binnenland zwermden konden slechts door Bosnegers
bevaren worden. Zij werden de transporteurs. Dat betekende dat sedert omstreeks
1880 vele honderden voor lange tijd van huis waren en de boven beschreven
corporatieve groepen met hun gedeelde verantwoordelijkheid verscheurd raakten.
De bootslieden verdienden relatief veel geld, maar mede door hun lange afwezigheid
kwam dat in geringe mate ten goede aan de achtergeblevenen. Dat zette kwaad bloed.
De spanningen tussen de nieuwe rijken en de verarmde thuisgroepen, waar
medicijnmannen, priesters en media de dienst uitmaakten, gaven aanleiding tot een
geheel nieuw patroon van religieuze concepten. Met name bij de Ndjuka aan de
Tapanahoni, een zijrivier van de grensrivier de Marowijne, veroorzaakte dit grote
onrust. Die uitte zich in een verhoogde activiteit van hekserij; terwijl de
transportarbeiders vanwege hun onverantwoordelijk gedrag ervan beschuldigd werden
via magie ziekten en honger te veroorzaken, verdachten deze de achtergeblevenen
ervan door racune en jaloezie tot hekserij te vervallen. Het gevolg was dat een aantal
belangrijke priesters, na een interne machtstrijd, er in slaagden via een nieuw religieus
systeem, zij het geënt op oude begrippen, greep op de situatie te krijgen. Dat wil
zeggen: de hekserij aan banden te leggen. Het centrum van hun macht lag aan de
boven-Tapanahoni, maar hun invloed strekte zich al spoedig uit over praktisch alle
woonplaatsen van de Surinaamse bosnegers. De nieuwe beweging kreeg de naam
Gran Gadu (Grote God of Grote Vader) en had aanvankelijk de instemming van
allen. De transportvaarders betaalden flinke bedragen om gevrijwaard te blijven van
funeste beschuldigingen. Zij profiteerden in eerste instantie het meest van de situatie.
Ook de priesters deden er hun voordeel mee. Er zat echter veel meer aan vast. Alle
Ndjuka maar ook de andere groepen dienden zich bij de priesters te melden en à
raison van een bedrag in geld of goederen een proeve te ondergaan bij het nieuwe
orakel om vastgesteld te krijgen of zij loyale burgers waren, vrij van hekserij. Dat
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betekende niet dat hekserij was uitgesloten: bij elk overlijdensgeval moest (evenals
vroeger) vastgesteld worden wat de doodsoorzaak was. Vaak bleek nu dat de
overledene zich toch met hekserij te
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hebben beziggehouden. Nu was de volgende stap geboden: de familie moest het lijk,
met al zijn bezittingen, naar de Tapanahoni brengen. Daar stelden de priesters nog
eens het eindoordeel vast. Was de overledene inderdaad een heks, dan werden zijn
goederen geconfisceerd. De familie kreeg er een miniem gedeelte van. De priesters
behielden een groot deel (dat deels bij hun clientèle terecht kwam), de rest werd op
een speciale plaats als besmette goederen gedumpt. De overledene mocht de gewone
uitgebreide begrafenisrituelen niet ondergaan en werd zonder ceremonieel op een
speciale plaats met takken bedekt achtergelaten. Hoewel deze methode ook daarvoor
in zwang was, maakten de omvang, de confiscaties en de machtspositie van enkele
priesters de beweging tot iets nieuws. Nieuw was ook dat onder het voortdurend
waakzame oog van de Gran Gadu elke burger zich voortdurend de - morele - vraag
diende te stellen of zijn gedrag wel vrij van kwade neigingen was. Het gevaar alsnog
van hekserij beschuldigd te worden was constant aanwezig. Maar ook andere
‘vergrijpen’ werden nu door de priesters bestraft: zelfmoordpogingen, vechtpartijen,
overspel, homosexualiteit, incest en overtreding van de menstruatie-taboes.
Terwijl deze constructie voor een tijd aanvaard werd - hij strookte met de
‘collectieve fantasie’ van de bevolking - raakte hij toch in discrediet. De goldrush
raakte na 1920 over zijn hoogtepunt heen, waardoor de verdiensten verminderden.
Het verlies van de boedel van heksen, de steeds vaker als onterecht beschouwde
veroordelingen, de kostbare en tijdrovende tochten naar het centrum van de priesters
van Gran Gadu en de baten van de priesters zelf, dit alles begon de bevolking steeds
meer te ergeren. Bovendien: de beloofde sanering van hekserij bleef uit.
Nieuwe bewegingen kregen een kans, waar charismatische religieuze leiders de
ontevredenen een uitweg boden. De belangrijkste van die innovaties was die van de
in de titel van het boek genoemde ‘Danger’. Danger, in het Ndjuka ‘Ogii’, werd
vertegenwoordigd in een nieuwe godheid, of liever een godheid die nieuw leven
werd ingeblazen. In zekere zin dus een nativistisch concept waarin de traditionele
waarden van het ongecorrumpeerde bosleven gestalte kregen. Dat wilde met zeggen
dat men van een teruggrijpen naar het verleden kan spreken. Ook de nieuwe beweging,
evenals die van Gran Gadu, trachtte een voordelige relatie met de onontkoombare
buitenwereld te vinden. Ze was echter veel minder bereid zich aan die wereld aan te
passen, maar zocht haar kracht in de eigen, bekende, traditionele waarden. De
profeten, media van Ogii, benadrukten alle de hypocrisie van de Gran Gadu-beweging
en hun gebrek aan vertrouwen in de eigen cultuur. Hun aanhang verkregen zij al
rondtrekkend. Tenslotte vestigden zij hun eigen centrum waar zij met hun adepten
de heilzoekenden verlossing brachten. Verlossing van ziekten en onheil, gewoonlijk
ook nu weer veroorzaakt door hekserij. Ook zij waren - natuurlijk - niet in staat hun
volgelingen boven hun ‘condition humaine’ uit te tillen en verloren uiteindelijk het
vertrouwen. Maar telkens manifesteerde Ogii zich in een nieuw medium. De opkomst
en neergang van een aantal van deze ‘shamans’ en hun persoonlijke drama wordt op
fascinerende wijze door de auteurs beschreven en verklaard. Hun karakterstructuur
die hen tot profeet voorbestemt, schijnt ook tot hun ondergang te leiden. Het
aanvankelijke succes vraagt om meer; hun hebberigheid: hogere vergoedingen voor
hulp, meer vrouwen, hogere eisen van onderdanigheid, verdriet tenslotte hun
volgelingen. Zij blijven verguisd achter.
Terwijl de Gran Gadu-cultus en de oppositie van de profeten vele aanhangers
telde, óók bij de andere Marrongroepen, hadden met name de Saramakaners nog een

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

ander antwoord op de bedreigende omstandigheden. Hier stond een profeet op die
een soort ‘cargo-cult’ stichtte. Zijn volgelingen konden de komst van economische
zegeningen verwachten als zij zich hiel-
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den aan de geboden en verboden van Santa Yeye, de heilige geest, waarvan Anaké
de profeet was. De auteurs verklaren deze beweging uit het feit dat de als
transportvaarders werkende Saramakaners nog veel langer wegbleven dan de Ndjukas
en de achterblijvers verstoken van hulp achterlieten.
De christelijk aandoende rituelen worden verklaard uit het feit dat de Saramakaners
intensiever en langer aan de zending van Moravische broeders waren blootgesteld.
Ook deze profeet ging de weg van zijn collega's: hij kon zijn beloften niet waar
maken en misdroeg zich.
Terwijl de Gran Gadu-cultus wel aangetast werd, lukte het tot ver in deze eeuw
niet die omver te werpen. Daarvoor waren de individueel bepaalde profetische
bewegingen tegenover een gevestigd priesterdom niet sterk genoeg. Het lukte pas in
1972 aan een nieuwe profeet van Ogii: Akalali. Waarom hem gelukte wat de anderen
niet bereikten is niet helemaal duidelijk. Het argument van de schrijvers dat zijn
profetieën de verwachtingen, ingebed in de collectieve fantasieën van de gemeenschap,
aanspraken, gold ook voor zijn voorgangers. De onlustgevoelens over de zichzelf
bevoordelende Gran Gadu priesters waren ook niet nieuw. De mogelijkheid meer
geld te verdienen voor sommigen ten detrimente van anderen, de noodzaak zich een
weg te vinden in de buitenwereld, zou eerder een versteviging van de Gran
Gadu-beweging doen verwachten.
Akalali's succes berustte evenals dat van zijn voorgangers op de aanval op de
inbeslagneming van de boedel van tot heks verklaarde overledenen. Hij gaf hier een
originele oplossing voor: iedereen diende zich bij hem te melden om goed- of
afgekeurd te worden. De afgekeurde potentiële heksen ondergingen een ritueel dat
hen van elke verdenking ontsloeg. Zijn grootste succes was de vernieling van de
belangrijkste heiligdommen van Gran Gadu en de inbeslagname van het belangrijkste
orakel, zonder dat de priesters er iets aan konden doen. Een en ander bracht een
belangrijke slag toe aan de machtstructuur van het centrum.
Toch: ook Akalali's ster begon vrij snel te dalen, om weer dezelfde redenen: hij
begon te hoge vergoedingen te eisen, vergreep zich aan te veel vrouwen en ook hij
kon de verwachtingen van een betere wereld, bevrijd van hekserij, d.w.z. van afgunst,
hebzucht, frustraties en onmacht niet waar maken. Het duurde nog tot 1979 voor een
frontale aanval op zijn heiligdom en de vernieling ervan tot zijn vlucht leidde.
Niettemin: de macht van de Gran Gadu-beweging was gebroken. Noch het ritueel
van algemene reiniging door de priester, noch het tot heks verklaren van overledenen
en het verbeurd verklaren van goederen werd in ere hersteld, tot op de dag van
vandaag.
De discrepantie tussen de have's and have-not's moet in de ‘collectieve fantasie’
op een andere wijze worden opgelost.
Wat er uit de ingrijpende beroering die de bosnegergemeenschappen heden ten
dage ondergaan als enigszins aanvaardbare modus vivendi met de natuurlijke en
bovennatuurlijke wereld zal voorkomen, is vooralsnog onduidelijk.
De auteurs verdiepen zich in de psychologische karakterstructuur van de diverse
profeten. Zij gebruiken daarvoor Freudiaanse begrippen waardoor de lezer - die
verondersteld wordt met deze begrippen bekend te zijn - inzicht krijgt in de diepere
beweegredenen van de besproken persoonlijkheden. Helemaal bevredigend is dit
niet. Er mogen dan voor het mensdom een aantal psychische grondprincipes voor
hun handelen aan te wijzen zijn, een duidelijke verklaring voor de handelwijze van
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de diverse protagonisten geven ze naar mijn mening niet. Zij worden echter ook
‘geduid’ binnen de context van hun eigen cultuur: gedreven en gedragen door de
collectieve fantasie van hun medeburgers en inspelend op de omstandigheden. De
combinatie van die beide methoden heeft tot gevolg dat een voor de Europeaan
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‘exotische’ gemeenschap buitengewoon boeiend en begrijpelijk wordt beschreven.
De in het boek geproduceerde foto's zijn uniek en verhelderend. De reproductie
ervan laat te wensen over.
De veelheid van media, priesters, priesteressen, de verschillende benaderingen
van de geschiedenis via mondelinge overlevering geven het boek soms een wat
overladen indruk en maken het vasthouden van de hoofdlijn niet eenvoudig. Maar,
zou ik willen beweren, wil men een zo volledig mogelijk beeld van een fascinerende
geschiedenis van een zeer boeiende gemeenschap in de derde wereld verkrijgen, dan
wordt een extra lees-inspanning ruimschoots beloond.
Silvia W. de Groot

John Gabriel Stedman, Narrative of a Five Years Expedition against the
Revolted Negroes of Surinam. Transcribed for the First Time from the
Original 1790 Manuscript. Edited, and with an Introduction and Notes, by
Richard Price and Sally Price. London and Baltimore: The John Hopkins
University Press, 1988.
Onder aanvoering van de legendarische Boni voerden zo'n 500 gevluchte slaven in
de jaren zeventig van de 18e eeuw een jarenlange guerilla tegen de Surinaamse
planters en hun koloniale huurtroepen. In 1772 was de opstand op zijn hoogtepunt.
In de moerassen tussen de Cassipera- en de Barbakoebakreek hadden de Marrons op
een hogergelegen zandplaat hun dorp Boekoe tot een ware vesting omgebouwd. De
legers van de planters konden maandenlang niet veel anders doen dan vanaf de
overkant van een diepe geul Boekoe onder vuur nemen. Veel effect sorteerden deze
beschietingen niet. Gouverneur Nepveu nam toen twee maatregelen. Allereerst kocht
het gouvernement uit de slavenpopulatie een leger van 300 soldaten aan. Deze zwarte
soldaten (Redimoesoes) kregen als speciale taak het opsporen en verwoesten van
Marrondorpen. Een tweede maatregel van Nepveu was de uitbreiding van de Europese
troepen in de kolonie. In het moederland vroeg hij om een extra zending van 1200
soldaten.
De oprichting van het Corps ‘Vrije Negers’ was een succes. De zwarte soldaten
trokken enthousiast tegen de Marrons ten strijde. Zij ontdekten een onder de
waterspiegel liggend pad naar Boekoe en leverden een essentiële bijdrage bij de
inneming van deze vesting in september 1772. Door het succes van maatregel één,
werd maatregel twee eigenlijk overbodig. Nepveu bestelde de Europese huurtroepen
weer af, maar de eerste zending van 800 man onder het bevel van de Zwitserse kolonel
Fourgeoud bleek al te zijn ingescheept en onderweg op haar zeiltocht naar Suriname.
Toen de troepen in februari 1773 arriveerden, wilde de gouverneur hen aanvankelijk
terugsturen. Spoedig werd echter duidelijk dat de Boni-Marrons wel Boekoe verloren
hadden, maar nog lang niet verslagen waren. Meer dan vier jaar van voortdurende
guerilla zouden nog volgen. De troepen van Fourgeoud bleken meer dan nodig.
In Fourgeouds leger diende een Schotse militair: John Gabriel Stedman
(1744-1797). Gedurende zijn ruim vierjarig verblijf in Suriname, hield Stedman een
dagboek bij, waaruit hij later zou putten om het beroemdste boek te schrijven dat
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ooit over Suriname uitgegeven is. In 1777 zeilde Stedman met Fourgeoud terug naar
Nederland. Een jaar na zijn terugkeer begon hij aan zijn ‘Narrative’. Gedurende de
vierde Nederlands-Engelse oorlog werd de Schotse brigade ontbonden. In 1784
vertrok Stedman met zijn jonge Ne-
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derlandse vrouw naar Engeland. In mei 1785 vestigden zij zich te Tiverton in
Devonshire. In februari 1791 zond Stedman het voltooide manuscript naar zijn
uitgever Joseph Johnson in Londen. Johnson was een vooraanstaand figuur in het
Britse politieke en intellectuele leven in die tijd. Hij had een brede interesse. Zo gaf
hij, naast kinderboeken, werken uit op het gebied van theologie, filosofie,
natuur-wetenschappen, poëzie, feminisme en politiek.
Vrijwel direct na ontvangst van Stedmans manuscript, begon Johnson aan de
bewerking ervan. Aanvankelijk besteedde hij de meeste aandacht aan de vele
tekeningen. Hij zocht naar graveurs voor de 106 schetsen die Stedman bij zijn
manuscript leverde. Het merendeel van de tekeningen werd bewerkt door weinig
geïnspireerde atelierwerkers, maar voor de 22 belangrijkste platen arrangeerde
Johnson beroemde graveurs als Blake, Bartolozzi, Holloway en Benedetti. De zestien
platen die William Blake graveerde, gelden als veruit de fraaiste van het boek. Ze
worden beschouwd als de beste die de kunstenaar ooit maakte. De platen voor het
boek kwamen klaar tussen 1791 en 1795.
In de beginperiode schijnt de uitgever weinig aandacht te hebben besteed aan
Stedmans tekst. In 1794 gaf Johnson het manuscript aan William Thomson met het
verzoek de uitgave te redigeren. Op Johnsons verzoek herschreef Thomson het werk
zin voor zin, aldus een volslagen nieuwe tekst producerend. Deze Thomson gold in
zijn jaren als een briljant stilist. Na een theologische studie was hij een aantal jaren
dominee in Schotland. De bon vivant Thomson had echter een grote afkeer van de
puriteinse orthodoxie en verhuisde rond 1780 naar Londen, waar hij een veel gevraagd
en hooglijk gewaardeerd vertaler en tekstschrijver werd. Thomson had een speciale
voorliefde voor reisverhalen. Zijn bijdrage daaraan was veelzijdig. Het kwam
regelmatig voor dat een auteur met niet meer dan losse aantekeningen bij Johnson
aankwam. Thomson schreef dan de uiteindelijke tekst. Hoewel Stedman een volledig
uitgewerkt manuscript inleverde, was Johnson van mening dat er nog heel wat aan
verbeterd moest worden. Het is daarom niet vreemd dat hij aan Thomson dacht als
redacteur voor Stedmans werk.
Johnson liet het door Thomson herschreven manuscript in 1795 drukken. In mei
van dat jaar kreeg Stedman het onder ogen. Hij vond het afgrijselijk en achtte zijn
werk volledig verknoeid. Hij gebruikte ervoor de betitelingen: ‘mard’, ‘good tor
nothing’, en ‘full of lies and nonsense’. Wat er daarna precies gebeurde, is wat
onduidelijk. In januari 1796 schreef Stedman zijn schoonzuster in Nederland dat hij
2000 exemplaren had laten verbranden. Dat was waarschijnlijk de gehele oplage,
want er is geen enkel exemplaar van de Thomson versie bekend. Van de zomer 1795
tot begin 1796 verbleef Stedman grotendeels in Londen, voortdurend in
onderhandeling met Johnson over de verschillen die waren ontstaan tussen zijn tekst
en die van Thomson. Na vele moeizame gesprekken kwamen zij tot overeenstemming.
Stedman ging akkoord met een uitgave die nogal afweek van zijn origineel.
In 1978 werden Richard en Sally Price erop attent gemaakt dat zich in de James
Ford Bell Library het originele manuscript van Stedman bevond. Bij lezing bleek
hen al snel dat er een aanmerkelijk verschil bestond tussen Stedmans handschrift uit
1790 en de boekuitgave uit 1796. In het originele manuscript stond Stedman nog
kritischer tegenover de slavernij dan in de uitgave van 1796. Hoewel hij zeker geen
abolitionist was, pleitte hij regelmatig voor hervormingen binnen de slavernij. In de
oorspronkelijke versie wordt herhaaldelijk opgemerkt dat de Afrikanen niet zo
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essentieel verschillen van de Europeanen in moraal en religiositeit. In de versie van
1796 worden zij veel systematischer als primitieve wilden gepresenteerd. De uitgave
van 1796 blijkt veel neger-onvriendelijker. De planters daarentegen komen er in
1796 veel beter af. De hele beschrijving van de slavenmaatschappij werd systematisch
iets anders ingevuld. Veel minder aandacht
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werd besteed aan de zo frequent voorkomende seksuele relaties tussen Europese
mannen en slavinnen. Aan de andere kant werd de sociale afstand tussen Europeanen
en slaven veel sterker benadrukt. Stedmans vaak radicale standpunten met betrekking
tot slavernij, slavenhandel en sociale rechtvaardigheid zijn in de versie van 1796
systematisch afgezwakt. Ook Stedmans kritiek op Fourgeoud en Seyburgh, zijn
superieuren, werd gedeeltelijk weggeschreven, Opmerkingen dat Fourgeoud zich
niets van zijn ondergeschikten aantrok, evenals mededelingen over het sadistisch
gedrag van Seyburgh werden consequent weggestreept.
Met al deze wijzigingen is Stedman uiteindelijk akkoord gegaan. Van harte ging
het niet. Zijn dagboek maakt duidelijk dat hij de versie van 1796 als een ongelukkig
compromis beschouwde. Het compromis werd echter publicitair een groot succes.
Waarschijnlijk had de uitgever, beter dan Stedman zelf, aangevoeld dat de meeste
Engelsen in de periode die intussen sinds het aanbieden van het manuscript verstreken
was, over slavernij anders waren gaan oordelen. De publieke opinie maakte in deze
jaren als reactie op de Franse revolutie een duidelijke wending naar rechts. De Franse
revolutie leidde in 1791 tot de rebellie van de slaven in Saint-Dominque (Haiti), een
opstand waar de Engelsen zich mee bemoeid hadden, hetgeen aan 40.000 Engelse
soldaten het leven had gekost. Daardoor was de sympathie voor negers en slaven in
Engeland aanzienlijk gedaald.
Ondanks, of dankzij, alle redactionele wijzigingen werd Stedmans ‘Narrative’ een
groot succes. Ook de gewijzigde versie geeft een niet al te rooskleurig beeld van het
leven van de Surinaamse planters. Hier en daar mochten dan onvriendelijkheden
over planters in de tekst zijn weggehaald, een sts van: ‘A Negroe Hanged alive by
the Ribs to a Gallow’, or ‘The Flaggellation of a Samboe Female Slave’, maken
natuurlijk veel meer indruk dan paginalange beschouwingen. Het boek heeft ook in
zijn gekuiste vorm bijgedragen de praktijken van de Westindische planters in Europa
bij een groter publiek bekend te maken.
Na bijna 200 jaar verschijnt Stedmans originele manuscript voor het eerst in druk,
voorzien van een zeer deskundige inleiding en met een annotatie die duidelijk maakt,
dat het een jarenlange klus geweest is om de ‘Narrative-1790’ persklaar te maken.
Het moet een schier onbegonnen werk geweest zijn Stedmans opmerkingen over
flora en fauna te kunnen thuisbrengen, de bron van zijn literaire ontboezemingen te
achterhalen, laat staan zijn referenties naar gezegden van tijdgenoten te verklaren.
Het resultaat is indrukwekkend, om jaloers op te zijn. Ik ken geen ander historisch
werk over Suriname, dat zo deskundig werd geredigeerd.
Wim Hoogbergen

Ben Scholtens, Suriname tijdens de tweede wereldoorlog. Paramaribo: Anton
de Kom Universiteit van Suriname, 1985.
Dit boekje is een bundeling van artikelen door Scholtens geschreven voor De Ware
Tijd ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp op
zich, Suriname in de Tweede Wereldoorlog, is een deelonderzoek van het
onderzoeksproject ‘Emancipatie en Natievorming in Suriname, 1863 - heden’ dat
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werd opgezet door de Werkgroep Geschiedenis van de Anten de Kom Universiteit
van Suriname. De artikelenreeks wordt gepresenteerd als een voorlopig resultaat van
lopend onderzoek, een uitgesproken conclusie blijft om die reden achterwege.
Ondanks, of misschien wel juist vanwege dit voorlopige karakter, kan men een aantal
opmerkingen ma-
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ken.
De inhoud bestaat uit drie grote hoofdstukken over de militaire, de
soctaal-economische en de politieke ontwikkelingen. Omdat voor een thematische
aanpak is gekozen, komen sommige onderwerpen op meerdere plaatsen, tot in de
illustraties, terug. We zien het schip Goslar eerst in gezonken en later in drijvende
staat. De inhoud van de diverse hoofdstukken is veelal een opeenstapeling van
feitelijkheden, vermengd met citaten en commentaar. De informatie schiet desondanks
te kort. Wat vooral ontbreekt is een algemene inleiding over Suriname rond 1940.
Daardoor is bijvoorbeeld onduidelijk wat de Surinaamse militaire deelname aan WO
II betekende op de gehele bevolking, evenmin is duidelijk of de gesneuvelden alleen
militairen waren of ook zeevarenden. Als gevolg van het ontbreken van een algemeen
kader hangen de gegevens vaak in de lucht. In het derde gedeelte, dat over de politiek,
treft dit nog sterker. Scholtens stelt dat veel wat bij het verschijnen van het boek als
nieuw en revolutionair kon gelden, in feite reeds veel eerder, tijdens de oorlogsjaren
op gang was gekomen, maar als gevolg van de ‘oude politiek’ eind jaren veertig was
cestagnerd. De nadruk in de beschreven ontwikkelingen ligt vooral op uitingen van
beginnend nationalisme en eenheidsgevoel. Het onstaan van de politieke partijen na
de oorlog drong de politieke ontwikkelingen echter in een stroomversnelling, die
naar de mening van de auteur in een ‘weinig gelukkige richting’ ging. Pas na februari
1980 zouden zich nieuwe perspectieven voor de door Scholtens meer gewaardeerde
richting voordoen. De argumentatie voor een en ander valt echter niet aan de tekst
te ontlenen. Ongetwijfeld is natievorming en vrijwording van Nederland een belangrijk
thema in de Surinaamse geschiedenis. De oorlogsjaren betekenden bovendien in
allerlei opzichten een verandering ten opzichte van wat voorafging. Emancipatie en
natievorming zijn echter twee verschillende processen, die met noodzakelijkerwijs
op hetzelfde hoeven uit te komen. In dit opzicht is de meerdere keren door de auteur
gesignaleerde opvatting uit de jaren veertig dat Suriname en creool zijn hetzelfde
zouden betekenen, van belang. De betekenis ervan wordt echter niet uitgewerkt. Als
een eerste proeve van het onderzoeksprogramma is het dan ook weinig bevredigend.
Verheugend is de wens en de bereidheid tot historisch onderzoek van de weinige
Surinaamse docenten geschiedenis, ondanks hun overbelasting met onderwijstaken
en de beperkte aanwezigheid van bronnenmateriaal.
J. van Goor

Michiel van Kempen, De Surinaamse literatuur 1970-1985, een documentatie.
Paramaribo: Uitgeverij De Volksboekwinkel, 1987, 405 p.
De auteur begint zijn ‘inleiding’ met de vermelding dat zijn boek geen ‘geschiedenis
van de Surinaamse literatuur 1870-1985’ is, geen ‘analyse van individuele werken
of oeuvres’ bevat, een ‘biografische informatie over individuele auteurs’ geeft, maar
een ‘materiaalverzameling’, een ‘documentatie’ is. Dat is ongetwijfeld juist, maar
de lezer die het hele werk doorgenomen heeft, zal zo'n aanduiding toch te bescheiden
vinden, want Van Kempen geeft meer dan alleen maar opsommingen van titels en
dergelijke.
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In deel II, bibliografisch materiaal, van zijn 405 pagina's tellend werkstuk geeft
Michiel van Kempen inderdaad ‘documentatie’ en wel heel uitvoerig zelfs. In meer
dan tweehonderd pagina's vinden we uitgebreide bibliografieën van ‘als afzonderlijke
publicatie verschenen primaire en secundaire literatuur over de periode 1970-1985’,
waarbij Van Kempen tot een aantal
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van 1120 nummers komt. Een alfabetisch register op zaak- en persoonsnamen maakt
de primaire en secundaire bilbiografie vanuit diverse optieken als pseudoniemen,
uitgeverijen, enz. nogmaals toegankelijk. Wel vind ik dat dit laatste deel onnodig
ruim gezet is, waardoor het onoverzichtelijker werd - bijna honderd pagina's vragen
veel bladerwerk - en onnodig duur.
De waarde van dit soort bibliografieën wordt in de praktijk bepaald door de
toegankelijkheid, waarbij het belangrijkste criterium is dat je inderdaad gemakkelijk
vindt wat je zoekt. Enige steekproefsgewijze controle leerde me dat Van Kempen
zeer duidelijk en overzichtelijk te werk is gegaan. Dat zijn streven naar volledigheid
daarbij niet voor de volle honder procent bereikt is, valt bij de huidige stand van
zaken goed te begrijpen. Het corpus van de Surinaamse literatuur is zodanig verspreid
en over diverse dikwijls obscure vindplaatsen verdeeld, of in allerlei staten van
verwaarlozing, dat volledigheid in deze altijd een utopie zal blijven. Wat Van Kempen
gevonden heeft is soms verbazingwekkend! Wat des te meer opvalt als we bedenken
in welke relatief korte tijd dit gigantische materiaal verzameld is - Van Kempen heeft
toch slechts vier jaar in Suriname gewoond?
Ik noemde de karakteristiek die de auteur zelf geeft van zijn werk, een
materiaalverzameling, te bescheiden omdat Michiel van Kempen veel meer biedt.
In deel I (tendensen) behandelt hij achtereenvolgens uitvoerig aan de hand van
zeven criteria wet Surinaamse literatuur is, beargumenteert hij zijn periodisering van
1970-1985 waarvoor hij bij de eerste grens dertien argumenten verschaft, gaat hij
uitgebreid in op allerlei bij het literaire bedrijf betrokken personen en instanties,
bespreekt hij kort de relaties tussen literatuur en maatschappij, en opnieuw uitvoerig
een aantal in de Surinaamse literatuur dominerende themata. Na een kort hoofdstukje
over de jeugdliteratuur, voorziet hij tenslotte ‘de Surinaamse literatuur in Nederland:
een afzonderlijke literatuur’ van een vraagteken.
Deze uitgebreide schets van voor een literatuurgeschiedenis ‘preliminaire zaken’
en ‘tendensen’ (zo noemt hij ze zelf in de inleiding) wordt ook steeds voorzien van
een zo volledig mogelijke opsomming van namen en uitgebreide literatuuropgaven.
De waarde van dit boek is dus vooral die van een naslagwerk. Maar het geeft ook
stof tot discussie over mogelijke standpunten inzake Surinaamse literaire
verschijnselen. Dat is uiteraard het geval als Van Kempen ingaat op een onderwerp
als ‘kwaliteit’: ‘Het vele dat niet de toets der kritiek kon doorstaan in de periode
1970-1985 heeft het weinige dat kwalitatief in alle opzichten goed was,
overschaduwd.’ (p. 87) Maar ook Michiel van Kempens definitie van Surinaamse
literatuur is voor discussie vatbaar. Hij verstaat onder Surinaamse literatuur:
‘Surinaamse literatuur omvat alle orale en geschreven literatuur voortgebracht in een
of meer van de door groepen gehanteerde talen van Suriname, waaruit een (historisch
gefundeerd) bewustzijn blijkt van te horen tot Suriname en bij te dragen aan de
uitbouw van het Surinaamse cultuurgoed’ (p. 30). Deze definitie adstrueert hjj in de
hoofdstukken over literatuur en maatschappij en themata op heel aannemelijke wijze.
Maar in een dergelijke definitie zijn toch zo veel subjectieve, kwalitatieve elementen
ingebracht dat ze uitnodigt tot een open discussie. Die discussie moet Van Kempen
al met zichzelf gaan voeren zodra hij met behulp van deze definitie Surinaamse
literatuur in Nederland als afzonderlijke literatuur beschrijft, waarbij hij na uitvoerige
argumentatie aanvankelijk concludeert: ‘Dit alles overziende is er reden om te spreken
van een Surinaamse literatuur in Nederland die zich onderscheidt van zowel de
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Surinaamse als de Nederlandse literatuur en die noch tot de ene, noch tot de andere
behoort.’ (p. 158). Wat hij echter in de twee volgende bladzijden zelf al weer sterk
relativeert. De uiteindelijke standpunten voor of tegen een eigen
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ontwikkeling zijn mijns inziens minder interessant dan de discussie erover en de
verheldering die deze kan geven.
De grote verdienste van Michiel van Kempen: De Surinaamse literatuur is volgens
mij dat ze een enorme hoeveelheid materiaal aandraagt om dit soort discussies
mogelijk en vanuit een nu feitelijk bekend corpus zinvol te maken. We kunnen Van
Kempen niet kwalijk nemen dat hij zich beperkte tot de periode vanaf 1970. Dit werk
toont echter duidelijk hoe noodzakelijk een soortgelijk werkstuk over de periode
voor 1970 eveneens uitgevoerd zou moeten worden.
Met deze grondige documentatie en de urtgebreide inleiding daarop heeft Michiel
van Kempen de studie van de Surinaamse literatuur een enorme dienst bewezen.
Wim Rutgers

R.A.J. van Lier, Tropische Tribaden. Een verhandeling over homosexualiteit
en homosexuele vrouwen in Suriname. Dordrecht: Foris Publications, 1986,
84 pg. f 20,- (Caribbean Series 4).
Astrid Roemer, Waarom zou je huilen mijn lieve, lieve... Schoorl: Conserve,
1987, 61 pg. f 15,-.
Astrid Roemer, De orde van de dag. Schoorl: Conserve, 1988, 43 pg. f 12,Joanna Werners, Droomhuid. Amsterdam: Uitgeverij Furie, 1987, 173 pg.
f 25,95.
Man en vrouw zijn even ‘swietie’*
Sinds enige jaren wordt er aan de rol van de vrouw in de Surinaamse geschiedenis
steeds meer aandacht besteed. Zoals bijvoorbeeld uit het aan dit onderwerp gewijde
themanummer van OSO (OSO 3/2, 1984) blijkt, kan een doorsnee-westerse benadering
de complexe verhoudingen in deze multiculturele maatschappij slechts ten dele
bevatten. Dit probleem ligt ook ten grondslag aan het boekje Tropische Tribaden
van Rudolf van Lier, een verhandeling over homosexualiteit en homosexuele vrouwen
in Suriname. Van Lier publiceert hierin gegevens van een deelonderzoek, dat hij
gedurende de voorbereiding voor zijn dissertatie1 in Paramaribo in de jaren 1947-'49
doorvoerde. Hij werd daarbij geholpen door een assistent, ‘een intelligente man uit
de Creoolse volksklasse die vele sociale relaties had en een bekende figuur was, niet
alleen in de buurt die hij bewoonde, maar ook in bredere kring daarbuiten’ (p. 43).
Door diens bemiddeling kwam de sociaal-historicus in kontakt met vijf vrouwen,
die in uitgebreide gesprekken over hun seksualiteit en relaties met andere vrouwen
berichtten.
Het taboe, waarmee dit thema toendertijd was belast, zal er ongetwijfeld debet
aan zijn, dat Van Lier het niet in zijn proefschrift (maar wel in een voordracht in het
begin van de jaren vijftig) verwerkte en pas veel later voor publikatie gereed maakte,
op een tijdstip dat seksualiteit tussen vrouwen tenminste in Nederland een gangbaar
gespreksthema was geworden. In zes inleidende hoofdstukken ontwerpt de
onderzoeker een wetenschappelijk kader waaraan hij zijn empirische gegevens kan
toetsen, die dan in het zevende en laatste hoofdstuk aan de orde komen. Een dergelijke
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ongelijke verhouding tussen theoretisch en empirisch materiaal laat zien, hoe moeilijk
het ook nu nog is om op verantwoorde wijze over vrouwelijke homoseksualiteit te
schrijven; Van Lier is zich blijkbaar van dit dilemma bewust. Hij formuleert uiterst
voorzichtig en verbindt aan zijn onderzoeksresultaten nauwelijks conclusies. Het
gaat hem er in de eerste plaats om aan te tonen,
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dat binnen het leefpatroon van de Creoolse volkscultuur op de erven van Paramaribo
seksuele relaties tussen vrouwen een ‘normaal’ verschijnsel zijn, wat moet bewijzen
dat er ‘normale’ vormen van homoseksualiteit bestaan, die trouwens tegelijkertijd
de verhouding met het andere geslacht geenszins uitsluiten!
Aan het bewijzen van de ‘normaliteit’ besteedt Van Lier voor huidige begrippen
irritant veel aandacht. In zijn eerste hoofdstuk over classificatieproblemen der
homoseksualiteit in westerse wetenschappen citeert hij vooral uit Noordamerikaanse
studies over seksueel gedrag van mannen en vrouwen, waarna hij zich op typische
kenmerken van de Surinaamse samenleving concentreert. In de Creoolse volkscultuur
vindt hij elementen uit vroegere culturen aan de Afrikaanse Westkust terug, waar
bijv. in Ashanti en Dahomey vrouwelijke homoseksualiteit niet met negatieve sancties
was beladen. Deze gedragspatronen blijven tijdens de slavernij van betekenis, en
worden eigenlijk pas in het kader van het versneld ontwikkelingsproces vanaf 1873
in het stedelijk leefpatroon van Paramaribo als zodanig door schriftelijke getuigenissen
kenbaar gemaakt. Van Lier wil deze historische ontwikkeling niet als eigenlijke
oorzaak voor het existeren van seksuele verhoudingen tussen vrouwen aanwijzen,
maar hij probeert een sociaal-historisch perspektief te ontwikkelen, waardoor deze
juist in het leefpatroon van Suriname begrijpelijk wordt. Hij suggereert dat misschien
ook het vrouwenoverschot, de invloed van de sociaal-economische stratificatie en
het gezin, of ook de gescheidenheid van leefwereld van man en vrouw hierop van
invloed zijn geweest.
De Surinaamse situatie lijkt Van Lier nog het meest vergelijkbaar met die in het
Caraïbisch gebied, waar men in sociologisch onderzoek over gezinsstructuur op een
homoseksuele predispositie in de zogenaamde ‘volkscultuur’ heeft gewezen, die
door een veelheid van alternatieve seksuele partnerrelaties (instabiliteit genoemd),
evenals door de duidelijke marginaliteit of het geheel ontbreken van de vader wordt
gestimuleerd. Hierdoor ontstaat er een hechte band tussen de moeder en haar kinderen.
Deze is bepalend voor de ontwikkeling van zowel de jongens als de meisjes: bij de
jongens ontstaat er een scheiding tussen gevoelens en seksualiteit met vrouwen, bij
de meisjes vestigt zich het beeld dat vrouwen standvastiger zijn dan mannen. In de
vrouwencultuur heeft dit een negatief beeld ten aanzien van de mannelijke partner
tot gevolg, die in economisch als ook seksueel opzicht als weinig betrouwbaar geldt,
en een positief beeld ten aanzien van de vrouwelijke partner, die als verzorgend
element bijzonder gewaardeerd wordt.
Dergelijke stereotiepe opvattingen worden in de vijf vraaggesprekken met de
vrouwen inderdaad bevestigd. Geboren tussen 1900 en 1932 zijn ze op jonge leeftijd,
meestal zonder familie, vanuit Commewijne, Marowijne en Saramacca naar
Paramaribo gekomen, waar ze als marktverkoopster, schoonmaakster of wasvrouw
in hun levensonderhoud voorzien en in een typische erfwoning leven. Alhoewel hun
persoonlijke ervaringen in het samenleven met mannen helemaal niet altijd negatief
zijn, hebben ze het vooroordeel tegenover mannen gemeenschappelijk en beschouwen
ze relaties met vrouwen a priori als veiliger vanwege de zorg en aandacht, die zij
daarin ondervinden. Het stereotiepe beeld komt in de verhalen echter als zeer
tegenstrijdig naar voren. De eigen belevenissen lijken vaak tégen de juistheid van
de bestaande clichématige opvattingen te pleiten. Mannen worden evengoed positief
ervaren, terwijl de relaties met vrouwen heel wat problemen kunnen opleveren. In
het verklaren van deze contradictie schiet het onderzoek van Van Lier ernstig tekort.
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Hij gaat nauwelijks verder in op het culturele leefpatroon, dat een dergelijke
tegenspraak misschien begrijpelijker kan maken en besteedt er in de vraaggesprekken
verder geen aandacht aan. Typische gebruiken en gebeurtenissen zoals de eed
afleggen, dezelfde kleren
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dragen (par weri), verjaardagen groots vieren of jaloerse vechtpartijen voorden slechts
terloops vermeld. Ook het mati-schap, wat Van Lier vooral als begrip voor de
verhouding tussen vrouwen toepast, heeft een lange traditie. In de door de antropologe
en dichteres Trudy Guda verzamelde verhalen van de beroepsverteller en bonuman
Ateks de Drie2 bijvoorbeeld wordt mati-schap terug in de tijd van de slavernij
gedateerd, toen onderlinge solidariteit dikwijls een zaak van leven en dood betekende.
Aleks de Drie vertelt hoe twee opzichters als mati-vrienden een complot tegen de
slavenhouder smeden, opdat de dochter van één van hen, en mèt haar de hele familie,
een beter leven in de stad Paramaribo kan gaan leiden. Dit mati-schap gaat met een
uitgebreid ceremonieel van rituele handelingen gepaard, waarbij vooral het samen
delen van lief en leed voorop staat. Een sociaal-cultureel gebeuren dus, dat met
speciale middelen en gebruik makend van eigen kennis en traditie tot de verbetering
van de sociale positie kan bijdragen. Dat dit bij de vrouwen ook nog een rol speelt,
komt in de vraaggesprekken met Van Lier herhaaldelijk aan de orde. Een vrouw
karakteriseert haar verhouding met een andere vrouw zelfs als zekerheid voor haar
oude dag (lansigron, p. 56). Mannen zòrgen blijkbaar niet, en het is hier dat de
opmerkingen van Van Lier over de gedeelde levensbereiken van man en vrouw in
de Surinaamse samenleving veel meer aandacht zou hebben verdiend.
Alhoewel er in dit boekje met het vooroordeel tegenover homoseksualiteit tussen
vrouwen in Suriname slechts ten dele wordt afgerekend, vervult het ondanks alle
tekortkomingen toch een pioniersfunktie. De wortels voor sociale stereotiepen hebben
in Suriname blijkbaar o.a. met het Afrikaanse verleden en de slavenmaatschappij te
maken. De stereotiepen overleven ook daarna en vertonen kenmerken van een
‘Caraïbisch gedefiniëerd’ leefpatroon, dat met de voorstellingen van een
doorsnee-westers gezin weinig gemeen heeft. Het is beslist niet toevallig, dat juist
een vrouwelijke antropologe, Trudy Guda, van het onderzoek naar deze onbekende
niet-westerse culturele aspecten zo veel werk heeft gemaakt, en misschien is het
daarom juist vanuit cultureel-antropologisch perspectief interessant literair werk van
vrouwelijke schrijvers op dit punt te analyseren.
Astrid Roemer, die met haar roman Over de gekte van een vrouw (1982) met
betrekking tot het doorbreken van taboes rond vrouwelijke homoseksualiteit
baanbrekend werk heeft verricht, beschrijft in twee novellen de mannenrol vanuit
het perspectief van een Surinaams echtpaar. In Waarom zou je huilen mijn lieve,
lieve slijt de hoofdpersoon Christiaan Adolf Nums, die vroeger in het binnenland in
de rubber en de goudaders heeft gewerkt, nu als de oudste bewoner op een erf in
Paramaribo zijn levensdagen. Met zijn ‘onderstand’ en de verkoop van loten kan hij
nauwelijks aan het onderhoud van vrouw, kinderen en kleinkinderen iets bijdragen.
De vreugde is dus groot, wanneer hij op een dag zelf het winnende lot van een ton
blijkt te bezitten. Uitnodigingen, feesten en familiebezoeken volgen, waarna Christiaan
Adolf Nums tot de afschuwelijke ontdekking komt, dat ratten zijn winnende lot
hebben opgegeten.
Een treurige ontknoping, de kans op een beter bestaan is nu voorgoed verkeken
en de uiterste wanhoop van de man wordt door Astrid Roemer vooral vanuit de hechte
band tussen man en vrouw verklaard. Door haar harde bestaan als wasvrouw heeft
de vrouw lelijke opgezette benen gekregen. Dit symboliseert zowel de gedeelde
armoede als ook hun onderlinge seksualiteit. De kringloop van het steeds weer
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vergeefse zoeken naar geluk, van de ‘teruggekeerde Adam en Eva’ en de ‘eeuwig
verdreven Adam en Eva’ (p. 8) wordt niet door gebrek aan liefde maar door de
materiële noodsituatie bepaald. Dit noodlot smeedt hen voor eeuwig aaneen: ‘alsof
hij die nacht omgebouwd was; háár geworden was en geen zélf meer had’ (p. 10).
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De obsessie van de alom aanwezige dikke benen herinneren de man en ook de hele
buurt aan zijn falen als hoofd van de familie. Hij verdraagt het ongeluk met net
loterijbriefje dan ook niet en pleegt zelfmoord in de rivier. De vrouw blijft alleen
achter.
In de tweede novelle, De orde van de dag, herhaalt zich het thema van een tragisch
verbroken liefdesrelatie. Nu is dit echter niet aan materiele armoede te wijten. In het
onafhankelijk land is de man de militaire leider en woont met zijn vrouw in een eigen
huis, het teken van hun voorspoed in deze maatschappij. De schijn van een vredig
huiselijk bestaan, dat in de eerste zinnen van de novelle wordt gesuggereerd, wordt
wreed verstoord. Het geweld van buiten kan ook door het aanbrengen van een
alarminstallatie niet buiten de deur worden gehouden en dringt door tot in de meest
intieme details van het dagelijkse leven. Zo wordt duidelijk, dat de op het oog zo
geslaagde emancipatie van de man in werkelijkheid zeer dubieus is. Weliswaar wist
hij zich van de erfenis van zijn vader te bevrijden, die als ‘trotse’ verwekker van acht
en zestig kinderen bij elf vrouwen nooit voor onderhoud van zijn kind kon of wilde
opkomen. Maar de zoon, die moord en geweld tot zijn beroep heeft gemaakt, leeft
in een dwangneurose en heeft met zijn echtgenote geen kinderen, omdat zij dat niet
wil.
Het in de buitenwereld heersende onrecht, opgeroepen door woorden zoals ‘tank’,
‘fort’, ‘gedetineerde’, ‘vuurpeloton’, ‘pantser’, ‘beulen’, wordt met frustratie in de
verhouding tussen man en vrouw gelijkgesteld en door de vrouw als het fatale
doorwerken van de koloniale erfenis opgevat. Dit komt vooral in de gebeurtenissen
rondom de kat tot uitdrukking. Als kompensatie voor haar kinderloosheid kreeg de
vrouw deze van haar man cadeau, en de naam van het dier, Ba'Kra, verwijst naar de
associatie met het bakra-geweld, dat sinds de tijden van de voorouders (Ba), wier
geesten met de ziel (Kra) van de hoofdpersonen in contact treden, de Surinaamse
werkelijkheid bepaalt. De vrouw begrijpt haar situatie als resultaat van dit onverwerkte
verleden, vooral wanneer de man haar de door hem vermoorde kat aanbiedt. Om het
eigen vege lijf te redden moet zij daarom de verhouding met de man wel breken:
‘Toen voelde zij het ook en als ze gewoon vier poten had, lantaarnogen en een
roofdierenlijf, dan was zij geruisloos verdwenen’ (p. 8). Het brute geweld verstoort
de relatie tussen ‘een vrouw op het hoogtepunt van mannelijke schoonheid’ en de
‘man op het toppunt van vrouwelijke schoonheid’ (p. 39/40). De materiële
zelfstandigheid van het echtpaar brengt onder de gegeven omstandigheden geen
geluk en dit wordt hiermee door Astrid Roemer als de huidige ‘orde van de dag’
onder woorden gebracht.
De totale identificatie van man/vrouw vloeit in de twee novelles in poëtische
beelden samen tot een androgyn geheel, dat de gezamenlijke last van een koloniale
erfenis en het daardoor nog steeds onmogelijke evenwicht tussen man en vrouw in
Paramaribo in zijn historische dimensies karakteriseert. De schrijfster relativeert het
negatieve stereotiep van de man en toont in de situatieschetsen zo veel mogelijk
facetten van zijn leven in een Surinaamse omgeving, die zijn handelen voor de
lezer(es) begrijpelijk maken. Astrid Roemer zoekt dus in haar werk naar de diepere
oorzaken van sociale stereotiepen, een aspect dat bij Joanna Werners eveneens voorop
staat, nu wat het ongenuanceerd positieve oordeel ten aanzien van vrouwen betreft.
In haar eerste roman Droomhuid staat de sportlerares Joan centraal. Zij heeft altijd
voor verhoudingen met vrouwen gekozen. In de vier delen van het boek gaat het om
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het heden en verleden in Suriname en in Nederland; in de vrouw-vrouw-relaties is
de zorg voor het wederzijdse levensonderhoud slechts van secundair belang. de
vrouwen zijn zelfstandig, studeren en hebben een beroep, wel of niet daarin gesteund
door een moeder of grootmoeder.
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De in de eerste persoon gehouden narratieve structuur herinnert aan Joans vroegere
verhoudingen in Paramaribo, eerst met de lerares Dewi en dan met Anja, die ze
tijdens de repetities voor een vrouwencabaret ontmoet. Terwijl Dewi over haar
lesbische gezindheid met niemand wil praten, betrekt Anja er heel haar gezin (ex-man,
twee zoons) bij. De betrekkelijke openheid en tolerantie tegenover lesbische relaties
in Suriname wordt in de roman met de ‘preutsheid’ van Curacao vergeleken, maar
pas in Nederland vindt Joan een grotere groep vrouwen, met wie zij haar ervaringen
kan delen. Tijdens een manifestatie over de positie van zwarte vrouwen in de
Nederlandse samenleving ondergaat ze voor het eerst een gevoel van werkelijke
solidariteit, dat uit saamhorigheid voortkomt en niet aan direkt persoonlijk kontakt
gebonden is: ‘Nooit eerder ben ik samen geweest met zoveel zwarte vrouwen die
spontaan losbarsten over de weerstand waarop zij stuiten wanneer zij enthousiast
aan hun echtgenoten proberen duidelijk te maken hoe belangrijk het is om de kracht
in te ademen van zwarte zusters. Het komt mij voor dat opgekropte woede uit een
echoput vol verwijten en schuldgevoelens opborrelt als een stortvloed van verzet
alsof de regen nooit meer rijstvelden zal bevloeien en de vogelverschrikker met het
zuchten van de wind zijn naaktheid vindt’ (p. 9).
Tijdens deze zelfde manifestatie ontmoet Joan Ilundi, de eerste zwarte vrouw op
wie ze verliefd wordt. Dit is belangrijk, omdat Joan het als een bewuste keuze tégen
een westers/wit en racistisch feministisch bewustzijn begrijpt, ten gunste van een
niet-westers/zwart feministisch en anti-recistisch bewustzijn, waarbinnen ook plaats
is voor solidariteit met zwarte mannen. Deze gebeurtenis vindt plaats, wanneer het
liberale Suriname van vroeger ná de staatsgreep van 25 februari 1980 al tot ‘één
grote gevangenis’ is geworden. De kans op persoonlijk geluk wordt, evenals bij
Astrid Roemer, historisch gezien door het tragisch perspectief van een Suriname met
een militaire dictatuur overschaduwd. Door het zoeken naar strategieën tegen racisme
vanuit de vrouwenbeweging kan dit door Joan gecompenseerd worden; de ontmoeting
met Ilundi geeft hoop op betere tijden. De konfrontatie tussen ‘we leven in Zuid
Amerika’ (p. 94) en de mogelijkheden tot het ontwikkelen van perspectieven, die
Nederland biedt, loopt als een rode draad door het boek. Van hieruit gezien is het
belang van een vrouwelijke zwarte partner voor het herkennen van de eigen identiteit
primair en krijgt de enorme openheid van de schrijfster, die voor geen enkel detail
in het gevoelsleven uit de weg gaat, een belangrijke functie.
Natuurlijk beschikt Joanna Werners nog niet over de profesionele ervaring van
Astrid Roemer, en dit is goed te merken. Maar Roemer en Werners bewerken beide
de bestaande stereotiepen van man/negatief en vrouw/positief, die in de Surinaamse
vrouwencultuur - en blijkbaar niet alleen in de Creoolse volkscultuur in Paramaribo
- in sociaal-cultureel opzicht zo remmend werken. Bij hen krijgen deze een individueel
accent en worden sociale types als persoonlijkheden herkenbaar.
Tenslotte nog een opmerking. Opvallend is dat in alle besproken boeken het belang
van het Sranan als verbindend element met de Surinaamse achtergrond naar voren
komt. Dit was ook Van Lier in 1949 al opgevallen: ‘Tijdens de interviews spreken
de vrouwen Nederlands en Sranan, de laatste taal vooral als zij voor hen zeer essentiële
zaken of emoties willen uitdrukken’ (p. 71). In de recent uitgekomen boeken van
Astrid Roemer en Joanna Werners is dit nog steeds het geval, wanneer het om een
emotionele betrokkenheid met land, omgeving en mensen gaat. Waarschijnlijk zou
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linguïstisch onderzoek over dit aspect in de werken van Surinaamse schrijfsters heel
wat gegevens voor een cultureel-antropologische analyse der vrouwencultuur
ontdekken en interessante details opsporen. Er is genoeg literair materiaal
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om de symbiotische band tussen oppositionele paren zoals vrouw/man, vrouw/vrouw,
zwart/wit, Suriname/Nederland aan de hand van het afwisselend gebruik van
Sranan/Nederlands te decoderen en als vrouwelijke reactie op de dynamiek van
Surinaamse leefpatronen te duiden.
Ineke Phaf

Ben Scholtens, Louis Doedel, Surinaams vakbondsleider van het eerste uur;
Een bronnenpublikatie. Paramaribo: Anton De Kom Universiteit van
Suriname, 1987. 141 pg.
Doedel hoorde tot de eersten die in de jaren dertig trachtten in Suriname een beweging
van de werkende bevolking te organiseren. Zijn actieve periode viel tussen 1931,
toen hij op last van het gouvernement Curacao moest verlaten, en 1937, toen hij na
een mislukte poging om de gouverneur van Suriname een petitie aan te bieden, werd
gearresteerd en kort daarna in de psychiatrische inrichting Wolffenbuttel werd
opgenomen. Hij zou daar tot 1980 verblijven. De relatief korte duur van zijn actieve
periode en zijn in die jaren omstreden optreden droegen bij tot een relatieve
vergetelheid.
Scholtens heeft in het verlengde van zijn studie over de opkomst van van de
arbeidersbeweging in Suriname getracht Doedel bij een groter publiek bekend te
maken door de uitgave van een aantal documenten. Na een korte inleiding volgen
drieëntwintig stukken, teksten van toespraken, ingezonden brieven, petities en
mededelingen. Enkele portretten van Doedel en toto's van zijn grootste activiteit, een
werklozendemonstratie op 17 juni 1931, illustreren de sobere teksten. Doedels
activiteit als organisator leidde onder meer tot de oprichting van een reeks
verenigingen die de belangen van de werklozen en arbeiders trachtten te behartigen.
Een vergadering van één van deze organisaties, de Surinaamse Volksbond, liep uit
op het twee dagen durende ‘hongeroproer’ van oktober 1931. Nieuwe organisaties
waarin
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Doedel eveneens actief was volgden; door tegenwerking van de koloniale overheid
kregen deze echter weinig kans op ontplooiing. Tussen de leiders van deze
verenigingen boterde het bovendien niet altijd.
Als journalist, kleine landbouwer en organisator van een aantal studiegroepen was
Doedel actief tot 1937. In deze publicatie is echter slechts één document te vinden
over de periode 1935-1937, een motie waarin het bestuur van de studiegroep Ovagis
werd gemachtigd een half jaar lang geen bijeenkomsten meer uit te schrijven. Een
vreemd aandoend stuk dat in zijn toonzetting getuigt van een gevoel van
machteloosheid om het moeilijke economische tij te keren.
De oproepen tot lotsverbetering blijven algemeen, opvallend is ook het herhaalde
beroep op de overheid om iets te doen. In dit opzicht bestaat er grote overeenkomst
tussen het eerste stuk uit 1931 en het één na laatste dat in 1935 werd geschreven.
Het eerste, nog op Curacao geschreven, hekelde het onvermogen van een reeks
gouverneurs om de fraaie plannen die zij bij hun aantreden hadden bekend gemaakt,
om te zetten in daden. Het andere is een scherpe evaluatie van twee jaar beleid van
gouverneur Kielstra. het patroon is vergelijkbaar, de teleurstelling groot.
Scholtens heeft zich beperkt tot de stukken die door Doedel zelf geschreven zijn.
Gezien de controverse die reeds bij zijn leven rond de persoon van Doedel opstak,
was het misschien interessant geweest ook aanvullende stukken te publiceren. Gezien
de veelvuldige activiteiten die Doedel ontplooide lijkt het niet onwaarschijnlijk dat
het archief nog het een en ander bevat.
J. van Goor

F.E.R. Derveld en H. Noordegraaf (samenst.), Winti-religie. Een
Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. Amersfoort/Leuven: De Horstink,
188 pg., f 24,90.
Is het zinvol om Winti te integreren in de westerse hulpverlening?
Een vraag die velen bezig houdt. De werkgroep Samenleven Nederlanders en
Surinamers van de Raad van Kerken heeft op 17 en 18 juni 1987 een tweetal
studiedagen gehouden waar bovengestelde vraag onderwerp van gesprek is geweest.
De lezingen die op deze dagen gehouden zijn, zijn gebundeld in het boekje
Winti-religie: Een Afro-Surinaamse godsdienst in Nederland. Als aanvulling op deze
lezingen is voorts nog bijgevoegd een artikel van prof. Van Giel, sociaal psychiater,
en een interview met mevrouw H. Retz. Het interview met mevrouw Retz is
overgenomen uit de documentaire van het IKON, genaamd Gran Gado. Mevrouw
Retz vertelt hierin over haar jarenlange omzwervingen door allerlei hulpverlenende
instanties zonder dat ze hier baat bij heeft gehad. Zij is diverse malen opgenomen
geweest, maar is uiteindelijk pas genezen nadat ze naar Suriname is gereisd en een
aantal rituele handelingen heeft ondergaan. Dit verhaal is m.i. kenmerkend voor het
gemis aan informatie over en kennis van Winti. Had men haar problemen eerder
kunnen onderkennen dan had ze zichzelf een hoop ellende kunnen besparen.
De gebundelde lezingen leveren een zinvolle bijdrage tot nadere informatie. Dr.
Buyne, transcultureel psychiater, gaat in zijn lezing dieper in op het onderwerp: Winti

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

in de gezondheidszorg. In zijn verhaal noemt hij een aantal ernstige Winti
aandoeningen waar men binnen de westerse gezondheidszorg extra alert op moet
zijn als men Surinaamse mensen behandelt of begeleidt. Hiernaast somt hij ook een
aantal mogelijk behandelingen op.
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Mevrouw Pengel, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij de GG & GD in
Amsterdam, en mevrouw Ilse Maria Dorff, psychologe, zijn beiden van Surinaamse
afkomst. Zij gaan dieper in op hun ervaringen met Winti binnen de gezondheidszorg.
Zij stellen in hun lezing dat de hulpverleners zeker rekening moeten houden met
Winti problemen als het Surinaamse mensen betreft. Tevens constateren zij dat er
een tekort aan informatie en kennis is bij de hulpverleners. Dominee Muller pleit
voor een serieuze bestudering van Winti, omdat Winti problemen zich op alle vlakken
van het leven kunnen laten gelden. Een oplossing hiervoor ziet hij in een dialoog of
discussie met enerzijds de kerken en anderzijds de deskundigen op het gebied van
Winti.
Dit brengt mij op een tekortkoming van de bundel: er komen weinig ingewijden
aan het woord en veel van de lezingen zijn van theoretische aard. Alleen de problemen
vaststellen, volstaat volgens mij niet; er zal ook naar oplossingen gezocht moeten
worden. Mogelijke oplossingen zijn m.i. pas te vinden als men mensen uit de praktijk
betrekt bij deze discussie. Anders gezegd: een oplossing van probleemgebieden zal
moeten beginnen vanuit de Surinaamse kennis van Winti.
Deze kritiek neemt niet weg dat ik vind dat de bundeling een zinvol begin is om
de discussie op gang te brengen. Verplichte stof voor elke hulpverlener die met
Surinaamse patiënten te maken heeft of er mee te maken kan krijgen.
H. Stephen

H.Chr. Wekker, Over de analogie tussen creolisering en
vreemde-taalverwerving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van gewoon hoogleraar in de Engelse taalkunde aan de Rijksuniversiteit te
Groningen op dinsdag 17 januari 1989. Groningen: Wolters-Noordhoff, 23
pg.
In de eerste plaats de felicitaties van OSO aan professor Wekker bij zijn aanvaarding
van het ambt van hoogleraar in de Engelse taalkunde. Tay hori!
Een oratie is zoiets als een programmaboekje dat wordt aangeboden bij het begin
van een voorstelling. Ze zegt wat van de nieuwe hoogleraar verwacht mag worden,
in welke richting(en) hij zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid zal richten en die
van zijn studenten en assistenten proberen te trekken. Als plan zou een oratie dus
pas beoordeeld mogen worden wanneer de betrokken hoogleraar met emeritaat gaat.
Men zou zich dan kunnen afvragen: wat heeft hij uitgevoerd? wat niet? Uiteraard
mag, evenals bij een voorstelling, programmawijziging voorkomen. Misschien is dat
zelfs impliciet al in een oratie aanwezig; immers, de veranderingen in een
wetenschapsgebied kunnen zo heftig en radikaal zijn, dat vasthouden aan een
oorspronkelijk programma de betrokken wetenschapper kan bestempelen tot een
historische curiositeit.
Het programma dat Wekker hoopt af te werken is duidelijk en - gelukkig! ambitieus. In de inleiding van zijn oratie belooft hij te spreken over pidginisering en
creolisering van talen, in het bijzonder van het Engels; over tweede- en
vreemde-taalverwerving; en over de relatie tussen deze twee gebieden. Hij belooft

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

ook nog een kritische kanttekening te wijden aan het onderzoek dat in de jaren '80
op het gebied van creolistiek is verricht en lijnen voor verder onderzoek aan te duiden.
Wekker heeft zijn programma gepresenteerd in een rede die uitgesproken, met het
protocollaire gedeelte erbij, ongeveer 45 minuten duurde en in druk 23 pagina's telt.
Voor de uitvoering zal hij een lang en vruchtbaar leven moeten hebben. Wij wensen
hem dat van harte toe. Onderzoekers op
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het gebied van creolistiek en taalverwerving kijken vol verwachting naar Groningen.
In de oratie wordt een overzicht gegeven van de bekende (vaak controversiële)
theorieën en opvattingen in de creolistiek en in de studie van taalverwerving. Wekker
kiest, ofschoon hij die theorieën kritisch bespreekt, niet expliciet partij. Hij behandelt
de tegenstellingen tussen de zg. universalisten en ‘substratisten’ als twee
gelijkvaardige opvattingen, die elk wel een deel van de waarheid zullen bevatten.
Bickertons radikale ideeën (vooral in Bickerton 1981) lijkt hij niet aan te hangen.
Aan de hand van Arends (1989)1 en Price (1976) ondergraaft hij Bickertons positie.
Price wordt hierbij kennelijk op gezag van Arends aangehaald want hij wordt niet
afzonderlijk vermeld in de literatuur bij de oratie. Het probleem waar het hier om
gaat, is de periode van creoliseringsproces en de plaats van de substraattalen in dat
proces. Bickerton geeft de substraattalen nauwelijks een aandeel in het ontstaan van
creooltalen - creolisering voltrekt zich in zijn visie volgens universele regels (het
bioprogramma genoemd) en wel binnen één generatie. De studie van Arends toont
aan dat er tenminste in het geval van het Sranan van een heel lang, gradueel proces
sprake is, dat verscheidene generaties omvat. Hierdoor kom ook Bickertons idee van
het bioprogramma zwak te staan.
Wekker behandelt voor wat de creooltalen betreft ook nog de relexificatietheorie,
de zg. Baby-talktheorie en de semantische transparantie. Naast het ontstaan van
creooltalen bespreekt Wekker vreemde-taalverwerving. Ook daarvan behandelt hij
verschillende theorieën, om tenslotte uit te komen op de pidginiseringshypothese bij
de verwerving van een tweede taal. De analogie in de titel van zijn rede komt dan
naar voren.
Wekker kondigt aan dat zijn eigen onderzoek zich zal toespitsen op een analyse
van de systemen van tempus, modaliteit en aspect in de Engelse creooltalen vanaf
de 18e eeuw en op de verwerving van die systemen door gevorderde T2-leerders van
het Engels. Hij gaat er daarbij vanuit dat er tussen die twee processen een
onmiskenbare analogie bestaat.
Hier is natuurlijk een kanttekening te maken over de moeilijkheid, dat wat betreft
de ontwikkeling van deze systemen in creooltalen de bronnen ontbreken. Zo er al
bronnen zijn, zijn die niet geheel betrouwbaar, omdat ze namelijk afkomstig zijn van
zendelingen of Europese bestuursambtenaren2. De vergelijking met waarneembare
en meetbare processen van T2-verwerving wordt daardoor niet eenvoudig.
In het laatste gedeelte van zijn rede pleit Wekker, in navolging van zijn collega
Zwarts, voor de oprichting van een Gronings Instituut voor Taalkundig Onderzoek,
waarin het onderzoek dat hij beschreven heeft, een plaats zou kunnen vinden.
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Ch.H. Eersel

Anton de Kom - Abraham Behr Instituut (samenstelling), A. de Kom. Zijn
strijd en ideeën. Amsterdam: Sranan Buku, 1989, 131 pg., f 19,50 + 2,50
porto, giro 3602603 (SAWO Utrecht).
Het is inmiddels ruim een halve eeuw geleden dat Anton de Kom, na een verblijf
van enkele maanden in Suriname, door de koloniale overheid op de boot naar
Nederland werd gezet: een gedwongen vertrek uit zijn vaderland, op weg naar het
koloniale ‘moederland’. In Suriname was De Kom het middelpunt geweest van een
volksoproer dat uitliep op een confrontatie met de overheid. Het resultaat: twee
doden, enkele tientallen gewonden en de opsluiting van de ‘communistische agitator’
De Kom. Het grootste deel van zijn verblijf in Suriname bracht hij in de gevangenis
door. Suriname zou hij, na zijn gedwongen vertrek in 1933, nooit meer zien.
In Nederland was De Kom actief in verschillende linkse, met name communistische
organisaties. In 1934 publiceerde hij Wij slaven van Suriname, de eerste consequent
anti-kolonialistische geschiedschrijving van Suriname. Tijdens de Duitse bezetting
van Nederland ging De Kom in het verzet. In 1944 werd hij, waarschijnlijk verraden,
door de bezetter opgepakt en gedeporteerd. Op 24 april 1945 overleed deze strijdbare
Surinamer in het Duitse concentratiekamp Neuengamme.
Zeker na de ‘herontdekking’ door Surinaamse nationalisten in de jaren zestig wordt
Wij slaven van Suriname beschouwd als een klassieker. Ook het leven van De Kom
spreekt zeer tot de verbeelding. Een van de eerste politiek bewuste Surinamers in
Nederland, trots op zijn afkomst, een vechter tegen racisme en fascisme, maar tevens
een schrijver, een dichter. In Nederland heeft ook de overheid tenslotte zijn
verdiensten erkend. In 1982 werd hem posthuum het Verzetherdenkingskruis
toegekend, terwijl de gemeenteraad van Den Haag, de stad waar De Kom woonde,
in 1987 besloot een straat naar hem te vernoemen.
In druk is echter verbazend weinig over AdeK, zoals hij vaak wordt genoemd,
verschenen. Met spanning wordt reeds jaren gewacht op het boek dat zijn dochter
Judith de Kom over hem schrijft. Voor het overige moeten wij het doen met passages
in boeken die grotendeels over andere Surinaamse zaken gaan.1 Het is dan ook een
gelukkige greep geweest van het Anton de Kom - Abraham Behr Instituut om een
boekje uit te geven met herinneringen en overpeinzingen betreffende zijn leven en
werk.
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A. de Kom. Zijn strijd en ideeën is een verzameling van toespraken die grotendeels
werden uitgesproken tijdens een aan hem gewijde conferentie
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in 1988. Daaronder zijn vaak heel ontroerende herinneringen, die het beeld dat van
De Kom bestond her en der aanvullen en ‘menselijker’ maken. Sprekend zijn de
getuigenissen van zijn dochter Judith de Kom, van oudere Surinamers als Adelia
Belfor en Hugo Kooks en van collega's uit de communistische beweging als Teun
Twigt, Cees Rijken en Henk van Moock. In hun bijdragen blijkt duidelijk dat De
Kom ook sterk betrokken was bij de strijd van de Nederlandse arbeidersbeweging;
hij maakte er vrienden voor het leven, die met grote sympathie aan hem terugdenken.
De uitvoerigste herinnering is de tekst die Nico Wijnen, ook een oud verzetsman,
al in 1982 uitsprak op de huldigingsbijeenkomst naar aanleiding van de toekenning
van het Verzetsherdenkingskruis. Hij gaat ook in op de vraag of De Kom een
communist was en concludeert dat hij dat wel in de geest was, maar dat hij geen
partijlid was (pp. 16-17). Anderen, zoals Teun Twigt (p. 71), Roy Wijks (p. 47) en
Theo Para (p. 113 en passim) menen dat hij wel lid van ‘de’ partij was.2
Theo Para's bijdrage aan dit boekje is geschreven in de ‘beste’ tradities van het
marxisme-leninisme: veel ronkende frasen, veel ideologie en sneren naar publicisten
die De Kom niet op de ‘juiste’ marxistische wijze interpreteren.3 Para tracht aan te
tonen dat Wij slaven van Suriname volgens de strenge ‘wetenschappelijke’ eisen van
‘de marxistische filosofie, het dialektisch en historisch materialisme’ (p. 107) is
geschreven. Het blijft mijns inziens bij retoriek. Is het niet genoeg Wij slaven te eren
als een vlammend en vooral het eerste boek dat ooit het Nederlandse kolonialisme
in Suriname aan de kaak stelde, maar dat beslist niet het laatste (of altijd het juiste)
woord over de Surinaase geschiedenis heeft gezegd?
Ook Anton de Kom zelf wordt tekort gedaan door hem in en hokje te zetten en
heilig te verklaren. De herinneringen aan hem die in dit mooi verzorgde boekje
worden opgehaald zetten hem neer als een moedig, intelligent, politiek zeer
geëngageerd en actief mens. Is het werkelijk nodig hem exclusief voor het
marxisme-leninisme op te eisen?
Gert Oostindie

Eindnoten:
* Citaat uit een vraagggesprek met informante van Van Lier (1986: 54).
1 R.A.J. van Lier: Samenleving in een grensgebied, 's-Gravenhage 1949 (3e druk Amsterdam
1977).
Van Lier publiceerde over een in diezelfde jaren uitgevoerd onderzoek over religieuze gebruiken
ook pas veel later: Bonuman, een studie van zeven religieuze specialisten in Suriname. Leiden:
ICA-Publicatie no. 16, 1983.
2 Trudy Guda: Aleks de Drie. Sye! Arke Tori! Paramaribo 1985: 27-28.
Zie over dit onderwerp ook: Jan Voorhoeve/Ursy M. Lichtveld: Creole Drum. An Anthology
of Creole Literature in Surinam. New Haven/London 1975: 19, 49.
Janssens, M.J. en W. van Wetering: Mati en lesbiennes. Homoseksualiteit en etnische identiteit
bij Creools-Surinaamse vrouwen in Nederland, Sociologische Gids 5/6: 394-415.
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1 Toen de oratie werd uitgesproken, bestond de studie van Arends oog slechts als manuscript,
zoals door Wekker aangegeven. Inmiddels is Arends gepromoveerd (16 maart 1989) en zijn
dissertatie gepubliceerd (zij het nog niet in een handelseditie).
2 De studie van de historische ontwikkeling van creooltalen (o.a. van hun TMA-systemen) kan
niet om de filologische interpretatie van de bronnen heen; dit houdt ook in het maken van
‘sociolinguistische portretten’ van de schrijvers van de bronnen. Buitendien zal in het programma
dat Wekker hoopt uit te voeren, ook enige ruimte moeten worden gegeven aan de historische
taalkunde van Afrikaanse talen (de vermoedelijke substraattalen) naast die van het Engels.
Linguistisch ethnocentrisme is helaas nog niet overwonnen in de creolistiek.
1 Zie R.A.J. van Lier, Samenleving in een grensgebied. Amsterdam: Emmering, 1977. Sandrew
Hira, Van Priary tot en met De Kom. Rotterdam: Futile, 1982. Gert Oostindie, Kondreman in
Bakrakondre, in: Gert Oostindie en Emy Maduro, In het land van de overheerser II. Antillianen
en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954. Dordrecht: Foris, 1986, pp. 1-131. Ben Scholtens,
Opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Nijmegen, Masusa, 1986.
2 M.i. terecht; vgl. Oostindie, Kondreman, pp. 66-76. De Kom kon moeilijk anders: de
Communistische Partij was de enige belangrijke politieke partij in het vooroorlogse Nederland
die zich consequent antikolonialistisch opstelde.
3 Met name Hira, Van Priary, en Scholtens, Arbeidersbeweging, moeten het ontgelden.
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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
Dit nummer van OSO bevat de schriftelijke weergave van het IBS-colloquium van
27 mei 1989, dat gewijd was aan ORALE TRADITIES.
Daarmee is dit nummer in zekere zin in strijd met zichzelf. De dag was namelijk
niet alleen gewijd aan ‘orale tradities’, maar was ook een ‘orale gebeurtenis’.
Natuurlijk is elke lezingendag een mondeling gebeuren tussen sprekers en een
luisterend publiek, maar door de aard van een aantal bijdragen was het colloquium
zelf voor een deel een specimen van datgene waar het over ging: de kunst van het
mondeling vertellen. Naast lezingen óver de orale tradities waren er ook bijdragen
vanúit de tradities, waarin de inleiders niet vertelden wat zij door studie hadden
ontdekt, maar wat zij uit eigen ervaring wisten.
De sfeer van deze dag vastleggen in een nummer van OSO is onmogelijk, hoe
graag we dat als redactie ook gewild hadden. Het gelach van het gehoor en de spontane
interacties tussen spreker en gehoor zult u zelf erbij moeten denken (voor wie er
geweest is, is dat wellicht niet zo moeilijk, want het was wel een dag om te
onthouden). De spreker over de orale tradities van de creoolse stadsbevolking, Otto
Buyne, kon met recht tijdens zijn voordracht uitroepen: ‘Ik voel mij zelf zo'n beetje
anansitori-verteller als ik u zo meemaak.’ Om toch iets van de sfeer van de dag te
behouden, heeft de redactie besloten de aard van de voordrachten zoveel mogelijk
intact te houden. Dat heeft tot gevolg dat de bijdragen in dit nummer nogal
verschillend van karakter zijn. Zij variëren van ‘wetenschappelijk’ tot ‘anekdotisch’.
Twee bijdragen in dit nummer zijn tot stand gekomen met behulp van bandopnamen;
redacteurs van OSO hebben de inleidingen van de band af uitgeschreven en daarna
voor publicatie bewerkt. In het geval van de bijdrage van Otto Buyne over de orale
traditie van de stadscreolen hield deze bewerking een geringe verkorting in (er zijn
een paar voorbeelden weggelaten), maar verder niet meer dan wat noodzakelijk is
om een letterlijke mondelinge tekst leesbaar te maken. De voordracht van Rabin
Baldewsingh over de orale traditie van de hindostaanse bevolkingsgroep ging voor
een deel aan de hand van dia's en bevatte daarnaast een aantal liedfragmenten;
daardoor leende hij zich helaas niet voor een dergelijke (ongeveer letterlijke)
weergave. In plaats daarvan is er een samenvatting van zijn voordracht gemaakt. De
redactie dankt Guillaume Pool voor het beschikbaar stellen van de bandopnamen en
Jit Narain Baldewsingh voor de hulp bij het maken van de samenvatting van de
inleiding van Rabin Baldewsingh.
Als illustratie van het onderwerp bevat dit nummer voorts een drietal verhalen van
de Lokono (Arawakken), gekozen uit een tiental dat recentelijk is verzameld in het
kader van een doctoraal-onderzoek culturele antropologie. Men kan deze zien als
voorbeelden van het ruwe materiaal van de etnoloog, nog niet geanalyseerd of
geïnterpreteerd. De verhalen vertonen raakvlakken met de mythen die Edmundo
Magaña in zijn bijdrage bespreekt en in de context van de cultuur plaatst.
Naast de reeds genoemde bijdragen bestaat het thema-gedeelte uit bijdragen van
André Pakosie, Hein Vruggink en Julius Samson over de orale tradities van
respectievelijk de Bosnegers, de Javanen en de Joden in Suriname.
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Buiten het themagedeelte valt een recensie-artikel van Geert Koefoed naar aanleiding
van het proefschrift van Jacques Arends over de historische ontwikkeling van het
Sranan. Omdat taal de primaire orale traditie van een volk en het medium van alle
overige orale tradities is, is dit artikel in deze context toch enigszins op zijn plaats.
Het is ons gebleken dat OSO niet alleen om de inhoud van de artikelen gewaardeerd
wordt, maar ook als wegwijzer voor al dan niet beginnende onderzoekers. De rubriek
‘Recente publikaties’ vervult in dit opzicht een belangrijke functie, daarnaast de
afdeling ‘Recensies’ en sinds nummer 7.2 de afleveringen van het ‘Overzicht van
Suriname-collecties’. Deze drie rubrieken ontbreken ook in dit nummer niet. Van
het ‘Overzicht van Suriname-collecties’ wordt de derde aflevering gepresenteerd,
de laatste die aan de in Nederland aanwezige collecties gewijd is. In de volgende
jaargang komen de in Suriname aanwezige collecties aan de beurt.
Om OSO zijn wegwijzer-functie ook ten aanzien van het onderwerp ‘orale tradities’
te laten vervullen, is er een lijst van publikaties over dit onderwerp opgenomen. Deze
lijst vervangt de literatuurverwijzingen die normaal gesproken onder elk artikel staan;
er worden ook een aantal meer algemene, niet specifiek op Suriname betrekking
hebbende boeken genoemd. De lijst heeft slechts de bedoeling geïnteresseerden in
het onderwerp een ingang te bieden tot de vele geschreven literatuur die er over orale
tradities bestaat; hij is dus niet bedoeld als bibliografie over dit onderwerp.
Als er iets duidelijk is in de Surinamistiek, dan is het dat er ongelooflijk veel
geïnventariseerd en onderzocht kan - om niet te zeggen: moet - worden. Dat geldt
zeker ook voor het onderwerp ‘orale tradities’. De redactie hoopt dat dit nummer
van OSO velen genoegen zal verschaffen en onder die velen misschien enkele tot
onderzoek zal inspireren.
De redactie
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Orale traditie: een inleiding
Terry Agerkop
De term orale traditie wordt op verschillende manieren gebruikt. In de ruime
benadering wordt deze term gebruikt om de schat van kennis van een volk aan te
duiden, die mondeling wordt overgedragen van de ene generatie op de andere. Het
gaat daarbij niet alleen om de verbale maar ook om de niet-verbale overdracht van
de empirische (door ervaring opgedane) kennis die een bepaalde samenleving in de
loop van haar geschiedenis heeft ontwikkeld. Het betreft een communicatieproces
dat ten grondslag ligt aan alle aspecten van een gegeven cultuur. Het orale karakter
duidt in dit verband op het feit dat er geen of minimaal gebruik gemaakt wordt van
geschreven taal. In deze betekenis is de term orale traditie vooral van toepassing op
overwegend schriftloze culturen. We moeten echter niet uit het oog verliezen dat
ook in samenlevingen waarin het schrift een rol speelt (de zogenaamde ‘literate
societies’), een groot deel van de algemene kennisoverdracht plaatsvindt zonder
tussenkomst van de geschreven taal. (Zelfs in het bolwerk van schriftcultuur, de
wetenschappelijke wereld, leren nieuwkomers het ‘vak’ niet zozeer uit de boeken,
maar in de persoonlijke contacten met hun leermeesters.)
Een andere, minder ruime opvatting van orale traditie gaat uit van een type
overdracht dat in sterk geritualiseerde vorm plaatsvindt. De aandacht gaat dan uit
naar ‘artistieke’ vormen, zoals mythen, epische poëzie, proza, gezongen teksten,
gebeden en andere, vaak met folklore aangeduide uitingen. Het meer specifieke
begrip ‘orale literatuur’ (een term die in feite in tegenspraak met zichzelf is) geeft
deze benadering weer.
Voorts wordt er door velen onder orale traditie verstaan de mondeling (dus niet
op schrift gestelde) overgeleverde geschiedenis van een groep of volk. Hiervoor
bestaat echter ook de term ‘oral history’.
Het lijkt mij voor een goede gang van zaken noodzakelijk om bij een studie van
‘orale traditie(s)’ duidelijk aan te geven, om welk begrip het in feite gaat.
Bij orale tradities hebben we te maken met een bestaande verworven culturele
‘documentatie’ die van geslacht tot geslacht wordt doorgegeven. Historische, politieke
en sociale omstandigheden kunnen dit proces van overdracht beïnvloeden, waardoor
er wijzigingen kunnen ontstaan.
Wat is de inhoud van deze ‘documentatie’? Hoe is zij gestructureerd? En op welke
wijze vindt haar overdracht plaats?
De studie van orale tradities zou voor het beantwoorden van deze vragen niet
alleen gericht moeten zijn op de inhoud en de structuur van het bestaande
kennisrepertoire, maar vooral ook op de overdrachtsvormen, de rituele ‘performance’,
via welke de overdracht plaatsvindt. Behalve het audiovisueel registreren van de
expliciet uitgedrukte vormen (bijvoorbeeld van verhalen, liederen), is het belangrijk
de rituele performance die met die vormen gepaard gaat, te bestuderen, teneinde de
orale traditie als proces te leren kennen.
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Nog steeds houden veel folklore-studies zich uitsluitend bezig met het droog
geregistreerd materiaal; dit wordt dan geanalyseerd en eventueel van een interpretatie
voorzien. Het onderzoek zou meer gericht moeten worden op de uitleg door de
specialisten uit de betrokken samenleving zelt, gecombineerd met een studie van de
omstandigheden waaronder de vormen worden gebruikt, de bestudering van de rituele
context dus. De bestudering van ‘droge’ teksten is van slechts beperkte verklarende
waarde; men krijgt een idee van de inhoud, niet meer. Bestudering van de rituele
context kan een licht werpen op de ‘effectiviteit’ van de uitgedrukte inhoud, zij kan
duidelijk maken wat een bepaalde vorm + de daarin uitgedrukte inhoud binnen de
betrokken samenleving betekent. Hoe wordt de tekst uitgevoerd? Welke plaats neemt
zij in bij het ritueel gebeuren, tijdens welke gelegenheid en met wat voor bedoeling
(intentie)? Deze vragen zijn van fundamenteel belang voor een beter begrip van de
diepere betekenis der gebruikte teksten.
Welke waarde heeft de bestudering van de orale traditie van een groep of volk? Zoals
opgemerkt kan de orale traditie worden gezien als een geverbaliseerd repertoire van
kennis dat de gedragspatronen essentieel beïnvloedt of zelfs bepaalt. Het bestuderen
van de oraal-traditionele vormen in hun rituele of sociale context geeft enigszins de
mogelijkheden tot het begrijpen van:
- de ideologische ordening van de cultuur in de betrokken samenleving;
- de structuren die cohesie-bevorderend werken, doordat de fundamentele culturele
waarden via de oraal-traditionele vormen expliciet worden gemaakt; en
- de richtlijnen en codes die deze culturele waarden bevestigen en doorgeven (de
instandhouding en uitbreiding van de niet-materiële erfenis).

De orale traditie heeft ook een educatieve en vormende functie in deze zin, dat zij
de leden van de gemeenschap confronteert met enerzijds een rijkdom aan
uitdrukkingsmiddelen die bepaalde mentale vaardigheden activeert, zoals:
concentratie, snel kunnen opnemen, ad rem reageren, goed kunnen onthouden;
anderzijds met een waardenstelsel dat tot filosofische reflexie en speculatie aanspoort.
Vele vormen vereisen geëigende mnemo-technische procedures die voor de geordende
accumulatie van het geërfde repertoire onontbeerlijk zijn. En wat betreft de
‘filosofische speculatie’, men staat er versteld van hoe uitgebreid er over de betekenis
van een verhaalfragment of liedtekst kan worden gediscussieerd.
De traditie geeft de deelnemers ruimte voor variatie en dus voor vernieuwing,
maar geeft zelf ook de grenzen van de toelaatbare afwijkingen aan, niet zozeer met
betrekking tot de inhoudelijke essentie als wel tot de wijze van uitvoering en
structurele ordening. Er is een wijdverbreid misverstand, dat tradities per definitie
‘star’ zouden zijn. In werkelijkheid stimuleren zij zelfs tot vernieuwing. Zij vormen
netwerken van regels die enerzijds tot creativiteit inspireren en anderzijds,
tegelijkertijd, respect voor bestaande waarden en structuren afdwingen.
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Orale traditie, cosmologie en dagelijks leven bij de Indianen van
Suriname
Edmundo Magaña
In de culturele antropologie die hier in de lage landen en elders wordt beoefend, treft
men vaak de neiging aan orale tradities van ondergeschikt belang te achten voor de
kennis van een samenleving. De meest actieve stromingen in de huidige antropologie
plaatsen orale tradities ver boven de wolken in de veronderstelling dat deze slechts
een derivaat zou zijn van sociale en economische verhoudingen. Orale tradities, in
de vorm van mythen, legenden, gezegden enzovoort zouden meestal de
maatschappelijke verhoudingen bevestigen. Wanneer orale tradities niet enkel een
weerspiegeling van sociale verhoudingen zijn of wanneer ze in openlijke tegenspraak
zijn met de sociale structuur, zouden ze een uitweg bieden uit de tegenstellingen en
spanningen die uit de samenleving voortkomen. Dus moeten de studies naar orale
overleveringen het veld ruimen voor meer serieuze ondernemingen. Orale tradities
behoren tot het gebred van de ideologie en hebben zodoende weinig te maken met
de werkelijkheid.
Een studie van de orale tradities van verschillende Indiaanse stammen uit Suriname
maakt het mogelijk een ander perspectief te kiezen. Mythen, waartoe ik alle
manifestaties van het mentale en sociale leven reken, moeten eerder worden opoevat
als ideologische elementen die een specifieke en door de cultuur bepaalde
werkelijkheid mede scheppen, dan enkel als verzinsels van een samenleving die in
conflict met zichzelf is geraakt. Mythen zijn vanuit dit perspectief moeilijk te
onderscheiden van andere manifestaties van het sociaal leven. Doordat mythen zeer
specifieke handelingen ondersteunen die een concrete uitwerking hebben in de
omringende natuur, is de door de Indianen gekende natuur grondig door hun eigen
interventie gewijzigd. Mythen refereren dus niet aan een van de mensen
onafhankelijke werkelijkheid maar dragen bij aan haar eigenlijke totstandkoming.
Het verschil tussen ideologie en praxis, tussen fictie en werkelijkheid vervaagt. Orale
tradities - die onderdeel zijn van een coherent geheel van voorstellingen die door
noodzakelijke verbanden aan elkaar verbonden zijn - spelen een beslissende rol in
de constructie van de werkelijkheid, waarop ze vervolgens ook graag commentaar
geven. Mythen, gezegden, gewone uitspraken etcetera alsook gebruiksvoorwerpen,
akkerbouw-technieken en allerlei handelingen in de samenleving maken deel uit van
een cosmologie en zijn dan ook terug te vinden in het dagelijks leven. Aan de hand
van een klein aantal mythen van Indianen van Suriname zal ik hier proberen deze
stellingen toe te lichten.
Een bekende mythe in Suriname - die door de Kālina, de Arawak, de Trio en
andere stammen wordt verteld - handelt over het ontstaan van de wilde varkens. Lang
geleden ging een groep mannen in het bos jagen. Op de terugreis, met een buit van
enkel een boskalkoen en een hert, stoppen
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zij bij een bijna droge plas en vissen daar de weinige visjes die erin waren gebleven.
Ze koken ze ter plaatse en eten ze. Eén Indiaan weigert ze te eten. Laat in de avond
gaan de mannen in hun hangmatten liggen en wanneer ze beginnen te snurken
veranderen ze langzaam in wilde varkens. De Indiaan die niet gegeten had, was
intussen boven het dak van het kamp geklommen of had zich verstopt boven in een
boom. De wilde varkens proberen steeds de man te laten vallen, maar geven het op
wanneer de zon schijnt. De jager gaat terug naar het dorp.
In andere versies van deze mythe wordt verteld dat een man van zijn verwanten
herhaaldelijk het verwijt kreeg dat hij te weinig eten naar het dorp bracht. Een keer
werd hij zelfs door zijn zwagers geslagen. De man vlucht naar het bos en ontmoet
daar de baas (meester, eigenaar) van het bos, die hem een stuk anyumara geeft. Hij
zelf en zijn vrouw zouden niet van deze vis moeten eten. Na het eten van de vis
veranderen zijn zwagers, zijn schoonvader en schoonmoeder in wilde varkens. In
weer een andere versie wordt verteld dat de jagers bij een plas waren gekomen waaruit
zij een anyumara vingen. Zoals ook in de andere versies weigerde één man te eten.
's Nachts, wanneer de andere Indianen slapen, verschijnt de baas van het bos, laat ze
in wilde varkens veranderen, zet ze in een zak en keert terug naar het bos. Hij was
boos dat de mannen zijn pot hadden gebruikt. In nog een andere versie wordt verteld
dat de zwagers wel in wilde varkens waren veranderd maar niet de schoonvader. Om
zijn zoons te wreken had deze zijn schoonzoon aan een paal gebonden. De man
probeert naar de hemel te vluchten en begint langzaam te drijven. De schoonvader
ziet hem, rent met een houwer op hem toe en kapt hem een van zijn benen af. De
man gaat naar de hemel en wordt het sterrenbeeld Epietembo (Orion). Wanneer hij
in november-december na zonsondergang in het oosten aan de hemel verschijnt,
moeten de mannen zich voorbereiden op de jacht op wilde varkens.
Het lijkt moeilijk om achter de betekenis van de mythe te komen. Omdat er in een
aantal versies sprake is van een conflict tussen een man en zijn schoonfamilie, wordt
wel gesteld dat de mythe tegenstellingen in een samenleving naar een mythisch
domein verplaatst om ze beter te kunnen verwerken. Er is waarschijnlijk inderdaad
een zekere graad van spanning tussen aanverwanten in de Indiaanse samenlevingen,
aangezien na het huwelijk de man bij de ouders van zijn vrouw moet wonen. Het is
echter moeilijk te begrijpen waarom hieruit voortkomende conflicten niet bespreekbaar
zouden zijn. Er staat niets in de weg om conflicten tussen aanverwanten te bespreken
en op te lossen; het komt dan ook vaak voor dat de assistenten van de kapiteins
worden geroepen om bij dergelijke ruzies een redelijke oplossing te vinden. Om
conflicten op te lossen heeft men geen mythen nodig. Bovendien zijn er een aantal
passages in de mythe, die door deze benadering niet verklaard worden: de plas of de
pot van de bosgeest, de verandering van de man in een sterrenbeeld en nog andere.
De Indiaanse voorstellingen van de verhoudingen tussen mens en dier zijn
ingewikkelder dan dit materiaal last zien, maar een korte analyse van de voorstellingen
van de wilde varkens brengt andere aspecten naar voren. In een andere versie uit
Oost-Suriname wordt verteld dat een man verdwaalde in het bos en op het pad van
de pakira's terecht kwam. De man trouwt met een pakira-meisje. Ze gaan op bezoek
bij haar oom Wilde Varken en krijgen daar ruzie: de dochters van Wilde Varken
willen allemaal met de man trouwen. Omdat het Pakira-meisje zich ertegen verzet
haar man met haar nichtjes te laten vrijen, wordt ze in elkaar geslagen. Terug in het
dorp veranderen haar ouders haar in een Indiaans meisje en ze zeggen haar met haar
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man naar zijn dorp te gaan. Zijzelf en hun verwanten Wilde Varkens zullen dan in
dieren veranderen en de Indianen zullen voortaan niet al te ver van hun dorpen hoeven
te gaan jagen.
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Deze mythe is iets doorzichtiger dan de andere versies en komt grotendeels overeen
met een mythe van de Trio. In deze laatste wordt verteld dat een groep mannen het
bos inging om Grootvader Wilde Varken te ontmoeten. Ze hadden al lange tijd geen
vlees meer receten en wilden een overeenkomst met hem sluiten. Grootvader Wilde
Varken moest in ieder geval regelmatiger de Indiaanse kostgronden en dorpen
bezoeken, zodat de Indianen zijn onderdanen of kleinzoons konden schieten (trouwen).
In ruil daarvoor zouden de Indianen een deel van de akkers voor de dieren beplanten.
Een aantal soorten cassave en yams zouden alleen voor de wilde varkens worden
verbouwd.
Volgens de Indianen vormen dieren samenlevingen die weinig verschillen van die
van de mensen. Sterker nog: dierensamenlevingen zijn gewoon andere samenlevingen
en dieren heten dan ook: bewoners van het bos, met wie de Indianen (bewoners van
dorpen) in een ruilverhouding staan. In enkele overleveringen treft men dan ook de
idee aan dat wilde varkens gewone mensen zijn wanneer zij in hun eigen dorpen
verblijven. Alle samenlevingen - ven mensen en van dieren - staan onder toezicht
van een baas of sjamaan en kapiteins en worden dus gevormd door een sjamaan,
kapiteins en gewone dorpelingen. Ook iedere groep dieren heeft dus een baas, vaak
Grootvader genoemd. Om dieren te kunnen schieten moeten de mensen toestemming
van deze Grootvaders hebben: de jager zelf, die tijdens zijn inwijding in contact komt
met hen, of indirect via de sjamaan (piai) die wordt verondersteld in contact te zijn
met de bewoners van het bos. Naast de bazen van de dieren moeten de mensen contact
houden met de bazen of eigenaars van gebieden in het bos of in de rivier. Net als elk
plekje in het bos het gebied van een bepaalde diersoort is, is het bos zelf het gebied
van figuren die wij vaak bosgeesten noemen. Jagen geschiedt alleen door toestemming
van de dierenshamanen en van de bazen van territoria en door strikt de regels van
deze te houden.
De regels die mensen moeten respecteren, hangen af van de specifieke verhouding
die tedere jager met de bosbewoners heeft. Maar er zijn een paar algemene regels
die iedereen moet respecteren, onder andere: niet te veel exemplaren van een soort
schieten, niet te vaak jagen, zich onthouden van sexueel verkeer voor het jagen, de
zuigelingen sparen en naar het dorp brengen, de geschoten dieren goed behandelen.
Op enkele van deze regels kom ik straks terug.
Men gaat ervan uit dat tussen wilde varkens en mensen een specifieke en
wederzijdse verhouding bestaat. In de mythen worden wilde varkens als aanverwanten
voorgesteld en ze worden in zekere zin ook als aanverwanten behandeld. Maar bestaat
zo'n verhouding? Onderzoekingen in de ethologie nodigen ons uit om zo'n verhouding
tenminste een kans vsn waarschijnlijkheid te geven. Wilde varkens zijn territoriale
dieren, die regelmatig dezelfde voorraadplaatsen bezoeken en ze hebben - zoals in
enkele mythen wordt verteld - trekroutes die ze jaar in jaar uit volgen. Deze dieren
hangen sterk af van plantaardig voedsel; ze zijn een van de weinige soorten die bittere
cassave kunnen nuttigen. Voor wilde varkens is bittere cassave inderdaad de
belangrijkste voedselbron aan het eind van de droge tijd, wanneer ze baren en andere
voorraadzones in het bos uitgeput raken. De bittere cassave is op haar beurt sterk
afhankelijk van mensen, daar deze plant geen zaden heeft en geen andere verspreiders
kent dan mensen. In het wild groeit deze plant nauwelijks en zeer verspreid en is
haar waarde als voedsel miniem. Dit alles betekent dat de trekroutes alsook de
algemene grenzen van de territoria van deze dieren door mensen zijn bepaald: als

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

deze soort niet over voldoende plantaardig voedsel zou beschikken, zouden de dieren
gewoon verder trekken of zou het aantal dieren per groep - soms tweehonderd - sterk
verminderen waardoor het risico van uitroeiing enorm zou toenemen. Indianen, nu,
verbouwen - zoals uit het Trio en Kalina materiaal duidelijk
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blijkt - grotere akkers dan ze strikt voor hun eigen bestaan nodig zouden hebben.
(Een normale akker heeft ongeveer 0.4 hectare terwijl men schat dat 0.2 hectare
genoeg zou zijn). Er zijn ook enkele gegevens die wijzen op het feit dat zelfs het
gedrag van dieren door de interventie van mensen sterk is veranderd, maar
onderzoekingen op dit gebied zijn pas begonnen. De Kalinā van Galibi zeggen dat
de wilde varkens het dorp bezoeken begin december. Enkelen zeggen erbij dat ze
gaan kijken of hun kinderen goed worden behandeld. Naar mijn eigen ervaring en
naar wat ik van Indiaanse vrienden heb vernomen, komen de wilde varkens inderdaad
begin december terug. Dit alles leidt ons tot de belangrijkste conclusies: mythen
spelen een voorname rol in het proces waarmee de natuur wordt benaderd en in
zekere zin gewijzigd; mythen behoren dus niet tot het gebied van ideologische of
fictieve voorstellingen maar maken deel uit van een praxis die de werkelijkheid
grondig wijzigt. Mythen vormen geen afspiegeling van de werkelijkheid noch een
uitweg uit de werkelijkheid; ze bouwen de werkelijkheid op.
In de mythen die wij hierboven vermelden, gaat het om een overtreding van enkele
van de normen die de verhoudingen tussen bewoners van verschillende gebieden of
cosmologische niveaus moeten regelen: mensen die in de pot van de baas van het
bos trappen, aanverwanten die te veel eisen van hun zwager. In de pot van een geest
trappen is erg genoeg en behoeft geen verdere uitleg, maar waarom zou het zo
vreselijk zijn van een zwager veel te eisen? Elke jager heeft - zoals gesteld - een
specifieke verhouding of met een bosgeest of met een dierensjamaan. Sommige van
de regels van een verhouding zijn al vermeld: zich onthouden van sexuele omgang
voor het jagen, de zuigelingen naar het dorp brengen enzovoort. Het belangrijkste
element van al deze regels is dat de dieren-sjamanen eisen dat hun onderdanen in de
veronderstelling moeten verkeren dat ze trouwen. Jagen is dan ook trouwen en
schieten staat gelijk met sexueel verkeer. Indianen zeggen nooit dat ze gaan jagen
in het bos; in plaats daarvan zeggen ze dat ze gaan wandelen of iets dergelijks. Omdat
het jagen als een huwelijkstransactie wordt opgevat, moeten mannen zich onthouden
van sex; in de Indiaanse theorie zou vrijen vóór het jagen het jagen onmogelijk
maken, omdat de dieren-vrouwen er, vanwege de geur, meteen achter zouden kamen
dat de jager getrouwd is. Indiaanse jacht-techmeken zijn ook doelmatig. Tenminste
volgens de oude gebruiken moesten de jagers zich inwrijven met de kenmerkende
geuren van de dieren die ze wilden schieten en juist voor het jagen de kenmerkende
bewegingen en/of het geroep van de dieren nabootsen. Op deze manier zouden de
dieren de mannen voor huwelijkspartners aanzien. Het fictieve huwelijk verklaart
ook waarom de zuigelingen naar het dorp gebracht moeten worden: omdat de jagers,
hoe fictief dan ook, met de dieren-vrouwen getrouwd zijn, mogen ze hun kinderen
niet doden. En de jonge dieren worden dan ook als eigen kinderen behandeld: na een
opsluiting - onder een omgedraaide pot of in een bedekte kooi - van enkele dagen
worden ze met cassavebrood gevoed en als ze nog klein zijn krijgen ze borstvoeding
net als andere kinderen. Deze dieren mogen ook nooit gegeten worden al zijn het
dieren die voor de Indianen eetbaar zijn: wilde varkens, apen enzovoort. Als ze
opgroeien en agressief worden of als ze om andere redenen niet langer kunnen worden
gehouden, worden ze terug gebracht naar het bos of verhandeld.
De notie dat er tussen mensen en dieren een wederzijdse noodzakelijke verhouding
bestaat en dat deze verhouding zich manifesteert in de vorm van een
huwelijkstransactie, is overal in de Indiaanse theorieën te vinden. De dood wordt
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vaak geïnterpreteerd als een huwelijk met bewoners van andere cosmologische
niveaus of andere samenlevingen. Wanneer iemand verdwijnt zegt men dat hij of zij
door bewoners of geesten van het water of van het bos is gepakt om met hem of haar
te trouwen. Ook wanneer iemand ziek
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wordt, stelt men het zich zó voor dat hij of zij door anderen is gepakt. Meisjes die
hun menstruatie krijgen, moeten thuis blijven omdat men vreest dat ze door
watermensen of geesten worden gekidnapt. Men vreest ook dat na de dood
dieren-sjamanen de ziel pakken, wanneer deze naar het dorp van de voorouders reist.
Of de dieren-sjamanen daarin slagen, hangt af van de handigheid van de ziel alsook
van zijn gedrag tijdens zijn leven. In de Indiaanse theorie hebben dieren mensen
nodig net als mensen dieren nodig hebben. De reden hiervoor kan men lezen in de
mythe van het Pakira-meisje: mensen weten beter dan wie ook waar de akkers zich
bevinden en wanneer ze goed zijn voor een bezoek.
Het samenstel van ideeën over de verhoudingen tussen mens en dier en de
cosmologische inhoud hiervan bepaalt ook in grote mate het dagelijks handelen. Hoe
de jonge dieren behandeld worden is hiervan al een voorbeeld. Ook andere
handelingen berusten op dezelfde gronden. Wanneer mannen in het bos een dier
schieten, moeten ze - als ze ver van huis zijn - de buit meteen roosteren. De buit moet
in palmkorven naar het dorp worden gebracht. Bij aankomst in het dorp gooien de
mannen de korven weg. Gevlochten korven worden hiervoor niet gebruikt omdat het
de bedoeling is dat het bloed van het geschoten dier verdwijnt of dat in ieder geval
de sporen van het feit dat een dier werd geschoten, worden verwijderd. Thuis
aangekomen moeten de jagers de buit op de grond leggen. Ze brengen de dieren nooit
zelf naar binnen. Jagers moeten meteen baden en in theorie mogen ze niet van het
geschoten vlees eten. Mannen en vrouwen moeten hierom ook gescheiden eten. Niet
alleen deze handelingen worden door de verhoudingen met het bos bepaald maar
ook een aantal minder frappante aspecten van het dagelijks leven. Dieren-sjamanen
communiceren met mannen via dromen en de interpretatie daarvan, soms met behulp
van een sjamaan, bepaalt grotendeels wat een man wel of met overdag doet. De
dromen mogen echter niet openlijk worden bediscussieerd. Vrouwen moeten ook de
regels van hetzelfde geheel aan voorstellingen respecteren. Het vlees van dieren moet
lang worden gekookt om het helemaal van bloed te ontdoen; maar de vrouwen moeten
er eveneens op letten dat de vleespot niet omslaat. Als dit zou gebeuren zouden door de geur - de directe verwanten van het dier erachter komen wat er met het dier
gebeurd is en het dorp voortaan mijden. Bovendien loopt men het risico dat de
dieren-sjamanen, die erop hebben aangedrongen deze regels te volgen, bij overtreding
ervan boos worden en de regens verlengen (want daarover hebben ze macht). Heel
gewone handelingen in het dagelijkse leven spelen dus een rol bij het instandhouden
van de regencyclus.
De besproken mythe handelt dus over een werkelijkheid (de specifieke verhouding
tussen mensen en wilde varkens) die de mythe zelf in zekere zin heeft opgebouwd:
er is niets in de natuur dat zo'n verhouding aan de samenleving oplegt. De variaties
die deze mythe kent, duiden ook in die richting. Overal in Suriname gaat men ervan
uit dat tussen dieren en mensen specifieke verhoudingen bestaan maar niet overal
treft men dezelfde mythen aan. Voor de Trio, bijvoorbeeld, zijn wilde varkens
kleinzoons van Grootvader Wilde Varken en omdat de categorie ‘grootvader’ een
ontologische dimensie heeft waarvan de sjamaan ook deel uitmaakt, zijn de
‘kleinzoons wilde varken’ dan ook ‘kleinzoons’ van de sjamaan (omdat Grootvader
Wilde Varken een verwant is van de sjamaan). Bij de Kaliña behoren wilde varkens
tot de categorie ‘aanverwanten’. Doordat mythen niet overal hetzelfde vertellen,
leggen we soms de nadruk op de fantasierijke natuur van orale tradities. Maar de
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mythen hier behandeld maken ook duidelijk dat - hoe tegenstrijdig ze ook mogen
schijnen - de werkelijkheid waarover ze het hebben, deels de uitkomst van de mythen
zelf is. De verschillende versies die wij kennen, wijzen ook op het feit dat mythen
een onderdeel vormen van de verhouding
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mens-dier. Omdat deze in de loop der jaren verandert, veranderen ook de verhalen
die er deel van uitmaken. Dit zou ons kunnen doen helpen te begrijpen dat mythen
en andere elementen van orale tradities niet heilig zijn noch onveranderd blijven en
tevens dat ze soms verankerd zijn in handelingen waarvan de oorsprong, ook voor
de dragers van de tradities zelf, moeilijk te traceren is.
Edmundo Magana (geboren te Santiago, Chili, 1950) studeerde geschiedenis, filosofie
en culturele antropologie te Santiago en Amsterdam. Werkt vanaf 1982 aan het
Centrum voor Studie en Documentatie van Lantijns-Amerika (CEDLA) te Amsterdam.
Veldwerk in 1980 en 1985/86, onder meer in Suriname. Dissertatie: Orión y la mujer
Pléyades. Simbolismo Astronomico de los indios kaliña de Suriname, Rijksuniversiteit
Utrecht 1988. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de astronomie en de
ideologische systemen van Zuidamerikaanse Indianen.

Orion en de Plejaden (Zevengesternte)
Tekeningen van L. Tapoka en J. Awarajari (Marowijne).
Uit: Edmundo Magaña, Orión y la mujer Pléyades.
Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht 1988, Dordrecht: Foris
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Drie verhalen van de Lokono (Arawakken)*
Karin Boven
Mirjam van Nie
Britta Veth
De drie verhalen die wij hieronder presenteren, zijn gekozen uit een tiental verhalen
die wij hebben verzameld te Powakka in augustus en september 1986. De bevolking
van Powakka (ongeveer 300 inwoners) bestaat grotendeels uit Arawakken. De
Arawakken duiden zichzelf in hun eigen taal aan met Lokono.
Bij het vertellen van de verhalen is als volgt gewerkt: mevrouw An
Roosbeek-Blswana introduceerde ons bij de vertellers en vroeg hen om ‘verhalen
van vroeger’ te vertellen. De drie verhalen die wij hier geven, zijn in het Arawaks
verteld door Oom Theodorus Makosi. An Roosbeek-Biswana vertelde elk verhaal
in het Nederlands getrouw na, naar volle tevredenheid van de verteller. Zij kende
zelf veel van de verhalen.
Bij de weergave hieronder zijn ‘valse starts’ en herhalingen (die bij elke vertelsessle
voorkomen) weggelaten: deze werken enigszins storend bij het lezen en voegen geen
informatie toe. Voor het overige is de vertelstijl van de vertaalster/vertelster
gehandhaafd. Enkele Surinaams-Nederlandse uitdrukkingen zijn ten behoeve van
Nederlandse lezers verklaard.
Na de verhalen geven we voorbeelden van verwante verhaalmotieven van Arawakken
en andere Indiaanse stammen die in de literatuur voorkomen. We hebben daartoe
onder andere geraadpleegd;
W.H. Brett, Legends and Myths of the Aboriginals of British Guiana, London
1880;
P.C. van Coll, ‘Gegevens over land en volk van Suriname’, in: Bijdragen tot de
taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië 55 (1903): 451-650;
F.D. & A.P. Penard, De menschenetende Aanbidders der Zonneslang, 3 delen,
Paramaribo 1907-1908;
C.H. de Goeje, ‘De inwijding tot medicijnman bij de Arawakken (Guyana) in tekst
en mythe’ in: Bijdragen tot de Taal-, Land- on Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
101 (1942): 211-276;
C.H, de Goeje, ‘Philosophy, Initiation and Myths of the Indians of Guiana and
Adjacent Countries’ in: Internationales Archiv für Ethnographie 44(1943);
F. Jara & E. Magaña, ‘Star myths of the Kaliña (Carib) Indians of Surinam’ in:
Latin American Indian Literatures 7 (1983): 20-37.

De aasgieren
Er was eens een man. Hij ging jagen. Hij zet vallen voor herten, pakira's, bosvarkens,
voor alles. Hij zet telkens vallen, maar als hij gaat kijken heeft hij geen enkel wild
gevangen. Hij zegt tegen zijn moeder:
‘Ma, hoe komt het dat er geen enkel wild in mijn vallen is gekomen?’
Ze zei: ‘Ik weet het niet. Ik geloof dat de aasgieren het komen halen.’
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Hij denkt: ik ga zelf...ik ga kijken wie dat doet.
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Hij heeft zich veranderd in een hert, bij zijn nek gebonden, en daar waar die val was,
is hij gaan liggen. En toen kwamen die aasgieren. Er kwam er eentje aangevlogen
die zegt: ‘Ja, er is wild in zijn net.’ Ze is weer weggegaan, ze is die andere aasgieren
gaart roepen. En toen zei ze: ‘Er is wild in die man z'n net.’ ‘Nou, dan gaan we het
halen.’ Ze zijn gekomen. Maar daar was eentje, die kon de lus niet van z'n nek af
losmaken. Toen heeft hij haar vastgepakt. Dat was geen aasgier meer, dat was een
vrouw geworden. Hij brengt haar naar z'n huis en zegt:
‘Kijk mama, ik heb een vrouw gevonden.’
En ze is daar bij hem gebleven, heel lang. Ze hadden een zoontje van misschien
vijf of zes jaar. En toen heeft ze gezegd:
‘Kijk, ik wil naar m'n oma gaan. Ik wil m'n oma gaan bezoeken en m'n opa.’ Toen
heeft hij gezegd: ‘Dat is goed. We zullen gaan’.
En ze beginnen veren van een vogel te nemen en die plakken ze op hun schouders.
Allemaal gaan ze vliegen. Toen ze daar aankwamen waar die aasgieren waren toen
heeft ze gezegd:
‘Oma kijk, ik heb m'n man meegebracht met wie ik woon, met deze man leef ik
samen.’
Die oma zei: ‘Dat is een mooie man. 't Is goed dat je deze man hebt ontmoet.’
Er was ook een opa daar, een hele oude aasgier, die had een helemaal kale kop.
Toen heeft ze gezegd: ‘Opa, kijk naar mijn man.’ Toen heeft die opa van haar gezegd:
‘Wat kan die man? Ik heb een kreekje daar. Laat hij water voor me gaan halen in
een net, een visnet.’
Je weet een visnet maken ze van warimbo1, dat heeft grote gaten. Ze maken het
als die koerkoeroe2 daar, ze hebben allemaal grote gaten. En die man zei:
‘Maar hoe moet ik water voor jou brengen, dat net heeft grote gaten. Dat kan niet.
Als het een emmer was of een blik, dan kon ik dat nemen, maar met deze gaat het
niet.’
Dus die grootvader was die man gewoon aan het uittesten om te zien wat hij waard
was. En die man is gegaan, ik weet niet hoe hij dat water gaat brengen, maar hij is
wel gegaan. Ineens komt er een libelle bij hem. Ze zegt: ‘Wat doe je?’
Hij antwoordde weer: ‘Ik moet water brengen voor die opa’.
Ze zegt; ‘Oh, haal je water, nou dan ga je weer weg.’3
Hij ging scheppen, alles viel er weer uit. De libelle is weggevlogen. En toen kwam
er een mier, een heel grote miersoort, dat kan je ook zien,4 en deze zegt: ‘Wat doe
je?’
Hij antwoordde weer: ‘Ik moet water brengen voor die opa’.
Ze zegt: ‘Oh, haal je water, nou dan ga je weg.’
En zo gaat het voort. Hij schept water en het valt er allemaal weer uit terug. Toen
heeft ze gezegd: ‘ik zal je helpen.’
Toen ging ze al die andere bijen roepen...eh...mieren, die hebben zo'n kleverig nat,
met dat hebben ze al die gaten geplakt. Hij schept weer. Het valt er allemaal weer
uit. Toen heeft ze gezegd:
‘Wacht we gaan je helpen. Je moet water brengen aan die opa.’
En ik weet niet wat ze nou gedaan hebben, tets sterkere lijm of zo, hebben ze erop
gewreven. Dus hij schept water en het blijft erin, het is er niet meer uitgevallen. Hij
ging naar die opa. Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd:
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‘Kijk, ik heb dat water gebracht voor je opa’.5
Toen is die vrouw gaan zeggen: ‘Opa, kijk mijn man heeft dat water voor je
gebracht.’
Hij schrok6 en hij zegt: ‘Hoe kan dat nou, er zaten gaten in.’
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Toen heeft hij gezegd: ‘Kijk, ik ken een kreekje daarzo en dat zit vol met vissen. Ga
vissen voor me halen.’
De man ging weer terug. Hij zei: ‘Ik weet niet hoe ik die vissen moet vangen hoor,
maar ik ga het toch brengen.’ Hij is gegaan. Heeft hij net twee vissen gevangen in
zijn net. Hij komt weer thuis, hij zegt weer tegen z'n vrouw: ‘Kijk ik heb die vissen
meegebracht. Ik heb niet veel kunnen vangen, maar net twee.’
Zijn vrouw is naar die oma gegaan. Ze heeft gezegd: ‘Oma kijk, m'n man is al
gekomen, hij heeft net maar twee gevangen.’
Toen heeft ze gezegd: ‘Wat kan je doen met zulke kleine visjes.’ Toen heeft ze
dat weggegooid. Ik weet niet wat er gebeurd is hoor. Al die kinderen beginnen ze
op te rapen, misschien waren daar meer vissen gekomen. Ik weet het niet. Die opa
heeft niks gezegd.
Toen heeft die opa gezegd: ‘Ik wil een bank hebben. Je moet een bank voor me
maken. En dat handvat moet precies als mijn kop zijn’, dat heeft die aasgier tegen
die man gezegd.
Die man heeft gezegd: ‘Maar hoe moet dat gebeuren dan, want ik heb die opa nog
nooit gezien.’
Toen kwam er een mier in het huis van die opa om hem naar buiten te lokken.
Toen kwamen er nog grotere mieren, die bijten hard. Die hebben hem wel naar buiten
gelokt en toen kreeg die man zijn kop te zien. En zodoende heeft hij een bank gemaakt,
precies hetzelfde als zijn kop. Maar hij moest wel een speciale houtsoort hebben, die
moest hij gaan halen en toen heeft hij het gemaakt. En toen heeft hij gezegd: ‘Opa,
kijk ik heb die bank voor je gemaakt.’
Toen heeft die opa gezegd: ‘Mmn, het is precies als mijn kop’, dat heeft hij
geantwoord. Toen heeft hij gezegd: ‘Maak eens een net voor me, dan kan ik rustig
in dat net zitten.’
‘'t Is goed.’
Die man ging een net maken, maar hij moest het voor zichzelf maken. Ze hebben
'm gepakt. Ze hebben 'm in dat net opgesloten en ze hebben 'm opgehangen. Ze waren
aan het feestvieren, want de volgende morgen zouden ze hem opeten. Toen heeft de
man gezegd:
‘Brengen jullie een fluit voor me, laat me voor jullie mooi fluiten.’
En hij maar aan het fluiten, hij fluit, de hele nacht hebben ze gedanst. Ineens was
hij uit zijn net weggegaan, ze horen hem ver weg met z'n fluit. Toen hebben die
vrouwen gezegd: ‘We horen fluiten. Wie zou dat zijn. Gaan jullie kijken of hij nog
in z'n net is.’ Toen ze waren gaan kijken, was hij verdwenen uit z'n net.
En hij ging naar zijn moeder en hij heeft gezegd: ‘Mama, die vrouw die ik had,
haar familie wilde me opeten. Ze hebben me in een net opgesloten, dat ik zelf had
gemaakt.’
Maar die andere vogels deden mee met hem. Ze gingen allemaal mee. Hij zei:
‘We gaan ze uitroeien die aasgieren.’
Ze gingen weg. Ze beginnen te vechten. Maar zijn zoontje was groot geworden.
Hijzelf, die man, die had een rood petje, daardoor herkende die jongen z'n vader. Hij
zegt:
‘Oh, dat is papa, die wil ons komen uitroeien. Wacht, hij zal ons niet uitroeien.’
En hij schiet zijn vader neer. En hij had z'n vader gedood.
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Die man is nooit meer teruggekeerd. Voordat hij wegging, had hij tegen z'n moeder
gezegd:
‘Mama als je een vogel hoort die krijst, dan ben ik dood.’
En dat is nu nog altijd van pas. Als die vogel krijst, zeggen ze: ‘Ja, er gaat iemand
dood.’
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Biswana
Er was eens een man. Hij ging op een dag jagen. Hij had geen vrouw, z'n moeder
woont niet bij hem, hij was eigenlijk alleen, helemaal alleen thuis. Z'n enige
gezelschap was een hond. Hij ging jagen. Telkens als hij thuiskomt is er verse cassave
gebakken, hij heeft peperwater, van die biltyiri1 heeft hij ook. Hij komt thuis, hij
vraagt zich af: wie heeft me dat allemaal gebakken, wie heeft dat gedaan.
Toen ging hij z'n moeder vragen: ‘Oma, heb je cassave voor me gebakken?’
Die moeder zegt: ‘Nee, ik heb het niet gebakken.’
Hij zegt: ‘Laat maar staan’ en ging weer jagen.
De volgende dag gaat hij weer. Die hond zat daar. Ze luistert naar alles wat hij
zegt, ze lag daar zo. Hij denkt in zichzelf: als je kon praten, kon je me zeggen wie
er zulke dingen voor me brengt. Hij kijkt naar die hond.
De volgende morgen ging hij weer jagen, maar met de bedoeling dat hij vroeg
terug zou komen om te zien wie de cassave voor hem bakte. Hij ging, twaalf uur was
hij weer terug, dus hij ging eigenlijk helemaal niet ver weg. Maar die hond, zodra
hij weg is, neemt die hond haar vel weg, hangt het daarzo aan een balk, en dan is ze
als een mens hè, een vrouw dan, want die hond was een teefje. En ieder ogenblik,
als ze raspt, kijkt ze zo... Hij gaat een rechte weg. Ze kijkt of er niemand aankomt.
Maar hij komt weer terug, hij zegt ‘Ik ga piepen,2 om te kijken wie me elke dag
cassave bakt, verse cassave’. Maar de hond zag hem niet, want ze kijkt naar daar,
maar ze weet niet wat er achter gebeurt.
Hij komt, hij ziet een vrouw. Hij ziet dat vel van die hond. Hij smijt het onder...ze
was aan het bakken toch...in het vuur, onder die pan. Ze begint te schreeuwen:
‘Waarom doe je me zoiets aan?’
En toen zei ze: ‘Hoe moet ik kleren aandoen? Ik heb geen kleren; dat waren mijn
enigste kleren’.
Toen heeft hij gezegd: ‘Ik zal wel zorgen voor kleren’.
Ze ging huilen, haar vel was helemaal opgebrand. En hij zei tegen die hond:
‘Waarom heb je niet eerder zoiets gedaan? Telkens als ik van het jagen kom, kook
ik, maak ik een goede kluif voor je, terwijl je eigenlijk een mens was. Je moest alleen
maar eten wat ik voor je op de grond gooide.’
Toen ging hij naar z'n moeder. Hij zegt: ‘Mama, ik heb een vrouw, ik heb een
vrouw gevonden, ik ga met d'r leven.’
Die moeder vond dat goed, want die man woonde alleen. Die moeder heeft gezegd:
‘Van welk dorp is die vrouw?’
Hij zegt: ‘Dat is dte vrouw die altijd gaat liggen waar de as is.’
Zo heeft hij geantwoord, z'n moeder begreep hem direkt.
Later, als hij op jacht gaat, dan koken ze, hij geeft haar een bord om van te eten,
maar dat wilde ze niet; ze was gewend om gewoon een
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kluif van de grond op te rapen, op te eten.
Dus eigenlijk was ze veranderd, en ‘veranderd’ wil zeggen in het Arawaks:
Biswage. Door die hond Biswage is de familienaam Biswana ontstaan.

Zevenster
Er was eens een man. Hij ging jagen. Het was een oude man, niet heel oud, maar hij
was boven de veertig. Eens kwam hij thuis. Hij had een stuk wild meegebracht, maar
het had geen kop of poten, dus heeft hij gewoon een stuk vlees meegebracht. Maar
al dat vlees heeft hij eigenlijk afgesneden van zijn been. Misschien was hij geen
jager, ik weet het niet, maar hij kwam thuis bij zijn familie, zijn vrouw en kinderen,
broers; ze hebben gegeten van z'n eigen vlees.
Hij heeft tegen zijn vrouw gezegd: ‘Vrouw, ik heb een buffel geschoten. Maar ik
kan het niet brengen. Morgen moeten ze mijn hond komen helpen de buffel naar huis
te brengen. Maar ik heb een stuk vlees gebracht’.
En die vrouw gaat dan koken. Maar hoezo. Ze kookt het vlees, maar eigenlijk is
het zijn been dat brandt op het vuur. Dus hij heeft z'n been gegeven.
's Morgens gaat hij weg. ‘Ik ga voor, jullie moeten achter mij aankomen.’
Toen ze aankwamen, daar waar hij gezegd had dat die buffel moest zijn, lag hij
daar, daar was hij gestorven. En toen ze daar aankwamen zeiden ze:
‘Oh, hij heeft zijn vlees aan ons opgevoerd. Dus zijn vlees hebben we gegeten’.
Ik weet niet waardoor ze dat hebben gezegd, op die plaats waar hij dood lag,
misschien hebben ze daar iets gezien. Dat weten we niet. Maar nadien hebben ze
gezegd: zeven sterren, zeven sterren. Ik weet niet hoe die man heet hoor, maar nadien
noemen ze hem Zevenster.

Verwante verhaalmotieven
De Goejes Arawakse informant Baptist kent het verhaal van de aasgieren ook en
zegt dat het gaat om ‘een medicijnman die in geestverrukking komt en naar de hemel
gaat.’ (De Goeje 1942: 225-228). ‘De inhoud dezer mythe in het kort is als volgt:
Makanahoro verandert zichzelf in het reeds stinkend lijk van een hert. Als de gieren
erop af komen, grijpt hij een vrouwelijke koningsgier die haar verenkleed reeds had
afgelegd en zij blijft bij hem als zijn vrouw. Met haar gaat hij naar den hemel en
moet daar voor haar vader verschillende proeven afleggen. Zo hij daarin niet slagen
zou, dan zou het hem het leven kosten; doch dieren komen hem te hulp en zoo
volbrengt hij alle proeven. Niettemin blijft de familie van zijn vrouw hem slechtgezind
en tenslotte wordt hij door hen gedood.’ (...) ‘Het vleugels aantrekken en ten hemel
vliegen, of door een koningsgier ten hemel worden gevoerd, is wellicht een
oorspronkelijk door den droom gevormd symbolisch beeld van wat de Indiaan beleeft
bij den overgang in de extase.’
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De Goeje geeft voorts het volgende overzicht van de proeven die genoemd worden
in de Makanahoromythen en overeenkomstige verhalen van naburige volken:
‘De held en zijn jonge vrouw begeven zich naar haar familie.
Ze komen bij de zon, bij de maan, bij den wind, bij de gieren (...).
De moeder van het meisje biedt den man als drank een schaal met bloed
en een schaal met kassavedrank aan, en als voedsel rauw vleesch en
kassave; hij doet de juiste keuze (kassavedrank en kassave).
De man moet, gelijk gebruikelijk als een Indiaan wil trouwen, proeven
afleggen; voor elke proef wordt hem een etmaal toegestaan. Het zijn:
. een medicijnmansbank maken met de beeltenis van den schoonvader (of
de schoonmoeder; kaaiman of gier); waterspin, duizendpoot, groote mier
en vuurmiertjes steken of bijten den in zijn hangmat liggenden schoonvader
zoodat deze zijn aangezicht toont;

Aasgier-bank uit Calbo (Cottica).
Illustratie uit: W. Ahlbrinck C.s.s.R., Encyclopaedic der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten
dezer Indianen. Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1931, pag. 79
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. een huis oprichten op de naakte rots; de wurm delft gaten in de rots;
. het huis een dak van kleurige vogelvederen geven; de kolibries en de
papegaaien geven hun vederen.
In variaties op deze mythe bij Arawakken en anderen, vindt men in de
plaats van, of nevens genoemde proeven vermeld:
. met een mand een meertje leegscheppen om de waterdieren te vangen;
de groote mier metselt de mand dicht, of de libellen scheppen het water;
. een veld openkappen; de specht helpt, de valk houdt de wacht; elken dag
is het gekapte opnieuw gegroeid, de gieren veroorzaken dat; de
bladsnijmieren helpen door het gekapte terstond op te ruimen;
. Makanahoro steekt zijn fluit door een gat in de muur die het veld omringt,
verandert zich in een vlieg en ontsnapt door het gat der fluit’.
Het motief van de hond-vrouw als stammoeder van de ‘Ebesoaclan’ komt volgens
De Goeje wijdverbreid voor. ‘Het Arawakse woord ebesoa betekent ‘zich veranderen’.
Het verhaal wordt ook vermeld door Van Coll (1903); ook daar is het verbonden met
het ontstaan van de Besoa-na.
Ook het verhaal over de Zevenster bevat wijdverbreide elementen. Bij Penard &
Penard (1908: 39-42) wordt ene Mabukuli genoemd (Mabuki = Zevenster), die net
als de man in het verhaal Zevenster zijn been aan zijn (schoon)familie te eten geeft
en daarna aan de hemel gaat staan. Bij Jara & Magaña vinden we een (Arawakse)
mythe, waarin een man in een gevecht met zijn zwagers een been kwijtraakt en het
sterrebeeld Mabukuli wordt. De man met het ene been komt ook voor bij de Kaliña,
maar dan in verband met het sterrebeeld Epietembo (Orion) (zie de bijdrage van
Magaña in dit nummer van OSO).
Karin Boven, Mirjam van Nie en Britta Veth zijn in 1988 afgestudeerd in de culturele
antropologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hun doctoraalonderzoek, onder leiding
van Fabiola Jara, had betrekking op aspecten van de cosmologie van Surinaamse
Indianen.

Eindnoten:
* Van de velen die ons bij ons doctoraalonderzoek culturele antropologie behulpzaam zijn geweest,
noemen wij hier slechts: de heer Terry Agerkop (hoofd Afdeling Cultuurstudies), de heer
Theodorus Makosi (de verteller), mevrouw An Roosbeek-Biswane (de vertaalster) en mevrouw
Fabiola Jara (die ons onderzoek heeft begeleid).
1 Vlechtriet.
2 Emmervormige, op de rug gedragen mand.
3 ‘Dan ga je weer weg’: daarna ga je weer weg.
4 ‘Dat kan je ook zien’: die zie je wel eens.
5 Schoonvader en schoonzoon spreken vanouds niet rechtstreeks met elkaar.
6 ‘Hij schrok’: hij was erg verrast.
1 Cassavedrank.
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Orale traditie bij de stadscreolen
O. Buyne
Dames en heren,
De veelvormigheid van de Surinaamse bevolking, niet alleen wat betreft cultureel
erfgoed, maar ook wat betreft taal en gebruiken, heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag
uw gast mag zijn om met u te praten over orale tradities bij stadscreolen. Dezer dagen
attendeerde een vriend mij erop dat in de uitnodiging iets heeft gestaan over mij
waarbij ik genoemd werd: een typische stadscreool. Ik moet voor de goede orde
vertellen dat ik zómaar een stadscreool ben, wel toevallig een die nooit daarvan
afstand zal nemen en een die in zijn jeugd en daarna ogen en oren gebruikt heeft en
veel gepraat heeft met ouderen, met mensen van wie hij denkt dat ze iets weten.
Vele voorgangers hebben u verteld dat orale overlevering een moeizaam proces
is; heel wat wordt verzwegen en dat is ook in mijn jeugd zo geweest. Je mocht nooit
vragen, zeker bij de creolen, naar het waarom, je mocht nooit vragen hoe, dan werd
je weggestuurd met: Ori i mofo!
Ik stel me voor om de mij toegemeten tijd te benutten om globaal met u in te gaan
op een aantal punten:
1. volksvertellingen, de zogenaamde anansitori;
2. zal gaan over lobisingi;
3. over odo's.
en als er nog wat tijd overblijft zal ik die reserveren om met u enkele verbale uitingen
ta behandelen, die bij sommige rituelen, sommige gebeurtenissen plaatsvinden.
Welnu: anansitori.
Anansitori kan je een sprookje noemen of een fabel; soms kan het het ene zijn,
soms het andere. De anansitori's vertellen over het algemeen niets over prinsen,
prinsessen, kabouters en dergelijke, hoewel vaak in anansitori's de koning naar voren
komt. De anansitori verhaalt over de slimmigheden van Anansi. De origine van
anansitori's vinden we in West-Afrika. Het waren verhalen die de mensen aan elkaar
vertelden en met het overbrengen van de slaven zijn natuurlijk ook de verhalen in
Suriname, in het Caraïbisch gebied en in Zuid-Amerika terechtgekomen.
Oorspronkelijk was Anansi in de Westafrikaanse verhalen een goddelijke figuur,
een figuur met magische kracht. In het scheppingsverhaal komt zelfs voor dat Anansi
door God gezonden is, aan zijn draadje naar beneden dalend om te kijken of wat
gebeurd was met de mens, of dat goed was; en Anansi ging terug naar boven om te
rapporteren.
Anansi is in de Surinaamse anansitori's een dier dat eigenlijk...'t is een mens. In
Suriname heet hij ofwel Broer Anansi, dat is met eerbied, Ba Anansi, onze vriend,
óf in sommige gevallen A boy Anansi, daar waar hij de schelm uithangt. De
anansitori's hebben een bijzondere waarde. Er worden in de anansitori's verschillende
opvoedende zaken naar voren gebracht. De
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anansitori leert ons hier en daar iets van een bepaalde levensvisie, een bepaalde
filosofie, heeft een pedagogische waarde. Maar ik dacht dat een van de belangrijke
waarden van anansitori is: het ontspannende, het vermakende.
Ik herinner mij uit mijn jeugd - en nu ga ik een beetje verhalen over mezelf vertellen
- ik herinner mij dat wij bij ons een vrouw op het erf hadden. Ik moet even iets
vertellen van de erven: u kent die leefgemeenschap, waarbij voorop aan de straatkant
de eyginari, de eigenaren woonden en op 't erf, afhankelijke van de lengte, de huizen
A tot en met X, Y, Z. Maar het geheel was één familie en je mocht je gelukkig prijzen
als je in die gemeenschap iemand had die goede anansitori's kon vertellen. Want die
was eigenlijk een spil, die was de grote opvoeder of opvoedster. Zo herinner ik mij
uit mijn jeugd Ma Dika. Ma Dika was een alleenstaande vrouw die iedere middag
ervoor zorgde dat er anansitori's werden verteld. In feite hielp Ma Dika al de moeders
bij de opvoeding. Want wat zag je gebeuren? Omstreeks half zes was iedereen gebaad
en in pyama gestoken en liep naar voren op de stoep aan de straatkant onder de
palmboom. Degenen die een teptep hadden, hadden die aan en de andere op blote
voeten, om daarna, als je de anansitori had gehoord, je voeten te gaan wassen en te
gaan slapen. Ma Dika zorgde ervoor dat de ouders niks hoefden te zeggen. Iedereen
ging ernaar toe. En de verhalen van Ma Dika...! Hoewel je wist dat ze veel fantaseerde
- we hingen aan haar lippen. Ik herinner mij dat wanneer Tant' Dika geen tabak had
om haar tanden te poetsen, dan zou die tori die dag niet doorgaan. Maar Tant' Dika
liet doorschemeren dat ze geen tabak had. Snel werd gecollecteerd onder ons en
iemand werd met vijf cent naar Omu A San gestuurd om snel met tabak te komen.
En die tori, die liep!
Anansitori's scheppen een bepaalde sfeer. Als we de anansitori bekijken, dan kan
je drie zaken onderscheiden. Ten eerste: de verteller, ten tweede: het gehoor, ten
derde het gebodene, wat je kunt verdelen in: de inhoud, dat is het verhaal zelf en de
wijze waarop het werd gebracht.
Er zijn in Suriname veel bekende anansitori-vertellers geweest. Meestal werd de
anansitori verteld door een amateur, maar er waren ook beroepsvertellers. Mensen
die bijvoorbeeld langs friyari-oso's (verjaardagsfeestjes) kwamen, als boroman naar
binnen traden (ik bedoel dan de sidon-friyari, dus daar waar het gezelschap binnen
zit) en ervoor zorgden dat ze verhaaltjes konden vertellen tot verpozing en vermaak
van de gasten. Maar in bijzonder zag en kwam je anansitori-vertellers tegen op
dede-oso's. Rouwbezoek: aitidey, seybi-dey, siksi-wiki. Ik herinner mij bekende
figuren zoals Koesi, Ma Lip, Sin-Sin, Around-the-World, Kempi, Tyu-Mampira en
een zeer bekende naam: Kobi Sker. Sommigen van u zullen zich uit hun omgeving
die figuren herinneren. Ze vormden eigenlijk een gilde van wakamans, leden die
door Paramaribo, zoals ik al zei, de seybi-dey's en siksi-wiki's afliepen om met hun
tori een positieve bijdrage te leveren aan - letwel - de rouwverwerking. Zeer
belangrijk.
Dat ze zich te goed deden, extra, aan de skrati, de buskutu, de sukr'erki, asogri
enzovoort, dat werd geaccepteerd. Ze bleven vaak tot het krieken van de dag, hun
vertellingen onderbrekend met liederen, de zogenaamde kot'singi's, of laytori's,
raadsels.
Anansitori kan je lezen en ik prijs me gelukkig dat er niet zo lang geleden mensen
hier in Nederland gevonden konden worden, mensen zoals dr. Johan Ferrier en Noni
Lichtveld, die sommige anansitori's in het Nederlands te boek hebben gesteld. Maar
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u zult het met mij eens zijn, dat de anansitori...je kàn hem lezen, maar anansitori
moet verteld worden, meer nog, een anansitori moet vóórgedragen worden. Vandaar
dat de verteller zo belangrijk is.
De inhoud uiteraard ook. In de anansitori komen we machten en krachten tegen.
Daar waar de koning in de anansitori voorkomt, verpersoon-
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lijkt die de macht. Daar waar kracht, lichaamssterkte, moet werden vertolkt, zien we
niet de korting der dieren, maar zien we Tigri, Ba Tigri, de tijger. En Anansi is ze
altijd te slim af. Anansi heeft een bijzondere rol in wat we kunnen noemen de
vereenzelviging, de identificatie van de luisteraars. Anansi is eigenlijk een zwakkeling,
niet sterk, maar wel buitengewoon slim zodat hij de sterken, de overheersers, de
onderdrukkers allemaal te slim af is. In de anansitori komt de Anansi voor als de
verdrukte uit de lagere regionen van het volk. Vandaar dat men zich helemaal kan
inleven en mee kan voelen met Anansi. Bovendien, in die opvoedende waarde, zien
we dat Anansi het kwade bestrijdt. En als Anansi dood gaat... Anansi gaat nooit dood.
Men vindt dan een foefje: als Anansi dood gaat, dan wordt verteld dat het niet Anansi
is, maar zijn broer of zijn grootvader. Want in het volgende verhaal zie je Anansi
weer. Vandaar dat telkens in de anansitori gezegd wordt: ‘Anansi mu de, Anansi sa
de, Anansi sa tan.’1 En hij blijft ook.
Hoe gaat zo'n anansitori in zijn werk?
Er zijn bepaalde gegevens, bepaalde schemata. Een anansitori begint niet zómaar.
Stel dat een gezelschap bij elkaar is en iemand wij een anansitori vertellen. Dan moet
hij toestemming krijgen van het gehoor. Hij begint dan met een opening: ‘Ertintin
sigri tintin. Anansi ben de, Anansi sa de, Anansi sa tan.’ En als het gezelschap ermee
eens is - want daarmee heeft hij te kennen gegeven: ik ga beginnen - dan zegt iemand:
‘A so a de, anansi de, baas, waka nanga yu tori.’2 Of iemand uit het gehoor roept, of
beter: hij zingt het: ‘Anansitoriman, tak'tori, Anansitoriman, dya.’ Dan wéét de
verteller: ik mag m'n verhaal beginnen. En dan begint hij een verhaal en vertelt over
de avonturen van Anansi. Wat hij heeft meegemaakt, waar hij het kwade overwint,
waar hij ervoor zorgt dat de hongerigen iets te eten krijgen, dat de verdrukten
ontsnappen, dat ze uit bepaalde situaties komen, dat ze altijd ontglippen enzovoort.
Ik kan u de boeken, hoewel in het Nederlands, warm aanbevelen. Meer nog zou ik
het erg op prijs stellen als u in de gelegenheid zou kunnen worden gesteld om een
echte toriman tegen te komen die u anansitori's zou kunnen vertellen.
Het gehoor luistert aandachtig. Maar soms heb je lastige mensen die storend
werken. En als ze storend werken, dan kan iemand uit het gehoor te kennen geven:
wees niet lastig, laat de man vertellen. Dan roept hij: ‘A tori mu go, a tori sa go.’
Deze zin wordt ook gebezigd wanneer straks, zoals ik zal vertellen, de anansitori
onderbroken wordt met een bepaald ritueel en bepaalde liederen.
Hoe wordt nu een anansitori onderbroken?
Ik zei u al: de verteller is belangrijk. Hetzelfde verhaal kan door meerdere mensen
worden verteld. En toch ga je telkens naar bepaalde beroemde vertellers. Omdat die
verteller vóórdraagt. Wanneer Anansi gilt, gilt de verteller. Die zingt, die roept, die
danst, die springt en slaat, het is een heel toneelspel. En iedereen luistert geboeid.
Wanneer iemand dan het verhaal wil onderbreken, dan moet hij dat ook kenbaar
maken. Dan kun je horen dat iemand ineens schreeuwt: ‘Kri Kra.’ Dan zegt hij: ‘Mi
ben dape’ (ik was daar óók) en móet hij volgens de spelregels een lied beginnen.
Er zijn vele liederen waarmee men de anansitori kan onderbreken. Ik noem u een
paar - 't is leuk omdat je ze bijna nooit meer hoort. En de bigisma die mij deze heeft
toevertrouwd, heeft gezegd: ‘I'm' sorgu fu i ferter'den misi nanga den masra den
tori.’3 U kent:
Mis'Elena Mis'Elena trim tran trin
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mi na moni masra trin tran trin
skapu de wan seygi meti, san en go du na sabana?
Mis'Elena Mis'Elena trin tran trin.4
En er wordt verondersteld dat hij op een quatro of een gitaar speelt; dat is de trin tran
trin.
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Suzanna rein Suzanna rein
yu abi wan moy bobi
ma na bobi na yu bobi
ma te mi fas'en na fu mi.5
En dan hangt het ervan af onder welk gezelschap je bent, want - met alle respect
dames en heren - de anansitori was iets om mensen in een goede stemming te brengen,
om ze 't leed te laten vergeten bij zo'n dede-oso, om ze op een verjaardagsfeest op
te beuren, de stemming op te peppen. En dan kon het gebeuren, als het gezelschap
dat toeliet, dat die laatste zin vele variaties kreeg. Ik zal maar eentje noemen. Dan
gaat het: ‘Suzanna rein, Suzanna rein, yu ab' wan moy bobi, ma na bobi na yu bobi’
- en dan zegt de zanger niet: ‘ma te mi fas'en na fu mi’, maar bijvoorbeeld: ‘ma te
mi ping'en na fu mi.’6 En zo kon hij helemaal doorgaan. En het merkwaardige is dat
het gehele gehoor daarbij opstond en meedeed en Suzanna rein Suzanna rein meezoog.
Totdat iemand weer zei: ‘A tori mu go’. Dan zei hij tot de verteller: ‘Toriman, ar'i
tori!’7 en ging de verteller door.
De vertellers moesten uiteraard ook een consumptie krijgen. Maar als zo'n man
zo boeiend vertelt, kon het gebeuren dat iedereen vergat om hem iets te geven. En
die lui waren natuurlijk buitengewoon vindingrijk. Je gaat als gast, zeker niet als
boroman, vragen van: mag ik iets? Nee, dan onderbrak hij zijn verhaal en begon te
zingen. Een van die liederen was bijvoorbeeld:
Mi mama na kukrusey, m'e begi yu
kowru kowru skrati mi n'e dringi
kowru kowru kofi mi n'e dringi
ma soso waran waran wan8
en heel snel werd dan ervoor gezorgd dat de skrati of de kofi naar de verteller kwam,
eventueel begeleid met buskutu enzovoorts. Op verjaardagen gaat men dat niet zingen
natuurlijk, dan kon de verteller, wanneer die iets wou hebben, plotseling beginnen
te zingen:
Ef a de, mek' a kon
ma ef a no de, mek' a tan!
Vertaald: als er iets te drinken is, serveer het dan, maar als er niets is, dan laten we
dat zo. Maar vrienden konden elkaar - Surinaams-Nederlands - ‘krabben’, elkaar een
beetje pesten en dan zongen ze: ‘Ef a de, mek' a kon, ma ef' a no de, dan w'e gwe!’9
Tot zover, dames en heren, de anansitori. Ik voel me zo'n beetje anansitoriverteller
als ik u zo meemaak. Ik ken geen enkele hoor! Laten we overstappen, serieus, naar
de lobisingi's. Wanneer ik onder Surinamers, in het bijzonder de jongere creolen,
peil hoeveel ze over lobisingi weten, dan valt mij op - misschien kom ik de verkeerde
tegen - hoe weinig ze daarover weten. Ik moet toegeven: je hóórde dat niet te weten.
Maar als je als jeugdige hier en daar je oren te luisteren legde en - zoals ik - zelf op
onderzoek uittrok, dan kwam je wel wat te weten. Later natuurlijk kon je met
volwassenen praten en dan konden ze je vertellen wat lobisingi eigenlijk inhield.
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Lobisingi zou je kunnen vertalen als: liederen van geliefden. Ach, maar deze
vertaling is even duidelijk als misleidend. Als je naar het Suriname van de veertiger
jaren kijkt, dan moet je eigenlijk zeggen dat ze in sommige opzichten progressiever
waren dan het moederland. De lobisingi was - let op het woord voornamelijk - een
aangelegenheid van voornamelijk lesbische vrouwen. In die maatschappij werden
die vrouwen...getolereerd, laat me het zo zeggen. Het was een gegeven, men wist
het en niemand plaagde ze. Maar ik moet me haasten te zeggen dat, wanneer lobisingi's
worden gezongen, niet iedere deelnemer lesbisch is, vandaar dat ik zei: voornamelijk.
Bij lobisingi kwamen de vrouwen ergens samen. De partners, de twee lesbische
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vrouwen die bij elkaar hoorden, waren altijd eender gekleed, in parweri, je kon zien
wie bij elkaar hoorden. Wat deed men bij een lobisingi? In feite werden een heleboel
dingen uitgevochten en werd er als het ware de chronique scandaleuse opengetrokken
en gepresenteerd; je kon alles horen van wat de ene of de andere had gedaan. Ruzies
werden op dat toneel even uitgevochten, op een zeer acceptabele manier.
Daarbij waren kleding en bewoording van het lied belangrijk. U weet dat de
angisa's, de hoofddoeken, een bijzondere rol spelen. Ik herinner mij bijvoorbeeld
een angisa die als naam had: Mi prani yu leki wan moy bromki in' mi dyari, ma di
yu opo mi si tak' na aboma.10 Dus: ik heb je beschouwd als een bloem maar naderhand
bleek dat je een verderfelijke slang bent, zoiets. Dat wordt dus aan de ander gezegd,
maar het wordt niet met woorden gezegd, maar door te verschijnen met die angisa.
En dan begint men te zingen. Men zingt elkaar toe, de ruzies worden zingend
uitgevochten. Je hebt twee soorten lobisingi's: een waarbij a capella werd gezongen
en een waar er instrumentele begeleiding was, een band. De toehoorders en soms
ook de band konden aangeven wie de strijd had gewonnen. Of als er bijval werd
betuigd, zette de muziek in. Maar je had ook een stuk toneelspel daar: iemand
ensceneerde bijvoorbeeld een flauwte en dan begon de rest te zingen, bijvoorbeeld:
Lena e flaw ma a n'e fadon
Lena e flaw ma a n'e fadon
ma w'o tya wan datra kar' gi en.11
Soms kon men zingende ook een odo lanceren: een odo in de zin van iets honends,
iets uitiokkends. Iemand kan dan bijvoorbeeld over haar eigen liefde zingen:
Wan rows' e flaw ma a'e fadon, ma mi na stanfaste, m'e flaw mi n'e fadon.12
Dat wil zeggen dat de standvastigheid van hun liefde blijft; de roos die verwelkt,
gaat neer, de stanfaste blijft ten eeuwige dage, ook al verwelkt hij, mooi. Zo is onze
liefde. Dat werd dus op die manier aan elkaar gezegd.
En dan stap ik over op de odo. De odo kan worden gezien als een belangrijke vorm
van verbale communicatie. Ik heb in mijn leven veel odo's opgevangen en onthouden.
Toen ik de voorbereiding hiervoor trof, viel mij op dat ik niet wist waar het woord
odo vandaan kwam. Als een van u dat weet, hoor ik dat graag, maar ik ben u voor
geweest. Op mijn speurtocht kwam ik een deskundige tegen, een linguist en die
vertelde mij dat het woord uit een van de Westafrikaanse talen stamt. Hij heeft me
een boeiende uiteenzetting gegeven die ik u zal besparen, maar we weten nu: odo
komt uit West-Afrika.
Een odo is niet alleen een zegswijze, het is ook een spreekwoord. Een odo stelt
ons in staat om met weinig woorden héél veel te zeggen: soms aan te vallen, soms
te prikkelen, hier en daar misschien zelfs beledigen. Maar ik voel meer voor die odo's
die een bepaalde wijsheid inhouden, een levensfilosofie.
Sranantongo is heel rijk aan odo's. En hoe komt dat? De slaven moesten vaak in
bedekte termen, soms in de vorm van vergelijkingen, aan elkaar mededelingen doen.
De slavenhouder verstond het dan niet; ook al verstond hij Sranantongo, wist hij niet
waarover het ging. De odo's zijn blijven bestaan en worden dagelijks gebruikt. Ik
wil u een paar odo's voorhouden, zomaar een greep, maar ik zei u: ik voel meer voor
die odo's die iets leren, wat levenswijsheid brengen.
Ala n'nyan bun fu nyan, ma ala tori no bun fu taki.13
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Odo's zijn moeilijk te vertalen, want het is een sfeer, die je aanvoelt. Toch probeer
ik hier en daar aan te geven in welke richting hij gaat. Je zou kunnen zeggen dat deze
iets te maken heeft met: Spreken is zilver, zwijgen
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is goud. Dat is het niet helemaal, maar goed, u begrijpt waar het om gaat.
Tan tiri a no don.14
Is ook: Spreken is zilver, zwijgen is goud, maar dan in een situatie waarbij je zegt:
het betekent niet dat ik het niet dóórheb, maar terwille van de sfeer, de zaak, de
situatie, zwijg ik liever.
Tranga n'e tya' kaw g'a pen.15
Met tact is veel meer te bereiken dan met geweld. Uit Suriname ontving ik een variant
hierop: Ba Kusi kan du moro furu leki Uzi.16
Frede man ede n'e broko.17
Ik wil liever een levende lafaard zijn dan een dode held.
Dor'ay na atibron man ny'nyan.18
Wie een ander provoceert, moet klaar staan voor de gevolgen. Zoiets als: wie kaatsen
wil, moet de bal verwachten. Dan heb je een aantal odo's waarin dieren spreken. U
kent die van Varken: ‘Tyakun tyakun...’19, maar goed, nu een over Kes'kesi.
Kes'kesi taki: san d'a yu bere na fu yu, san d'a yu anu na fu ontiman.20
Iets als: hebben is hebben, krijgen is de kunst. Een andere van Kes'kesi: Kes'kes'
taki: tan ori no didon na m'ma, ma na pikin.21
Ik moet even uitleggen: als apen met hun jongen lopen, dan houdt het jong zich
vast aan de aap, en moeder aap zegt: je veiligheid hangt af van de mate waarin je mij
blijft vasthouden, het ligt niet aan mij. Een andere, mooie:
Ef' sapakara e wroko a smet'oso, lagadisa no kan tan sondro owru isri.22
U weet, het zijn familieleden van elkaar, Sapakara en Lagadisa. Dus, als je broer
ergens zit waar hij het goed heeft, zal er altijd iets terugvloeien naar jou. Illustratief
voor onze Surinaamse gemeenschap, maar...illustratief voor de wereld.
Je hebt ook odo's waarmee mensen iets van hun karakter vertellen. Zo kan iemand
zeggen:
Mi na sabaku, a sey watra mi e tan.23
Ik ken mijn plaats, ik kom niet op de voorgrond, in het midden, ik hou mij aan de
rand. Soms kan iemand aan een ander, in een bepaalde situatie, zeggen:
Mi na fini keti ma m'e tay bigi udu.24
Onderschat een ander niet, ga niet af op het uiterlijk, leer kennen wat die ander in
zich heeft.
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Mi na bus'doksi, mi n'abi faste libipe.25
Ik ben zeer flexibel, ik kan mij aanpassen. En tot slot een odo die grof lijkt maar dat
niet is:
Asaw taki: en baka sey bigi, dat'ede meki a swari kronto.26
Waarmee gezegd wordt: iemand die bewust een handeling pleegt, die voor anderen
onmogelijk schijnt, doet dat omdat hij wéét wat hij kan; hij kent zijn krachten.
Mijnheer de voorzitter, ik denk dat ik nog vijf minuten mag. Als dat kan, ga ik
nog even in op bepaalde verbale uitingen bij een aantal gebeurtenissen. U heeft zich
misschien wel eens atgevraagd, wanneer u in Suriname, of zelfs hier in Nederland,
een verkeersongeval meemaakte en u zag iemand komen die naarstig naar een
baksteen zocht, waar hij die voor nodig had. Origineel hoor je twee dingen te hebben:
een baksteen en een fles water. De persoon gaat met die twee dingen naar de plaats
waar iemand bijvoorbeeld is aangereden of gevallen en begint te praten. Gesteld dat
Jani daar is gevallen. Dan hoort hij niet te zeggen: Jani, maar de dagnaam van de
persoon te noemen, bijv. als hij van vrijdag is, Kofi. Dan zegt hij: ‘Kofi,
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i fadon, i tan didon. Ma yu no mu tan didon dya. Luku, m'e puru yu, m'e teki yu, yu
mu go anga unu.’27 Dan slaat hij met de steen, een keer, twee keer, de derde keer.
Hij keert zich om, laat die steen daar en gaat weg. En dan mag je hem roepen: ‘Kom
tienduizend gulden halen!’, voor geen geld ter wereld keert hij zich om. Want er
wordt geloofd dat, als men dat doet, dat onheil zal brengen.
Wat is de waarde van dit ritueel, wat doet men eigenlijk? Men gelooft dat de geest
van de persoon daar zal blijven, op de plek van het ongeluk en dan zou deze persoon
weggaan zonder geest, geestloos verder door het leven gaan, en dat kan niet. De geest
moet met hem mee om hem verder te begeleiden.
Een ander ritueel vindt plaats wanneer een meisje begint te menstrueren. In
Suriname, in het verleden, werd nooit of bijna nooit voorlichting gegeven bij creolen.
Maar er bestaan bepaalde rituelen. Wat gebeurt er in deze situatie? Het meisje schrikt,
gaat naar de moeder en zegt wat er is gebeurd. Een goede moeder hoort dat tevoren
te verwachten en voorbereidingen te hebben getroffen. Zij heeft allang een gouden
ketting of oorbellen of armband of een ring gekocht en ergens in gedaan. Wanneer
ze nu gemerkt heeft dat het zover is, neemt die moeder - ouderwets kan je het noemen,
maar beter: op de authentieke manier - het meisje mee naar de badkamer. En de
moeder in hoogst eigen persoon doet de eerste reiniging, leert het kind wat er dan
moet gebeuren en vertelt dat ze nu volwassen is geworden. En dan krijgen we ook
de gewone boodschap, dat ze voortaan moet oppassen met jongens. Dan neemt de
moeder het meisje mee naar de tafel. Ze heeft twee eieren gekookt, een voor de
man-kra, een voor de umakra. De moeder geeft het meisje wat water, laat haar in het
ene ei een hap nemen, dan in het andere. Op tafel voor het meisje is er een kom met
sieraden en smeri-w'wiri. Het meisje heeft een maaltijd en na de maaltijd wordt ze
omhangen met sieraden. De moeder spreekt daarbij enkele woorden, waarbij ze ook
weer de dagnaam van het meisje noemt en zegt: ‘Yu kon bigi now, yu na bigisma,
fu a dey fu tide go doro, i'm sorgu fu tyari yusrefi, yu no mu sorgu fu mansma gebruik
yu, yu no mu sorgu fu mansma teki yu leki figi futu. I'm tyari yu srefi leki fa a fiti.’28
Kortom: gedraag je als een eerbare vrouw, laat je niet zonder meer verleiden... En
nadat dat is gebeurd, neemt de moeder het meisje, loopt met haar driemaal om de
tafel en geleidt haar als een prinses uit de kamer. Dan is het meisje toegerust om door
het leven te gaan.
Iets soortgelijks gebeurt wanneer het meisje ontmaagd is. Van de man die de
handeling heeft gepleegd, wordt ook verwacht dat hij het meisje sieraden aanbiedt,
en niet van zilver. Want ‘noso yu sa saka en yeye.’ Het moet in good, ‘yu mu opo,
yu mu teri en yeye’.29 Je moet de waardering uiten. Bovendien wordt geloofd dat als
dat niet wordt gedaan, daarmee iets met het meisje gebeurt: als we te doen krijgen
met een vrouw die van de ene partner wisselt naar de andere, dan wordt dat door de
omgeving verklaard alsof dat daardoor komt. Maar ‘te y'e teri en yeye’ gelooft men
dat zij zich verder zal gedragen zoals het hoort.
Tenslotte iets over het plengoffer. U weet, in het kader van fanowdu komt het voor
dat men plengoffers moet brengen. Daarbij worden ook bepaalde formuleringen
gehanteerd. Ik ben net vanuit de zaal erop geattendeerd dat die vijf minuten om zijn,
dus ik kan er niet uitgebreid op ingaan. Maar één ding wil ik nog vertellen. Men heeft
deze zaken vroeger afgoderij genoemd. Niets is minder waar. Absoluut geen afgoderij.
Wie de zaken bestudeert, zal weten dat er eigenlijk een gebed gedaan wordt. In de
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formulering begint men altijd met: ‘Gado na fesi, mi na en baka.’ Alle handelingen
die ik pleeg, pleeg ik in de naam van God en in Zijn bijzijn. Hij wordt aangeroepen,
de Allerhoogste, om aanwezig te zijn. En dan doet men
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het gebed.
Dames en heren, ik hoop dat ik hier en daar even de sluier heb opgelicht. Mocht
u in de discussie behoefte hebben om verder van gedachten te wisselen, dan doen
we dat. Bedankt voor uw aandacht.

Eindnoten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

‘Anansi moet er zijn, Anansi zal er zijn, Anansi zal blijven.’
‘Zo is het, Anansi bestaat, baas, begin (lett.: loop) met je verhaal.’
‘Zorg ervoor dat je de dames en heren de zaken vertelt.’
‘Mevrouw Helena, mevrouw Helena, ik ben een man vol geld. Een schaap is een gezegend dier,
wat gaat hij doen op de savanna?’
‘Suzanna rein, Suzanna rein, je hebt een mooi borstje. Maar dat borstje is jòuw borstje. Maar
als het vastpak, is het van mij.’
‘maar als ik erin knijp’
(lett.) ‘Verteller, trek je verhaal (verder)’.
‘Moeder in de keuken, ik verzoek je, koude koude chocola drink ik niet, koude koude koffie
drink ik niet, maar enkel warme warme.’
‘Als het er is, laat het komen, als het er niet is, dan gaan wij weg.’
(lett.) ‘Ik heb je als een mooie bloem in mijn tuin geplant, maar toen je uitkwam zag ik dat je
een aboma (grote wurgslang) was.’
‘Lena krijgt een flauwte maar ze valt niet neer. Maar we gaan een dokter voor haar laten halen.’
‘Een roos verwelkt maar zij valt neer, maar ik ben een stanfaste, ik verwelk maar val niet neer.’
‘Alle eten is goed om te eten, maar alle verhalen zijn niet goed om te vertellen.’
‘Stil blijven is geen domheid.’
‘Geweld krijgt de koe niet in de stal’.
‘Ba Kusi kan meer dingen doen dan een Uzi (geweer).’
‘Het hoofd van een bange man breekt niet.’
‘Geringschatting is het voedsel van de kwade man.’
‘Agu taki: Tyakun tyakun, san na fu mi, na fu mi.’ Deze wordt vermeld in Sranan Pangi, een
verzameling odo's van mevrouw Johanna Schouten-Elsenhout (Bureau Volkslectuur, Paramaribo
1974), blz. 14.
‘De aap zegt: wat in je buik zit is van jou, wat je in je handen hebt is voor de jager.’
‘De aap zegt: vasthouden ligt niet aan de moeder, maar aan het kind.’
‘Als Sapakara in de smederij werkt, zal Hagedis niet zonder oud ijzer blijven.’
‘Ik ben een sabaku, ik blijf aan de waterkant.’
‘Ik ben een dunne ketting, maar ik bind dik hout.’
‘Ik ben een bossend, ik heb geen vaste woonplaats.’
‘De olifant zegt: hij kent zijn eigen achterkant, daarom slikt hij kokosnoten.’
‘Kofi, je bent gevallen, je bent blijven liggen. Maar je moet hier met blijven liggen. Kijk, ik
neem je hiervandaan weg, ik neem je mee, je moet met ons meegaan.’
‘Je bent nu groot geworden, je bent een volwassen mens vanaf de dag van vandaag, je moet nu
ervoor zorgen jezelf te handhaven, je moet zorgen dat de mannen je niet gaan gebruiken, je
moet zorgen dat de mannen je niet als voetveeg beschouwen. Je moet jezelf gedragen zoals het
behoort.’
Want ‘anders zou je haar ziel naar beneden halen.’ ‘Je moet haar ziel waarderen, achting tonen.’
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Orale traditie bij de Bosneger
André R.M. Pakosie
De Bosnegers vormen een volk dat geen schrijfcultuur heeft. Hun kennisoverdracht
vindt mondeling plaats. Hun archieven bevinden zich in menselijke geheugens. Deze
mensen doen al het mogelijke om goed te kunnen onthouden. Sommigen prepareren
en gebruiken obiya ter verruiming van hun geheugen. Dat moet hen in staat stellen
veel meer dan normaal van wat aan hen doorgegeven wordt, te onthouden, te bewaren
om het in de juiste vorm weer te kunnen overdragen.

Indeling van de orale traditie
De orale tradities van de bosnegers kunnen in de volgende categorieën worden
ingedeeld (mamapikin, bee en lo zijn matrilineaire verwantschapsgroepen, die in de
volgende paragraaf worden besproken):
1. BAKA-KONI: alles aan bijzondere kennis die elke persoon of bee heeft en voor
zichzelf en de zijnen reserveert en waar slechts daar waar nodig is, een beroep
op gedaan wordt;
2. GAAN MAMA SANI: van de voorouders geërfde materiële en immateriële
goederen. Hieronder vallen o.a. de goonpesi (de plaatsen die een lo, een bee of
mamapikin ter beschikking heeft om kostgronden aan te leggen); de sonbo
(visgaten); de obiya's en deesi (de kennis over de respectieve goden en over de
kruiden en genezingsmethoden); en de kunu's (de vloeken die op de respectieve
bee's rusten);
3. FOSITEN TOLI of GAANSAMA TOLI: de geschiedenis van de mamapikin,
de bee, de lo of de stam;
4. MATO of ANAINSI TOLI of KONTU: sprookjes, Anainsi verhalen, waarbij
een levensstijl in verhalen wordt overgedragen met aan het eind een antwoord
op het waarom iets wel of niet gedaan mag worden. In de Anainsi verhalen
schuilt dus een stukje opvoeding van het kind;
5. KIYA: opvoeding en vorming;
6. LELI: (leren).
De overleveringen spelen zich op twee niveau's af: de overleveringen die matrilineair
gebonden zijn en die welke niet matrilineair gebonden zijn. Tot de overleveringen
die matrilineair gebonden zijn is het voor een bosneger die niet tot die ene
matrilineaire groep behoort, moeilijk om toegang te krijgen. Aan een niet-Bosneger
wordt helemaal geen toegang verschaft. Slechts in voor de archiefdrager zeer
bijzondere gevallen kan de ene matrilineaire groep toegang verschaffen aan een
bosneger die niet tot die groep behoort. In andere gevallen wordt een bosneger alleen
toegelaten tot wat je zou kunnen noemen: Inleiding in de matrilineair gebonden
tradities van een andere bee, mamapikin of lo. En ook alleen tot deze ‘inleiding’
hebben de bosnegers ‘vreemde’ onderzoekers toegang verschaft. Deze keren daarna
naar huis terug met een blij gevoel, denkend dat de volle bagage aan informatie die
zij bij zich hebben, de ‘ini bere’, de kernen van hun onderzoeksobject bevat.
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Maar ik kan u zeggen dat een van de overleveringen die van ouders op kinderen
worden overgedragen, het verhaal is van de listigheid waarmee ‘bakaa’ onze
voorouders in hun slavenschepen wisten te krijgen, die hen voor eeuwig wegvoerden
van hun land en hun families. Ook de rol die de creolen hebben gespeeld bij de
achtervolgingen van de weggevluchte broeders en zusters behoort tot de orale
overleveringen bij de Bosnegers. ‘Yu a mu fiya bakaa’ (vertrouw de bakaa niet) en
‘Bakaa na kau kaka, a gaandi a doo a lala a ini’ (de bakaa is te vergelijken met de
drek van een koe, hij is droog van buiten en vers van binnen), zijn de voortdurende
waarschuwingen die ouderen aan de jongeren geven. (‘Bakaa’ is de naam van
bosnegers voor ‘vreemdelingen’. Alleen de indianen zijn voor hen geen ‘vreemden’;
al eeuwen delen zij met hen vreedzaam het binnenland.)
De bosnegers beschouwen de matrilineair gebonden tradities als de ziel van de
matrilineaire groepen. Het overdragen van de kern ervan aan ‘vreemden’ is hetzelfde
als het overgeven van de ziel van een mamapikin, bee of lo in handen van de
vreemden. Het is de ziel die de sterke en zwakke kant van een mens bepaalt. Als
iemand de ziel van een ander in handen heeft, kan hij met die ander van alles doen.
Dit is de filosofie die schuilt achter de gedragsregel dat de Bosnegers de kern van
de matrilineair gebonden tradities niet prijs geven, niet in handen van andere stellen.
Deze is voorbehouden aan de leden van de matrilineaire groep die daarvoor in
aanmerking komen.
Vreemden (onderzoekers, antropologen) kwamen met allerlei methoden om de
bosnegers zover te krijgen hun toegang te verschaffen tot de kern van de erfenis, tot
hun geheimen. Stel eens dat zij zouden zijn toegelaten, dan zouden het geen geheimen
meer zijn. Want wanneer deze mensen (enkele goede onderzoekers uitgezonderd)
terug zijn in hun land, dan leggen ze alle ethische normen terzijde en publiceren maar
raak alles wat hun was toevertrouwd, ook al zou hun (bij wijze van proef) gezegd
zijn dat delen van de informatie geheimen waren. De geheimen zouden niet langer
meer geheimen zijn. De matrilineaire groepen zouden zonder ‘ziel’ komen te staan.
Daarom geeft de Bosneger zijn matrilineair gebonden overleveringen nooit prijs, hij
verkoopt zijn ziel niet.

Maatschappelijk bestel van de bosnegersamenleving
Het maatschappelijk bestel van de bosnegersamenlevingen is matriarchaal. Er heerst
een rechtstoestand waarbij kinderen in de vrouwelijke lijn berekend worden en erven.
De verwantschapsgroepen zijn:
1. MAMAPIKIN.
De mamapikin wordt gevormd door personen die een gemeenschappelijke oma
(van moederszijde) hebben (zie tekening).
2. BEE.
De bee wordt gevormd door personen of meerdere mamapikin die een
gemeenschappelijke Gaan Mama fu bee (stammoeder van de familie) hebben
(zie tekening). De bee wordt vernoemd naar de Gaan Mama van welke deze
mensen afstammen, bijvoorbeeld de Afo AKUBA-bee, een bee in de Pinasilo.
Soms wordt de bee ook aangeduid met de naam van een zoon of broer of andere
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mannelijke verwant van de stammoeder, die een leidende rol heeft vervuld
tijdens of na de Lowe-ten (de vlucht naar de bossen), bijvoorbeeld de Gaanda
SAIKUMA-bee, een andere aanduiding van de Afo AKUBA-bee. En het kwam
ook voor dat sommige van de stammoeders die onder eenzelfde lo terecht
kwamen, (vroeger) toch wel op een of andere manier matrilineaire
verwantschapsbetrekkingen met elkaar hadden; hetzij dat zij in Afrika tot
eenzelfde stam hadden behoord, hetzij dat ze zelfs zusters van elkaar
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waren, bijvoorbeeld Afo Dido, Afo Paansa en Afo Gainsa Konfo, alle drie
stammoeders in de Pinasi-lo. Hoewel personen die afstammen van elk van deze
stammoeders zich zullen aanduiden met de naam van de respectieve stammoeder,
zullen zij, wanneer ze zich als geheel willen aanduiden, ook identificeren met
de naam van de mannelijke persoon, behorende tot de gemeenschappelijke
Afrikaanse matrilineaire verwanten, die een leidende rol had vervuld,
bijvoorbeeld Gaanda AGIDI KADETI-bee. De aanduiding ‘Agidi Kadeti-bee’
omsluit hier de nakomelingen van deze drie stammoeders samen. Ofschoon de
bee's geen namen hebben gekregen waaruit kan blijken tot welke deze bee's of
Gaan Mama in Afrika hebben behoord, is deze formatie toch het meest
informatie-biedende bij het traceren van de matrilineaire
verwantschapsbetrekkingen van groepen met als land van herkomst Afrika.
3. LO.
De lo bestaat uit een aantal bee's, die samen een sociale eenheid vormen. De
formatie van de lo heeft zoveel mogelijk plaatsgevonden op grond van afkomst
uit eenzelfde plantage of van verschillende plantages die aan dezelfde eigenaar
toebehoorden. Ook slaven van eigenaars die op een of andere manier een sociale
band hadden, werden in de lo opgenoinen. Als hoofd van een lo trad op die
leider van een bee die de meeste leiderschapskwaliteiten bezat. Deze leiders,
die vroeger Opusii of Adawon werden genoemd, heten vanaf de tijd dat de
stammenformatie een feit werd, Kabiten. De Aukaners bijvoorbeeld bestaan uit
veertien lo's. Dat betekent dat, vóórdat de stamformatie een feit werd, er veertien
gelijkwaardige hoofden waren. Later, toen de groepen een eenheid hadden
gevormd, zich georganiseerd hadden in een NASI (natie), zoals zij zelf de
stammen noemen, hebben ze afgesproken dat een van de lo edeman (lo-leiders)
de primus inter pares wordt, leider van de gehele nasi, de stam. Aan deze leider
van de stam werden onder andere de titels gegeven van BENPENI MAUNSU
(hij die alle lasten draagt, de allerhoogste priester), KUSU-MANPA (hij die
alle oplossinqen in zich draagt), KONDEE-MASAA (heerser van het stamgebied)
en GAANMAN (de allergrootste).
4. NASI.
De nasi wordt gevormd door een aantal lo's die besloten hebben als een eenheid
op te treden. Een nasi wordt geleid door een Gaanman. De Gaanman wordt
bijgestaan door de Kabiten's, de andere leiders van de verschillende lo's waaruit
de stam bestaat. De kabiten's worden geassisteerd door de basiya's.
De functie van basiya kan ook bekleed worden door vrouwen. Het is echter de enige
bestuurlijke functie in de bosnegersamenlevingen die ook door vrouwen bekleed kan
worden. Ofschoon in de matriarchale samenleving de vrouw uit de matrilineaire lijn
een overheersende rol heeft, is het bij de Bosnegers toch de man uit de matrilineaire
lijn die de bee beheerst: ‘Na uman e meke a bee, ma na mannengee e taki fu bee’
luidt een bosnegergezegde, hetgeen betekent: het zijn de vrouwen die de bee stichten,
maar het zijn de mannen die de bee beheersen.

Erfopvolging en overdracht van kennis
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De broer van de moeder is de meest aangewezen persoon aan wie het gezag toekomt.
Hij is de vader ‘de jure’ van de kinderen van zijn zuster en staat boven de vader ‘de
facto’. De erfopvolging gaat van hem over op een der kinderen van het mannelijke
geslacht van de zuster. De vrouwelijke kinderen erven van de moeder zelf.
Een groot deel van de kiya (de vorming) van het mannelijk kind wordt overgelaten
aan de vader ‘de facto’. Die van het vrouwelijk kind berust bij
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de moeder, de zuster van de moeder en eventueel ook de zuster van de vader. De
oom, de vader ‘de jure’, draagt zorg voor de overdracht aan zijn ‘zoon’ van de kennis
die voornamelijk matrilineair gebonden is.
Zowel de erfopvolging als de overdracht gaan niet vanzelfsprekend over op de
oudste zoon. Vanaf het opgroeien van de kinderen worden ze geobserveerd door de
vader ‘de jure’. Daarbij wordt gelet op de kwaliteiten die nodig zijn om de mamapikin,
de bee of de lo te leiden als het gaat om bestuurlijke functies; en hoe goed het kind
kan onthouden wanneer het gaat om het overdragen van matrilineair gebonden
overleveringen. Het kind wordt besef van de plicht tot geheimhouding bijgebracht.
Een zoon die beide kwaliteiten heeft, komt in aanmerking voor zowel de erfopvolging
als voor de overleveringen. Als beide kwaliteiten niet in één zoon zijn verenigd, gaat
de opvolging over op degene die de leiderschapskwaliteiten heeft, terwijl de
overleveringen voor het grootste deel overgaan op degene die die kwaliteit bezit. Hij
op wie de overleveringen zijn overgegaan zal zijn broer in het uitoefenen van zijn
bestuurlijke functie moeten bijstaan in de gevallen waar de overleveringen van pas
komen. Maar in gevallen waar het om slechts één zoon gaat, gaan beide waardigheden
over op hem. Als hij niet over de kwaliteiten beschikt, zullen de belangrijkste
geheimen van de familie zeer summier toch aan hem worden overgsdragen: ‘Bika a
sani fu a bee a mu go a baakoto’ (de waardigheid van de bee mag niet in rook opgaan).
In dat gevat zal een vrouwelijk archiefdragend lid van de bee een belangrijke rol
gaan spelen. Zij zal functioneren als actief-archief totdat weer een geschikte
manspersoon hiervoor in de bee voorkomt.
Overleveringen die niet matrilineair gebonden zijn, vinden plaats in de omgang
met mensen buiten de groep. ‘Waka na si’ en ‘Leli na sabi’ (reizen is zien en leren
is kennis) zijn stellingen die in de bosnegersamenleving geponeerd worden. Je moet
je tussen de mensen bewegen, uit de mamapikin, bee en lo en stamgebied gaan om
veel te zien, van anderen te leren en zo meet te weten te komen, de horizon te
verbreden. Wie vaak de Booko de's bezoekt, ziet hoe dat proces zich voltrekt en leert
op die manier ook de liederen, de drumsritmen en de dansen. Als kinderen met elkaar
spelen, leren ze ook dingen van elkaar; er vindt in het spelen van kinderen overdracht
plaats. Bij overleveringen die niet matrilineair gebonden zijn, wordt niet op andere
kwaliteiten gelet dan op getoonde belangstelling.
Bij matrilineair gebonden overleveringen kan bij hoge uitzondering de ene
matrilineaire groep toegang verschaffen aan een bosneger behorende tot een andere
matrilineaire groep. Ik moet erbij zeggen dat het bij deze hoge uitzondering vaak om
een puur gelukstoeval gaat. De archiefdrager van een mamapikin, bee of lo ziet iets
van bijzondere waarde in iemand van een matrilineaire groep; of hij besluit, als
waardering voor een bijzondere dienst die de andere aan de familie bewezen heeft,
iets bijzonders van zijn groep aan zo iemand toe te vertrouwen. Echter zal dat nooit
plaats vinden zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van de andere bevoegde
personen van zijn eigen matrilineaire groep. Want het gaat om erfgoed van de
mamapikin, bee of lo.
Alvorens het aan die ander wordt toevertrouwd, zullen hem enkele voorwaarden
worden voorgehouden. Een van de meest voorkomende voorwaarden is dat ‘de
overlevering’ een familiebezit is en dat elk lid van de familie uit welke generatie ook
dat erom zou vragen, die moeiteloos terug moet krijgen. Daarom zal bij de hele
familie bekend zijn wat van het familiebezit toevertrouwd is aan wie van een andere
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mamapikin of bee of lo. En degene van de andere mamapikin, bee of lo aan wie het
overgedragen is, zal zijn groep ook inlichten dat het verkregene eigendom is van die
en die mamapikin, bee of lo. Dit gaat binnen deze twee mamapikin, bee of lo van
vaders over op zoons. Dit heeft tot gevolg dat bij het terugvorderen van de ene
matrilineaire groep op de andere geen problemen ontstaan.
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In elke lo heb je specialisten op het niveau van mamapikin, bee of lo. Specialisten
op stamniveau zijn er niet veel. Bij de Aukaners zijn er in de regel negen, uit elke
lo-groep één. Een lo-groep bestaat uit lo's die met elkaar binding hebben, hetzij op
sociale, hetzij op religieuze basis. Deze specialisten op stamniveau zijn vaak
onopvallende personen binnen de lo-groepen. Hun aantal is vooral de laatste twintig
jaar sterk afgenomen. De kennis van de ene specialist kan op een hoger niveau staan
dan die van een andere. Het is afhankelijk van hoe acceptabel de kandidaat-specialist
is voor een andere lo en ook hoe veel hij weet en het hem toegestaan is zich te
verdiepen in aangelegenheden van de andere lo's.

Hoe vindt de overdracht van de matrilineair gebonden overleveringen plaats?
De vader ‘de jure’, de broer van de zuster dus, nodigt nadat hij de kwaliteiten van
zijn ‘zoon’ heeft bepaald, deze van tijd tot tijd uit ‘fu naki en doo a musude’ (om
heel vroeg in de ochtend aan zijn deur te kloppen). Dat gebeurt ongeveer drie uur in
de ochtend. Het hele dorp is nog in slaap. Zo'n belangrijk iemand heeft meestal twee
huizen in het dorp, of zijn huis beschikt over een masanga (een achterkamer) waar
hij geheime besprekingen houdt. Bij het maken van de afspraak geeft hij de ‘zoon’
aan bij welke van de hutten hij die ochtend moet aankloppen.
Om te voorkomen dat ‘anderen’ de zoon gaan achtervolgen en dan de geheimen
stiekem afluisteren, moet de zoon, alvorens bij de oom te gaan aankloppen, iets doen
om de eventuele achtervolgers op een dwaalspoor te brengen. Hij moet bijvoorbeeld
van zijn hut niet rechtstreeks naar de met de oom afgesproken hut lopen, maar eerst
naar de aanlegplaats, daar een korjaal pakken en zogenaamd wegvaren.
Als de zoon daarna aanklopt, is de ‘vader’ al wakker. Hij doet de deur open en
schudt de zoon de hand met de opmerking: ‘Yu na bunbun sama biya, i kon na a leti
yuu eke fa u be taki.’ (je bent een goed opgevoede jongen, je bent op de juiste
afgesproken tijd gekomen), als de zoon inderdaad precies op de afgesproken tijd
heeft aangeklopt. Of hij zegt tegen de zoon nadat hij de deur heeft opengedaan: ‘Biya
i a doo peesi ete, na a yuu u be taki?’ (jongen, je bent er nog niet rijp voor, was dit
de afgesproken tijd?). De tijd bepalen ze met Fosi kaka (de eerste keer dat de haan
kraait, ongeveer drie uur in de ochtend) of Tu boo kaka (de tweede keer dat de haan
kraait, ongeveer vier uur in de ochtend) of Tyuwi-tyuwi (het ochtendgloren, ongeveer
zes uur in de ochtend).
Als het doorgaat, zet de vader de pot met kalu-kofi (koffie van gebrande mais) op
het vuur in de boli-oso, de kookhut. Zij zelf trekken zich terug in de slaaphut. Een
kokolampu (olielamp) staat half uitgedoofd tussen de poten van een zitbank, zodat
eventuele gluurders niet kunnen uitmaken wat er gaande is. Fluisterend en onder het
genot van de kalu-kofi vertelt de ‘vader’ de verhalen aan zijn zoon.
Zo tegen vijf uur, half zes, de tijd dat de andere dorpsbewoners beginnen op te
staan uit hun hangmatten, haalt de vader bijvoorbeeld twee half gevlochten bakisi
(mandjes) tevoorschijn en geeft er één aan de zoon om te helpen vlechten. De verhalen
die hij dan verder vertelt, zijn gewone verhalen, niet matrilineair gebonden. Dit alles
is een afleidingsmanoeuvre om elk vermoeden van de andere dorpsbewoners weg te
nemen. Want als er enige vermoedens bestaan van wat er gaande is, zouden er mensen
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kunnen zijn die er werk van gaan maken om bij een volgende keer af te luisteren.
En dat moet voorkomen worden.
Na ongeveer een maand komt er weer een afspraak voor een nieuw
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onderwerp.
Om te controleren of de zoon de overdracht goed opneemt, nodigt de vader hem
na verloop van tijd uit om bijvoorbeeld met hem op jacht te gaan. De werkelijke
reden is om zijn zoon te overhoren, te testen wat hij onthouden heeft. Onderweg naar
het jachtgebied vraagt de vader aan de zoon hem het verhaal over ... (geeft een
onderwerp op) te vertellen. Als de zoon dit feilloos heeft gedaan, is de vader zo blij
dat hij de zoon direkt weer over een nieuw onderwerp vertelt. De vader neemt van
tijd tot tijd zijn zoon mee naar kuutu's (vergaderingen) en naar discussies, bij wijze
van stage lopen. Dit is een teken dat de zoon ver gevorderd is.
Daarna begint de periode waar de zoon niet meer als toehoorder met de vader
meegaat, maar in de plaats van de vader gaat, dus de vader vertegenwoordigt op
vergaderingen of discussies waarbij de kennis van de overleveringen toegepast wordt.
De vader begint dan stilletjes zich terug te trekken en de zoon naar voren te
schuiven. Als er iets in het dorp is waarover op grond van kennis van de
overleveringen een uitspraak moet worden gedaan, verwijst de vader naar zijn zoon.
Deze zoon is later ook vader ‘de jure’ en moet dan hetzelfde doen. De oom die in
hem een waardige zoon zag en de geheimen aan hem heeft overgedragen, is blij want
hij is verzekerd dat de erfenis van de familie in goede handen is. Deze zorg berust
nu bij deze zoon. Zal het hem ook lukken een geschikte zoon te vinden? Want het
is niet alleen dat de waardigheid van de familie niet in rook moet opgaan, maar vooral
dat die overgaat op een waardige zoon.
Ik dank u.
André R.M. Pakosie (geboren te Diitabiki, 1955) heeft te Paramaribo de Academie
voor Hogere Kunst en Cultuur gevolgd en is geschoold in de traditionele
bosneger-geneeskunst. Hij is onder meer werkzaam geweest als Direkteur van het
Nationaal Instituut ter Bestrijding van het Analfabetisme (NIBA) en op het Ministerie
van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, directoraat Cultuur afdeling Marowijne.
Hij is werkzaam als Wintigeneeskundig therapeut en is voorts actief in een aantal
culturele verenigingen, onder meer als voorzitter van de sociaal-culturele vereniging
PINASI-LO. Sinds 1987 woonachtig in Nederland. 12 publikaties, waarvan een zestal
in het Aukaans.
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Ramlila, Milan 1988, Den Haag.
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Orale literatuur van de Hindostanen
R. Baldewsing
Wanneer is de Surinaams-hindostaanse orale traditie begonnen? Eerder dan 5 juni
1873, toen met de Lalla Rookh de eerste Hindostaanse contractanten in Suriname
aankwamen. Al in de depots te Calcutta (waar de geronselden drie tot zes maanden
op hun verscheping moesten wachten) en tijdens de drie maanden durende overtocht
moet de uitwisseling van verhalen en liederen op gang gekomen zijn. Grotendeels
afkomstig uit de Utrapradesh spraken de Kalkatiyan (contractarbeiders) toch
verschillende taalvarianten en hadden zij verschillende achtergronden. Uit hun
onderling contact en uit hun gemeenschappelijke ervaringen in Suriname is niet
alleen de taal ontstaan die wij nu Sarnami noemen, maar ook de specifiek
Surinaams-hindostaanse orale traditie.
Wat is de einddatum van de Surinaams-hindostaanse orale overlevering? Niet
1953, het jaar waarin de eerste dichtbundel van een hindostaanse Surinamer, Rahman
Khan, verscheen. Ook niet 1977, toen de eerste bundel met gedichten in het Sarnami
verscheen (Jit Narain, Dāl Bhāt Chatni, Den Haag) en evenmin 1984, toen de eerste
in het Sarnami geschreven novelle verscheen (R. Baldewsingh, Stifa, Den Haag:
S.S.N.). De orale literatuur is niet geëindigd: zij gaat, naast de zich ontwikkelende
geschreven literatuur, gewoon door - al worden bepaalde vormen ervan wel in hun
voortbestaan bedreigd.
De orale literatuur van de hindostaanse bevolkingsgroep is heel rijk; het is jammer
dat er zo weinig van bekend is bij andere bevolkingsgroepen. Het is ondoeniijk in
een half uur aan te geven wat deze traditie allemaal inhoudt. Ik geef daarom slechts
een overzicht van de verschillende genres, te weten: 1. poëzie; 2. verhalen; 3. toneel;
4. spreekwoorden, gezegden en raadsels; 5. liederen.
Bij de poëzie gaat het om vrij korte gedichten - lange gedichten zoals de Ramayan
in de versie van Tulsidas (Ramcharit-Manas) zijn bij de Surinaamse Hindostanen
wel bekend, maar behoren tot de geschreven literatuur. Deze korte gedichten zijn
vrij eenvoudig van vorm en zijn gekenmerkt door rijm. Het onderscheid tussen gedicht
en lied is niet scherp omdat veel gedichten zo ‘geschreven’ zijn dat ze makkelijk
gezongen kunnen worden. Een deel van deze gedichten was uit India meegenomen
maar werd ‘gesurinamiseerd’. In de eerste periode waren het vooral religieuze
gedichten, waarvoor de Ramayan en de Mahabharata de inspiratiebronnen waren.
Eén episode uit de Ramayan was zeer belangrijk: de verbanning van Ram uit Ajodhia
naar Lanka. De contractanten hebben in deze verbanning hun eigen situatie herkend.
Rām gail ban bās,
Ajodhiā men suni paral.
(Toen Ram naar het bos vertrokken was, was er stilte gevallen in Ajodhia.)
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In een volgende periode, vanaf ongeveer 1940, komen er sociale thema's aan de orde;
er is bijvoorbeeld een gedicht over de noodzaak van onderwijs voor de kinderen. In
de jaren '50 gaan ook politieke thema's een rol spelen.
Wat betreft de verhalen (khissa's) zijn de gebruikelijke genres te onderscheiden
zoals sprookjes en fabels, maar daarnaast nemen komische verhalen een grote plaats
in. Het overgrote deel van de sprookjes gaat over goden en koningen, waarbij de
motieven weer uit de Ramayan en de Mahabharata ontleend zijn. Fabels zijn er
relatief weinig. De komische verhalen gaan vaak over Birbal en Badsah. Birbal is
een ondergeschikte van keizer Badsah. Zij willen elkaar voortdurend overtroeven
maar de knecht blijkt steeds de slimste.
Badsah staat 's ochtends op loopt direkt naar Birbal en zegt: ‘Birbal, ik
heb een fantastische droom gehad!’
Birbal zegt: ‘Ja? Vertel eens.’ Badsah: ‘Wij waren in een dorp, in de dihat
(platteland), en daar waren twee putten, één put vol met honing en eentje
vol met stront. En wat is er gebeurd? Wij zijn in die putten gevallen, ik in
de honingput en jij in de strontput.’
En Birbal, de knecht, zegt: ‘O, maar keizer, ik heb dezelfde droom gehad!’
‘O ja? Leuk!’ ‘Nee, maar die droom is verder gegaan bij mij.’ ‘Wat is er
dan verder gebeurd?’
En Birbal zegt: ‘Het is inderdaad zo dat u in die honingput bent gevallen
en ik in de strontput. Maar toen we eruit kwamen, begon ik u te likken en
u mij.’
Er zijn erg veel van deze Birbal en Badsah-verhalen; ze mogen nooit verloren gaan.
Er zijn twee soorten toneel: nātak en Rāmlila. Natak wordt op een podium gebracht,
bij huwelijken of andere feestelijke gelegenheden of ook wel op speciaal daarvoor
georganiseerde avonden. Ramlila (het spel van Ram) is een massagebeuren in de
open lucht, op een groot veld.
Natak kan weer onderverdeeld worden in verschillende genres, die specifieke
namen hebben in het Sarnami; ze variëren ongeveer van operette tot Cabaret. Er is
nog niet veel onderzoek naar verricht; wel is er een publikatie over van Randew
Raghoebier, Sanskirti ke baten, waarin aanwijzingen voor acteurs en regisseurs zijn
opgenomen. Het geeft echter geen beeld van de ontwikkeling van het
Surinaams-hindostaanse toneel.
Net als in de poëzie is de thematiek van het toneel aanvankelijk religieus en
didactisch-moralistisch. Natak werd toen slechts door mannen gespeeld, in de
vrouwenrollen traden dus mannen in travestie op. Het speelde doorgaans aan het hof.
Aan grime en costuums werd zeer veel aandacht besteed. Een belangrijk attribuut
was de talwār (kris). In het verhaal wordt snel duidelijk wie de goede en wie de
slechte partij is en tussen die twee zal er gevochten moeten worden. Om de spanning
te verhogen wordt er, vóór het gevecht begint, een lied gezongen; en in dat lied vertelt
de een hoe hij de ander gaat afmaken.
Cubhe talwār gardan men, bahe jab khun ki nārā;
Dara kāyar nahi bhage bijāy hota hamārā hai.
(Geplant is de kris in je nek, een sloot van bloed stroomt;
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bange lafaard, je bent niet gevlucht, de zege zal aan mij zijn.)
Liederen onderbreken ook het gevecht. Er is muzikale begeleiding: harmonium, dhol
en dhantal (staf).
Eind jaren '50 vindt er in natak een ingrijpende vernieuwing plaats. De thema's
worden sociaal-politiek, de costuums veranderen: men beeldt gewone mensen uit.
Aan het decor wordt veel werk besteed, omdat men tracht een gewone gezinssituatie
uit te beelden. Vrouwenrollen gaan vervuld worden door vrouwen. Goeroedath
Kallasingh is in deze periode erg actief
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in het stimuleren van deze nieuwe vorm van natak.
De Ramlila, het spel van Ram, werd, zoals gezegd, in de open lucht uitgevoerd.
De uitvoering duurde maar liefst tien tot dertien dagen. Uitgebeeld worden episoden
uit de Ramayan. De eerste zeven dagen waren gewijd aan: de jeugd van Ram; het
leven in het koninkrijk Ajodhia; het leven in het bos na de verbanning; het leven in
de bergen en het contact met de apenbevolking; het zoeken van Ram naar Sita die
door de demonisch koning Rawan ontvoerd is; de strijd van Ram met Rawan; de
overwinning van Ram. De overige dagen werden besteed aan Rams thuiskomst,
troonbestijging en zijn leven daarna. Er waren zo'n 40 acteurs nodig voor de
uitvoering, onder te verdelen in mensen-rollen, apen en demonen. De vrouwenrollen
werden door mannen vertolkt. De acteurs die apen en demonen moesten uitbeelden
droegen maskers. In Nederland gebeurt er af en toe nog iets op dit gebied.
Er zijn honderden masla's, spreekwoorden en gezegden, in het Sarnami. Zij spelen
een grote rol in de dagelijkse conversatie. Er zijn eveneens heel veel bujhauni's
(raadsels) in omloop. Door tijdgebrek is het helaas niet mogelijk verder op deze
vormen in te gaan.
Wat betreft de liederen, moet eerst de baithak gānā-cultuur genoemd worden.
Letterlijk betekent dit: zittend zingen. Veel liederen zijn afkomstig uit het toneel
(natak) en zoals gezegd zijn ook de korte gedichten vaak goed te zingen. Ook in
India werden en worden volksliederen gezongen. Naast de baithak gana bestaan er
vele liederen die verbonden zijn met speciale gelegenheden. Sohar's zijn liederen
die bij het kaalscheren van de kinderen worden gezongen. Dan zijn er heel veel
huwelijksliederen: voor elke handeling die onderdeel van de ceremonie is
(bijvoorbeeld het ontvangen van de huwelijksstoet) bestaat een lied. Hierin treden
figuren uit de Ramayan op als de ‘voorbeeldige’ schoondochter, schoonvader enz.
Voorts zijn er: dodenliederen (maar daarvan bestaat nog maar weinig kennis);
verjaardagsliederen, tegenwoordig gecombineerd met de baithak gana; birha's,
liederen die over het boerenleven gaan en die begeleid worden door nagara-muziek
- er hoort ook een dans, nagārā ke nāc, bij; cautal, vrolijke liederen die bij Phagwa
gezongen worden; khajri, liederen die op de tamboerijn begeleid worden; bhajan,
traditionele religieuze liederen Hindu-liederen; en dan liederen uit de tajiyā-cultuur
(taziya in het Urdu), gezongen bij de herdenking van de moord op de twee kleinzoons
van de profeet Mohammed, Hassan en Hoessein. Deze laatste soort is zo goed als
verdwenen.
Met dit korte en lang niet volledige overzicht hoop ik duidelijk gemaakt te hebben
dat al deze vormen van orale traditie verzameld en bestudeerd móeten worden.
Terwille van onze kleinkinderen. En ter nagedachtenis van hèn, de Kalkatiyan.
Rabin Baldewsingh (geboren te Leiding, 1962) is de auteur van de eerste Sarnami
novelle (Stifa 1984); in 2987 publiceerde hij een tweede novelle (Sunwai Kahan) en
een dichtbundel, in samenwerking met Ro Heilbron (Over wat ze werkelijk te zeggen
hebben). Hij werkt bij de Migranten Omroep in Den Haag en maakt
televisie-documentaires. Hij verzamelt orale Sarnami literatuur.
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Pak Kardi Kartowidjojo vertelt.
Moengo, eind 1983. (Foto: Cultuurstudies)
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Javaanse volksverhalen, een eerste kennismaking
Hein Vruggink
Inleiding
Bij de Javaanse bevolkingsgroep in Suriname speelt, evenals bij de andere etnisch
en cultureel te onderscheiden groepen, de mondelinge overlevering een centrale rol.
Culturele gebruiken, kennis en waarden worden primair mondeling doorgegeven.
Wil iemand bijvoorbeeld dukun (volksgeneeskundige) worden of dalang
(poppenspeler in de wayang), dan duikt hij niet in de boeken maar gaat hij in de leer
bij iemand die reeds dukun of dalang is1. Bij dit ‘in de leer gaan’ (meguru) wordt de
kennis mondeling overgedragen: er worden geen leerboekjes gebruikt en het maken
van aantekeningen is niet gebruikelijk.2 Dit betekent niet dat het geschreven woord
bij het doorgeven en bewaren van kennis binnen de Javaanse cultuur in Suriname in
het geheel geen rol speelt. Zo hebben dalangs bijvoorbeeld vaak de beschikking over
boekjes of schriftjes in het Javaans, meestal in Javaanse karakters,3 waarin een korte
samenvatting van het verhaal wordt gegeven. Een ander voorbeeld is de kaum (de
belangrijkste geestelijke leider in de Javaanse gemeenschap) die vaak een handboekje
(de zgn. primbon) heeft waarin hij (o.a.) kan nagaan wat voor het ondernemen van
bepaalde activiteiten gunstige en ongunstige dageri zijn. De Javaanse cultuur in
Suriname is dus zeker geen schriftloze cultuur.4
Ook bij de zgn. orale letterkunde, het eigenlijke onderwerp van dit artikel5,
ontbreekt het schriftelijke element niet geheel. Er zijn altijd boekjes en
handgeschreven schriftjes met verhalen en liederen in omloop geweest en het is
bekend dat daar ook bij bepaalde gelegenheden, waarover stiaks meel, uit voorgelezen
of voorgedragen werd. Ook Javaanse tijdschriften die uit Indonesië werden
geïmporteerd, hebben ongetwijfeld een rol gespeeld bij het in stand houden en
doorgeven van orale letterkunde. Lezen betekende in de Javaanse cultuur trouwens
per definitie hardop lezen: stil in een hoekje zitten lezen is binnen die cultuur geen
vertrouwd beeld. We zien dus dat er tussen het geschreven en gesproken woord
allerlei raakvlakken bestaan, zozeer zelfs dat het soms moeilijk is om ze van elkaar
te onderscheiden. Het is goed dit in het achterhoofd te houden als het over orale
letterkunde gaat. Wat oraal is, is primair de wijze waarop het gebracht wordt, de
presentatie. Of deze letterkunde puur oraal overgeleverd is, dus zonder enige
tussenkomst van het geschreven woord, is in veel gevallen nog maar de vraag.
Inherent aan het orale karakter van wat orale letterkunde genoemd wordt, is dat
het erg vluchtig en dus erg vergankelijk is. Gelukkig is het in deze tijd mogelijk om
het gesproken woord op de band vast te leggen en het op die manier, om zo te zeggen,
aan de tijdelijkheid te ontrukken. Toen ik van 1960 tot 1984 in Suriname was, ben
ik, als iemand die op jacht
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is naar zeldzame vlinders, in Javaanse gemeenschappen op zoek geweest naar orale
verhalen. Zoals de vlinderverzamelaar zijn aanwinsten opzet, zo heb ik de verhalen
op de band opgenomen.6
Dit artikel kan en wil niet meer zijn dan een eerste kennismaking met wat ik op
mijn ‘speurtochten’ aan verhalen heb gevonden. Daaraan voorafgaand zal ik iets
zeggen over de traditie van het verhalen vertellen, de context waarin het plaatsvond,
doel en functie van het vertellen en de persoon van de verteller.

De persoon van de verteller
Dat ik hier spreek van speurtochten is niet voor niets: het vinden van vertellers was
niet altijd gemakkelijk en vergde nogal wat speurzin. Dit komt omdat het vertellen
van verhalen niet aan een bepaald beroep of een bepaalde functie verbonden is. Het
is niet zo dat dalangs per definitie vertellers van volksverhalen zijn. Zij kennen wel
veel verhalen, maar dit zijn verhalen die bij de wajang opgevoerd worden. Deze
wajang-verhalen zijn meestal gebaseerd op bekende literaire werken, zoals de uit
India afkomstige epen Mahabharata en Ramayana. De wereld van deze verhalen
wordt voornamelijk bevolkt door goden, demonen, koningen, prinsen en prinsessen.
De volksverhalen waar wij naar op zoek waren, hebben meestal geen directe literaire
oor orong, ze zijn van mond tot mond overgeleverd. Vergeleken bij de
wajang-verhalen staan ze dichter bij de Javaanse werkelijkheid: ‘de gewone man’
speelt er een belangrijke rol in, vaak zelfs de hoofdrol. In de Javaanse taal komt het
onderscheid tussen wajang-verhalen en volksverhalen tot uitdrukking in de
verschillende benamingen die ervoor bestaan. In het eerste geval spreekt men van
lakon, in het tweede geval van dongèng of dongèngan, wat verhaal betekent, of
dongèngan rakyat, letterlijk volksverhaal.
De meeste vertellers zijn we op het spoor gekomen door overal waar we kwamen
te informeren of men iemand kende die goed verhalen kon vertellen. Op deze wijze
hebben we, verspreid over Suriname, negentien vertellers gevonden, die tezamen
ongeveer veertig verhalen aan ons verteld hebben.7 Het waren bijna allemaal mannen
en de gemiddelde leeftijd was vrij hoog, variërend van begin vijftig tot ver in de
tachtig. Het grootste deel (ongeveer tweederde) van hen was op Java geboren en als
contractant naar Suriname gekomen, de rest behoorde tot de eerste generatie in
Suriname geborenen.
Over het algemeen hadden de vertellers nauwelijks of geen schoolopleiding gehad.
Degenen die ex-contractant waren, zijn niet meer in de werkzame leeftijd en hebben
een klein inkomen dankzij de A.O.V. (Algemene Ouderdoms Voorziening). Zij die
in Suriname geboren zijn, oefenen of oefenden diverse beroepen uit zoals visser,
landbouwer, baas op een plantage, employé bij Suralco, arbeider bij openbare werken
en verkoper van etenswaren. Het opleidingsniveau van deze mensen was dus vrij
laag. Een zekere uitzondering hierop vormt pak Amatdawoed uit Domburg. Hij is
in 1930 met zijn ouders als vrije immigrant naar Suriname gekomen, werkte op de
administratie van een houtzagerij, later als zgn. districtskwekeling (hulp in het
onderwijs) en daarna enige tijd als opzichter bij het Ministerie van L.V.V. Curieus
is dat hij naar zijn zeggen vroeger op school vaak Javaanse verhalen aan zijn leerlingen
vertelde, en omgekeerd vaak Nederlandse verhalen in het Javaans vertelde. Een deel
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van de verhalen had hij op Java van zijn grootvader gehoord, maar daarnaast putte
hij ook uit Javaanse verhalenboeken, zowel in het Javaanse als in het Latijnse schrift.8
Ook hier zien we dus een voortdurende wisselwerking tussen het geschreven en
gesproken woord, waarbij vaak niet meer te bepalen is of een verhaal puur oraal is
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overgeleverd of dat bij de overlevering ook het schrift een rol heeft gespeeld.
Die onduidelijkheid wordt nog versterkt door het feit dat de vertellers veelal niet
konden aangeven waar hun verhalen precies vandaan kwamen. Veel meer dan dat
ze het verhaal van hun vader of grootvader op Java hadden gehoord, of dat ze het
iemand hadden horen vertellen, konden ze er meestal niet over zeggen. Deze vaagheid
over de herkomst van de verhalen kan deels aan vergeetachtigheid worden
toegeschreven. Maar zonder twijfel speelt ook iets anders daarbij een rol, namelijk
dat het niet belangrijk wordt geacht van wie een verhaal precies afkomstig is. Een
typisch kenmerk van veel orale letterkunde, en dat geldt ook voor de Javaanse, is dat
het ‘literaire produkt’ (verhaal, gedicht, lied e.d.) niet beschouwd wordt als iemands
bezit, als iemands eigendom. Er bestaat dan ook niet zoiets als een auteursrecht, en
plagiaat is een onbekend begrip.

De context
Tijdens het veldwerk werd al gauw duidelijk dat het vertellen van verhalen nauwelijks
meer een levende traditie is. In het verleden werd het met name gedaan tijdens de
zgn. lèk-lèkan9, een soort gemeenschappelijke nachtwake die gehouden wordt bij
een geboorte, besnijdenis, huwelijk, overlijden of andere belangrijke gebeurtenis. Er
was dan vaak iemand die de aanwezigen onderhield met het voorlezen of uit het
hoofd vertellen van verhalen. Zo iemand werd een tukang mâtyâ (letterlijk ‘voorlezer’)
genoemd. Deze man10 genoot een zekere bekendheid in zijn woongebied, en soms
ook daarbuiten, en als hij aanwezig was werd van hem min of meer verwacht dat hij
de mensen met zijn vertelkunst aangenaam onderhield. Belangrijke ‘vereisten’ van
een goede verteller waren dat hij komisch was en de mensen kon boeien. Geletterd
hoefde hij niet te zijn.11 De keuze van het verhaal hing samen met de gelegenheid
waarbij verteld werd. Bij een overlijden werden altijd spookverhalen verteld, bij een
geboorte verhalen met kinderen (botyah) als hoofdpersoon, bij huwelijken love-stories,
bij een besnijdenis verhalen rond een jongetje (botvah) of een ongehuwde jongeman
(jâkâ). Daarnaast waren er ook gelegenheden, zoals bij de inwijding van het huis
(ngleboni omah), waarbij van alles verteld kon worden. Over het algemeen werd de
keuze van de verhalen dus sterk bepaald door de reden van het samenzijn.12

Doel en Functie
Een belangrijk doel van het vertellen van verhalen was de aanwezigen te steunen bij
het waken (nyagak melèk) en ervoor te zorgen dat ze niet gauw naar huis gingen.
Het meest geschikt om de mensen wakker en ‘vast’ te houden waren de spookverhalen.
Uit de kring van toehoorders kwamen er altijd wel mensen met andere, liefst nog
engere, verhalen, waardoor het ongemerkt steeds later werd. En als de aanwezigen
niet bleven omdat ze zo door de verhalen geboeid werden, dan was het wel uit angst
om na al die griezelverhalen alleen naar huis terug te gaan.
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Daarnaast hadden de verhalen ook een opvoedende of moraliserende functie: ze
bevatten wijze lessen of hadden een duidelijke moraal. Belangrijk vooral was de
wijze waarop het verhaal verliep en afliep, en hoe het de diverse personages verging.
In die zin waren veel verhalen typische ‘exempelverhalen’, dat wil zeggen dat ze
een voorbeeld (‘exempel’) gaven van wat als goed en wat als slecht beschouwd dient
te worden. Op een impliciete wijze werden zo de eigen Javaanse normen en waarden
ten voorbeeld ge-
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steld en bevestigd.13
Er zat, tenslotte, ook een magische kant aan deze traditie van verhalen vertellen.
We moeten niet vergeten dat het houden van een nachtwake ook bedoeld was om
bescherming te geven tegen geesten die iets kwaads in de zin mochten hebben. Juist
bij belangrijke gebeurtenissen als een overlijden, besnijdenis, huwelijk e.d. is de
mens extra gevoelig voor kwade invloeden, dus is het juist bij die gelegenheden van
groot belang om daarvoor te ‘waken’. Dit doet men door letterlijk wakker te blijven,
en dan het liefst met veel mensen want als het druk en levendig - op z'n Javaans ramé
- is zal het kwaad niet zo snel toeslaan. Een van de manieren om te zorgen dat het
ramé blijft is het vertellen van verhalen.
Dat magische zit ook in de verhalen zelf, in die zin dat gehoopt en/of verwacht
werd dat de (altijd goede) afloop ervan een gunstige uitstraling zou hebben op degenen
voor wie men bijeen was: een baby (bij een geboorte), een jongetje (bij een
besnijdenis), een bruidspaar of anderszins. Dit is ook een belangrijke reden waarom
men bij voorkeur verhalen koos die pasten bij de gelegenheid. Dit magische aspect
zal niet altijd even sterk beleefd zijn, maar dat het een rol speelde is wel zeker.14
Het vertellen van verhalen tijdens een lèk-lèkan komt tegenwoordig weinig meer
voor. Dit komt met name doordat er nu andere middelen gekomen zijn om de mensen
te vermaken: de tape-recorder (eerste helft zestiger jaren), waarop gamelan-muziek
afgespeeld werd, de t.v., de cassette-recorder (eind zestiger jaren) en de video-recorder
(begin jaren tachtig).15 Wat ook een rol speelt is dat de kring van potentiele toehoorders
steeds kleiner is geworden doordat een groeiend aantal mensen moeite heeft om het
Javaans te begrijpen. De afgelopen decennia is de beheersing van het Javaans sterk
achteruitgegaan, en het is vooral bij de jongeren dat dit het duidelijkst aan het licht
komt. Wat ook meespeelt, is de tanende belangstelling voor het cultuur-eigene, soms
zelfs uitmondend in minachting: die verhalen zijn maar ‘lasting’ (tijdverspilling).

De verhalen
Geen van de verhalen die wij op de band hebben vastgelegd, is in een natuurlijke
situatie, dwz. bij een lèk-lèkan, opgenomen. Het was altijd op ons initiatief en verzoek
dat een verhaal verteld werd, en zowel het tijdstip als de plaats werden in overleg
met de verteller vastgesteld. Dat tijdstip was meestal vrij willekeurig, overdag of 's
avonds, en wat de plaats betreft: over het algemeen was het bij de verteller thuis,
hetzij buiten onder de ‘tent’ (het afdak voor het huis), hetzij binnen in de ‘voorzaal’
(woonkamer). Toehoorder waren mijn projectassistenten Johan Sarmo en/of Wormy
Karijopawiro en ikzelf, soms ook een of meer familieleden van de verteller. We
vroegen van te voren toestemming om het op te nemen16; opname-apparaat en
microfoon waren dan ook altijd nadrukkelijk aanwezig. Dit had natuurlijk invloed
op de spontaniteit van vertellen, al moet hierbij aangetekend worden bat de meeste
vertellers niet de gelegenheid hadden om zich voor te bereiden. Dat konden wel die
vertellers die zoveel stof hadden dat we verschillende keren moesten terugkomen,
zoals pak Amatdawoed op Domburg en pak Kartowidjojo op Moengo, die beiden
een vrij uitgebreid repertoire hadden.
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Kantjil
De naam die het eerst valt als het over Javaanse, volksverhalen gaat, is
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‘Kantjil loopt hard tegen de slak.’
Boven: de Indonesische kantjil. Illustratie in: Terat kantjil tanpa sekar, karanganipoen ki
Padmasurastra, Bale Poestaka, Batawi 1931.
Onder: de Surinaamse kantjil. Illustratie in: Dongeng Kancil/Het verhaal van Kantjil, verteld door
Pak Saleman Siswowitono Samenstelling en vertaling: J.J. Sarmo en H.D. Vruggink. Illustraties Doel
Soekinta. Cultuurstudies, Paramaribo 1983.
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kantjil. Dat is ook begrijpelijk want kantjil is, zo zou je kunnen zeggen, de anansi
van de Javanen. Evenals anansi is kantjil een dier, en net als anansi is het een slim
dier. Veel verder gaat de gelgkenis niet, maar deze overeenkomsten zijn voldoende
om hen met elkaar in verband te brengen en soms zeifs - geheel ten onrechte - aan
elkaar gelijk te Stellen.17
Het eerste wat over kantjil gezegd dient te worden is dat met kantjil in Suriname
een ander dier wordt bedoeld dan in Indonesië. De Surinaamse kantjil is het konijn
(koni-koni), terwijl de Indonesische kantjil het dwergof bisamhertje is. De reden dat
kantjil in Suriname als het ware een gedaanteverwisseling heeft ondergaan is dat het
Indonesische dwerghertje in Suriname niet voorkomt. We hebben hier te maken met
een duidelijk geval van adaptatie aan de Surinaamse situatie.
Net zo min als er één anansi-tori is, bestaat er één kantjil-verhaal. Ik heb tijdens
mijn verblijf in Suriname vijf kantjil-verhalen op de band opgenomen en als je die
met elkaar vergelijkt, valt op dat ze alle vijf verschillend zijn. Wat ze gemeen hebben
is dat ze bestaan uit een aaneenschakeling van confrontaties met andere dieren,
waarbij kantjil ze steeds weer te slim af is. Maar verschillend zijn zowel de dieren
die erin optreden als ook de afloop. In het kantjil-verhaal dat wij indertijd uitgegeven
hebben (Sarmo en Vruggink 1983a), wordt kantjil tenslotte koning, hij wordt de
koning der dieren. In een ander verhaal dat wij hebben opgenomen, wordt hij door
de hond opgegeten, en in weer een ander verhaal vindt hij een evenmin erg verheven
einde: hij doodt zichzelf namelijk per ongeluk door zijn edele delen met een stok te
bewerken. Hoe verschillend de diverse kantjil-verhalen ook zijn, toch is het aantal
kuren dat door kantjil uitgehaald wordt beperkt. Wat dat betreft valt hij in het niet
bij anansi. En dat aantal zal ook niet gauw groter worden, want in tegenstelling tot
anansi-tori's zijn kantjil-verhalen niet produktief, dat wil zeggen dat er niet via een
creatief proces nieuwe verhalen of nieuwe streken bijkomen.18

Veel voorkomend type verhalen
Kantjil-verhalen mogen dan wel het bekendst zijn, daarnaast is er een groot aantal
andere verhalen dat minstens zo interessant is. Als je die verhalen bekijkt, word je,
op het eerste gezicht althans, getroffen door de verscheidenheid. Het is zelfs mogelijk
om verschillende genres te onderscheiden, zoals liefdesverhalen, spookverhalen,
fabels en dergelijk. Maar hiermee wordt feitelijk niet veel meer gezegd dan dat de
betreffende verhalen over verschillende onderwerpen gaan. Bovendien is zo'n
typologische indeling vreemd aan de Javaanse cultuur in Suriname, want daarin
worden alle verhalen dongèng(an) genoemd, wat zoals we zagen eenvoudigweg
‘verhaal’ betekent.
Liever dan ailerlei min of meer gekunstelde onderscheidingen aan te brengen wil
ik hier de aandacht vestigen op één type van verhalen dat zeer frequent en in allerlei
variaties voorkomt. Ik doel hier op de verhalen waarin een jongen, die van eenvoudige
afkomst is, na alle mogelijke beproevingen te hebben doorstaan, tenslotte kormig
wordt. De jongen heeft meestal een bij zijn eenvoudige afkomst passende eenvoudige
naam, hij heet Djoko (= jongeling) Bandoeng, Bangkeloet, Sailan, Djoko Sigar,
Djoko Miskin, Keheng of iets dergelijks.19 Hij is de zoon van een arme weduwe, die
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de kost verdient met het stampen van rijst of het zoeken van bladeren (die als
verpakkingsmateriaal dienen). Verder wordt hij gekenmerkt door een gebrek: hij is
(zoals Keheng) zo klein als een vuist20, of (zoals Djoko Bandoeng) kijkt scheel, heeft
kromme armen en loopt mank, of hij is slechts voor de helft zichtbaar, zoals Djoko
Sigar. In alle gevallen is het iemand die een out-cast is, een paria. In sommige verhalen
is hij zelfs geen mens, maar een dier,
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bijvoorbeeld een geit of een kikker of een sapakara (soort hagedis). Maar wat ook
zijn gebreken mogen zijn, hij is door God voorbestemd om koning te worden.
Het verloop van het verhaal is dat hij om de hand van de dochter van de koning
vraagt. De koning ziet niets in zo'n schoonzoon en stelt allerlei onmogelijke
voorwaarden, waaraan de jongen normaal gesproken nooit zou kunnen voldoen. Hij
moet bijvoorbeeld in één nacht duizend tempeltjes bouwen, of hij moet de gouden
pop van de dochter van de koning terugvinden, of een demon doden of iets anders
wat voor een normaal mens onmogelijk is. Toch lukt het de jongen om aan deze
voorwaarde(n) te voldoen (hij is niet een normaal mens!), en meestal is dat dankzij
een voorwerp dat hij van iemand, een wijze of en god, gekregen heeft. Dat voorwerp,
dat een soort amulet is, kan een vrucht zijn of een blad van een bepaalde boom of
een kris (een Javaanse dolk) of wat dan ook. Hij trouwt dan met de dochter van de
koning en volgt zijn schoonvader op als deze oud is geworden of overlijdt. Het verhaal
eindigt er dan meestal mee dat hij zijn moeder, die nog in het dorp woont, ophaalt
en haar bij hem in het paleis laat wonen.

Verhalen in Indonesische sfeer
Er zijn tal van verhalen die van dit stramien afwijken, maar om het beeld niet te
gecompliceerd te maken, wil ik me in dit artikel beperken tot dit wat men zou kunnen
noemen dominante type verhalen. Wat opvalt is dat het milieu waarin deze verhalen
spelen niet Surinaams is maar Indonesisch. Denk maar aan de weduwe die de kost
verdient met rijststampen en de koning in zijn paleis. Van bewust aanpassing aan de
Surinaamse situatie is nauwelijks sprake. Zelfs de bewoordingen zijn vaak nog puur
Indonesisch, dat wil zeggen dat woorden en begrippen gebruikt worden die in
Suriname onbekend zijn of alleen bekend zijn bij degenen die in Indonesië geboren
zijn. Wel zien we vaak, en dat is toch een soort aanpassing, dat de verteller zich ervan
bewust is dat het in Indonesië gebruikelijke woord, begrip of ding door de toehoorder
niet begrepen wordt. Dit blijkt uit het feit dat hij er een korte uitleg bij geeft - als het
om een in Suriname onbekend ding of begrip gaat, of een synoniem - als het om een
onbekend woord gaat.
Om een voorbeeld te geven: in een verhaal komt een dokar voor, een rijtuigje met
twee wielen en houten banden, getrokken door een paard. De verteller gebruikt dit
woord, maar omdat hij zich ervan bewust is dat zijn toehoorders niet weten wat een
dokar is, geeft hij er meteen een uitleg bij. Ook gebeurt het dat de zaak zelf wel
bekend is, maar in het Surinaams Javaans anders wordt genoemd. Wat de verteller
dan doet is na het in Indonesië gangbare woord een equivalent in het Surinaams
Javaans te geven. Hij gebruikt bijvoorbeeld het woord pendâpâ en voegt er meteen
aan toe dat men in Suriname gadri (galerij) zegt.21 Het spreekt vanzelf dat er op dit
punt allerlei individuele verschillen zijn, maar in het algemeen worden nog vaak de
woorden en begrippen gebruikt die in Indonesië (Java) gangbaar zijn of waren, iets
wat gezien de herkomst van de verhalen natuurlijk niet zo vreemd is.22
Wat we ook wel zien is dat de verteller zo puur mogelijk Javaans probeert te
spreken, dat wil zeggen zo weinig mogelijk leenwoorden uit het Sranan of Nederlands
gebruikt. Ook hierbij zien we nogal wat individuele verschillen, die niet alleen
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afhankelijk zijn van de mate waarin de verteller het Javaans beheerst maar ook van
zijn houding ten opzichte van leenwoorden. Maar ook al doet een verteller nog zo
zijn best om leenwoorden te vermijden, helemaal lukt dat meestal niet: daarvoor zijn
vele leenwoorden
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te zeer ingeburgerd in de dagelijkse omgangstaal. Vaak heeft de verteller voordat hij
het weet dan al een leenwoord gebruikt. Het enige wat hij dan nog kan doen is zichzelf
corrigeren.
Terwijl over het algemeen het taalgebruik van de verhalen dichtbij de dagelijks
omgangstaal staat, zijn er enkele vertellers die onalledaagse, hetzij archaïsche hetzij
literaire, bewoordingen gebruiken - dit geldt bijvoorbeeld voor genoemde pak
Amatdawoed en voor dalangs.

Een ‘Surinaams’ verhaal: Bajul bèbèk
Zoals gezegd is, een enkele uitzondering daargelaten, inhoudelijk de aanpassing aan
de Surinaamse situatie gering te noemen. Het geografische milieu (bergen, rivieren
e.d.) is Indonesië, meer in het bijzonder Java, en dit geldt ook voor de flora en fauna.
We zijn slechts één verhaal tegengekomen dat duidelijk in Suriname gesitueerd was
en waarschijnlijk ook in Suriname zelf ontstaan is. Dat is het verhaal van bajul bèbèk.
Bajul betekent kaaiman, bèbèk betekent eend; als samenstelling (bajul bèbèk dus)
betekent het een dier met het lichaam van een slang en de bek van een eend.23 Ik zal
dit verhaal in het kort samenvatten. Ik heb twee versies van het verhaal op de band
opgenomen. De versie die hier volgt is die van pak Sadjat Amatoemar van
Koewarasan.
Het verhaal speelt in de contracttijd, en wel op de plantage Slootwijk. Er
kwam een boot met ongeveer 800 echtparen uit Java op de plantage aan.
Nu wilde het geval dat de directeur twee bajul bèbèk's had, een mannetje
en een vrouwtje. Het waren grote slangen maar ze hadden een bek als van
een eend. Hij hield de dieren in een soort kelder onder de fabriek. Elke
nacht liet hij er een contractanten-echtpaar de wacht houden, maar geen
van die echtparen kwam weer terug. Dat ging zo iedere nacht door, en
tenslotte waren reeds twee boten met contractanten spoorloos verdwenen.
Op een dag is het de beurt van een contractant, die argwaan heeft. Hij heeft
bijzondere vermogens, bijkracht zoals men in Suriname zegt, en bezit een
magische kris die geluid maakt als hij onraad bespeurt. De man gaat samen
met zijn vrouw op wacht staan, maar in plaats van op de grond te blijven
hijsen ze zich aan de buikband (bengkung) van de vrouw op zolder. Om
twaalf uur gaat de vloer open en komen er twee slangen te voorschijn. Ze
zoeken hun prooi maar vinden niets. De man en de vrouw begrijpen nu
wat er gebeurd is met al die mensen die spoorloos verdwenen, namelijk
dat ze door die beesten zijn verslonden. Als de slangen het geluid van de
kris horen trekken ze zich weer terug. De volgende morgen constateert de
directeur tot zijn verbazing dat het echtpaar nog in leven is. Hij roept hen
bij zich op zijn kantoor en vraagt hen wat ze gezien hebben. Ze zeggen
niets gezien te hebben, waarop de directeur hen geld geeft om naar Java
terug te gaan, op voorwaarde dat ze daar hun mond zullen houden. Het
contractantenechtpaar gaat inderdaad terug naar Java en vertelt daar, tegen
de afspraak in, dat Javanen in Suriname aan bajul bèbèk's gevoerd worden.
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Er wordt dan een leger gevormd en dit gaat naar Suriname, waarbij het
echtpaar als gids optreedt. Op Slootwijk aangekomen worden de slangen
onder vuur genomen. Het mannetje ontkomt naar de rivier, maar het
vrouwtje wordt geraakt. Voordat ze dood gaat zegt ze: ook al ben ik dood,
toch zal ik mensen blijven eten. En op hetzelfde moment verandert ze in
sika's, zandvlooien.
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In de andere versie van dit verhaal, die ons verteld werd door wijlen mbok Sani van
Meerzorg, is het het mannetje dat in sika's verandert terwijl het vrouwtje ontkomt
naar de rivier.24 Zij wordt een draaikolk en, zo luidt het verhaat, een ieder die daarin
terechtkomt vindt onherroepelijk de dood.25 De directeur, zo wordt verteld, ontkomt
op een vliegend paard (jaran sembrani). In deze versie wordt ook duidelijk met welk
doel de directeur deze slangen hield: de beesten poepten geld.
Het verhaal van bajul bèbèk is geen origineel Javaans verhaal. Het schijnt terug
te gaan op een verhaal uit de slaventijd dat inhoudelijk in grote lijnen hetzelfde is.
Alleen wordt in de Sranan versie de slang niet gedood door een (Javaans) leger, maar
door een ‘krachtige’ slaaf, en is er niet sprake van twee slangen maar van één slang,
namelijk een tapijtslang (boa constrictor, Sranan daguwe) met de kop van een hond
(dagu = hond). Maar ook al betreft het hier geen origineel Javaans verhaal, toch zitten
er onmiskenbaar allerlei Javaanse elementen in, elementen die naar we zoeven
constateerden ook vaak in origineel Javaanse verhalen aangetroffen worden. Denk
maar aan de rol die de magie in het geheel speelt: de contractant die duidelijk
‘bijkracht’ (magische vermogens) heeft, de amulet in de vorm van een magische kris.
Maar er zijn ook andere Javaanse elementen, zoals de buikband (bengkung) waaraan
het echtpaar zich ophijst, het legendarische vliegende paard, en het
Indonesische/Javaanse leger dat - kennelijk buiten medeweten van de
Nederlands-Surinaamse overheid - te hulp komt.
Mogelijk is het verhaal op nog meer punten ver-javaanst, maar of en in hoeverre
dit het geval is kunnen we pas zeggen als er meer informatie over de Sranan versie
beschikbaar is. Hoe het ook zij, wat naar alle waarschijnlijkheid onveranderd is
gebleven is de symbolische strekking van het verhaal. Dit hoeft ons ook niet te
verbazen, want het is juist die symboliek die de Javaanse contractanten indertijd zo
aangesproken moet hebben. Het is niet voor niets dat je ex-contractanten, als ze
vertellen over de contracttijd, vaak hoort zeggen: ‘kâyâ slafting’, het was als in de
slaventijd.

Slot
Het verhaal van bajul bèbèk is het enige verhaal dat duidelijk in Suriname gesitueerd
is. Zoals gezegd spelen de andere verhalen op Java, een wereld die in allerlei opzichten
anders is. Mogelijk is dit feit - naast de komst van de electriciteit en de afgenomen
taalkennis - mede debet aan de teloorgang van de Javaanse vertelkunst in Suriname.
Of zullen de vertellers in staat blijken te zijn om de kloof tussen die twee werelden
- Java en Suriname - te overbruggen door meer dan tot nu toe rekening te houden
met hun publiek, en dan vooral het jongere publiek, en waar nodig op een creatieve
wijze op de Surinaamse werkelijkheid in te spelen?

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

182

Literatuur
Clara van Groenendael, V.M. 1984. The dalang behind the wayang. Foris
Publications, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-USA.
Pawirodirjo, E. 1988. Javaanse verhalen uit Suriname. Literaire analyse en
interpretatie. Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Leiden. (aanwezig in de
bilbiotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
(KITLV) te Leiden).
Sarmo, J.J. en H.D. Vruggink (samenst. en vert.) 1983a. Dongeng Kancil/Het
verhaal van Kantjil. Verteld door pak Saleman Siswowitono. Paramaribo,
Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport, Afdeling Cultuur Studies.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

183
Samo, J.J. en H.D. Vruggink (samenst. en vert.) 1983b. Djoko Miskin/De arme
jongeling. Verteld door pak Pamin Asmawidjaja. Paramaribo, Ministerie van
Cultuur, Jeugd en Sport, Afdeling Cultuur Studies.
Sarmo, J.J. en H.D. Vruggink (samenst. en vert.) 1988. Keheng. Verteld door
pak Kardi Kartowidjojo. Paramaribo, Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen
en Cultuur, Afdeling Cultuur Studies.
Uhlenbeck, E.M. 1969. ‘Systematic Features of Javanese Personal Names’.
Word 25, 3: 321-335. (ook opgenomen in E.M. Uhlenbeck, Studies in Javanese
Morphology. The Hague, Martinus Nijhoff, 1978.)

Eindnoten:
1 De Javaanse woorden zijn gespeld volgens de spellingsregels die in augustus 1986 in Suriname
officieel van kracht werden (Resolutie no. 5239, gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek
Suriname, no. 54, 1986). De u staat voor oe, è voor e in Ned. hek, é voor ee in Ned. been, y
voor j, ty voor tj, j voor dj. De a met een dakje (â) geeft de o-klank aan, als in Ned. hok; dit
dakje wordt in de officiële spelling niet geschreven maar hier voor de duidelijkheid toegevoegd.
Javaanse woorden die min of meer in het Nederlands ingeburgerd zijn (zoals wajang en dalang)
worden op z'n Nederlands gespeld. Dit geldt ook voor persoonsnamen. De in het Surinaams
Javaans ingeburgerde leenwoorden uit het Sranan Tongo zijn aan de Javaanse spelling aangepast
(lasting, slafting).
2 Het belang van mondelinge overlevering wordt door J. Sarmo uit Paramaribo in een schriftelijke
reactie als volgt verwoord: (in vertaling) ‘Kennis is te vergelijken met voedsel. De mens heeft
beide nodig om te kunnen leven, en beide kunnen alleen verkregen worden als men er naar op
zoek gaat, er moeite voor doet. Kennis gaat, net zoals eten, via de mond. Kennis die (in een
relatie leermeester - leerling) op andere wijze verkregen wordt, is van geen waarde.’ In het
Javaans: ‘Kaweruh iku kenâ diarani kâyâ pangan. Kabèh loro kanggo urip. Kaweruh kanggo
sangu urip lan tanpâ pangan ora bisâ urip. Leloroné kudu digolèki. Bisané urip kudu mangan
(liwat tuku). Wong urip iku sing digugu ming tutuké (pengomongané). Yèn ngangsu kaweruh
(gurumurid) ora liwat tutuk, bisâ ming digawé sepélé.’
3 Het Javaanse schrift, naar de eerste vijf letters van het alfabet honotjoroko genoemd, is
ontwikkeld uit het Pallava-schrift van Zuid-India. Tot in de dertiger jaren werd dit schrift in
Indonesië voor het Javaans gebezigd; daarna heeft het Romeinse schrift steeds meer de overhand
gekregen. Het Javaanse schrift werd op de scholen onderwezen, vandaar dat sommige
contractanten het beheersten.
4 De oude en zeer rijke Javaanse literaire traditie in Indonesië laat ik hier buiten beschouwing.
Standaardwerken hierover zijn: P.J. Zoetmulder, Kalangwan. A Survey of Old Javanese
Literature. The Hague, Martinus Nijhoff, 1974; Th. Pigeaud, Literature of Java. Catalogue
raisonné of Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public
collections in the Netherlands. 3 vols. The Hague, Martinus Nijhoff, 1967.
5 Dit artikel is een omwerking van de lezing die ik heb gegeven op het I.B.S. colloquium dat op
27 mei 1989 in Rotterdam gehouden werd en orale traditie als thema had. Op enkele punten
wordt uitgebreider ingegaan dan in de lezing, en wel met name op dat van context, functie en
doel van verhalen vertellen. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de aanvullende informatie
die mijn vroegere medewerker Johan Sarmo mij als reactie op mijn lezing vanuit Paramaribo
toestuurde.
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6 Ik kreeg daarbij de volledige steun van het project ‘Taal- en Taalgedrag als Functie van de
Multilinguale Surinaamse Samenleving’, waarbij ik eerst werkzaam was, en van de afdeling
Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waarbij ik later in dienst
kwam. Een naam die in dit verband niet ongenoemd mag blijven is die van Terry Agerkop, die
als hoofd van de afdeling Cultuurstudies de mogelijkheden schiep om het veld in te gaan en
materiaal te verzamelen. Zeer veel heb ik ook te danken aan mijn toenmalige
onderzoeksassistenten, Johan Sarmo en Wonny Karijopawiro, die me altijd vol toewijding en
enthousiasme bij mijn ‘speurtochten’ terzijde stonden.
7 De vertellers waren: pak Roosmin Amatdawoed (Domburg), pak Sadjat Amatoemar
(Koewarasan), pak Parimin Asanredjo (Nieuw Nickerie), pak Pamin Asmawidjaja (Rust en
Werk), pak Diroen (Margrita), pak Giman (Moengo), pak Soekiman Irodikromo (Blauwgrond),
pak Kardi Kartowidjojo (Moengo), pak Kasman (De Hulp), pak Toekooi Martodihardjo
(Longmay), pak Slamet Modiwirjo (Lelydorp), pak Mojong (Zoelen), pak Lasimin Resodikromo
(Nickerie), mbok Sani (Meerzorg), pak Sadhono Prodjosoekarto (Lelydorp), pak Siran Sarmo
(Lelydorp), pak Toepon Semoedi (Zoelen), pak Saleman Siswowitono (Meerzorg), pak Warsimin
Wirjadi (Meerzorg).
8 Deze informatie is afkomstig uit de scriptie Javaanse verhalen uit Suriname, waarop Esther
Pawirodirjo in augustus 1988 aan de Rijksuniversiteit Leiden afstudeerde in de studierichting
Indonesische Talen en Culturen.
9 De k's in lèk-lèkan zijn glottal stops. Het woord is afgeleid van de stam lèk en verwant met
andere afleidingen als ngelèki (wakker blijven bij) en melèk (met de ogen open, wakker zijn).
In plaats van lèk-lèkan spreekt men ook wel van jagongan (dit woord heeft ook de ruimere
betekenis van ‘zitje’, klein feestje).
10 Vrouwen blijven bij een nachtwake op de achtergrond, zowel letterlijk (zij blijven in het
achterhuis of in de keuken) als figuurlijk. Als zij onder sexe-genoten zijn, vertellen ze wel
verhalen, maar het wordt ongepast (ora pantes) gevonden om dit in het bijzijn van mannen te
doen. Zo kan het gebeuren dat een vrouw gedwongen is haar verhaal te beëindigen omdat een
man ‘opduikt’ die het verhaal ook kent. Ook al kan zij het verhaal beter vertellen dan de man,
toch zal zij inbinden. (Informatie Johan Sarmo)
11 De persoon die voorlas was natuurlijk wel geletterd.
12 Dit is ook het geval bij wajang-voorstellingen. Zie (voor Indonesië): Clara van Groenendael
1985: 103-108; 112-132.
13 Zie ook Pawirodirjo 1988: 148.
14 Dit geldt ook voor wajang-voorstellingen.
15 Dat aansluiting op het electriciteitsnet van grote betekenis is geweest, wordt bevestigd door het
feit dat (blijkens getuigenis van J. Sarmo) nog onlangs verhalen werden verteld bij een lèk-lèkan
op het Goton Rojong project, gelegen achter de Van Hattemweg (Lelydorp). Op deze plaats is
nog geen electriciteit. Op plantage Laarwijk (tegenover Domburg), waar men ook van electriciteit
verstoken is, schijnt men eveneens regelmatig de tijd te doden met verhalen vertellen.
16 Over het algemeen hadden de vertellers er geen problemen mee dat we hun verhalen op de band
opnamen. Velen juichten het zelfs toe omdat op deze wijze hun verhalen voor het nageslacht
bewaard zouden blijven. Wij zijn al deze mensen (met rame genoemd in noot 7) dankbaar voor
hun bereidwillige medewerking en voor het in ons gestelde vertrouwen.
17 Kantjil en anansi verschillen qua ‘karakter’ nogal. Kantjil is slim in de zin van intelligent, terwijl
anansi meer door sluwheid (en vele andere goede en slechte eigenschappen) gekenmerkt wordt.
18 Een ander verschil tussen kantjil-verhalen en anansi-tori is dat de eerste altijd een
didactisch-moralistische inslag hebben.
19 Bepaalde Javaanse eigennamen worden op Java met name bij dorpsmensen en mensen van
eenvoudige komaf aangetroffen. Men kan meer over dit onderwerp lezen in: Uhlenbeck 1969.
20 Het verhaal van Djoko Miskin is gepubliceerd in: Sarmo en Vruggink 1983b; dat van Keheng
in: Sarmo en Vruggink 1988.
21 Deze voorbeelden zijn ontleend aan het verhaal ‘Sailan’ van pak Siran Sarmo van Lelydorp.
Hij is in Suriname geboren en heeft, zoals uit het hier volgend citaal blijkt, nooit zelf een dokar
gezien: ‘Dokar kowé ngerti ta? nJâwâ ènèng tâ. Dokar karo krétâ séjé tâ. Krétâ jaréné rodané
ban tâ, lah nèk dokar rodané kayu. Yâ? Aku iki soso nglurèkké omongé wong tâ, wong sing
ndongèngi aku iki.’ (Vert.: Weet je wat een dokar is? Op Java zie je ze veel. Een dokar is niet
hetzelfde als een krétà (koets). Naar men zegt heeft een krétà banden terwijl een dokar houten
wielen heeft. Zo is het toch? Dat heb ik tenminste van andere mensen gehoord.’)
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22 Hoe onmiskenbaar die Indonesische herkomst ook is, het is verre van eenvoudig om de verhalen
met enige precisie te traceren en te lccaliseren. Dit komt o.a. omdat er over de Javaanse orale
letterkunde in Indonesië niet veel gepubliceerd is. Wat wel gezegd kan worden is dat het grootste
deel van de verhalen die wij in Suriname verzameld hebben, in deze publikaties (het gaat met
name om verhalenbundels) niet voorkomt. Gezien de beperkte literatuur over dit onderwerp
mogen we hieruit niet concluderen dat die verhalen in Indonesië zelf niet (meer) voorkomen.
Feit is wel dat de traditie van het verhalen vertellen ook op Java sterk achteruit is gegaan.
23 In de verhalen wordt het dier omschreven als een ulâ (slang) of ulâ gedé (reuzenslang).
24 Het is mogelijk dat mbok Sani zich vergist heeft, want de versie van pak Sadjat is meer algemeen
bekend.
25 Er is inderdaad een draaikolk, gudril mumet genaamd, aan de samenvloeiing van de Commewijne
rivier en de Commetewane kreek. (Informatie van pak Djojo Legimin en medewerkers van de
Stichting Landbouw Ontwikkeling Commewijne (L.O.C.) die nu op Slootwijk werken.)
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Orale traditie van Joden in Suriname
J.A. Samson
Geachte aanwezigen,
De schriftelijke tradities van het joodse volk zijn meer dan vijfendertig eeuwen
oud en omvatten hete bibliotheken. U begrijpt dat er dan weinig ruimte overblijft
voor orale tradities. Mijn voordracht zal dus een nogal anekdotisch karakter vertonen.
Ik hoop dat u daarmee genoegen kunt nemen.
Eerst een korte schets van de ‘prehistorie’. Onder Arabisch bewind, van de achtste
tot de vijftiende eeuw, hadden de Joden in Spanje een periode van grote bloei
doorgemaakt. Ze mochten hun godsdienst vrij beoefenen en waren zeer actief op
wetenschappelijk en literair gebied. Dat veranderde radicaal toen de Spaanse koningen
grote delen van hun land op de Arabieren heroverden. De Inquisitie trad hard op en
vele Joden werden gedwongen gedoopt; bij weigering of terugval wachtte de
brandstapel. In 1492 veroverden Ferdinand en Isabella het laatste Moorse bolwerk.
Alle Joden moesten toen het land verlaten.
Velen trokken naar Portugal, waar de Inquisitie minder macht had, maar dit
veranderde in 1580 toen Philips II ook koning over dit land werd. Opnieuw begon
een exodus, naar Marokko, Italië, Turkije etcetera, maar ook naar Nederland en naar
Brazilië. Van ongeveer 1630 tot 1660 is dat land een Nederlandse kolonie geweest.
Onder Johan Maurits van Nassau kregen de Joden weer vrijheid van godsdienst.
Toen de Portugezen hun kolonie heroverden, sloegen de Joden opnieuw op de vlucht;
nu naar Cayenne, Suriname, Barbados, Curacao en Nieuw Amsterdam (het latere
New York). Intussen waren ook in Amsterdam en Londen joodse gemeenten ontstaan.
Deze Portugese (of Sefardische) gemeenten, voorzover ze nog bestaan, vertonen
grote overeenkomsten in eredienst en uitspraak van het Hebreeuws. Die verschilt
sterk van de Ashkenazische (of Hoogduitse) uitspraak en ligt dicht bij die van het
moderne 'Ivriet, al zijn er ook verschillen. Zo wordt de toonloze medeklinker 'Ajin
door Portugese Joden als Ngapn uitgesproken. En wat betreft de eredienst, nog steeds,
ruim driehonderd jaar later, zegt men bepaalde gebeden in het Portugees; een taal
die geen enkel gemeentelid meer verstaat. Als voorbeeld noem ik u het gebed voor
het koninklijk huis: ‘A sua Majestade a Rainha dos Paizes Baixos...’
Merkwaardig is ook de wijze waarop mannen worden opgeroepen voor de
Tora-lezing. De boeken Genesis tot en met Deuteronomium zijn in 54 afdelingen
verdeeld; elke week wordt op de Sabbat een afdeling gelezen, soms twee, terwijl
men op Simchat Tora (Vreugde der Wet) afsluit en meteen opnieuw begint. Elke
afdeling is weer in zeven stukken verdeeld, waarbij steeds een man wordt opgeroepen
om naast de lezer te staan. De Portugese Joden waren verzot op titels; zo krijgt een
ongetrouwde de titel ‘Habachoer haningla’ (de voortreffelijke jongeman), een
getrouwde wordt

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

185
‘Hagebier haningla’; is hij dan ook nog 60+ en academicus, dan heeft hij recht op
‘Hajasjisj hanechbad hagebier haningla’. Bij de ashkenazim ging het eenvoudiger;
zij zouden in mijn geval volstaan met Jehóedo bin Rev Ovrom (met accent op de
eerste lettergreep) in plaats van Jehoedá bar Abrahám Samson, voorafgegaan door
de laatstgenoemde titelatuur (let op de verschuiving in accenten en de verandering
van de klinker).
Rond de Tora-lezing zijn er diverse functies te vergeven en die hebber fraaie
Portugese namen, soms vermengd met Hebreeuws: ‘abrires portes hechal’ voor het
openen van de ‘seferkast’, ‘primero’ en ‘segundo’ voor de Torarollen, ‘fasjaar’ voor
het ontbinden en later weer vastzetten van de wikkels enzovoort. De Tora-lezing
vindt plaats op een soort podium, ‘theba’ geheten; bij het bestijgen daarvan moet de
opgeroepene zeggen: ‘Adonai Ngimachen’ (de Eeuwige zij met u) en daarop ontstond
het volgende rijmpje: ‘Adonai Ngimachem, gi mi wan pis' ken, dan mi no sa gi yu
syen.’1 Ken (suikerriet) speelt overigens een grote rol in de Surinaams-Joodse
geschiedenis.
In 1660 was Suriname nog een Engelse kolonie. De joodse immigranten waren
welkom, vooral vanwege hun kennis van de verbouw en de verwerking van suikerriet.
Zij kregen diverse voorrechten: vrijheid van godsdienst, recht om te trouwen, een
eigen dorp, de Jodensavanne. Dat was een autonome joodse gemeenschap met zijn
eigen civiele rechtspraak. Voorzever ik weet is dit iets unieks in de joodse
geschiedenis. Toen Abraham Crijnssen in 1667 Suriname veroverde, bleven de
privileges van de Joden overeind staan.
In de achttiende eeuw vestigden zich ook zogenaamde Hoogduitse Joden in
Suriname. De meesten waren niet uit Duitsland, maar uit Polen naar Nederland
vertrokken en vandaar naar Suriname verhuisd. Daar ze aanvankelijk gering in aantal
waren, bezochten ze de Portugese ‘snoge’ aan de Keizerstraat en namen ze de
Sefardische uitspraak en ritus over. Toen deze synagoge te klein werd, vond er een
scheiding plaats: de Portugezen betrokken hun nieuwe synagoge aan de Herenstraat
en de Hoogduitsen bleven waar ze waren, maar moesten beloven de ritus en de
uitspraak van de Portugese Joden te blijven volgen. Dit is ook al iets wat mij uniek
lijkt in de joodse geschiedenis.
De twee gemeenten leefden niet altijd in vriendschap samen. Het is zelfs enige
tijd verboden geweest elkaars synagoge te bezoeken. Erger nog, ook ‘gemengde’
huwelijken waren enige tijd verboden; stof voor een Shakespeare-drama!
Gouverneur Van Sommelsdijck was zeer ingenomen met de ‘Joodsche natie’
vanwege hun vlijt en gedrag; over ‘onze Christenen’ was hij daarentegen minder
goed te spreken. Die maakten het zo bont dat hij een boete van 2 ponden suiker stelde
op ‘vleselijke conversatie’ met zwarte of indiaanse vrouwen. Gezien de huidige
samenstelling van de Surinaamse bevolking moeten er destijds scheepsladingen
suiker zijn ingeleverd. Die suiker zal echter, zeker aanvankelijk, in mindere mate
van de Joden zijn gekomen want zij leefden merendeels in gezinsverband; dit in
tegenstelling tot de meeste andere blanken.
Wie waren deze Portugese en Hoogduitse Joden? Ik heb een lijst van namen
samengesteld, maar eis daarvoor geen volledigheid op. Daartoe zouden allerlei
archieven Geraadpleegd moeten worden, een taak die ik gaarne aan de historici
overlaat. Ik zal uw geduld niet op de proef stellen door die lijst voor te lezen, hij is
als bijlage toegevoegd. Nu noem ik u slechts enkele namen van families die in de
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eerste helft van deze eeuw actief waren. Bij de Portugezen: Arrias, Bueno de Mesquita,
Del Castilho, Nassy en Robles; bij de Hoogduitsen: Abrahams, Benjamin, Emanuels,
Levie, Pos en Samson. Nu nog wat bijzonderheden over enkele families die ik nader
ken.
Via haar moeder, een Fernandes, stamt mijn vrouw af van de vroegste
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joodse immigranten; haar vaders familie (Gomperts) was al omstreeks 1750 in
Suriname en schijnt uit Emmerich afkomstig te zijn. De eerste Samson arriveerde ±
1720 en had een zoon Jacob, naar wie de plantage Nieuw Meerzorg nog steeds
Jakopoe wordt genoemd. Mijn overgrootouders heetten Samson, Pam, Davids en
Heilbron van vaderszijde; van de kant van mijn moeder heetten ze Morpurgo,
Goedman, Ezechiels en Schoonhoven.
Abraham George Pam was in Amsterdam geboren, had twee medailles wegens
dapperheid in de Tiendaagse Veldtocht (1831) behaald en kwam als kanonnier 1e
klas in Suriname aan. Daar werd hij verliefd op een meisje Davids, maar ze mocht
van haar ouders niet met een beroepsmilitair trouwen; ze hebben hem toen vrijgekocht.
Deze overgrootmoeder, zo wisten mijn tantes te vertellen, had in 1835 met een prins
van Oranje gedanst, op een bal ter gelegenheid van het slaan van de eerste paal voor
de synagoge aan de Keizerstraat.
Al die families, vaak met dezelfde namen, waren natuurlijk moeilijk uit elkaar te
heuden, dus werden er bijnamen verzonnen. Dat was zowel een Surinaamse als een
joodse gewoonte, lijkt mij. Er bestaat zelfs een liedje: ‘den meisjes fu Bambang
Mesquita e rey otomobiel’. Zowel Bambang als Pienpien Mesquita waren bekende
musici in mijn jeugd. De vele Fernandessen stonden bekend als: Bigidjoe, Brakajapon,
Brakadokoen, Cowjack, Pindakasi en Smoel. Onze tak heette Pang Samson, een
andere was Goejaba. Bij Gomperts had je Awari, Brekrimasra, Komtjigo en Sportman.
Poptjie Levie was te herkennen aan zijn stongado (bolhoed). Verder nog Bana en
Motjie Robles, Blenblen Samuels en anderen.
Waarvan leefden die mensen? Aanvankelijk van de verbouw en verwerking van
suikerriet, eerst in het binnenland, rond Jodensavanne, later in de kustvlakte. In de
achttiende eeuw kwamen daar nog bij koffie, cacao en katoen. Onder de joodse
bewoners van Paramaribo heerste veel armoede. Men beoefende ambachten of stichtte
winkeltjes, die vaak een kwijnend bestaan leden; uitzonderingen daarop waren de
Java Store van De la Fuente en Gelukkige Dag van Fernandes. Deze familie had ook
een luciferfabriek (Snake Fight), een verwante tak kreeg de Coca Cola-licentie en
importeerde o.a. auto's. Mijn overgrootvader Isaac Morpurgo was oprichter en
redacteuruitgever van de krant Suriname, later via mijn grootvader D.S.G. Morpurgo
overgegaan naar Harry van Ommeren en daarna naar de familie Wijngaarde. Vier
tantes, zusters van mijn vader, waren ‘modistes’: zij naaiden jurken voor de elite van
Paramaribo.
De winkels droegen soms koddige namen. In de Saramaccastraat stond ‘Maak van
die lama’, zo genoemd omdat de opdracht ‘Maak reclame’ verkeerd was verstaan.
Op het uithangbord van mijn grootvaders winkel stond: ‘Wandelaar met lege zak,
ga voorbij op u(!) gemak’. De winkel van Jacques Samuels stond aan de Waterkant
en was zeer populair bij de Bosnegers. Onder de vele curiosa was er ook een plaat
van de Opstanding van Jezus. Toen een Bosneger om uitleg vroeg, zei Jacques:
‘Dyaso den kiri masra jezus, dape a opo baka’. Waarop de man reageerde met: ‘A
opo baka? Dan den no kir'en bun.’2
Een meerderheid van de geneesheren, praktizijns en onderwijzers was in de tweede
helft van de vorige eeuw Jood. Ook als notaris, tandarts, apotheker, rechter en lid
van de Koloniale Staten vormden de Joden een belangrijke groep. Over rechter
Coenraad Pos bestaan talrijke verhalen. Mijn broer had er een boekje, ‘Possiana’,
van gemaakt. Enkele voorbeelden: een getuige uit Barbados hield in de rechtzaal
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zijn hoed op. ‘You are not in church’ riep de rechter, maar de man kon dat niet
begrijpen aangezien je in zijn kerk juist je hoed moest afzetten. Verder staan op zijn
naam de uitdrukkingen ‘het zwaard van Socrates’ en ‘where is the brand’ (in plaats
van ‘the fire’).
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Een grote meerderheid van deze Joden wist weinig van hun godsdienst of van de
geschiedenis van het joodse volk af. Weinigen kenden genoeg Hebreeuws om de
dienst in de synagoge te kunnen volgen. Toen mijn grootvader hoorde dat er een
Jood uit Palestina was gekomen die Hebreeuws sprak, moet hij gezegd hebben:
‘Onmogelijk, Hebreeuws kun je alleen maar zingen’. De Surinaams-joodse
gemeenschap was al eeuwen gescheiden van de bronnen van de joodse cultuur:
Spanje (onder Arabisch bewind), Polen en Safed in Palestina. Om in deze situatie
verbetering te brengen is in 1856 een opperrabbijn voor beide gemeenten benoemd:
Rav Lewenstein, maar hij stierf al na zes jaar. Van 1893 tot 1912 stond een echte
rabbijn, Roos, aan het hoofd van de Hoogduitse gemeente en er zijn ook gazanim
uit Nederland gekomen. Ik herinner mij onder anderen De Wilde, Agsteribbe en
Lopes Cardozo.
Zo'n gazan had diverse taken: hij was godsdienstleraar en voorzanger, maar ook
moheel (uitvoerder van de besnijdenis) en siocheet (kosjer slager). Toen gazan
Agsteribbe de besnijdenis van onze neet Wim in 's Lands Hospitaal uitvoerde, heeft
hij tot een belangstellende maar verlegen verpleegster gezegd: ‘Kom maar gerust
dichterbij, zuster, wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.’
Nu de oorlog waren er - op een korte periode na - geen gazanim meer en de
eredienst werd gaande gehouden door amateurs, waaronder mijn broer Phili. Ook
dr. Jaap Meijer, geschiedenisleraar met een rabbinale opleiding, heeft een belangijke
bijdrage geleverd aan het instandhouden van de diensten op Sabbat en feestdagen.
De besnijdenis werd voortaan door joodse artsen gedaan en wie kosjer vlees wilde
eten, moest het importeren. Ook de matsebakkerij van Andries Abrahams werd
opgeheven. Als substituut werd overigens allang kasababrede gebruikt.
Het zou voor de hand hebben gelegen beide zieltogende gemeenten tot één te
verenigen, maar dat is er nooit van gekomen. De minuscule verschillen in eredienst
vond men uitermate belangrijk, bijvoorbeeld welke melodie op een bepaalde feestdag
bij een bepaald gebed hoorde. Toen het onmogelijk werd in elke gemeente een quorum
van 10 mannen bijeen te krijgen, combineerde men de diensten, maar de gemeenten
bleven autonoom. De ene synagoge heet Sedek ve shalom (rechtvaardigheid en vrede),
de andere Neve shalom (huis van vrede), maar vrede was er lang niet altijd. Dat
verklaart wellicht de freudiaanse vergissing van de schooljongen die in een opstel
de Hoogduitse sjoel ‘Never sjalom’ noemde. Men werkte wel samen in de twee
begrafenisverenigingen: Gemiloet Chasadim voor mannen en Chesed Weëmet voor
vrouwen. Om bestuursfuncties werd soms hevig gestreden. Zo kon het gebeuren dat
ik in juli 1939, met vakantie in Suriname aankomende, nog voor ik aan land ging
mijn broer Phili van de kade hoorde roepen: ‘Wil je secretaris van Gemiloet worden?’
Een grapje, maar toch tekenend. Ook de Armbesturen bleven gescheiden, maar de
jeugdvereniging Tikwat Jisrael (hoop van Israel) kende goede tijden in de jaren '30
en '40. Hoewel, als het niet goed ging, sprak men van Tekwatra Israel.
Mijn moeder was zeer actief in Hachnasat Or'chiem (steun aan gasten) en op een
feestavond zong men het lied van mijn broer Hans: ‘Steunt daarom dus, goede liên,
Hachnasat Orechiem.’ Het ging meestal om vluchtelingen uit het bagno, de
zogenaamde déportés. Die moesten geholpen worden aan een onderkomen, werk en
een paspoort en dat kon maanden duren. Zo werkte een meneer Aron ben Kajoe bij
ons in de tuin. Hij wees naar mijn hond en zei: ‘Mi go prendre dies dagó’ (ik neem
die hond mee), maar ik verstond: prani (planten) en daar was ik tegen. Dan was er
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een Guggenheim, die van mijn broer René te horen kreeg: ‘Don't take me kwalijk,
Mister Guggenheim.’ En ene Leslau, die op de zestigste verjaardag van mijn vader
keukencorvé had en zichzelf rijkelijk had bediend, zei tot een tante die hem
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naar huis wilde sturen: ‘lek blaif werken, madame.’
Deze en vele andere dingen zijn opgeslagen in de Codex Samsonicus, beter bekend
als de Nonsenskunde. Daarin komen nogal wat aan het Hebreeuws ontleende
uitdrukkingen voor. Het volgende aftelrijmpje stamt uit mijn vaders leugd: ‘Aleboe
mingaron, jokatore sewaron, deperida Cottica, lamakoe leCommewijne, temaskita
temampirato.’ Naast rivieren en insekten bevat het ook woorden die aan bepaalde
gebeden herinneren. Een zielepoot heet bij de Samsons ‘hachnasores’, waarin een
eerder genoemde vereniging is gekoppeld aan een jiddisch woord (tsores = ellende).
Nog twee zaken lijken mij typisch voor Suriname. In beide synagogen ligt er zand
op de vloer. Is dit een herinnering aan de Jodensavanne (300 jaar geleden) of aan
veertig jaar in de woestijn (3000 jaar geleden). Merkwaardig is dat dit zand op 9 Ab,
vastendag voor de verwoesting van Jeruzalem, wordt weggehaald. Ook typisch is de
Selichotdienst, de dag voor grote Verzoendag, die om halfvier in de ochtend begon
en om vijf uur eindigde. Er waren dan veel meer mensen dan anders en na afloop
trok men massaal naar de twee begraafplaatsen aan de Kwattaweg om ‘hasjkaba’ te
lezen op de graven van ouders en verwanten.
De rabbinale wet schrijft voor dat kinderen van een joodse moeder automatisch
jood zijn. Als alleen de vader Jood is, geldt een ingewikkelde procedure. In Suriname
konden zulke kinderen congregant worden, maar geen gemeentelid. De congreganten
hebben in 1759 hun eigen tempel, ‘Siwa’, opgericht, maar de beweging verliep binnen
enkele decennia. Het Siwaplein in Paramaribo herinnert nog aan die episode. ‘Siwa’
stamt vermoedelijk van het Hebreeuwse woord ‘Jesjiwa’ (school, synagoge).
Er zijn duidelijke sporen van joodse gebruiken te herkennen bij de creoolse
stadsbevolking, bijvoorbeeld van de joodse spijswetten. Deze verbieden het eten van
varkensvlees, schaaldieren, gladvis, bloed en van vlees samen met zuivelprodukten.
Wat verboden is heet ‘terefa’ (onrein) of ‘treife’; wat toegestaan is heet ‘Kasjeer’ of
‘kósjer’. Heeft die strofe in ‘Peroen, peroen mi patron’: ‘kaseri, kaseri, nimbo, nimbo’
daarmee te maken? Het begrip treef is in ieder geval wijdverbreid bij de Creolen.
Gladvis en geharnaste vis worden ‘nengrefisi’ genoemd, geschubde vis ‘dyufisi’.
Het huis van een Jood is te herkennen aan de mezoeza, een rolletje aan de deurpost
(zie Deuteronomium 6.4). Aan deze rolletjes werd door de Creolen een geheime
kracht toegekend, ze zouden bijvoorbeeld brand voorkomen. Zo waren er
bamboekokertjes met een Nederlandse bijbeltekst in het huis Herenstraat 43 waar
we in 1924 gingen wanen. Ook ‘mazon’, matses, zouden zegenrijk werken, net als
kabanabrood voor het loofhuttenfeest, als er tenminste een lofzegging over was
uitgesproken. Ook dacht men dat het gebed van de Joden verhoord was als het op
Jom Kippoer regende; midden in de droge tijd! Er werd echter pas twee weken later
om regen gebeden, en dan voor Palestina.
Omstreeks 1930 woonde op Onoribo aan de Para een zwarte man, Johannes Bol,
die zichzelf als Jood beschouwde. Op Jom Kippoer zat hij de hele dag in de synagoge,
hetgeen waarschijnlijk inhield dat hij met ons meevastte. Hebreeuws kende hij niet,
maar als de gemeente antwoordde ‘bediel wajangabor’, riep hij: ‘Ga mijn volk voor!’
We hebben deze man eens opgezocht in zijn dorp. Zijn huisje was aan alle kanten
voorzien van oud-testamentische spreuken zoals: ‘Ik ben de God van Abraham, Izaak
en Jacob’. De laatste der congreganten?
Ik wil hier nog op enkele typische Surinaams-joodse uitdrukkingen wijzen. ‘Yu
kan fow i taleh’ (je kunt je tallieth, gebedskleed, wel opvouwen) betekent: geef het
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maar op. ‘Mi go leysi haftara’ vertelt dat iemand een plas gaat doen. Je kunt namenlijk
de synagoge tijdens de Tora-lezing niet verlaten, dat kan pas als de haftara (voorlezing
uit de profeten) begint.
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Onze kokkin, nene Marie, had altijd bij Joden gewerkt. Als de school weer begon
zong ze voor mij: ‘Boda kaba, na ten fu go na skoro, na ten fu go na skoro, go teki
paraka’ op de melodie van Simchat Tora (Slotfeest) en dat viel in dezelfde tijd, eind
oktober. De woorden boda en paraka moeten aan het Portugees zijn ontleend. En u
weet: een hele volksstam, de Saramakaners, spreekt geen neger-engels (zoals toen
het Sranan werd genoemd), maar een soort neger-portugees.
In de achttiende eeuw vormden de Joden bijna de helft van de blanke bevolking
van Suriname. Ook daarna speelden ze een belangrijke rol in het culturele leven van
de kolonie. In 1775 werd Joden verboden de schouwburg te bezoeken. Ze richtten
toen een eigen schouwburg op en de hevige concurrentie leidde al spoedig tot
opheffing van het verbod. Van het in 1837 opgenchte toneelgezelschap Thalia waren
in mijn jeugd alle bestuursleden en de meeste leden Jood. Ik weet niet of de dichter
Roos een Jood was, maar Sonja, schuilnaam voor R.D. Simons, was dat wel. Onder
de vele joodse musici moet vooral worden genoemd de concertpianist Dario Savedra,
die eigenlijk Daan Samuels heette. Zijn grafmonument is zeer opvallend en feitelijk
buiten de traditie, die geen beelden toestaat.
De statistieken geven mijns inziens een overdreven beeld van het aantal Joden in
Suriname. Rond 1930 zouden er ruim 1000 geweest zijn. Waar zijn ze gebleven?
Lang voor de Bijlmerexpres was reeds een exodus naar Nederland, Curacao en de
USA begonnen. De achterblijvers trouwden en masse buiten de joodse gemeenschap
en waren meestal totaal onwetend op joods gebied. Zelfs gebeurtenissen als de
holocaust en de herrijzenis van een joodse staat hebben weinig indruk gemaakt op
de Surinaamse Joden. Er staan in Paramaribo twee monumentale synagoges, maar
het kost de grootste moeite één quorum van tien mannen bijeen te krijgen. Het ziet
er dus naar uit dat hiermee een einde is gekomen - of spoedig zal komen - aan een
merkwaardig stukje joodse en Surinaamse geschiedenis.

Bijlage: namenlijst van Joodse families
Portugese familienanem:
Abarbanel, Abendanon, Alberga, Aletrino, Alvares, Arrias, De Barrios, Bromet,
Bueno, Bueno Bibas, Bueno de Mesquita, Del Castilho, Colaco Belmonte, Coronel,
Da Costa, Coutinho, Curiel, Eliazer, Fernandes, Fonseca, De la Fuente, Granada,
Jesserun, Ladesma, De Leon, Lobato, Lobato de Mesquita, Lobo, de Meza, De
Miranda, Morpurgo*, Morroy, Nahar, Nassy, Nunes, Oliveira, De la Parra, Pina, (De)
Pinto, Del Prado, Quiros, Robles, De Robles, Henriques Robles, Robles de Medina,
Da Silva, Vas en Vieira.
Hoogduitse familienamen:
Abrahams, Abrams, Azijnman, Behr, Benjamin, Benjamins, Brook, Drielsma
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(Fries-joodse naam), Emanuels, Ezechiels, Goedman, Gomperts, Haas, Hartog,
Heilbron, Heymans, Juda, Koperberg, Kopinsky**, Levie, Markus, Monk, Van Niel,
Polak, Pos, Van Praag, Salomons, Samson, Simons, Swijt, Taytelbaum. De Vries,
Winschenk.

Aanvulling
Dr. J. Meijer, historicus en hebraïst, wees mij op een artikel dat door J.D. Oppenheim
in het tijdschrift ‘Edot’ is gepubliceerd, vermoedelijk in 1947. De uit het Hebreeuws
vertaalde titel luidt: ‘Joodse gebruiken bij de bevolking van Suriname.’ Mijn zoons
en een in Israel geboren vriendin hebben mij geholpen bij de vertaling. De schrijver
van het artikel heeft van 1938 tot 1946 in Suriname gewerkt als consulent voor de
citruscultur.
Het artikel begint met een inleiding waarin wordt verteld dat Portugese Joden in
1548 het suikerriet van Madeira naar Brazilië hebben gebracht. David Nassy sloot
in 1659 een verdrag met de Nederlanders, waarbij aan Joden toestemming werd
verleend zich in Guyana te vestigen. Dat was overigens al in 1643 begonnen. Als
namen van de vroegste kolonisten noemt hij: Mesa, Pereira, Da Costa, Da silva, De
Caceres en Fonseca.
Bij de gebruiken komt het treef-geloof uitvoerig ter sprake. De van oorsprong
joodse voedseltaboes werden ten dele door de zwarte slavenbevolking overgenomen
en in verband gebracht met het optreden van lepra. Niet gebrek aan hygiëne, maar
het eten van verkeerd voedsel was de oorzaak, geloofde men. Dat vormde een
hinderpaal bij de behandeling van de ziekte. Een treef gold soms voor één individu,
soms voor een hele familie. Op grond daarvan kon bijvoorbeeld ook inenting tegen
pokken geweigerd worden.
Ook joodse gebruiken rond dood en begrafenis werden in een of andere vorm
overgenomen, bijvoorbeeld de rouwperiode van acht dagen. Omgekeerd namen Joden
ook afrikaanse gewoonten over, zoals witte rouwkleren voor vrouwen en zwarte voor
mannen.
De schrijver noemt verder het gebruik van de mezoeza evenals dat van matses en
kabanabrood door niet-Joden. Ook het verzoek aan een rabbijn (‘dat nooit geweigerd
wordt’) om te bidden voor een ernstig zieke komt ter sprake. Hij wijst ook op de
gewoonte om tijdens Joods Nieuwjaar en Grote Verzoendag bouten dozen met een
gleuf buiten de synagoges te plaatsen; voorbijgangers konden hierin geld gooien.
Tenslotte wijst hij erop dat dit alles alleen voor de zwarte bevolking geldt en dat
deze gewoonten langzamerhand aan het verdwijnen zijn.
Julius Abraham Samson (geboren te Paramaribo, 1916) studeerde tuinbouw aan de
Landbouwhogeschool te Wageneingen en was van 1948 tot 1966 werkzaam te
Suriname, hoofdzakelijk op het Landbouwproefstation. Van 1966 tot 1981
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
Auteur van een 100-tal publikaties, voornamelijk over de citruscultuur in Suriname
en tropische vruchten in het algemeen.
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Eindnoten:
1 ‘Geef me een stuk suikerriet, dan zal ik je geen schande geven.’
2 ‘Hier hebben ze masra Jezus gedood, daar is hij weer opgestaan.’ ‘Weer opgestaan? Dan hebben
ze hem niet goed gedood.’
* Deze familie trok in de vijftiende eeuw van Marburg, Duitsland, naar Italië; daar werden ze
eerst Marburgo, later Morpurgo genoemd; inlichting verstrekt door professor dr. Cecil Roth,
Oxford.
** Na de progrom van Kishenev (1905) uit Rusland gevlucht.
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Enkele publikaties op het gebied van orale traditie
Zoals het opschrift aangeeft, heeft de hier volgende lijst van titels niet de bedoeling
een bibliografie van het betreffende gebied te zijn. We willen alleen een aantal
publikaties op het gebied van orale tradities noemen, opdat belangstellenden zich
verder kunnen oriënteren op dit terrein.

1. Over orale tradities in het algemeen
Finnegan, Ruth 1977. Oral poetry, its nature, significance and social context.
Cambridge etc.: Cambridge University Press.
Finnegan, Ruth 1988. Literacy and Orality: studies in the technology of
communication. Oxford etc.: Blackwell.M
Finnegan, Ruth (ec.) 1978. The Penguin Book of oral poetry. London: Penguin
Books.
Ong, Walter J. 1982. Orality and Literacy. The technologizing of the word.
London etc.: Methuen.
(vergelijking tussen schriftloze en ‘geletterde’ culturen)
Thompson, S. 1946. The Folktale. London: Holt, Rinehart & Winston (herdruk
1977, Berkeley etc.: University of California Press).
Thompson, P. 1973. The voice of the Past. Oral History. Oxford etc.: Oxford
University Press.

2. Caraïbisch gebied
Abrahams, Roger D. 1983. The Man-of-Words in the West Indies. Performance
and Emergence of Creole Culture. Baltimore: John Hopkins University Press.
Baart, W.J.H. 1983. Cuentan di Nanzi. Curacao.
Beckwith, Martha Warren 1924. Anansi Stories Jamaica. Memoirs of the
American Folk-lore Society. vol. 17. New York.
Burnett, Paula (ed.) 1986. The Penguin Book of Caribbean Verse in English.
London: Penguin Books.
(Besteedt aandacht aan de orale traditie, onder andere aan de doorwerking van
de Afrikaanse liedvorm, met zijn ‘call-and-response’-structuur, op de
hedendaagse liederencultuur.)
Cappelle, H. van 1926. Mythen en Sagen uit West-Indië. Zutphen: Thieme.
Kerns, Virginia 1948. Women and the Ancestors. Black Carib Kinship and
Ritual. University of Illinois Press (herdruk 1983).
Levie, Lawrence W. 1978. Black Culture and Black Consciousness.
Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom. Oxford etc.: Oxford
University Press.
Sherlock, Ph. 1966. West-Indian Folktales. Oxford etc.: Oxford University
Press.
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Vatuk, V.P. 1964. ‘Protest songs of East Indians in British Guiana. Journal of
American Folklore 77: 220-235.
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3. Suriname
3.1 Algemeen
Doelwijt, Thea (samenst.) 1972. Kri, Kra! Proza van Suriname. Paramaribo:
Bureau Volkslectuur.
(Bevat Indiaanse vertellingen uit Penard & Penard 1907/08 en Cirino 1970 en
Anansatori en andere creoolse verhalen uit diverse bronnen.)
Doelwijt, Thea 1975. Geen geraas of getier. Verhalen, gedichten, liedjes na de
emancipatie vóór de Tweede Wereldoorlog.
(Bevat fragmenten uit Penard & Penard 1907/08.)
Gortzak, H.J. 1984. Jere mi/Luister naar mij. Den Haag: NBLC.
(Over Surinaams toneel, met tekstfragmenten).
Helman, Albert (samenst.) 1977. Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen:
Walburg Pers.
(Bevat onder meer een hoofdstuk, van de hand van de samensteller, over
‘Volkswijsheid en orale literatuur’.)
Kempen, Michiel van 1989. Surinaamse schrijvers en dichters. Amsterdam:
De Arbeiderspers.
(Besteedt aandacht aan de Indiaanse, Creoolse, Hindostaanse en Javaanse orale
traditie, resp. in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6).
Penard, A.P. 1924. ‘Surinaamse Volksvertellingen (I)’. Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 80: 325-363.
Penard, A.P. 1926. ‘Surinaamsche Volksvertellingen (II)’. Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 82: 47-98.2

3.2 Indiaanse orale traditie
Ahlbrinck, W. C.s.s.R. 1931. Encylopedie der Karaïben, behelzend taal, zeden
en gewoonten deze Indianen. Amsterdam: Koninklijke Akademie van
Wetenschappen (Verhandelingen der K.A.W., Afdeeling Letterkunde, Nieuwe
Reeks, deel XXVII).
Aluman, Nardo 1985. Atamygano Warery. Pyjai liederen. (Samenstelling:
Oemari. Vertaling in het Nederlands: Nardo Aluman.) Paramaribo.
Cirino, A.C. 1970. Indiaanse vertellingen (twee delen). Paramaribo: Bolivar
(herdruk 1977).
Coll, C. van 1903. ‘Gegevens over Land en Volk van Suriname.’ Bijdragen tot
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 55: 451-650.
Goeje, C.H. de 1942. ‘De inwijding tot medicijnman bij de Arawakken (Guyana)
in tekst en mythe’. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië 101: 211-276.
Goeje, C.H. de 1948. Zondvloed en zondeval bij de Indianen van West-Indië.
Amsterdam: Koninklijke Vereeniging Indisch Instituut, Mededeling No. LXXIX.
Hurault, J. 1968. Les Indiens Wayana de la Guyane Francaise. Structure Sociale
et Coutume Familiale. Paris: Mémoires OSTROM 3.
Jara, F. 1988. ‘Some Arawak Constellations’, in J. Young & V.D. Chamberlain,
Indigenous Astronomical and Cosmological Traditions of the World.
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Jara, F. & E. Magaña 1983. ‘Star Myths of the Kaliña (Carib) Indians of
Surinam’. Latin American Indian Literatures 7: 20-37.
Kloos, P. ‘Caraïbische verhalen’. Bzzletin 440: 24-27.
Koelewijn, Cees (with Peter Rivière) 1987. Oral literature of the Trio Indians
of Surinam. Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Caribbean
Series 6. Dordrecht: Foris.
(100 mythen en verhalen in Engelse vertaling, met een korte beschouwing over
de betekenis van de verhalen.)
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Magaña, Edmundo 1988. Orión y la mujer Pléyades. Simbolismo astronomico
de los indios kaliña de Surinam. Dordrecht: Foris (CEDLA Latin America
Studies 44).
Magaña, E. (ed.) 1989. Astronomias indigenas Américas. Scripts Ethnologies,
Supple menta 9.
Magaña, E. & F. Jara 1982. ‘The Carib Sky’. Journal de la Société dos
Américanistes 68: 115-132.
Magaña, E. & F. Jara 1985. ‘Carib Myths on the Origin of Some Animal
Species.’ Latin American Indian Literatures Journal 1/1: 13-27.
Magaña, E. & P. Mason 1986. Myth and the Imaginary in the New World.
Amsterdam: CEDLA (Latin America Studies 34).
Penard, F.P. & A.P. Penard 1907/08. De menschetende Aanbidders der
Zonneslang. Deel I (1907); Deel II (‘Het woord van den Indiaanschen Messias’)
en deel III (‘Neo-Sophia of de Cirkelleer van tijd en ruimte’) (beide 1908).
Paramaribo: Heyde.
(‘Ons werk (...) is een psychologische studie onzer Indianen, inzonderheid
Caraïben, m.a.w. een studie der innerlijke gedachten, wereldbeschouwing en
logica...’)

3.3 Creoolse orale traditie
Cairo, Edgar 1984. Lelu! Lelu! Het lied der vervreemding. Haarlem: In de
Knipscheer.
(Verzamelbundel gedichten, voorafgegaan door een Inleiding, met daarin een
beschouwing over het traditionele Sranan lied en de overgang naar geschreven
poëzie (p. 54-61).)
Comvalius, Th. A.C. 1935/36. ‘Het Surinaamsche negerlied: de banja en de
doe’. De West-Indische Gids 17: 161-72.
Comvalius, Th. A.C. 1939. ‘Een der vormen van het Surinaamsche lied na
1863’. De West-Indische Gids 21: 355-60.
(Over lobisingi.)
Donicie, A. 1958. Ondrofeni sa leri yu. Vertellingen in het Neger-Engels met
vertaling in het Nederlands. Deel I samen met A. de Groot; deel II samen met
W. Ahlbrinck.
Drie, Aleks de 1986. Wan tori fu mi eygi srefi. (samenstelling: T. Guda).
Paramaribo: Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, afdeling
Cultuurstudies.
(Uiteenzetting van de bekende verteller over diverse onderdelen van de creoolse
cultuur, onder andere banya, laku, anansitori, sokopsalm.)
Drie, Aleks de 1986. Sye! arki tori! (Samenstelling: T. Guda.) Paramaribo:
Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, afdeling Cultuurstudies.
(Schriftelijke weergave van de verhalen die Aleks de Drie voor de radio heeft
verteld. Diverse genres: Anansi, Ondrofenitori, Srafutentori.)
Dubelaar, C.N. 1972. Negersprookjes uit Suriname. Wassenaar. (Speciale uitgave
van Nederlands Volksleven, XXII 3/4). Engelse vertaling: Surinam Negro
Folktales, Groningen 1973.
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Ferrier, J.H.E. Het grote ANANSI boek. Paramaribo: Vaco.
Groot, A. de, C.ss.R. 1970. Didibri-tori. Paramaribo: Vaco.
Groot, A. de, C.ss.R. 1971. Jorka-tori. Paramaribo: Vaco.
Guda, T. 1981. ‘La tradición oral en Surinam’. Anales des Caribe del Centros
de Estudios del Caribe 1: 282-290.
Guda, T. 1987. ‘Sye! Arki tori!: de verhalen van Aleks de Drie’. Bzzletin 143:
36-41.
Henar-Hewitt, Ilse. Surinaamse Koto's en Angisa's. Paramaribo: Westfort.
(Bevat informatie over de naamgeving aan stofpatronen).
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Herskovits, Melville J. 1936. Suriname Folk-lore. New York: AMS-Press.
(Bevat volksverhalen - waaronder Anansitori -, liederen - waaronder lobisingi
- en beschrijvingen van het gebruik en de betekenissen van angisa's.)
Jong Loy, Harry 1987. Fosten tori. Deel 1. Paramaribo, Ministerie van
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Afd. Cultuur Studies.
Lichtveld, Noni 1984. Anansi. De spin weeft zich een web om de wereld.
Heusden/Den Haag: Aldus/N.B.L.C./Novib. (2e druk 1987.)
Putten, Laddy van & Janny Zantinge 1988. Let them talk. De historische
ontwikkeling van de kleding van de creoolse vrouw. Mededelingen van het
Surinaams Museum.
(Onder meer over de betekenissen van de angisa-bindwijzen en de naamgeving
aan de stoffen.)
Renselaar, H.C. van 1959. ‘Een laku-pree’. Vox Guyanae 3,6 (Tongoni 2): 36-48.
Ronhaar-Rozema, Hanneke 1979. Anansi-tori's. Rol en functie van het
Surinaamse volkssprookje. Speciale uitgave van Neerlands Volksleven XXIX,
nr. 4. Wormer.
Schouten-Elsenhout, Johanna 1974. Sranan pangi. 1057 Sranan odo di Johanna
Schouten-Elsenhout piki makandra.
(Samenstelling: E. van der Hilst. De odo's zijn alfabetisch gerangschikt op het
belangrijkste woord. Met behulp van een index kunnen ze ook op andere
woorden worden gevonden. Ze zijn niet in het Nederlands vertaald. Wel is voor
sommige een Nederlands spreekwoord gezocht dat min of meer equivalent is.)
Voorhoeve, Jan 1973. ‘Vóór de letters’. Tirade 17: 410-418.
Voorhoeve, Jan & Ursy M. Lichtveld 1975. Creole Drum, an anthology of
Creole literature in Surinam. New Haven: Yale University Press (herdruk 1969).
(Bloemlezing met ruime aandacht voor de verschillende genres volksliederen
en -verhalen. Teksten in het Sranan met vertalingen in het Engels door Vernie
February).

3.4 Orale traditie van de Bosnegers
Herskovits, Melville J & Frances S. Herskovits 1934. Rebel Destiny. Among
the Bush Negroes of Dutch Guiana. New York: McGraw-Hill. (Foto mechanische
herdruk Amsterdam: Emmering, z.j.)
(Schetsen van het leven van het Saramakaanse volk, gebaseerd op veldwerk in
1928 en '29. Bevat onder meer Anansitori, liederen, beide alleen in Engelse
vertaling, en de beschrijving van een krutu).
Jozefzoon, O.J.R. 1959. De Saramaccaanse wereld. Paramaribo: Varekamp.
Pakosie, André 1972. De dood van Boni. Paramaribo.
Pakosie, André 1976. Het onstaan van de Bosnegerstam, Lo, Bee, Mamapikin
of Wosudendu. Paramaribo: Volksboekwinkel.
Price, Richard 1975. Saramaka social structure. Analysis of a maroon society
in Surinam. Puerto Rico: University of Puerto Rico (Caribbean Monograph
series no. 12).
Price, Richard 1983. First-Time. The historical vision of an Afro-American
people. Baltimore etc.: Johns Hopkins University Press.
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(De orale geschiedenis van de Saramakaners, zoals door Saramaka
geschiedkundigen aan Price toevertrouwd).
Price, Sally 1978. Co-wives and Calabashes. Ann Arbor: University of Michigan
Press.
(Bevat een hoofdstuk over de liedcultuur van de Saramakaners, in het bijzonder
het aandeel van de vrouwen darin).
Price, Sally & Richard Price 1980. Afro-American Arts of the Surinam Rain
Forest. Berkeley etc.: University of California Press.
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3.5 De Hindostaanse orale traditie
Adhin, J.H. 1984. ‘Birha, een belangrijke expressievorm van Surinaamse
volkspoëzie.’ Bhasa 1/4: 14-78.
Arya, U. 1968. Ritual songs and folksongs of the Hindus of Surinam. Leiden:
E.J. Brill (Orientalia Rheno-Traiectina IX). (tekst + vertaling, met inleiding).
Kishna, S. (red.) 1985. Prins Alwin en de twee leeuwewelpjes en andere verhalen.
Paramaribo: Stichting Wetenschappelijke Informatie en Ministerie van
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.
(Tekst + vertaling, met inleiding.)
Kishna, S. (red.) 1986. De fluitspeler. Paramaribo.
(Tekst + vertaling, met inleiding.)
Loor, A.H. 1973. Jairam vertelt... Paramaribo.
Mahabier, B. 1984. ‘Biraha's. Sarnami literatuur, de orale traditie’. Aisa
Samachar 10/6: 12-15.
Marhé, R.M. (red.) 1980. ‘Nati aur nai ke khissa - een Sarnami volksverhaal’.
Aisa Samachar 6/3: 15.
Marhé, R.M. (red.) 1981. ‘Notaris chori kare, alla paisa foefoeroe kare’. Aisa
Samachar 7/2: 15-17.
Marhé, R.M. 1982. ‘Vijf Sarnami spreekwoorden toegelicht’. OSO 1/1: 98.
Raghoebier, R. 1987. Sanskriti ke baten. Paramaribo.
(Bevat: ‘De geschiedenis van het Hindostaans toneel’, p. 71-93 en ‘Ramlila’:
97-116.)
Bujhauni (raadsels): Bhasa 3/4 (1986): 36; 4/2 (1987): 31.
(Tekst met vertaling.)
Khissa's (verhalen):
‘Acambho ke bacca’. Bhasa 2/4 (1985): 46-48; 3/1 (1986): 42-44.
‘Raja ke larka aur thagin’. Bhasa 3/2 (1986): 26-39; 3/3 (1986): 43-45.
Masla (spreekwoorden): in Bhasa 1/1 (1983): 31; 1/2 (1984): 35; 1/3 (1984):
31; 1/4 (1984): 20; 2/1 (1984): 14; etc. (vaste rubriek).
(tekst, meestal met vertaling in het Nederlands.)
Ramlila: Bhasa 4/1 (1987): 21-29.
(Korte beschrijving van de wijze van opvoering en de inhoud van Ramlila.)

3.6 De Javaanse orale traditie
Pawiroredjo, E. 1988. Javaanse verhalen uit Suriname. Literaire analyse en
interpretatie. Doctoraalscriptie, Rijksuniversiteit Leiden (aanwezig in de
bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde).
Sarmo, Johan 1986/87. ‘Inleiding tot de Wayang in Suriname’ (drie
afleveringen). Bhasa 3/1, 3/3: 27-29, 4/1: 5-9.
Sarmo, J.J. & H.D. Vruggink (samenst. en vert.) 1983. Djoko Miskin/De arme
jongeling. Verteld door Pak Pamin Asmawidjaja. Paramaribo: Ministerie van
Jeugd en Sport, Afdeling Cultuur Studies.
Sarmo, J.J. & H.D. Vruggink (samenst. en vert.) 1983. Dongeng Kancil/Het
verhaal van Kantjil. Verteld door Pak Saleman Siswowitono. Paramaribo,
Ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport, Afdeling Cultuur Studies.
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Sarmo, J.J. & H.D. Vruggink (samenst. en vert.) 1988. Keheng. Verteld door
Pak Kardi Kartowidjojo. Paramaribo, Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen
en Cultuur, Afdeling Cultuur Studies.
Wengen, G.D. van 1975. The cultural inheritance of the Javanese in Surinam.
Leiden: Brill.
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Overzicht van Suriname-collecties III
samenstelling:
Hein Vruggink
Bert Paasman
Dit is de derde aflevering van het bronnenoverzicht voor de Surinamistiek. Deze
aflevering geeft de voorlopige afronding van de beschrijving van de collecties die
zich in Nederland bevinden. In de volgende afleveringen hopen wij de belangrijkste
bronnen buiten Nederland te vermelden, in het bijzonder degene die in Suriname
zelf aanwezig zijn. Bovendien kunnen eventuele aanvullingen op de Nederlandse
collecties alsnog opgenomen worden.
Gebleken is dat niet alle collecties even gedetailleerd beschreven kunnen worden
- en zeker niet op dezelfde schaal! Wij zijn afhankelijk van de mate van uitvoerigheid
van de informatie die wij van de verschillende instellingen ontvangen en zijn slechts
in geringe mate in staat het materiaal aan te vullen of in te dikken. Maar in het
vertrouwen dat de onderzoeker-gebruiker van ons Overzicht zelf de betreffende
instellingen zal consulteren, zetten wij ons over het gevoelde bezwaar heen.
Wij bedanken een ieder die ons (in een tijd van bezuinigingen en personeelstekort)
van informatie voorzien heeft. Wat deze aflevering betreft richten wij een speciaal
woord van dank aan K. van Doorne en Tj. van Tijen van wie de gegevens over de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA) grotendeels afkomstig zijn en aan R. van
Gelder aan wie wij de gegevens over het Gemeentearchief van Amsterdam ontlenen.
Evenals in de vorige afleveringen (OSO-nrs 7/2 en 8/1) geven wij per instellinge
achtereenvolgens:
1. adres (event. gesplitst in bezoek- en postadres) en telefoonnummer;
2. openingstijden;
3. gegevens over de collectie(s).
De volgorde waarin de instellingen zijn opgenomen is willekeurig. Aan het eind
wordt een alfabetisch overzicht (index) van de namen van de instellingen gegeven.
Een voorlopige lijst van bibliografieën en naslagwerken van belang voor de
Surinamistiek vindt men in nr 7/2 (pag. 241-243).
Wij houden ons warm aanbevolen voor suggesties, aanvullingen en correcties.
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77. Stichting Menno van Coehoorn
1. Kaatsheuvel 87, 2517 KA 's-Gravenhage; 070-547227.
2. di t/m vr 10.00-13.00 uur, na telefonische afspraak.
3.1 Boeken, artikelen e.d.
Aanwezig is een klein aantal boeken, artikelen e.d. die betrekking hebben op
de vestingbouw in Suriname.
3.2 Kaarten en afbeeldingen
Er is één kaartje met lijst van verdedigingswerken (opgesteld door Lancker,
1979). Verder enkele afbeeldingen, met name van Fort Zeelandia en Fort Nieuw
Amsterdam.

78. Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet
1. Rapenburg 28/Postbus 11028, 2301 EA Leiden; 071-120748.
2. expositie: di t/m za 10.00-17.00 uur; zo 13.00-17.00 uur.
bibliotheek:
- di t/m vr 10.00-17.00 uur
- 1e zaterdag van de maand 10.00-17.00 uur
- museumspreekuur: elke woensdag 14.00-17.00 uur
3.1 Collectie voorwerpen
Munten:
- munten geslagen voor de Westindische Compagnie, 1794;
- munties van 1, 2 en 4 duit (zgn. papegaaiepenningen) 1674/1679;
- muntjes geslagen te Philadelphia voor Suriname, 1941-1960;
- divers Surinaams geld, 1966-1976.
Papiergeld:
- kaartgeld van de Geoctroyeerde Westindische
Compagnie, begin 19e eeuw;
- muntbiljet van de Algemene Nederlandsche
Maatschappij te Brussel, 1826;
- diverse biljetten uitgegeven door de Westindische Bank,
1629-1844;
- diverse biljetten uitgegeven door de Surinaamse Bank,
1865/1933;
- diverse biljetten uitgegeven door het Ministerie van
Financiën, 1960-1974;
- diverse biljetten uitgegeven door de Centrale Bank van
Suriname, 1963.
Penningen:
Er is een klein aantal penningen dat betrekking heeft op
de Surinaamse geschiedenis. De verzameling penningen
is uitsluitend chronologisch geordend.
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ingang: A. Pick, Standard catalogue of world paper
money, München, 4e editie, dl. 2; C. Scholten, De
munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee
1601-1948, Amsterdam, 1951; C.L. Krause en C.
Mishler, Standard catalogue of world coins, ed. 1989,
IOLA, Wisconsin.

3.2. Bibliotheek
inhoud: enkele publikaties op het gebied van het Surinaamse geldwezen.
ingang: alfabetische en systematische catalogus.
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79. Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika (cedla)
1. Keizersgracht 395-397, 1016 EK Amsterdam; 020-5253242/5253248 (bib.).
2. ma t/m vr 10.00-16.00 uur.
3. Bibliotheek

Surinaams boekenbezit:
omvang: ca. 200 titels.
ingang: CEDLA catalogus op fiche, regiocode 81.

80. Derde Wereld Centrum (dwc)
Afdeling Dokurnentatie
Katholieke Universiteit Nijmegen
1. Thomas van Aquinostraat 1/Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen; 080-513058.
2. ma t/m vr 9.00-16.30 uur.
3. De Afdeling Dokumentatie, die sinds 1974 bestaat, houdt zich niet specifiek
met Suriname bezig. Voor zover sprake is van een ‘Suriname Collectie’ bestaat
deze uit de volgende onderdelen:
3.1 Tijdschriften
Lopende tijdschriften: Spannoe, Palet, Latin American Carribian Report, Latin
American Weekly, ISLA, clipping service van Amerikaanse en Engelse
tijdschriften (Financial Times), Afge sloten tijdschriften: Suriname Informatie
(1978-1985), Suriname Bulletin, Suriname Nieuws (alleen 1975).
3.2 Boeken
Het boekenbezit is ondergebracht bij de Bibliotheek Sociaal-Culturele
Wetenschappen (zie aldaar).
3.3 Krantenkinpselarchief
inhoud: krantenknipsels, brochures, rapporten, scripties, e.d.
ingang: slechts zeer summier ontsloten; hoofdrubrieken: algemeen, politiek,
sociaal, economie, religie, cultuur.

81. Gemeentearchief 's-Gravenhage
1. Loosduinseweg 17, 2571 AA 's-Gravenhage; 070-648904.
2. di t/m za 9.30-16.15 uur.
3. Er zijn geen specifieke collecties met betrekking tot Suriname in de archieven,
bibliotheek en atlas. In een groot aantal archieven bevinden zich echter tal van
gegevens over zaken en personen in relatie tot Suriname die niet als zodanig
gespecificeerd zijn.
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82. Museum Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen ‘Bronbeek’
1. Velperweg 147, 6824 MB Arnhem; 085-641538.
2. dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur.
3.1 Voorwerpen
Een muurvlak van het museum is ingericht met etnografische voorwerpen uit
Suriname. Tevens zijn er enkele diorama's.
3.2 Bibliotheek
Er is een klein aantal boeken over Suriname tot 1974.
3.3 Fotocollectie
Deze collectie wordt momenteel ontsloten. Naar verwachting is hier ook
Surinaams materiaal bij.

83. Bibliotheek van de Technische Universiteit Delft (BTuD)
1. Schuttersveld 2/Postbus 98, 2600 MG Delft; 015-789111.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur, maandag-, dinsdag-, donderdagavond 19.00-21.30
uur, za 10.00-12.00 uur.
N.B. Tegen een extra vergoeding is er een spoedservice: telefonisch
(015-785641/785680) voor 12.00 ingediende aanvragen worden dezelfde dag
nog verstuurd.
3. De collectie is toegespitst op technische literatuur en die literatuur die van belang
is voor de techniek. Een klein deel ligt op het gebied van de sociale en
geesteswetenschappen. Over Suriname is het volgende te vinden:
3.1 Boeken
omvang: ruim 200 titels (direct op Suriname betrekking hebbend).
datering: 13 titels van voor 1900, rest 20-ste eeuws.
onderworpen:
- algemene beschrijvingen
- bosbouw/houtsoorten
- landbouw
- geologie/mijnbouwkunde/delfstoffen
- geschiedenis/sociaal-culturele aspecten
- reisbeschrijvingen
3.2 Tijdschriften
In het tijdschriftenbezit is nogal wat over Suriname te vinden. In het bijzonder
dient vermeld de ‘Ingenieur’, waarin ir. Lely regelmatig publiceerde.

84. Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit Limburg
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1. Bonnefantenstraat 2/Postbus 616, 6200 MD Maastricht; 043-887404.
2. 2. ma, wo, do 9.00-18.00 uur; di 9.00-21.00 uur; vr 9.00-17.00 uur; za
10.00-14.00 uur; raadpleging na telefonische afspraak.
N.B. De openingstijden wijzigen per academisch jaar.
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3. Aanwezig is een klein aantal oudere en nieuwere boeken over Suriname.
herkomst: de oudere werken maken deel uit van de zogeheten collectie
Mariendaal, die in 1976 door de U.B. is aangekocht. Mariendaal was een
noviciaat van de Jezuïeten.
omvang: ca. 30 boeken.
inhoud: onder de oudere werken bevinden zich o.a.: Hartsinck (1770), Stedman
(1799-1800), De Laet (1644).
ingang: via een alfabetische hoofdwoordencatalogus.

85. Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’
1. Leuvehaven 1, 3011 EA Rotterdam; 010-4132680.
2. di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 11.00-17.00 uur.
3.1 Schilderijen, litho's e.d.
- gezicht op de Oranjestraat, Paramaribo; potloodtekening;
- Paramaribo, Surinamerivier en Gouverneurshuis; schilderij op
paneel;
- Paramaribo, schilderij door G. van Emmerik;
- gezicht op Paramaribo; aquatint door F.C. Dietrich, 1817;
- aantal gezichten op en in de stad, uit de serie ‘Gezigten uit Neerland's
West-Indië’, litho's door J.E. Heemskerk van Beest naar G.W.C.
Voorduin;
- gezicht op Paramaribo of Nieuw Middelburg, gravure bij Bernardus
Mourik;
- gezicht op de stad Paramaribo, aquarel door P.A. van Rees;
- gezicht op Paramaribo, aquatint door F.C. Dietrich, bij E. Maaskamp,
1817.
3.2 Manuscripten
Journalen van verschillende schepen, waaronder ‘Het Vergenoegen’ (1793-1795,
105 vel folio), ‘Vrouwe Johanna Catharina’ (1756, 12 vel folio), ‘Brandenbuerg’
(1729, 147 vel folio), ‘Christina & Alletta’ (1748/1755), ‘Suriname’ (1759-1761,
15 vel folio), allen varende op Suriname.
3.3 Kaarten
- diverse oude kaarten van de kust van Guyana in het algemeen en
Suriname in het bijzonder, o.a. van/bij J.C. Heneman, Laurie &
Whittle, A. Lavaux, H. de Leth, Mabe, W. Mogge, Reimer & Josua
Ottens, J. Robijn e.a.
- Het Plan van Paramaribo, door Mattheus Sager.
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86. Bibliotheek en Archief van het Groot Oosten der Nederlanden
(Vrijmetselaren)
1. Fluwelen Burgwal 22, 2511 CJ 's-Gravenhage; 070-461676.
2. ma t/m vr 10.00-16.00 uur.
3. Boeken, brochures, ledenlijsten en archiefstukken (voornamelijk correspondentie)
vanaf 1761. In dat jaar werd de eerste Surinaamse vrijmetselaarsloge, Concordia,
gesticht, tevens de oudste loge van geheel Zuid-Amerika. Ter gelegenheid van
het 225-jarig bestaan werd in 1986 een gedenkpenning geslagen. In totaal zijn
er een 11-tal loges
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geweest, waarvan sommige slechts een kort bestaan beschoren was. De bekendste
zijn: Concordia, L'Union (die Joods was), La Zélée en De Standvastigheid.
literatuur: artikel door B. Croiset van Uchelen in de Encyclopedie van Suriname.

87. Gemeente-Archief Harderwijk
1. Havendam 56, 3841 AA Harderwijk; 03410-11208.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur.
3. Archieven en collecties van de Wesenhagen-Stichting. Betreft leden van de
familie Wesenhagen en Palthe Wesenhagen, van wie sommigen in Suriname
woonden en werkten gedurende het eind van de 18e en de 19e eeuw. De collectie
bevat genealogieën en autografen, prentbriefkaarten, foto's, tekeningen en
kaarten, kranten en krantenknipsels. Voorts is er een bibliotheek waarin zich
werken betreffende Suriname bevinden en Surinaamse almanakken (vnl. 19e
en begin-20e eeuw).
ingang: getypte inventaris en catalogus door J. van Hell.

88. Vakgroep Oosterse Talen en Culturen, R.U. Utrecht
1. Drift 15, 3512 BR Utrecht; 030-392123.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur.
3. Rituele en volksliederen van Hindostanen.
Collectie bestaande uit 11 geluidsbanden. Opnames gemaakt door Usharbudh
Arya op verschillende plaatsen in Suriname, tussen 1962 en 1967. Vnl.
Noordindiase talen. Geen inventaris aanwezig. Een deel van het materiaal is
uitgegeven en becommentarieerd in: Usharbudh Arya, Ritual Songs and
Folksongs of the Hindus of Surinam. Leiden 1968 (Orientalia Rheno-Traiectina,
IX).

89. Rijksprentenkabinet
1. Jan Luykenstraat 1a, 1007 DD Amsterdam; 020-732121.
2. ma t/m vr 10.00-17.00 uur.
3. Interessant illustratiemateriaal op het gebied van de topografie. Tekeningen en
prenten van (plaatsen in) Suriname, opgeborgen in Collectie Topografie.
ingang: fiches onder trefwoord Topografie Suriname, en op naam van
kunstenaars. Te raadplegen in de studiezaal.
literatuur: Gids voor het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam (tot
ca. 1936, rest staat op fiches).
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90. Amsterdams Historisch Museum
1. Kalverstraat 92/postadres: Nieuwezijds Voorburgwal 359, 1012 RM Amsterdam;
020-5231822.
2. dagelijks 11.00-17.00 uur; bibliotheek di t/m vr 13.00-17.00 uur.
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3.1 Prentenkabinet
- Paskaart van de rivieren Commewijne, Suriname, Saramaca en
Courantijn, vertonende etc., ca. 1680; kopergravure van Gerard van
Keulen.
- Algemene kaart van de colonie of provintie van Suriname etc., ca.
1750; kopergravure naar A. de Lavaux.
- Landkaart van de volksplantingen Suriname en Berbice en plan van
de stad Paramaribo, ca. 1760; door Isaac Tirion.
3.2 Schilderijencollectie
Een der plantages van Jonas Witsen (1667-1715) aan de Surinamerivier, ca.
1707; olieverf door Dirck Valkenburg.
3.3 Voorwerpen
Kelkglas met het wapen van de Sociëteit van Suriname en monogram van twee
dooreengeslingerde letters E, geslepen glas, 18e eeuw.

91. Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs)
1. Prinses Beatrixlaan 428/Postbus 959, 2270 AZ Voorburg; 070-694341.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur (bibliotheek), 9.00-16.00 uur (magazijn).
3. Er zijn diverse statistische uitgaven met betrekking tot Suriname, met name
uitgaven van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Ze beslaan
uiteenlopende terreinen zoals (alfabetisch geordend):

Algemeen
- A statistic survey of Surinam, 1975
- Jaarcijfers voor Suriname, 1956-1965
- Statistisch jaarboek van Suriname, 1986
- Suriname in cijfers, 1954- Suriname in vogelvlucht, 1977-1982
- Surinaams verslag, 1932-1950

Demografie
- Bevolking van Suriname, 1959-1962
- Doodsoorzaken, 1958-1966
- Volkstelling Suriname, 1950, 1964, 1971

Economie/handel
- Bedrijfs- en beroepstelling Suriname 1961/1973/1974
- Bouwaktiviteiten in Paramaribo en omgeving, 1962-1982 (niet alle jaren)
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- Ekonomische kwartaalstatistieken: ontwikkeling van de omzetten, loonsom per
werknemer en de werkgelegenheid, 1972-1984
- Handelsstatistiek, 1927-1952; staat houdende overzicht van de in- en uitvoer
van goederen
- Jaarstatistiek van de in- en uitvoer per goederensoort en per land, 1962
- Kwartaalstatistiek van de in- en uitvoer per goederensoort en per land, 1968-1977
- Nationale rekeningen van Suriname, 1972-1979
- Prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie, 1970-1976/1978-1979

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde en Geschiedenis. Jaargang 8

203
- Statistiek van de industriële produktie, 1965-1979
- Statistiek van de produktie, 1977/81

(Jaar)verslagen van instellingen
- Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken te Paramaribo, 1921-1937
(niet alle jaren)
- Jaarverslag van den Openbaren gezondheidsdienst, 1930-1937 (niet alle jaren)
- Orgaan der Economische Stichting West-Indië-Nederland (ESWIN), 1946-1956
- Statistische berichten van het Algemeen Bureau voor Statistiek Suriname,
1956-1971
- Verslag Centrale Bank van Suriname, 1957-1981
- Verslag Surinaamsche Bank, 1890-1956

Landbouw/visserij
- Landbouwtelling Suriname, 1953/1954, 1959, 1969
- L.V.V. in 1959-1968, samengesteld door H. del Prado; speciaal nummer van
De Surinaamse Landbouw

Onderwijs
- Statistiek van het onderwijs, 1957-1963

Transport
- Jaarstatistiek reizigersverkeer, scheepvaart, motorrijtuigen, 1978-1986
- Statistiek der motorrijtuigen, 1954-1978
- Statistiek van het reizigersverkeer, jaarcijfers 1971-1977
- Statistiek van de scheepvaart, jaarcijfers 1971-1976

N.B. In sommige gevallen zijn niet alle jaren aanwezig.
ingang: alfabetische hoofdwoordencatalogus, systematische catalogus, geografische
catalogus buitenland (publicaties van na 1975).

92. Bibliotheek Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en
de Nederlandse Antillen
1. Plantage Middenlaan 45/Postbus 20125, 1000 HC Amsterdam;
020-5255926/5256614.
2. thans gesloten; na heropening medio april 1990 bezoek (na afspraak) van di t/m
vr 10.00-16.00 uur.
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3. De Bibliotheek bevat literatuur op het gebied van de natuurwetenschappen, met
name met betrekking tot de neotropen (Amerikaanse tropen). Wat betreft
Suriname wordt ook alle niet-natuurwetenschappelijke literatuur opgenomen
waarop de hand kan worden gelegd.
De collectie is thans in bruikleen bij de Universiteit van Amsterdam. Het is de
bedoeling dat ze binnen enkele jaren wordt overgedragen. Naar verwachting
zal de collectie dan beter geordend en op efficiëntere wijze ontsloten kunnen
worden.
De collectie Surinamica omvat:
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3.1 Boeken, tijdschriften e.d.
herkomst: verkregen in ruil voor publicaties van de Natuurwetenschappelijke
Studiekring.
datering: sedert 1945.
omvang: ca. 8 meter boeken en 12 meter tijdschriften.
ingang: alleen de tijdschriften staan op kaart.
belang: waarschijnlijk de grootste collectie natuurwetenschappelijke literatuur
over het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika in Nederland. Er is tevens een
grote collectie overdrukken.
3.2. Archiefmateriaal
3.2.1 Archief Geijskes, D.C. (1907-1985)
inhoud: stukken betreffende natuurwetenschappelijke expeditie in 1948.
omvang: 2,5 meter.
3.2.2 Archief Treub Maatschappij (Maatschappij voor Wetenschappelijk Onderzoek
in de Tropen)
datering en omvang: vanaf 1890; ca. 4 meter.
3.2.3 Archief Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse
Antillen
datering en omvang: vanaf 1945; 7 meter.
inhoud: een niet onbelangrijk onderdeel is het Brokopondo(stuwmeer)-archief.

93. Nationaal Natuurhistorisch Museum
1. postadres: Postbus 9517, 2300 RA Leiden; 071-143844.
bezoekersadressen: (o.a.) Raamsteeg 2, Garenmarkt 1B en Hooglandse
Kerkgracht 17 (op het laatste adres is tevens het tentoonstellingsgebouw).
2. ma t/m vr 8.00-17.00 uur; tentoonstelling: ma t/m vr 10.00-17.00 uur, zo
14.00-17.00 uur.
3. Het Museum is een wetenschappelijke instelling. De vaste tentoonstelling omvat
alleen de geologie. Er zijn 23 afdelingen, elk met een eigen conservator.
3.1 Zoölogische collectie
Het Surinaams zoölogische materiaal, toebehorend aan het voormalige
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, is over verschillende afdelingen
verspreid. De conservatoren die de laatste jaren het meest bij onderzoek van de
fauna van Suriname betrokken waren, zijn dr. M.S. Hoogmoed (amfibieën en
reptielen) en dr. G. Mees (vogels en bepaalde vissen). Veel materiaal is afkomstig
van de bekende bioloog en etnoloog dr. D.C. Geijskes, die vele jaren aan het
museum verbonden is geweest.
inhoud: het materiaal is zeer divers en omvat vogels, zoogdieren, amfibieën,
vlinders, reptielen, vissen, weekdieren, kreeftachtigen, insecten.
datering en herkomst: het grootste deel van de collectie is van recente datum
en tijdens expedities van museum-medewerkers bijeengebracht. Een klein deel
is zeer oud en dateert van voor de oprichting van het museum in 1820. Onder
de vlinders bijvoorbeeld bevindt zich materiaal waarover reeds in 1775
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door E.H. Jonkers.
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3.2

3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.2.4

omvang: moeilijk te schatten omdat het materiaal niet op gebied maar op
diergroep is opgeborgen.
belang: het museum bezit zonder twijfel de grootste collectie zoölogisch
materiaal uit Suriname.
ingang: een deel van het matenaal is via kaartsysteem (met als ingang de
soortnaam) toegankelijk.
Naast dit zoölogische materiaal is er ook literatuur die hier betrekking op heeft,
bestaande uit algemene boeken, expeditieverslagen e.d. (totaal ± 1,70 meter).
Vermeldenswaard is het boek van J.C. Sepp (1829-1852) over Surinaamse
vlinders en het bekende boek van Merian (1719). Er is verspreid in tijdschriften
en boeken ook het eeri en ander over de fauna van Suriname te vinden, maar
de omvang hiervan is moeilijk te schatten omdat er geen kaartsysteem van wordt
bijgehouden. Daarnaast is er een beperkte collectie kaarten, veelal voor
expeditiegebruik en voor het grootste deel afkomstig van het Centraal Bureau
voor Luchtkartering (C.B.L.).
Geologische collectie
inhoud: Dit materiaal, dat afkomstig is van het voormalige Rijksmuseum van
Geologie en Mineralogie, bestaat met name uit gesteentemonsters en
fossielmateriaal. Het is in diverse collecties te vinden, waarvan de voornaamste
hieronder worden genoemd.
ingang: De collecties zijn (voor een groot gedeelte) toegankelijk door middel
van met een computer vervaardigde catalogi, waarbij naast de uitvoerige catalogi
op nummer ook beknopte catalogie op onderwerp (bijv. gesteentenaam,
vindplaats, geologische ouderdom) mogelijk zijn.
belang van de collectie: De gesteentemonsters zijn ten dele om hun economisch
belang (goud, bauxiet) verzameld, waarbij het wel om wetenschappelijke studies
(proefschriften: Brinck, 1955; Van Kersen, 1955; IJzerman, 1931) ging. Het
fossielmateriaal werd veelal verzameld om lagen te dateren en is nog steeds van
wetenschappelijk belang. Het oudere materiaal is ook uit historisch oogpunt
(eerste geologische onderzoek van Suriname) interessant.
literatuur over de instelling: ‘Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie
1878-1978’, Scripta Geologica, 48: 1-96.
Billiton
inhoud en omvang: gesteentemonsters, 40 stuks.
Brinck, J.W.
datering, inhoud en omvang: 1950-1954, gesteentemonsters, 55 stuks.
literatuur: J.W. Brinck, ‘Goudafzettingen in Suriname’, Leidse Geologische
Mededelingen, 21, 1955: 1-246.
Coppename expeditie (L.A. Bakhuis)
datering, inhoud en omvang: 1901; gesteentemonsters, 80 stuks.
literatuur: W. Bergt, ‘Zur Geologie des Coppename- und Nickerie-Tales in
Surinam’, Sammlungen Geologischen Reichsmuseums Leiden, II, II, 1902:
93-168.
Kersen, J.F. van
datering, inhoud en omvang: 1951/1952; gesteentemonsters, 50 stuks.
literatuur: J.F. van Kersen, ‘Bauxite deposits in Suriname and Demerara’
Leidse Geologische Mededelingen, 21, 1955: 248-372.
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3.2.5 Martin, K.
datering, inhoud en omvang: 1884/1885; gesteenten en fossielen; 120 stuks.
literatuur: K. Martin, ‘Bericht über eine Reise nach Niederlandisch West-Indien
und daruf gegründete Studien’, II Geologie, Leiden 1888; 1-238; K. Martin,
‘Aantekeningen bij eene geognostische overzichtskaart van Suriname’, Tijdschrift
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, ser. II, 5, 1888:
444-453.
3.2.6 Voltz, F.
datering, inhoud en omvang: 1853-1855; gesteenten en fossielen; 650 stuks.
literatuur: M.M. Schepman, ‘Bijdrage tot de kennis der Molluskenfauna van
de schelpritsen van Suriname, naar de door den heer Voltz gemaakte vezameling
bewerkt’, Sammlungen Geol. Reichsmuseums Leiden, II, I, 1887: 150-168.

Daarnaast is er nog materiaal geschonken door R. Lagaaij (130 stuks bryozoën) en
C.O. van Regieren Altena (mollusken), dat door hen bewerkt was maar niet verzameld.
In de bibliotheek kan men naast de hierboven genoemde literatuur die direct op de
collecties betrekking heeft, ook veel andere boeken en tijdschriftartikelen op
geologisch terrein vinden. Bovendien zijn er (geologische) kaarten.

94. Universiteitsbibliotheek Amsterdam
1. Singel 425, 1012 WP Amsterdam; 020-5259111.
2. ma t/m vr 9.30-17.00 uur.
3. De UB bezit zelf meer dan 2000, en samen met de instituutsbibliotheken meer
dan 3500 boeken en tijdschriften op het gebied van de Surinamistiek;
aardrijkskunde, land- en volkenkunde, biologie, rechten, sociaal-economische
geschiedenis, slavernij en emancipatie, taal- en letterkunde, zending, politiek
etc.
Er zijn ongeveer 200 tijdschriften.
Bij het uitleenbureau zijn gidsjes voor bezoekers verkrijgbaar.
ingang: alfabetische en systematische catalogi (deels geautomatiseerd: de Online
Publieks Catalogus, deels op fiches). De Online-catalogus bevat: alle werken
in de UB opgenomen na 1981; alle werken op de instituutsbibliotheken
opgenomen na 1978; een groeiend aantal werken opgenomen vóór
bovengenoemde jaren; bijna alle periodiek verschijnende publikaties als
tijdschriften en kranten, alsmede genummerde reeksen en seriewerken. Voor
het overige raadplege men de oude fichescatalogi.
Raadpleging van zowel het oude als het nieuwe systeem is dus altijd aan te
raden.
In de Online-catalogus kan men zoeken op de auteursnaam, op het eerste woord
van de titel (behalve lidwoorden), of op Nederlandse, Duitse en Engelse
trefwoorden (persoon of onderwerp). Men kan verder zoeken op de naam van
een organisatie of instelling die publikaties verzorgt, op een combinatie van
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In het Bibliografisch Informatiecentrum staat de oude Systematische catalogus (op
fiches) die in 1978 afgesloten werd. Op deze afdeling bevinden zich bibliografieën
en andere naslagwerken betr. Suriname (numeriek geplaatst volgens Dewey-code:
370, 427, 808.80, 988, 988.30) en een belangrijke ‘voorlopige inventaris van het
Surinamica-bezit van de UB en van de instituutsbibliotheken’ door K. van Doorne
en Tj. van Tijen (ruim 2000 titels).
Bij de volgende instituten zijn collecties van enige omvang te vinden:
113 Inst. voor Neerlandistiek, Spuistraat 134
131 Inst. voor Muziekwetenschap, Spuistraat 134
138 Historisch Seminarium, Spuistraat 134
174 Centrum Studie en Documentatie Latijns Amerika (CEDLA), Keizersgracht
395-397
176 Antropologisch Sociologisch Centrum, Oudezijds Achterburgwal 185
177 Inst. voor de Wetenschap der Politiek, Oudezijds Achterburgwal 237
184 Juridisch Instituut, Oudemanhuis Poort 4
242 Artis Bibliotheek, Plantage Middenlaan 45A
251 Fysische Geografie en Bodemkunde, Dapperstraat 115
310 Bibliotheek Economie en Econometrie, Jodenbreestraat 23 (4e verd.)
3.1 Afdeling Zeldzame en Kostbare Werken (ZKW) (tel. 020-5252473)
De 16e- t/m 18e-eeuwse werken (zoals die van Raleigh, Warren, Van Berkel,
Herlein, Mauricius, Pistorius, Fermin, Hartsinck, Banckroft, Stedman, Roos
e.a.) zijn op deze afdeling te raadplegen.
Op ZKW bevinden zich ook microfiches van de pamfletten in de Koninklijke
Bibliotheek Den Haag tot 1740.
3.2 Afdeling Handschriften (tel. 020-5252284)
Drie verhandelingen in handschrift door J.J. Halfhide:
a. Iets over de Yaws, framboesia americana, en
Volksbehandelingsmethoden. Paramaribo 1833, 64 pg.
b. Over de behandeling van vergiftigde slangenbeten met het oog op
de negerinentingen. Paramaribo 1833, 1 dl.
c. Wetten en bepalingen betreffende Uitoefening der geneeskundige
Wetenschappen in de kolonie Suriname. Suriname 1833, 1 dl.

In de handboekerij van de Afdeling Handschriften zijn enkele publikaties opgenomen
die niet allemaal te vinden zijn in de alfabetische catalogus van de UB. Ze gaan over
het Afaka-schrift in Suriname; er zijn overdrukken van tijdschriftartikelen door
Dubelaar en Gonggrijp.
3.3 Kaartenverzameling (tel. 020-5252354; openingstijden ma-do 10.00-17.00 uur)
Grootste Nederlandse kaartencollectie, met veel historisch materiaal. Afkomstig
uit aankopen, legaten en bruikleen (Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap; collectie
Muller; collectie Vaandrager).
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Zowel gedrukte als handschriftelijke kaarten van Suriname, de Guyana's en
West-Indië. De oudste afzonderlijke overzichtskaart van Guyana, uitgegeven
door Joducus Hondius, dateert van 1599.
ingang: op de collecties van de UB, het KNAG en Vaandrager bestaat een
geannoteerde fichescatalogus; op de collectie Muller bestaat een aparte catalogus.
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Naslagwerken, bibliografieën en facsimilewerken zijn op de Kaartenzaal
aanwezig, waaronder C. Koeman: Bibliography of printed maps of Suriname
1671-1971. Amsterdam 1973; en C. Koeman: Schakels met het verleden. De
geschiedenis van de kartografie van Suriname, 1500-1971.
Amsterdam 1973.
De collectie is als volgt in te delen:
3.3.1 Suriname algemeen: topografische kaartwerken (5 stuks) en overzichtskaarten
(53 stuks).
datering: 1688-heden en z.j.
3.3.3 Grotere delen van Suriname: kusten, savannen, rivieren met plantages (22 Stuks).
datering: 1716-heden en z.j.
3.3.3 Stadsplattegronden Paramaribo (23 stuks).
datering: 1726-heden en z.j.
3.3.4 Thematische kaarten; natuurkunde, geologie, grensgeschillen, zending, plantages,
wegenaanleg, goudwinning, defensie (17 stuks).
datering: 1724-heden en z.j.
3.4 Documentatie Sociale Bewegingen (tel. 020-5252339/5252407; openingstijden:
wo en do 14.00-17.00 uur)
N.B. Deze Documentatie zal mogelijk in de nabije toekomst overgebracht
worden naar het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis, Kabelweg
51, 1014 BA Amsterdam (Overzicht van Suriname-collecties no. 31).

De documentatie bevat boeken, brochures, rapporten, pamfletten, affiches, buttons,
kranten, tijdschriften, scripties, dia's, foto's en geluidsdragers: uit en over Suriname.
Ook materiaal over Surinamers in Nederland (de Bijlmer). Accenten op de
februari-revolutie (1980), de bauxietwinning en aluminiumindustrie, de talenstudie.
Moderne dichtbundels die in geringe oplage verschenen zijn, kinderboeken en
fotoromans. Merendeels zeldzaam, zelfs obscuur materiaal. Opgeborgen in
dossiermappen.
Niet al het materiaal is vrijelijk toegankelijk,
ingang: inventaris op het materiaal betreffende indianen.
Affiches:
Een honderdtal affiches in Suriname en Nederland uitgegeven uit de periode 1969
tot heden. Van de Surinaamse affiches zijn die van kort voor, tijdens en na de
staatsgreep van 25 februari 1980 vermeldenswaard: ‘Fri den tri brada now’, ‘Eis
uitlevering van Kasantaroeno’, of een revolutionair pastiche van het Surinaamse
wapen en een handgeschilderd plakaat meegedragen in een demonstratie in
Paramaribo: ‘De Koning is een prater/Chin-a-Sen val niet in zijn krater’.
De Nederlandse affiches over Suriname zijn vooral uit het begin van de zeventiger
jaren en betreffen de onafhankelijkheid.
Brochures:
Een tachtigtal brochures (niet opgenomen in de Online-catalogus). Enkele
voorbeelden: een map ‘Uitbuiting van Suriname’, samengesteld door het
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‘Aluminium-Comité’ in 1970, een vouwblad over de ‘ellendige omstandigheden’
van de kleine rijstboeren door het Suriname-Kommietee-Delft in 1971, en een map
met beeldend materiaal over ‘de grote
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uitverkoop van Surinaamse bodemschatten’ gemaakt door het Suriname Comité in
samenwerking met de Kritische Leraren Amsterdam uit 1973.
Geluidsbanden:
Enkele opnamen uit voorjaar 1980 van anti-Nederlandse demonstraties in Paramaribo,
en van een indiaanse conferentie over de in te nemen houding ten opzichte van de
‘25 februari revolutie’. Interviews gemaakt in Washabo over de leefomstandigheden
van de indianen en de gevolgen van het ontwikkelingsproject West Suriname voor
hen. Verder opnamen van de in Nederland optredende Caraïbische indianengroep
Yamore, gemaakt door de etnomusicologische groep ‘Soundreporter’
(Amsterdam/Milaan). Bij deze opnamen hoort een diaserie met details van kleding
en muziekinstrumenten.
Grammofoonplaten:
Een dertigtal grammofoonplaten met o.a. conferences, toneelstukken, liederen
betreffende de onafhankelijkheid en de februari-revolutie, een plaat n.a.v. de
lerarenstaking in 1973, een redevoering over de toekomst van Suriname door Pengel.
Pamfletten:
Zowel in Suriname als Nederland uitgegeven, vooral rond de
onafhankelijkheidsbeweging, de februari-revolutie (1980), de december-executies
(1982). Uit 1969 dateert het ‘Communiqué’ van de Surinaamse Organisatie van
Studenten (SOS) uit Leiden over ‘het optreden van Nederlandse mariniers tegen het
Antilliaanse volk’. Dit is het vroegste moderne pamflet uit de verzameling. Er zijn
verder bijvoorbeeld pamfletten over de suikerplantage Mariënburg, de dichter Dobru,
de onderwijsstaking, Bruynzeel, ontwikkelingshulp, de Tucayana Amazones (sic!).
3.4.1 Collectie Hans Derks: rapporten en publikaties van de CONS en van de Stichting
Planbureau Suriname uit de jaren 1978-1981. Deel van het Kersten-archief (over
in Suriname geïnterneerde Duitsers).
Derks was van 1979-1981 werkzaam bij de Stichting Planbureau Suriname. Na
de staatsgreep van februari 1980 werden stapels archiefmateriaal uit de kelders
van het Planbureau op de binnenplaats van het gebouw aan de Dr. Sophie
Redmonstraat in brand gestoken. Derks wist een deel van het materiaal te redden.
Vooral rapporten in verband met onwikkelingsprojecten 1950-1980, statistisch
materiaal e.d. Het betreft o.a. het Bureau Landelijke Opdouw (BLO), Imeconsult
(Maastricht) en het Nederlands Economisch Instituut (NEI), Rotterdam. Ook
een deel van zijn persoonlijke verzameling Surinamica heeft Derks aan de UB
overgedragen.
ingang: gedetailleerde inventaris.
3.4.2 Publikaties van het Summer Institute of Linguistics (West Indian Mission).
Eerste uitgaafjes in het Trio, Arawaks en Djuka (gestencild). Verder
woordenboeken, grammatica's, spellingsboekjes e.d. betreffende Sranan,
Sarnami, Surinaams Javaans, Djuka, Saramakkaans, Arawaks, Trio, Caraib,
Wajang, Akurio.
3.4.3 Archief van het Vierde Russell tribunaal
Volledig archief van dit internationale tribunaal over de rechten van de indianen,
in november 1980 te Rotterdam gehouden. Eén van de
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3.4.4

3.5

3.5.1

3.5.2
3.5.3
3.6

‘cases’ was die van de grondrechten van de Surinaamse indianen, die echter
niet op de rechtzitting verschenen i.v.m. de binnenlandse situatie van dat
moment. Het archief is in zijn geheel op microfiche uitgegeven door Inter
Documentation Company te Leiden. Er is een gedetailleerde inventaris.
Collectie Hans Hamers
Verzameling documenten rond een filmproject over heroïnegebruik en de
Zeedijk. Interviews met en fotomateriaal over Surinaamse junkies.
Bibliotheca Rosenthaliana (tel. 020-5252366; openingstijden: ma t/m do
9.30-17.00 uur, vr 9.30-13.00 uur; gesloten op Joodse feestdagen)
Gespecialiseerd in Joodse geschiedenis.
Collectie Ph. A. Samson (1902-1966)
20 mappen met allerlei documenten betreffende de Joden in Suriname.
N.B. Een ander deel van deze collectie bevindt zich in het Kon. Inst.-voor de
Tropen te Amsterdam (Overzicht Suriname-Collecties no. 43).
Bevat artikelen, teksten, radiopraatjes, correspondentie over het leven van de
Joden in Suriname. Vermeldenswaard is verder Teroengo, maandblad ten
behoeve van de leden der Israelitische Gemeente in Suriname, dat onder leiding
van Samson stond en tussen 1939 en 1964 in Paramaribo uitkwam. Met
handgeschreven index.
datering en omvang: begin 19e eeuw tot 1960, maar voornamelijk 20eeeuws;
ca. 1 meter.
ingang: niet geïnventariseerd, wel op rubrieken geordend.
Foto's: enkele foto's van Joden Savanne en van het interieur van de Hoogduitse
synagoge in Paramaribo.
Manuscript J.J. Rudelsom: ‘Poem for the installation of Jan Gerhard Wichers
as governor of Surinam’ (1785), in het Nederlands, met Hebreeuwse citaten.
Bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels (ma t/m do 9.30-13.00 uur; tel. 020-5252056)
Collectie op het gebied van boek- en bibliotheekwezen, met naslagwerken over
drukkers, uitgevers en boekhandelaren.
Documentatiemapjes over Kersten & Co., Radhakishun en Co., Select, Varekamp
en Co. Zie verder gegevens in het Adresboek voor de boekhandel.

95. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam
1. Amsteldijk 67, 1074 HZ Amsterdam; 020-646916.
2. ma t/m vr 8.45-16.45 uur; za 9.00-12.15 uur.
3. Uitgebreide collectie Surinamica, zowel uit overheids- als uit particuliere
archieven.
ingang: R. van Gelder, Gids voor de in Amsterdam aanwezige bronnen voor
de geschiedenis van Suriname. 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1985.
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Het volgende overzicht is aan Van Gelders Gids ontleend.
Inventaris- en portefeuillenummers vindt men aldaar.
3.1 Burgemeestersarchief
- Notulen van het Comitté tot de zaken der West-Indische koloniën,
1 nov. 1795 - 31 dec. 1796. Afschriften. 3 dln.
- Minuutnotulen van het Comitté tot de zaken der West-Indische
koloniën, 1795-1800. Afschriften. 6 dln.
- Minuutnotulen van de Raad der Amerikaanse koloniën en
bezittingen, 1801. Afschriften. 1 dl.
- Gedrukte stukken betr. de WIC (octrooien, orders, reglementen,
concept-plakkaten der Staten-Generaal), 1621-1687.
- Memoires, remonstranties en missieven van bewindhebbers der
WIC aan de Staten-Generaal, de Staten van Holland, etc., 1634-1758.
- Gedrukte stukken betr. de Sociëteit van Suriname, 1713.
- Octrooi voor de Geoctrooieerde Surinaamse Mineraal Compagnie,
1743.
- Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal en de Staten van
Holland betr. de handel op West-Indië, 1672-1789.
- Stukken betr. de WIC, 1636-1758.
- Stukken betr. de opheffing van de WIC, 1791.
- Onderrichtinge van wegen de bevolckinge ende bebouwinge van de
Nederland Americaense Pla(n)tagien, z.p., z.j.
- Rekesten van inwoners van Suriname aan burgemeesters en stukken
betr. het wegen van in Amsterdam uit Suriname ingevoerde
produkten, 1753-1763.
- Stukken betr. pogingen tot herstel van de WIC, 1667-1675.
- Verdrag van overgave van Suriname door de Engelsen aan Abraham
Crynssen, 6 mrt. 1667 (vertaling uit het Engels).
- Stukken betr. de teruggave van Suriname door de Engelsen aan de
Staten van Zeeland, 1669.
- Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal, de Staten van
Holland en de Vroedschap van Amsterdam betr. Suriname,
1669-1672.
- Brief van J. Bolle aan Gysbert de Wit uit Suriname, 28 apr. 1671.
Gedrukt.
- Diverse stukken betr. Suriname, 1671-1700.
- Accoord tussen de Staten van Zeeland en de WIC over de overname
van Suriname, 6 juni 1682, met de nadere Conventie van 6 jan.
1683.
- Het Octrooi van 1682 volgens welke de WIC Suriname bestuurt.
- Stukken betr. C. van Aerssen van Sommelsdijck en zijn erfgenamen,
1683-1708.
- Voorwaarden waarop de WIC, Amsterdam en C. van Aerssen van
Sommelsdijck eigenaars werden van Suriname, 21 mei 1683.
Afschrift.
- Resoluties van de bewindhebbers van de WIC, 12 okt. 1682.
- Afrekening van de bewindhebbers van de WIC, 1683.
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Rapport van Jan van Scherphuysen, oud-gouverneur van Suriname
over zijn bestuur en de toestand in de kolonie, 11 mei 1697. Gedrukt.
Conventie over het maken en onderhouden van forten, 8 dec. 1733.
Inventaris van de plantage La Liberté, 8 en 9 dec. 1755.
Stukken betr. extra troepen, in 1774 naar Suriname gezonden,
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1774, 1775. Gedrukt.
Stukken betr. een plan van negotiatie of geldverstrekking aan de
kolonie Suriname door de stad Amsterdam, 1778, 1779. 1 1 pak.
(Hierin: Korte verhandeling over de Colonie Suriname, 1778).
Gedrukte stukken betr. het Fonds van Negotiatie door W.G. Deutz
in 1753 opgericht, 7 juli 1779.
Stukken betr. de koop en overname door Amsterdam van 1/3 deel
van Suriname, 1770-1773.
Stukken over de afbetaling aan de familie Van Aerssen van
Sommelsdijck, 1799-1803.
Stukken betr. het behoud van een bepaald aantal blanken in
Suriname, 22 okt. 1765.
Afrekeningen van de stad Amsterdam met Suriname, 1684-1786.
Stukken van gecommitteerden der stad Amsterdam in de directie
van de kolonie Suriname, 1777-1795 (afkomstig van mr. J.E.
Huydecooper van Maersseveen).
Stukken betr. de financiën van de stad Amsterdam met betrekking
tot Suriname, 1658.
Verschillende stukken betr. Suriname, 1684-1801: Stukken over
het bevorderen van de immigratie.
Missiven van en aan de Raden van Politie en Criminele Justitie,
1774, 1775.
Missiven van en aan C. van Aerssen van Sommelsdijck.
Extracten uit de resoluties van J.J. Mauricius, 13 mei 1749. Stukken
betr. de klachten van de Raden van Politie over de staat der
fortificaties.
Extracten uit de resoluties van de Staten van Holland en de
Staten-Generaal betr. Suriname.
Stukken van belanghebbenden in Suriname, van directeuren van de
Sociëteit, van de Raden van Politie en Criminele Justitie aan de
Staten-Generaal.
(Deze stukken in Handel. Port. 7 betr. de defensie van Suriname en
het gewenste aantal blanken daar, 1753-1786. Merendeels gedrukt.)
Brief van C. van Aerssen van Spyck, 21 mei 1700.
Brieven van C. van Aerssen van Sommelsdijck uit en over Suriname,
16 jan. 1684 - 28 mei 1688.
Stukken van o.a. bewindhebbers der WIC over de schade door de
Engelsen toegebracht aan de Hollandse handel, 1782.
Brieven van de gouverneur en Raden van Politie van Suriname, 19
sept. 1694, 1 apr. 1704, 12 jan. 1775, 4 okt. 1780.
Brieven van de Representant van Z.D.H. en bewindhebbers van de
WIC ter Presidiale Kamer Zeeland, 25 mei 1770, 25 nov. 1771, 13
nov. 1772.

3.2 Archief Desolate Boedelskamer
ingang: index op namen.
Op Suriname hebben betrekking de nrs. 870, nr. 3 en 6:
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West-Indische boedel; negotiatie van de plantages Osembo en
Welgelegen ten laste van Chr. Beudeker gedaan door Hendrik Clerk
te Amsterdam, 1775.
Negotiatie op de helft van de plantages Vlaardingen en
Catherinaburg in Suriname, behorende aan Nanette Sampson.
Gedaan door Chomel & Jordan, kooplieden in Amsterdam, 1776.
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3.3 Particuliere Archieven
ingang: diverse inventarissen aanwezig op de studiezaal.
inhoud: familie-archieven, kerkelijke archieven, verenigingen, handelshuizen,
bedrijven etc.
Archief Burlamachi. Getypte inventaris.
- Zakelijke brieven betr. Nederland en koloniën, 2e helft 17e eeuw.

Archief J.D. Croese. Getypte inventaris.
- Notarieel afschrift van een arrest van het Hof van Holland d.d. 30 mrt. 1792,
waarbij E. 't Hoen, J. van Bruggen en A. van Ketwich worden aangesteld tot
generale gequalificeerden van alle geïnteresseerden en houders van obligatiën
in de negotiatie ten behoeve van diverse planters in Suriname, opgericht door
W.C. Deutz. Afschrift van 1805 inzake het beheer van het kassageld van
genoemde negotiatie. 1 omslag.

Familiearchief Backer, Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen, Amsterdam 1954.
- Aantekeningen van Johannes van der Hagen, schoonvader van Cornelis Backer
(1693-1775), met namen van o.a. bewindhebbers van de WIC kamer te
Amsterdam (tot 1729).
- Verzoek van bewindhebbers der WIC aan de Staten-Generaal, 17e eeuw. 1 stuk.
- Memorie over de rechten van burgemeesters op benoeming van bewindhebbers
der WIC, 18e eeuw. 1 stuk.

Archief Van de Poll Wolters Quina. Voorlopige getypte inventaris.
- Brieven van F. van de Poll, in dienst van de marine, o.a. uit Paramaribo,
1844-1848.

Archief Sigala.
- Brievenregister van Isaac Sigala, boekhouder te Amsterdam, voornamelijk
gericht aan zijn broer, Sahetay Sigala in Suriname, 1737-1793. Grotendeels in
het Portugees, 1 portefeuille.

Familiearchief Bicker. Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen, Amsterdam 1956.
- Opgaven van de bezittingen van Jan Bernd Bicker, waaronder Surinaamse
obligaties, z.j. 1 pak.
- Aantekeningen van Jan Bernd Bicker over uiteenlopende zaken, o.a. over de
troepen te Suriname in 1774. 1 pak.
- Opgaaf van 's lands navale macht en van de sterkte der garnizoenen in de WIC
koloniën met aant. hieromtrent door Jan Bernd Bicker, z.j. 4 stukken.
- Stukken betr. Suriname, 17e en 18e eeuw. 1 pak. O.a. over handel, weggelopen
slaven, bekering der heidenen, extracten uit de resoluties der Staten-Generaal,
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plannen tot opvoering der bevolking, verslag van de inval der Fransen in 1712;
registers op de plakkaten, ordonnanties, waarschuwingen etc. van
overheidsinstanties in Suriname, 1683-1741. 2 dln.
- Brief van F. van Aerssen van Sommelsdijck, 22 dec. 1737; Memorie over de
binnen en buitenlandse Securiteyt vande Colonie van Suriname.
- Annotaties van J. Nepveu op het werk van J.D. Herlein, Beschryvinge van de
volkplantinge Zuriname (Leeuwarden 1718), z.j.427pg.
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- Concepten voor een geschiedenis van Suriname met daarop betrekking hebbende
stukken:
Historisch Verhaal van de opkomst & Voortgang der Volkplanting Suriname
voornamentlijck onder de bestiering van de tegenwoordige Grondheeren en
Eygenaeren bekend onder de naam van De Sociëteit van Suriname.
Beschryvinge van de Volkplantinge Suriname mitsgaders Historisch verhael
van D'opkomst & Voortgang dier Volkplantinge.
- Akte van aanstelling door de Staten-Generaal en door de Directeuren van de
Sociëteit van Suriname van Jean Raye tot gouverneur van Suriname, 1735. 2
stukken.

Familiepapieren Den Tex en Bondt. Inventaris door I.H. van Eeghen in Jaarverslag
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam 1956, 1959.
- Dagvaarding door Salomon en Lion Hermanus Keyzer van de bewindhebbers
der WIC ter kamer Amsterdam, 1785. 1 stuk.

Archief Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.
- Stukken betr. de oprichting en kerkelijke zaken van de Gemeente te Suriname,
Berbice en Curacao, 1816-1820.
Archief van de Commissie voor kerkelijke zaken in West-Indië. Getypte
inventaris.

Familiearchief Heshuysen. Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen, Amsterdam
1960.
- Bewijs van aandeel van directeuren en gequalificeerden van de geldschieters
op 20 planters in Suriname, interest te betalen o.a. ten kantore van Adolf Jan
Heshuysen te Haarlem, 1767. 1 stuk. Met aantekeningen over aflossing,
1787-1794.
- Aandeel in een negotiable van f. 72.000,- op de Plantagie Welbedagt van Pieter
Vogelaar aan de rivier de Commewijne in Suriname, interest te betalen ten
kantore van Martin en Jonquiere te Amsterdam, mt coupons, 1771, 2 stukken.
- Aandeel in een preferente negotiate van f. 300.000,- ten behoeve van een
negotiatie ten laste van enige planters in Suriname van 1 mei 1770 van Gerrit
de Vries Abrahamsz en Gerrit de Vries, later van Sebastiaan van Nooten Jansz.,
met coupons, 1776. 2 stukken.
- Brief van J.N. Gilquin te Paramaribo aan Gerrit Heshuysen, 1773. 1 stuk.
- Brief van Floris Visscher Heshuysen te Paramaribo aan Anthony Bruyningh,
1795. 2 exempl.

Familiearchief Hooft. Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen, Amsterdam 1960.
- Overzicht betr. de negotiatie ten kantore van Clifford en Chevalier van 1769
op plantages in Suriname van f. 2.505.000,-, later onder directie van De Neufville
en De Wolff, van Pieter de Wolff, Van Steenbergen en Portielje en tenslotte
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van R. le Chevalier en P. Portielje Abz., ca. 1825. 1 stuk. (Afkomstig uit de
papieren van Daniel Hooft Jacobsz.)

Familiearchief Hooft-Woudenberg. Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen,
Amsterdam 1960.
- Genealogie van de familie Hartsinck, samengesteld door J.J. Hartsinck, 1776.
1 dl. (met gegraveerde portretten van Carel en Jan
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Jacob Hartsinck).
- Brief aan een onbekende van A. Kuvel te Paramaribo, 1787. 1 stuk. Op
microfilm.

Archief Marquette. Getypte inventaris.
- Stukken ingekomen bij Joachim Rendorp als commissaris van de negotiable
van G. de Vries Azn. en G. de Vries in hypotheken gevestigd op de plantages
Waterrijk, Hazard en Mon Plaisir te Suriname, 1772-1776.
- Brieven ingekomen bij Joachim Rendorp, betr. Westindische aangelegenheden,
1769-1792. 1 pak. Met bijlagen en conceptantwoorden. (Brieven van: Joh.
Brouwer, J.C. van der Hoop, J.J. van Beaumont, F.J. Callé, C. Hartsinck, H.
Hope, Wentworth, P. van Bleiswijk, Dedel, Due de Levanquion(?), A. Westmans,
C. Hoyer, Van Griethuysen, Thulemeyer, Prinses Wilhelmina en P.J. de
Kempenaer.)
- Aantekeningen van Joachim Rendorp betr. Westindische aangelegenheden, z.j.
1 pak.

Dossiers aangelegd door Joachim Rendorp:
- Stukken betr. de limietscheiding tussen Suriname en Frans bezit, 1768-1779. 1
pak.
- Correspondentie met Jan Nepveu, 1770-1771. 1 pak.
- Stukken over acties gevoerd door de erven Clifford wegens vermeend recht op
enige goederen in Suriname, 1770-1775. 1 pak.
- Stukken over de moeilijkheden tussen de Sociëteit van Suriname en de Staten
van Utrecht, 1772. 1 pak. Met retroacta.
- Memorie over de aankoop door de Republiek van een stuk van Frans Guyana,
1772. 1 omslag.
- Stukken over het dispuut tussen de bewindhebbers en hoofdparticipanten der
WIC wegens het overnemen van 1/6 in de kolonie van Suriname, 1772. 1 pak.
- Stukken betr. het geschil tussen Amsterdam en de Staten-Generaal naar
aanleiding van de zending van 250 man troepen naar Suriname, 1774-1775. 1
pak.
- Stukken betr. de zending van troepen naar Suriname, 1774-1778. 1 pak. Met
retroacta.
- Stuk over de defensie van Suriname, 1781. Met enkele bijlagen.
- Stukken betr. de eisen van de Sociëteit van Suriname in verband met de
verplichte geldelijke bijstand der provincies voor de verdediging, 1762-1763.
1 pak.
- Stukken betr. West-Indië, o.a. over slavenhandel en over het accoord van 1683
tussen de WIC, C. van Aerssen van Sommelsdijck en de stad Amsterdam,
1765-1768. 1 pak.
- Pro memorie n.a.v. het boek Le Commerce de la Hollande, 1769. 51 pag. folio.
- Verzoek van P. Wentworth tot het begeven van landen in Suriname, 1771. 1
stuk. (Met twee getekende plattegronden van het gebied rond de splitsing van
de Commewijne en de Surinamerivier.)
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- Journaal van de kapitein-luitenant ingenieur J.F.F. Wollant, van diens reis naar
Cayenne, 1781-1782. 1 pak.
- Annotaties op de Surinaamsche Beschryvinge van Ao 1718.
- Annotaties van J. Nepveu op het boek van J.D. Herlein Beschryvinge van de
volkplantinge Zuriname. Met register. z.j. 287 pg.
- Remarques over de kleine Engelse vaart uit Noord-Amerika, z.j.
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1 stuk.
Projet de population pour la Colonie de Suriname door C. Roepel, z.j. 1 stuk.
Reflexiën over de Commerce van de Westindien en kust van Africa, door
Wesselman, 1787. 1 stuk.
Extracten uit de resoluties van de Staten-Generaal, de Staten van Holland, de
Staten van Zeeland en het Hof van Politie en Criminele Justitie te Suriname,
1776-1792. 1 pak.
Plakkaat van J.F. Frederici van 17 jan. 1791.
Project van inschrijving in een generaal fonds van belening op Surinaamse
plantages, 1779.

Archief van het Deutzenhofje. Gedrukte inventaris door I.H. van Eeghen, Amsterdam
1962.
- Contract van overlevering ten laste van planters in Suriname genegotieerd ten
kantore van Willem Gideon Deutz, ten lijve van Andries Adolph Deutz van
Assendelft. Met stukken betr. de uitdelingen, 1765-1833. 3 stukken.

Archieven der Portugees-Israëlitische Gemeente te Amsterdam. Gedrukte inventaris
door W. Chr. Pieterse, Amsterdam 1964.
- Stukken betr. gemeenten te Amsterdam, Curacao, Suriname en Constantinopel,
1650-1798. 3 pakken. Met inventaris over 1728-1825 (nr. 136 van de gedrukte
inventaris uit 1964).
- Reglement van de Portugees-Israëlitische Gemeente Berahave Salom te
Suriname. Afschrift in het Portugees, 1755. 1 dl.
- Obligaties wegens planters in Suriname, 1765.

Archief van de Classis van Amsterdam van de Nederlands Hervormde Kerk. Getypte
inventaris.
N.B. De Classis Amsterdam behartigde de kerkelijke zaken van de overzeese
gebieden.
- Acta Classis, 1582-1816.
- Acta Deputatorum ad res transmarinas, 1639-1804.
- Copieën van brieven aan buitenlandse kerken, o.a. aan die van Suriname,
1648-1804.
- Extracten uit de handelingen der Classis betreffende uitheemse zaken,
1655-1706.
- Extracten uit brieven van buiten ontvangen, 1759-1792.
- Alfabetisch register der kerkelijke zaken van Oost-Indië, West-Indië, Guinea
enz., 17e eeuw (verwijst naar de Acta Classis, de Acta Deputatorum ad res
transmarinas en de Ontvangen brieven).
- Brieven uit Suriname, 1695-1785.
- Acta Conventus Deputatorum in Suriname, 1719-1792.
- Handelingen der Noordhollandse synode, 1600-1794.
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- Repertorium der handelingen van de Noordhollandse synode, 1572 - ca. 1794.
Met index op onderwerpen, plaatsnamen en persoonsnamen.
- Handelingen der Noordhollandse synode, 1728-1810.

Familiearchief Graafland. Getypte inventaris.
- 3 brieven over plantages in Suriname (afkomstig uit de boedel van het archief
Dupeyrou).
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Familiearchief Van Eeghen, 18e-20e eeuw. 16 meter. Nog niet geïnventariseerd.
- Stukken over Suriname.
Archief Wertheim en Gompertz (bankiers en commissionairs), ca. 1885-1925. Getypte
inventaris.
- Stukken over syndicaten betr. Suriname, waarin Wertheim en Gompertz
deelnamen.
Archief van het administratiekantoor Ketwich & Voomberg en Wed. W. Borski,
1722-1916. 40 meter. Getypte inventaris.
- Surinamica, vooral over de periode 1780-1850.
Archief Surinaamsche Bosch Exploitatie Maatschappij, 1903-1905. 0,25 meter. Geen
inventaris.
Archief Fa. H.G.Th. Crone. Getypte inventaris.
- Brievencopieboek betr. geadresseerden in Nederlands Oost-Indië en Suriname,
1886-1900. 12 dln.
- Stukken betr. H.A. Bukh & H.E. Bukh, C.R. Berner, E. Beyer, J.A. Kelzer,
familie Noordbergh, F.J. Verschuur en anderen, allen in Suriname, 1794-1884.
1 omslag.
Archief Louis Bienfait en Soon, 18e en 19e eeuw. Getypte inventarissen, algemeen
en van Surinamica (beide gebruikenen).
- Stukken betr. Suriname.
Familiearchief Dedel. Getypte inventaris.
- Stukken betr. Suriname.
Archief Hope & Co., 1770-1940, ca. 100 meter. Geen inventaris.
- Vele Surinamica, in ieder geval in de boekhouding.
3.4 Collectie Koopmansboeken
Hierin zijn opgenomen: kasboeken, grootboeken, journalen, rekeningregisters
e.d. van kooplieden, handwerkslieden, commissiehuizen enz. Inventaris in
bewerking. 186 nummers.
- Grootboek van Thijs Dirks, koopman op Suriname te Amsterdam,
1768, 1769. 1 dl. Met alfabetische index.
- Idem, 1770, 1771. 1 dl. Met alfabetische index.
- Grootboek van Hermanus Christoffel Frederik Pölikow, meester op
het schip De Vrouwe Elisabeth Jacoba van kapitein Pieter Steenman.
Betr. de zaken die hij in Suriname deed, 1769, 1770. 1 dl.
- Register houdende opgaven van inkomsten en uitgaven van het
schip De Vier Gebroeders, varende op Suriname en Curacao,
1780-1783. 1 dl.
3.5 Archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam,
1811-1921.
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Voor de inhoud zie men: M.P.H, Roessingh Guide to the Sources in the
Netherlands for the History of Latin America, Den Haag 1968, pag. 158 e.v.
3.6 Notariële archieven.
ingang: handleiding voor gebruik. Over Suriname zijn er ca. 5000 uit-
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gewerkte getypte fiches. Van niet-uitgewerkte acten die op West-Indië betrekking
hebben staan data en nrs. op lijsten in handschrift. Ingangen op persoonsnamen,
geografische namen en trefwoorden.
3.7 Diversen
- Veilingbiljetten van de verkoop van effecten, obligaties enz. ten
laste van de WIC en van planters in Suriname. 4 pakken, aanw. in
archiefbibliotheek (1734-1787; 1788-1805; 1805-1810; 1812-1837).
- Journaal van het schip St. Barbara van Cadix naar West-Indië
1658-1659. 41 pagina's.
- Stukken betr. contracten tot levering van slaven aan Suriname, 1710,
1713. 2 stukken.
- Stukken betr. negotiatiën op Surinaamse plantages, 1753-1790.
- Akte van oprichting van een sociëteit van de suikerplantage Boxel
in Suriname onder directie van Dirk Luden, koopman te Amsterdam,
1778. Gedrukt. 1 stuk.
- Stukken (op microfilm) uit het Rijksarchief te Middelburg, namelijk
uit het Archief van de Staten van Zeeland en hunne gecommitteerde
Raden, 1574-1795; stukken uit Suriname en omliggende kwartieren
ingekomen, 1667-1683. Met een dossier betr. de ver.-koop van
Suriname in 1683 en de afrekening door de Heer van Odijk over
deze verkoop en andere zaken gedaan. 1 pak.
(N.B. Dit pak bevat 504 stukken, alle geficheerd ten behoeve van
het West Indisch Plakaatboek (onder red. van J.A. Schiltkamp en
J.Th. de Smidt, dl. 1, Amsterdam 1973.)
3.8 Historisch-topografische afbeeldingen.
Archief Marquette.
- Pentekening van de plantage Hegt en Sterk aan de Commewijne.
Pen en penseel in zwart, 18e eeuw.
- Tekening van een aldaar gebruikte molen, ‘waarmeede de buitenste
roode schille van de gepluckte Coffy affgehaald en te gelyck van
de witte Boonen gesepareerd word’. Pen in bruin en zwart, 18e
eeuw.

96. Documentatie Nederlandse Letterkunde (DNL)
Instituut voor Neerlandistiek, Universiteit van Amsterdam
1. Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam; 020-5254762/5254717.
2. ma t/m vr 10.00-15.00 uur; in de vakantieperioden gelden andere openingstijden.
3. Documentatie betr. leven en werk van Nederlandse/Nederlandstalige
letterkundigen (van de Middeleeuwen tot heden). De verzameling bevat brieven
en documenten (archivalia, handschriften, rapporten e.d.), soms in origineel,
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soms in kopie. Er is een prentencollectie en een geluidsarchief, een
knipselverzameling en een grote collectie scripties en werkgroepsverslagen. De
knipsels betreffen niet alleen auteurs, maar ook vakgeleerden, tijdschriften en
onderwerpen op het gebied van de Neerlandistiek. Op scripties en
werkgroepverslagen rust copyright; gebruik van gegevens is alleen mogelijk na
toestemming van de auteur en de docent-begeleider. Tenslotte houdt DNL een
pseudoniemenapparaat bij (waarin duizenden pseudoniemen, anoniemen,
initialen, gehuwdennamen e.d.). Men kan gebruik maken van de Klapper
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op het bezit van de Afdeling Documentatie Nederlandse Letterkunde, 2e, zeer
verm. dr. Amsterdam 1981. Een documentatie op het gebied van koloniale en
post-koloniale literatuur is in voorbereiding. Bevat vnl. knipsels,
werkgroepsverslagen en scripties betreffende de Nederlandstalige Surinaamse
literatuur: o.a. Cairo, Helman, De Kom, Roemer, Roos, Shrinivasi.

97. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatie-Centrum
1. Prinses Irenepad 10/Postbus 90515, 2509 LM Den Haag; 070-471114.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur.
3. Documentatie betreffende leven en werk van Nederlandse/Nederlandstalige
letterkundigen (wier geboortejaar na 1750 ligt, met nadruk op de periode 1880
tot heden).
3.1 Documenten
Afschriften, vertalingen, brieven, drukproeven, handschriften, officiële en
persoonlijke documenten, reclamedrukwerk e.d.
- Onder andere betr. Albert Helman en Anton de Kom.
3.2 Knipsels
Knipsels uit dag- en weekbladen, zowel biografische artikelen en berichten als
besprekingen van het werk. Vanaf 1965 volledig, voor de periode daarvoor
onvolledig.
- Onder andere betr. Astrid Roemer en Edgar Cairo.
3.3 Portretten, beeld en geluid
Foto's, tekeningen, schilderijen, borstbeelden, affiches, rijmprenten,
geluidsopnamen en curiosa.
- Foto's en affiches onder andere betr. Albert Helman, Astrid Roemer
en Edgar Cairo.

98. Bibliotheek Centrum Uithof (BCU)
Rijksuniversiteit te Utrecht
1. Heidelberglaan 2/Postbus 80124, 3508 TC Utrecht; 030-532099.
2. ma t/m do 9.00-19.00 uur; vr 9.00-17.00 uur; in de vakantieperiode gelden
gewijzigde openingstijden.
3.1 Culturele Anthropologie/ethnografie (BCU-CA)
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inhoud: monografieën.
datering en omvang: vanaf ca. 1890; ca. 150 titels.
ingang: systematische collectieplaatsing. Kaartcatalogus tot 1980. Collectie nu
vrijwel opgenomen in de Computercatalogus van de Bibliotheek der
Rijksuniversiteit Utrecht. Toegankelijk d.m.v. titel, auteurs, trefwoord uit de
titel- en onderwerpsingang.
belang: De meeste werken zijn op het terrein van de culturele anthropologie en
ethnografie. Incidenteel komen verslagen van cultureel-anthropologisch veldwerk
voor en expeditieverslagen.
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3.2 Geografie (BCU-GE; opgenomen in de collectie Ruimtelijke Wetenschappen
van het BCU)
datering: uit de 19e maar vooral begin 20e eeuw.
inhoud en omvang: ca. 200 monografiën en 20 titels van statistische series.
Statistisch materiaal is voorhanden op de volgende terreinen en over de volgende
periodes;
- Verslag van de hoofddirecteur van de Surinaamse Bank, 1923-1970
(onvolledig);
- Volkstelling Suriname 1950 en Woningtelling 1950 (12 delen);
- Landbouwtelling 2, 1959;
- Meteorologische waarnemingen, 1906-1972;
- Verslagen en bulletin van Departement van Landbouw van
Suriname, 1904-1925;
- Verslagen Departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij,
1956-1963 (39 titels);
- Landbouwcijfers, 1963-1972;
- Overdrukken Landbouwproefstation, 1933-1959;
- Westindisch Landbouwkundig Tijdschrift, 1933-1959;
- Malaria onderzoek binnenland Suriname, 1912.

ingang: zie onder 3.1; als aanvulling dient vermeld te worden dat de catalogus
een regionale ingang heeft. Volgens systematische klappers, De collectie vóór
1960 is nog vrijwel niet opgenomen in de Computercatalogus.
belang: De literatuur is vooral gericht op de fysische, economische en sociale
geografie. Daarnaast zijn de expeditieverslagen van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap aanwezig. Er is statistisch materiaal over de 2e
Volkstelling van 1950 en de woningtelling. Van belang zijn ook de 15 publikaties
over de Luchtkartering tussen 1949 en 1954. Diverse atlassen.

99. Universiteitsmuseum
Rijksuniversiteit te Utrecht
1. Biltstraat 166/Postbus 13021, 3507 LA Utrecht; 030-731305.
2. ma t/m vr 10.00-17.00 uur; zo 13.00-17.00 uur.
3. ‘Collectie Van Hasselt’
Van Hasselt was militair arts in de 2e helft van de 19e eeuw en verzamelde
diverse vergiften, zowel plantaardig als dierlijk, en voorwerpen uit verschillende
tropische gebieden, zoals Afrika, Oost-Indië en ook wat uit Suriname. Dit
materiaal is niet op één plaats ondergebracht, maar verspreid over tenminste
drie collecties te vinden:
a. Universiteitsmuseum;
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b.
c.

Zoölogisch Museum (ressorteert ook onder het
Universiteitsmuseum);
Collectie farmacologie

100. Herbarium
Rijksuniversiteit te Utrecht
1. Heidelberglaan 2, Transitorium 2, 3584 CS Utrecht; 030-532643.
2. bezoek na afspraak.
3.1 Houtcollectie
In 1946 begonnen met een collectie van 500 houtmonsters uit Suriname
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(verzameld door Stahel), omvat de houtcollectie nu ongeveer 40.000
houtmonsters, voornamelijk afkomstig uit tropisch Amerika. Zij schaart zich
daarmee onder de grotere collecties op dit gebied in de wereld. Behalve door
haar omvang is de collectie bijzonder vanwege het feit dat van een zeer groot
percentage (95%) van de houtmonsters de erbij horende bloemen, vruchten,
bladeren e.d. zijn verzameld, welke (voor het grootste deel) in het Herbarium
te vinden zijn (zie plantencollectie).
De houtcollectie afkomstig uit Suriname:
datering en omvang: ± 1948 tot 1981 (laatste expeditie); ± 6000
houtmonsters (waarvan ± 2000 verschillende soorten).
herkomst: Een groot aantal verzamelaars heeft in de loop der jaren
de Suriname collectie verder aangevuld.
ingang: De verzameling staat alfabetisch op familienaam, daarbinnen
op geslachtsnaam en daarbinnen weer op soortnaam. Een
geografische index wacht op de laatste revisie.
N.B. Als curiositeit wordt een set van 50 à 60 houtmonsters bewaard,
in het midden van de vorige eeuw verzameld door C.A. van
Sypesteyn (van 1873-1882 gouverneur van Suriname).
3.2 Plantencollectie
De collectie planten uit Suriname, aanwezig in het Utrechtse herbarium, is de
grootste ter wereld (meer dan 100.000 verzamelingen). Voor een deel is het
materiaal dat (met name sinds de vorige eeuw) door medewerkers van het
Herbarium verzameld is, voor een ander deel is het duplicaatmateriaal van wat
elders in de wereld bewaard wordt.
inhoud en datering: Het aantal collecties is zo groot dat hier alleen enkele van
de voornaamste genoemd kunnen worden. Chronologisch zijn dit:
- 18e eeuw: Alleen het kleine herbarium van Hermann is aanwezig,
dat vooral curiositeitswaarde heeft. Andere collecties van leerlingen
van Linnaeus zijn in Scandinavië te vinden.
- 19e eeuw: Een groot deel van de verzamelingen die - met name in
het midden van deze eeuw - zijn aangelegd, is aanwezig. Zo zijn er
eerste sets van A. Kappler (1841-1863), R. Hostmann (1841-1863),
H.C. Focke (1835-1850) en duplicaatsets van andere verzamelaars.
- 20e eeuw: Vele expedities zijn in deze eeuw vanuit Utrecht
georganiseerd; de eerste sets van hetgeen daarbij verzameld werd
zijn dan ook in het Herbarium terecht gekomen. Belangrijke
verzamelaars zijn, met tussen haakjes globaal de jaren waarin ze in
Suriname actief waren: F.A.F.C. Went (1900), A.A. Pulle (1902,
1920), J. Lanjouw (1933, 1948/49), J.C. Lindeman (1948/49,
1953-55 en periodiek tussen 1967 en 1981), P. Schultz (1955-1957),
P.A. Florschütz en J. Florschütz-de Waard (1950/51, 1975/76, 1978),
V.F.P. Jonker en A.M.E. Jonker-Verhoef (1955/56), J. van Donselaar
en W.A.F. van Donselaar-ten Bokkel Huinink (1958/59, de eerste
ook 1964-66, 1969), P.J.M. Maas (1965, 1971, 1974).
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Van de exploraties georganiseerd door de New York Botanical
Garden (door B. Maguire in 1944 en daarna) is de eerste duplicaatset
aanwezig. Zodoende is het Herbarium een rijke bron voor
typemateriaal van uit Suriname afkomstige soorten die voor het
eerste beschreven zijn.
Van groot belang is ook de collectie van de voormalige dienst
Boschwezen in Suriname, daterend van 1904 tot 1927, die kort na
de Tweede Wereldoorlog naar het Herbarium in Utrecht werd
overgebracht. Verder is er een duplicaatset van de belangrijke
verzameling die door
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M.C.M. Werkhoven werd aangelegd en in het Nationale Herbarium
in Suriname bewaard wordt.
N.B. Van vele verzamelingen zijn de originele veldboekjes bewaard.
Verder zijn er foto's en kaarten.
ingang: Het materiaal is alfabetisch ingedeeld, en daarbinnen
geografisch onderverdeeld in gebieden. Hierbij valt Suriname met
de andere twee Guiana's, Brazilië en Paraquay onder gebied 16.
literatuur: ‘Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium
van de Rijksuniversiteit te Utrecht’ (van 1932 tot 1984 zijn hierin
543 artikelen over Surinaamse planten verschenen); J.C. Lindeman
en A.M.W. Mennega, Bomenboek voor Suriname. Herkenning van
Surinaamse houtsoorten aan hout en vegetatieve kenmerken. 's
Lands Bos Beheer Suriname, 1968; A.A. Pulle (ed.), Flora of
Suriname 1932-1986 (veel overdrukken zijn opgenomen in de
‘Mededelingen van het Botanisch Museum en Herbarium’.)

101. Bibliotheek, Sociaal Culturele Wetenschappen
Katholieke Universiteit Nijmegen
1. Thomas van Aquinostraat 4, 6500 HK Nijmegen; 080-512027.
2. ma t/m vr 9.00-17.00 uur.
3. Aanwezig zijn ca. 70 boeken over Suriname, gerangschikt op onderwerp.
Raadpleging op auteursnaam via de catalogus van de universiteitsbibliotheek.

102. Ministerie van Binnenlandse Zaken
1. Postbus 20011, 2500 EA 's-Gravenhage; 070-717911; bezoekadres bibliotheek:
Schedeldoekshaven 200, 's-Gravenhage; 070-716643/716644.
2. bereikbaar tijdens kantooruren.
3.1 Bibliotheek
In de bibliotheek van de hoofdafdeling Documentatie en Bibliotheek is een
beperkt aantal publicaties over Suriname en (met name) Surinamers in Nederland
te vinden.
3.2 Directie Hoofdlijnen Minderhedenbeleid
Het archief van deze directie, dat voor een deel betrekking heeft op Surinamers,
is niet algemeen toegankelijk. Raadpleging is slechts mogelijk na toestemming
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vooraf. Voor verdere inlichting wende men zich tot de afdeling Voorlichting
van het Ministerie.

103. Vereniging voor de Effectenhandel
1. Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam; 020-5234479/5234475.
2. niet toegankelijk voor particulieren.
3. Historisch Archief
- klein aantal (4 à 5) waardepapieren met betrekking tot Surinaamse
plantages;
- portefeuilles van een vijftal Surinaamse fondsen die bij de beurs
genoteerd zijn geweest.
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Index Suriname collecties de collecties in Nederland
De nummers 1 t/m 47 zijn opgenomen in OSO 7/2 (december 1988), p. 189-241; 48
t/m 76 in OSO 8/1 (mei 1989), p. 77-95; 77 t/m 95 in OSO 8/2 (het onderhavige
nummer).
Sommige instellingen zijn in deze index meer dan eenmaal vermeld, omdat de
verkorte namen vaak meer bekend zijn dan de officiële namen. Museum Bronbeek
is bijvoorbeeld ook te vinden onder ‘Bronbeek’, het Centraal Archief van de Tweede
Kamer ook onder ‘Tweede Kamer’.
Aardwetenschappen, Instituut voor -,
R.U. Utrecht

47

Algemeen Rijksarchief

46

Amsterdams Historisch Museum

90

Antiquariaat Batavia

61

Antiquariaat Bestebreurtje

65

Antiquariaat Emmering

8

Archief van de Nederlandse Provincie
der Jezuïeten

14

Archiefdienst Westfriese Gemeenten

44

Artis-bibliotheek

26

Bibliotheek en Archief van het Groot
86
Oosten der Nederlanden (Vrijmetselaren)
Bibliotheek Centrum Uithof (BCU), R.U. 98
Utrecht
Bibliotheek Natuurwetenschappelijke
Studiekring voor Suriname en de
Nederlandse Antillen

92

Bibliotheek der Rijksuniversiteit te
Leiden

75

Bibliotheek Sociaal Culturele
Wetenschappen K.U. Nijmegen

101

Bibliotheek van de Technische
Universiteit Delft

83

Bibliotheek van de Vereeniging ...
Boekhandels

94

Bisdom Haarlem

27

Bodemkunde en Geologie, vakgroep
Landbouwuniversiteit Wageningen

34
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Bodemkundig Museum, Internationaal - 35
Bronbeek, Museum -

82

Bijbelgenootschap, Nederlands -

48

CBS

91

CEDLA

79

Centraal Archief van de Tweede Kamer 76
Centraal Bureau voor Genealogie

20

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 91
Centrum voor Studie en Documentatie
Latijns Amerika (CEDLA)

79

CNO

74

Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders, 74
Stichting - (CNO)
Derde Wereld Centrum, Den Haag

80

Dienst der Hydrografie van de
Koninklijke Marine

36

Documentatie Nederlandse Letterkunde 96
UvA
Documentatie Sociale Bewegingen
Amsterdam

94

Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen

41

Economisch-Historische Bibliotheek
(EHB)

32

Etnomusicologisch Centrum Jaap Kunst 55
Farmaceutisch Laboratorium R.U.
Utrecht

72

Film- en Beeldbandarchief N.O.B.

38

Filmmuseum, Nederlands -

7

Fraters van Tilburg, Generaal Archief van 9
de Gemeentearchief 's-Gravenhage

81
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Gemeentearchief Harderwijk

87

Gemeentearchief Leiden

66

Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam 95
Gemeentemuseum, Haags -

64

Genealogie, Centraal Bureau voor -

20

Generaal Archief van de Fraters van
Tilburg

9

Haags Gemeentemuseum

64

Helders Marinemuseum

52

Herbarium R.U. Utrecht

100

Herbarium Vadense

1

herbarium, Rijks-

2

Historisch Documentatiecentrum van het 22
Nederlands Protestantisme
Historisch Museum Rotterdam

30

Hydrografie, Dienst der - van de
Koninklijke Marine

36

Iconografisch Bureau

13

Icotrust B.V.

25

IIAV

51

Instituut voor Aardwetenschappen, R.U. 47
Utrecht
Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken 59
(IVO)
Internationaal Bodemkundig Museum

35

Internationaal Informatiecentrum en
51
Archief van de Vrouwenbeweging (IIAV)
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis

31

International Soil Reference and
Information Centre (ISRIC)

35

IVO

59

Jezuïeten, Archief van de Nederlandse
provincie der -

14

Joods Historisch Museum

50
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Katholiek Documentatiecentrum

29

KB

69

Keramiekmuseum, Nederlands - ‘Het
Princessehof’

53

KIT

43

KITLV

42

K.N.S.M.

45

K.N.M.I.

60

Koninklijk Huisarchief

18

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 42
Volkenkunde (KITLV)
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) 43
Koninklijk Nederlands Leger- en
Wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’

70

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 60
Instituut (K.N.M.I.)
Koninklijke Bibliotheek (KB)

69

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij (K.N.S.M.)

45

Koninklijke Nedloyd Groep N.V.

45

Leger- en Wapenmuseum, Koninklijk
Nederlands - ‘Generaal Hoefer’

70

Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum, Nederlands -

97

Marinemuseum, Helders -

52

Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’

85

Menno van Coehoorn, Stichting Mineralogisch-Geologisch Museum
Technische Universiteit Delft

58

Ministerie van Binnenlandse Zaken

102

Ministerie van Buitenlandse Zaken

3

Militaire Geschiedenis van de
Landmachtstaf, Sectie -

62

Museon

56
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Museum Bronbeek

82

Museum ‘Het Princessehof’ Nederlands 53
Karamiekmuseum
Museum van 's Rijks Munt

12

Museum voor Volkenkunde, Rotterdam 23
Nationaal Natuurhistorisch Museum

93

Natuurhistorisch Museum, Nationaal -

93

Natuurwetenschappelijke Studiekring
voor Suriname en de Nederlandse
Antillen, Bibliotheek -

92

Nederlands Bijbelgenootschap

48

Nederlands Filmmuseum

7

Nederlands Letterkundig Museum en
Documentatiecentrum

97

Nederlands Onderzoekscentrum voor het 10
Recht in Z.O. Azië en het Caraïbisch
gebied (NORZOAC)
Nederlandsche Vereeniging van
Belangstellenden in het Spoor- en
Tramwegwezen

63

NORZOAC

10

Nijmeegs Volkenkundig Museum, K.U. 67
Nijmegen
Oorlogsdocumentatie, Rijksinstituut voor 4
Oosterse Talen en Culturen, Vakgroep - 88
R.U. Utrecht
Penningkabinet, Rijksmuseum het
Koninklijk -

78

Persmuseum, Stichting Nederlands -

15

Politieke Partijen, Documentatiecentrum 41
Nederlandse Princessehof, Museum ‘Het - ’
Nederlands Keramiekmuseum

53

Protestantisme, Historisch
Documentatiecentrum voor het
Nederlands -

22
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Raad voor de Zending der Nederlandse 5
Hervormde Kerk
Rijksarchief, Algemeen

46

Rijksarchief in de provincie Gelderland 54
Rijksarchief in de provincie Groningen 40
Rijksarchief in de provincie
Noord-Brabant

49

Rijksarchief in de provincie
Noord-Holland

21

Rijksarchief in de provincie Utrecht

39

Rijksarchief in de provincie Zeeland

17

Rijksherbarium

2

Rijksinsituut voor Oorlogsdocumentatie 4
's Rijks Munt, Museum van -

12

Rijksmuseum Amsterdam

73

Rijksmuseum Het Koninklijk
Penningkabinet

78

Rijksmuseum Nederlands Scheepvaart
Museum

33

Rijksmuseum voor Volkenkunde (Leiden) 71
Rijksmuseum voor Volkenkunde
‘Justinus van Nassau’ (Breda)

57

Rijksprentenkabinet

89

Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

37

Scheepvaart Museum, Rijksmuseum
Nederlands -

33

Sociale Geschiedenis, Internationaal
Instituut voor -

31

Sectie Militaire Geschiedenis van de
Landmachtstaf

62

Spoor- en Tramwegwezen,
Nederlandsche Vereeniging van
Belangstellenden in -

63

Stichting Menno van Coehoorn

77

Stichting Nederlands Persmuseum

15

Stichting voor Culturele Samenwerking 6
(Sticusa)
Sticusa

6
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Topografische Dienst

28

Tweede Kamer, Centraal Archief der -

76

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

94

Universiteitsbibliotheek Delft

83
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Universiteitsbibliotheek Leiden

75

Universiteitsbibliotheek Rijksuniversiteit 84
Limburg
Universiteitsbibliotheek Utrecht,
Bibliotheek Centrum Uithof

98

Universiteitsmuseum R.U. Utrecht

99

Vereniging voor Effectenhandel

103

Volkenkunde, Museum voor - Rotterdam 23
Volkenkunde, Rijksmuseum voor (Leiden)

71

Volkenkunde, Rijksmuseum voor ‘Justinus van Nassau’

57

Volkenkundig Museum ‘Gerardus van
Leeuw’

24

Volkenkundig Museum, Nijmeegs - K.U. 67
Nijmegen
Vrijmetselaren

86

Westfriese Gemeenten, Archiefdienst -

44

Zeeuwse Bibliotheek

16

Zusters Franciscanessen Oudenbosch

11
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Recensie-artikel
De geleidelijke ontwikkeling van het Sranan
G.A.T. Koefoed
Jacques Arends, Syntactic developments in Sranan/creolization as a gradual
process.
Met het proefschrift waarop Jacques Arends op 16 maart 1989 in Nijmegen is
gepromoveerd, levert de auteur een belangrijke bijdrage aan de creolistiek, dat is de
tak van taalkunde die zich bezighoudt met het ontstaan, de ontwikkeling en de
specifieke aard van creolentalen.
De hoofdtitel: Syntactic developments in Sranan, geeft aan welke verschijnselen
Arends heeft onderzocht: de historische ontwikkeling van een aantal syntactische
constructies binnen één creolentaal, het Sranan; de ondertitel, Crealization as a
gradual process, geeft te kennen dat Arends in zijn studie tot een bepaalde opvatting
over de ontwikkeling van creolentalen komt, namelijk dat zo'n taal niet binnen één
generatie tot stand komt, maar pas door een proces dat verscheidene generaties in
beslag neemt. Hiermee neemt hij stelling tégen een opvatting over creolentalen die
vanaf ongeveer 1974 met kracht en verve verkondigd is door Derek Bickerton (onder
andere in Bickerton 1981 en 1984).
Bickertons visie op het ontstaan van een creolentaal is als volgt: er is een situatie
waarin volwassen sprekers van een groot aantal verschillende moedertalen met elkaar
moeten communiceren. De verschillende taalgroepen kennen elkaars talen niet of
nauwelijks; voor hun onderlinge communicatie zijn ze aangewezen op improvisaties
en ‘handen-en-voeten-werk’. Dikwijls is er één taal in sociaal opzicht dominant:
deze zogenaamde ‘superstraat-taal’ levert het merendeel van de noemende woorden
(werkwoorden, zelfstandige naamwoorden enz.). De contacttaal die ontstaat, mag
eigenlijk geer taal genoemd worden want er is nauwelijks systematiek in te ontdekken.
Men zet eenvoudig noemende woorden achter elkaar; functiewoorden (zoals
koppelwerkwoorden, lidwoorden en voegwoorden) ontbreken; de volgorde van de
woorden in de zin varieert, afhankelijk van de situatie maar ook van de taalachtergrond
van de spreker (wie in zijn eigen taal het werkwoord achterin de zin plaatst, behoudt
deze ‘gewoonte’ in de contacttaal). Wat gebeurt er nu met de kinderen die in zo'n
chaotische taalomgeving opgroeien? Tot de superstraat-taal hebben ze, vanwege
sociale barrières geen toegang. De andere moedertalen van de volwassenen, de
zogenaamde ‘substraat-talen’, hebben te weinig bruikbaarheid om te overleven. De
contacttaal die ze van de volwassenen horen en die wel bruikbaar is, is geen
volwaardige taal en kan niet als doeltaal voor hun taalverwerving fungeren. In zo'n
situatie nu, veronderstelt Bickerton, scheppen kinderen zelf een taal, waarbij ze
kunnen putten uit een biologisch (genetisch) bepaald ‘Language Bioprogram’. De
kinderen nemen wel de woorden van hun omgeving over, maar de grammatica
‘maken’ ze zelf, of beter: die wordt door het zogenaamde Language Bioprogram aan
het contactjargon toegevoegd. Dit zou moeten verklaren waarom creolentalen uit
verschillende delen van de wereld, waarbij sprekers van totaal verschillende talen
betrokken zijn geweest, toch opmerkelijke grammaticale overeenkomsten vertonen.
Bickertons idee is dus dat er binnen één generatie in feite twee of
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drie processen tegelijk plaatsvinden: een chaotisch allegaartje wordt een stabiel,
gegrammaticaliseerd systeem en daarmee een ‘echte taal’; de onderliggende talen
verdwijnen en maken als moedertaal plaats voor deze nieuwe taal. Het moedertaal
worden van het contactjargon is volgens Bickerton juist de oorzaak van de
grammaticalisering en stabilisering. Deze opvatting wordt de Language Bioprogram
Hypothese (afgekort: LBH) genoemd.
Overigens houdt Bickerton er wel rekening mee dat niet alle creolentalen zo abrupt
zijn ontstaan. Er zijn er die uit een veel geleidelijker ontwikkeling zijn voortgekomen.
Maar bij de creolentalen van Suriname zouden, volgens Bickerton, de
ontstaansvoorwaarden juist wél zodanig zijn geweest dat de creolisatie zich binnen
één generatie voltrokken heeft. Tezamen met het Hawaiaans Creools (aan het eind
van de 19e eeuw ontstaan uit het contact tussen o.m. Hawaiaans-, Engels-, Japansen Philippijns-sprekenden) vormen de Surinaamse creolentalen in Bickertons ogen
het ideale onderzoeksterrein om meer over het aangeboren Language Bioprogram
te weten te komen.
Om het belang van Arends' werk te begrijpen is het nodig twee concurrerende
opvattingen over het ontstaan van creolentalen te noemen.
De eerste van deze is dat creolentalen gezien kunnen worden als het produkt van
een proces van tweede-taalverwerving, dat echter niet geleid heeft tot een (ongeveer)
volledige beheersing van de superstraat-taal, maar als het ware halverwege gestopt
is. De ‘tussentaal’ is gestabiliseerd en nadat de oorspronkelijke moedertalen
verdwenen waren omdat ze met algemeen bruikbaar waren, de eerste taal van volgende
generaties geworden. Deze opvatting noem ik in het vervolg de
tweede-taalverwervingshypothese. Aangezien ook tweede-taalverwerving universele
kenmerken vertoont, kunnen overeenkomsten tussen creolentalen ook langs deze
weg verklaard worden.
Het tweede alternatief is dat de substraattalen (in het geval van de Surinaamse
creolentalen Westafrikaanse talen) niet zo snel en ook niet zo abrupt verdwenen zijn
als in het kader van de LBH wordt verondersteld. Naast de zich vormende creolentaal
zouden de moedertalen lang in gebruik zijn gebleven en daardoor de kans gehad
hebben de creolentaal diepgaand te beïnvloeden, ook of juist in grammaticaal opzicht.
Of misschien moet men zelfs zeggen dat de creolentaal de voortzetting is van de
substraattalen. Deze opvatting is onder andere verwoord door Suzanne Sylvain die
haar moedertaal, het Haïtiaans, karakteriseerde als ‘Ewe (een Afrikaanse taal) met
een Franse woordenschat’ (zie Holm 1988: 37). Ik noem deze visie de
continuïteitshypothese, omdat er in tegenstelling tot de LBH en de
tweede-taaltaalverwervingshypothese geen breuk in de taaloverdracht tussen elkaar
opvolgende generaties wordt verondersteld. Vanaf 1971 is hij in een groot aantal
publikaties naar voren gebracht door Alleyne (o.a. 1971, 1980, 1986).
Wat Jacques Arends nu heeft gedaan is profiteren van het feit dat er van het Sranan
vanaf het begin van de 18e eeuw geschreven documenten bestaan. Het oudst is het
zg. Herlein-fragment uit 1718, een korte dialoog die voorkomt in een reisbeschrijving.
In de achttiende eeuw verschijnen er voorts een paar leerboekjes ‘Neger-Engels’
(Van Dyk ± 1770 en Weygandt 1798). In 1783 voltooit Schumann zijn magistrale
Neger-Englisches Wörterbuch (uitgegeven door Kramp, 1983). In de negentiende
eeuw worden er delen van de bijbel in het Sranan vertaald, er verschijnen twee
belangrijke woordenboeken (Focke 1855 en Wullschlägel 1856) en een Kurzgefasste
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Neger-Englische Grammatik (1854). Vanaf 1862 schrijft de Matawai evangelist
Johannes King zijn ‘bekenti-boekoe’ en dagboeken. We kunnen dus de ontwikkeling
van de taal vanaf een vroeg stadium enigszins volgen, zij het met het voorbehoud
dat de betrouwbaarheid van de documenten niet vaststaat en ook moeilijk vast te
stellen is. Immers, tot 1855 is alles wat er over en in het Sranan geschreven is,
afkomstig van Europeanen (Focke is de eerste moedertaal-
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spreker die over het Sranan heeft geschreven) en het is de vraag hoe goed zij de taal
kenden. Men kan natuurlijk om deze reden de bronnen te onbetrouwbaar achten en
daarmee het Sranan van voor 1850 als niet meer te reconstrueren beschouwen; of
men kan de gegevens toch maar wel gebruiken en zo goed als deze het mogelijk
maken de ontwikkeling van het Sranan in de 18e eeuw proberen te achterhalen.
Arends heeft gelukkig voor dat laatste gekozen en daarmee aan de internationale
creolistiek de eerste uitvoerige en gedetailleerde historische studie toegevoegd.
Uit de bronnen heeft Arends een corpus samengesteld en daarin onderzocht hoe
drie syntactische verschijnselen zich vanaf het begin van de 18e eeuw hebben
ontwikkeld. De drie verschijnselen zijn: het systeem van de koppelwerkwoorden, de
comparatief en de zogenaamde gekloofde zinnen. Lezers van OSO hebben vsn dit
werk al een voorproefje gehad in een artikel van Arends in OSO 6.2 (1987) over de
comparatief.
De uitkomsten van Arends' onderzoek zijn per verschijnsel nogal verschillend. Ik
begin met de gekloofde zinnen (in het boek behandeld in hoofdstuk IV). Hiertoe
behoren constructies als:
(1) na sa yu du ala ten
(‘is zo je doet altijd’)
(2) da no pikin gudu a habi
(‘is geen kleine luxe hij heeft’) en (typerend voor alle Afro-Amerikaanse
creolentalen):
(3) na kon mi de kon
(‘is komen ik kom’)
waarin het werkwoord vooropgeplaatst is maar herhaald wordt op de oorspronkelijke
plaats in de zin. Men spreekt in gevallen als (3) van predicate clefting, in gevallen
als (1) en (2) van non-predicate clefting. Arends constateert dat ‘the system of
predicate and non-predicate clefting was by and large established around the middle
of the 18th century’. Ondanks deze vroege stabilisering ligt een verklaring uit het
Language Bioprogram niet voor de hand; daarvoor is de constructie, over de talen
van de wereld bekeken, te zeldzaam. Non-predicate clefting komt echter zowel in
het Engels als in de Afrikaanse talen voor, zodat een wederzijdse versterking van
superstraat- en substraatinvloeden verondersteld mag worden. Voor predicate-clefting
moeten substraattalen als het Yoruba en het Twi de voorbeelden hebben verschaftEen volkomen tegengesteld beeld vinden wij bij de ontwikkeling van het
copula-systeem (in de dissertatie hoofdstuk II). In het Sranan vinden we een
ingewikkeld systeem, dat meer gedifferentieerd is dan dat van het Engels en het
Nederlands. Waar Engels en Nederlands steeds het werkwoord to be/zijn gebruiken,
heeft het Sranan drie ‘koppelwerkwoorden’: na, (d)e en 0 (zero); syntactische en
semantische condities bepalen het afwisselend gebruik ervan.
Het zou te ver voeren de diverse stadia die Arends beschrijft, hier weer te geven.
De belangrijkste conclusie is dat dit systeem opmerkelijke verschuivingen heeft
ondergaan en pas in de tweede helft van de negentiende eeuw gestabiliseerd is. Dit
is een heel ander beeld dat Bickerton's LBH zou doen verwachten. Het is vooral op
grond van deze ruim anderhalve eeuw in beslag nemende ontwikkeling tot een stabiel
copula-systeem dat Arends concludeert dat creolisering niet een abrupt, binnen één
generatie plaatsvindend proces is. Zeer opmerkelijk is natuurlijk dat het Sranan in
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dit opzicht ingewikkelder is dan het Engels en het Nederlands; dit maakt dat we,
althans wat het copula-systeem betreft, ook geen verklaring kunnen vinden uit het
proces van tweede-taalverwerving. ‘Afrikaans’ is het systeem in het Sranan in zoverre
dat een differentiatie van de diverse functies van het koppelwerkwoord in veel
Bantu-talen voorkomt.
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De comparatief (besproken in hoofdstuk III) laat weer een ander beeld zien,
Vergelijkende taalstudies hebben opgeleverd dat talen voor de uitdrukking van de
notie ‘meer dan’ kunnen putten uit een zestal constructies, onder andere:
‘exceed-constructies’ waarbij er een werkwoord met de betekenis
‘overtreffen’ wordt gebruikt;
‘particle-constructies’ waarbij er een voorzetsel of voegwoord wordt
gebruikt;
‘mixed-constructies’ die bestaan uit een combinatie van ‘exceed’ +
‘particle’.
Het beeld dat Arends' materiaal laat zien, is er een van variatie in alle periodes, maar
wel met enige verschuivingen binnen deze variatie. De drie genoemde constructies
komen in hedendaags Sranan alle drie voor:
‘exceed’: a bigi p'sa mi / a bigi moro mi (‘hij is groot overtreft mij’);
‘particle’: a moro bigi leki mi (‘hij is meer groot als ik’);
‘mixed’: a moro bigi moro mi (‘hij is meer groot overtreft mij’).
In het oudere materiaal zijn er ook voorbeelden met het partikel na (Adam moro
langa na mi), maar deze mogelijkheid is uit de taal verdwenen. De mixed-constructie
treedt pas in het 20e-eeuwse materiaal op. Echter, zowel de (‘Afrikaanse’) ‘exceed-’
als de (meer Europees aandoende) ‘particle-constructie’ met leki komen in alle
periodes van het Sranan naast elkaar voor.
Een nadeel van de comparatief is dat deze constructie niet zeer frequent gebruikt
wordt. Afwezigheid van een bepaald type in het materiaal betekent nog niet dat het
type in de betreffende periode ook niet bestond. Zo ontbreekt in Arends' materiaal
tot 1900 p'sa als ‘exceed’-werkwoord; in alle aangetroffen ‘exceed-constructies’ tot
dan toe wordt moro gebruikt. Maar gezien de verbreiding van p'sa of equivalenten
ervan in Afro-Amerikaanse creolentalen moet het tot de oudste laag van de taal
behoren. Het Gullah-dialect bijvoorbeeld, gesproken op eilanden voor de kust van
Florida, heeft zinnen als: i tol pas mi (‘hij is langer dan ik’). De comparatief behoort
ook niet tot de kern van een grammaticaal systeem, zoals Arends zelf aangeeft (p.
89, noot 16). Het is daarom niet waarschijnlijk dat een taal in een vroeg stadium van
ontwikkeling al zo uitgekristalliseerd is dat er reeds één vaste, gegrammaticaliseerde
comparatief-uitdrukking gekozen is. De door Arends in alle perioden aangetroffen
variatie vormt daarom op zichzelf geen argument vóór of tegen creolisering binnen
één generatie.
Maar Arends heeft ook geen verdere linguistische argumenten voor de
geleidelijkheid van creolisering nodig. Want afgezien van de ontwikkelingen in het
copula-systeem zijn er de historisch-demografische gegevens. Arends maakt hiervoor
vooral gebruik van het werk van Price (1976, 1983). Uit diens berekeningen valt af
te leiden dat tot over de helft van de 18e eeuw het aantal in Suriname geborenen
onder de zwarte bevolking (de ‘creolen’ in de oorspronkelijke betekenis van het
woord) in de minderheid was. Door de hoge mortaliteit en het lage geboortecijfer
was er een voortdurende aanvoer van slaven uit Afrika nodig: de ‘zoutwaternegers’
vormden zeker tot 1750/60 de meerderheid (zie ook de getallen die Oostindie 1988:
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138 vermeldt over de plantage Roosenburg: in 1768 is 49% in Suriname zelf geboren,
in 1811 nog steeds niet meer dan 60%). Terecht luidt Arends' conclusie dat
tweede-taalverwervingsprocessen de hele 18e eeuw een grote rol moeten hebben
gespeeld en dat in de periode 1650 - 1730/40 het aantal jonge kinderen gewoon te
klein is geweest voor de spontane taalcreatie waar Bickerton in gelooft. Voor de
toekomst van de creolistiek verwacht Arends daarom veel van enerzijds meer
gedetailleerd historisch onderzoek, zowel linguistisch als sociografisch; en anderzijds
van aansluiting bij onderzoek naar spontane tweede-taalverwerving (p.90). Dit laatste
idee vindt men ook terug in Wekkers inaugurele rede (Wekker 1989, besproken door
Eersel in OSO 8.1: 116-118.
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Arends heeft met dit onderzoek uitstekend werk verricht. De presentatie van het
materiaal is voorbeeldig; zijn stijl is helder, zijn argumentatie overtuigend. Het lijkt
me voor Bickerton en zijn aanhangers onmogelijk om althans voor het Sranan vol
te houden dat hier sprake is geweest van een creolisering die al binnen één generatie
een betrekkelijk stabiel systeem opgeleverd zou hebben.
Ik heb op twee, met elkaar samenhangende, punten enige kritiek op de studie van
Arends. Dat in een situatie waarin steeds weer nieuwe slaven uit Afrika worden
aangevoerd, tweede-taalverwervingsprocessen een grote rol hebben gespeeld, is
duidelijk; wat Arends echter met duidelijk aan de orde stelt is de vraag welke taal
de doeltaal van deze taalverwerving moet zijn geweest. Ik kom hier straks op terug.
Mijn tweede kritische aanmerking is dat Arends niet iets dieper ingaat op de mogelijke
consequenties van het feit dat de slavenbevolking, aan het eind van de 18e eeuw,
niet één, maar twee soorten ‘Neger-Engels’ kende. Schumanns informanten maken
namelijk onderscheid tussen ‘Ningre-tongo’ en ‘Bakkra-tongo’ (en daarnaast de
‘Djutongo’, waaruit het Saramakkaans is ontstaan). ‘Bakkra-tongo is niet Engels of
Nederlands, maar Neger-engels zoals de Europeanen het spreken (in hun omgang
met de slaven, maar getuige Stedman 1792: 361 ook onderling). Zo vindt men in
Schumann bij het woord adjossi:
A Dieu, der Abschiedsgruss.-: ‘adjossi’, da Bakkratongo: Ningre takki
‘kroboi’; ma, pikin morro, alla Ningre njusu ‘adjossi tu:/ (Kramp 1983:
46)
Dit feit wordt door Arends aangehaald. Maar wat voor consequenties heeft het voor
de reconstructie van de wordingsgeschiedenis van het Sranan? Over welke van deze
twee talen gaan de leerboekjes van Van Dyk (van ± 1770) en Weygandt (1798)? En
van welke van deze twee talen is het Sranan van nu de voortzetting? Het ligt voor
de hand te veronderstellen dat de 18e-eeuwse leerboekjes de Bakra-tongo laten zien.
Het citaat uit Schumann wijst er op dat de twee varianten omstreeks 1780 al enigszins
naar elkaar toegroeien. In 1856 schrijft Wullschlägel, na eerst vermeld te hebben dat
‘Djoe-tongo’, het Neger-portugees dat op de joodse plantages is ontstaan, alleen nog
door de Saramakkaners wordt gesproken, over de ‘Negerenglische Sprache’:
‘Diese, von den Negern selbst gewöhnlich “Ningre-tongo”, “Negersprache”
genannt; oder auch schlechtweg “Ningre” “Negerisch”, häufig aber auch
“Bakra”, “Europäisch” (wol im Gegensatz zu ihren ursprünglichen,
afrikanischen Sprachen), ist (...) Negersprache geblieben, und ist nun (...)
die allgemeine Umgangssprache der Neger unter einander und zugleich
die, in welcher Europäer mit ihnen verkehren.’ (Wullschlägel 1856: VI)
De twee varianten lijken dan te zijn samengevloeid, althans in het publieke register
van de dagelijkse omgangstaal (creoolse gemeenschappen hebben daarnaast altijd
hun verborgen registers gehad, in het bijzonder de religieuze talen).
Merk op dat Bakra-tongo, zolang het een onderscheiden variant was, strikt genomen
nooit een creolentaal is geweest, maar slechts tweede of derde taal in het verkeer
tussen Europeanen en negers, naast aan Europese kant Engels, Portugees en
Nederlands en aan de kant van de negers Afrikaanse talen en Nengre-tongo. Arends
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analyseert het Herlein-fragment en toont aan dat het nauwelijks creolentaalkenmerken
heeft en des te meer kenmerken van een pidgin (contacttaal) of zelfs pre-pidgin. Dit
hoeft niet te verwonderen als we het zien als het eerste document van een zich in het
verkeer tussen Europeanen en slaven ontwikkelend pidgin, de Bakra-tongo, die pas
in tweede instantie is toegegroeid naar de inmiddels ook gevormde creolentaal
Nengre-tongo.
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Hoe moeten we ons de Nengre-tongo voorstellen? We bevinden ons hier - helaas weer op het terrein van de veronderstellingen, aangezien nu juist de taal voor de
interne communicatie van de slavengemeenschap niet gedocumenteerd is: tot 1850
is immers alles via Europeanen tot ons gekomen. De volgende veronderstellingen
lijken echter niet te gewaagd:
- gezien de voortdurende toestroom van volwassen sprekers van Afrikaanse talen
zal de taal niet zeer homogeen zijn geweest;
- gezien de bewustheid van het verschil tussen Bakra- en Nengre-tongo zal
Nengre-tongo een belangrijke functie hebben gehad voor de vorming en beleving
van de etnische identiteit (de zelf-definiëring) van de slavengemeenschap als
niet-Europees;
- om deze reden zal Nengre-tongo bewust ‘Afrikaanser’ zijn geweest dan
Bakra-tongo;
- de ontwikkeling van de Nengre-tongo zal desondanks niet onafhankelijk van
de Bakra-tongo zijn geweest; men verwacht eerder lexicale dan grammaticale
verschillen tussen Nengre-tongo en Bakra-tongo.
Welke taal is nu de primaire doeltaal geweest van de tweede-taalverwervingsprocessen
gedurende de 18e eeuw? De eerste nieuwe taal die de geïmporteerde slaven moeten
leren, zal niet de Europese taal geweest zijn, maar de zich vormende Nengre-tongo.
Focke geeft hiervan het volgende beeld:
‘De Afrikanen, die, van verscheidene volken afkomstig, ook verschillende
talen spraken, werden bij hun aankomst alhier, waar zulks doenlijk was,
aan hunnen onderscheidene landslieden onder de slaven ter verzorging en
ontbolstering aanvertrouwd. Een voornaam gedeelte der taak van deze
bestond dan ook daarin, om aan deze groene zwarten de taal des lands,
dat was het (...) Neger-Engelsch, te leeren.’ (Focke 1855: VII)
In het beeld van het ontstaan van Surinames belangrijkste creolentaal, het Sranan, is
nu ook duidelijk ruimte voor Alleyne's continuïteits-gedachte. De cultuuroverdracht
is in elk geval ononderbroken geweest. De communicatie tussen de generaties
Afrikanen kán daarom geen breuk hebben vertoond. De taal die voor het onderling
verkeer, en dús voor het doorgeven van de cultuur, werd gebruikt, was Nengre-tongo.
Juist het bestaan van een Nengre-tongo naast een Bakra-tongo toont aan dat de
slavengemeenschap een eigen, Afrikaanse identiteit wilde behouden, of beter: wilde
maken uit de diverse volken die bij elkaar gebracht waren en werden. De vorming
van de Nengre-tongo was daar een onderdeel van.
Het is daarom vreemd dat Arends de substraatinvloeden, dat zijn dus de bijdragen
van Afrikaanse talen aan het Sranan, een externe factor noemt, omdat het daarbij
zou gaan om ‘the incorporation into a language of features and rules from outside’
(p. 90). Dat kan men alleen maar zo zeggen als men de Bakra-tongo als de enige
voorouder van het Sranan beschouwt, en de Bakra-tongo op zijn beurt als een afgeleide
van het Engels. Maar in het Sranan zijn de twee tongo's samengevloeid, en zeker in
de minder publieke registers is Sranan in mijn ogen eerder de voortzetting van de
Nengre-tongo dan van de Bakra-tongo. (Voor het Saramakkaans geldt volgens Price
dat als men álle registers van de taal, dus inclusief de religieuze talen, in beschouwing
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neemt, het lexicon voor 50% uit Afrikaanse woorden bestaat; voor het Sranan is een
dergelijke telling nog niet verricht.)
Zoals de lezer gemerkt zal hebben, gaan mijn kritische opmerkingen niet zozeer over
wat Arends gedaan heeft, maar meer over wat hij níet gedaan heeft. Het komt erop
neer dat ik het jammer vind dat hij niet nóg iets meer gehaald heeft uit zijn materiaal.
Dit soort kritiek kan makkelijk de aandacht afleiden van wat er wel verricht is. Ik
herhaal daarom met nadruk dat Arends een voortreffelijke studie heeft afgeleverd.
Het is te hopen dat er binnenkort een handelseditie van dit belangrijke boek verschijnt.
Dankzij
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Arends zijn we weer een stuk verder met de reconstructie van de ontwikkeling van
Surinames creolentalen. Van Arends' boek zal ongetwijfeld een stimulans uitgaan
om de gedocumenteerde oudere stadia van creolentalen te onderzoeken. Het
romantische, maar in wezen etnocentrische idee dat creolentalen het menselijk
taalvermogen ‘in ongerepte staat’ laten zien, kan dan voorgoed plaatsmaken voor
een benadering waarin de ontwikkeling van deze talen gezien wordt in hun
sociaal-culturele context, als onderdeel van het uitermate complexe proces van
cultuurbehoud, -adaptatie en -creatie dat tot vorming van creoolse gemeenschappen
in de Nieuwe Wereld heeft geleid.
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Recensies
J. van Donselaar, Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. Muiderberg:
Coutinho, 1989, 482 pg. f 59.50.
De tweede, herziene en uitgebreide druk van Van Donselaars Woordenboek van het
Surinaams-Nederlands biedt een schat aan interessante informatie. Het boek is
gebaseerd op de gelijknamige eerste druk, die in 1977 verscheen, maar de verschillen
tussen de twee edities zijn enorm. De nieuwe uitgave kenmerkt zich door een zeer
degelijke uitvoering (stevige omslag, goed gebonden, mooi papier), en een grotere
omvang (het aantal trefwoorden is gestegen van 1400 naar 6600). Ik verwacht dat
deze nieuwe uitgave het in het gebruik langer zal uithouden en minder snel zal
verslijten dan de vorige; mijn eerste editie lag er na een paar weken al gebroken en
beduimeld bij. De inleidende hoofdstukken van het boek zijn ook ingrijpend verbeterd
en aantrekkelijker gemaakt. Het boek is in allerlei opzichten gebruiksvriendelijker
geworden.
Het Surinaams-Nederlands (SN) is een variant van het Nederlands, zoals ook het
Gronings of het Limburgs dat is. Maar aangezien het SN zich ver van het Europese
moederland heeft ontwikkeld, en andere invloeden heeft ondergaan dan de dialecten
in Nederland, bevat het nogal veel ‘afwijkende’ (en unieke) kenmerken op
grammaticaal, fonetisch en lexicaal gebied. Over de structuur en de uitspraak van
het SN gaat Van Donselaars werk niet, maar wel over woorden en uitdrukkingen in
het Nederlands van Surinamers. Zelf had ik onmiddellijk de neiging na te gaan of
alle Surinamismen die mij te binnen schoten, in het woordenboek voorkomen, en ik
ben niet teleurgesteld. Bijvoorbeeld: afgedonderd voor ‘flink, enorm’, zoals in een
afgedonderd pak rammel; bout voor ‘dij’; doks voor ‘eend’; doordien voor ‘doordat’;
de mars breken voor ‘een pak slaag geven’; poentje voor ‘vrouwelijk schaamdeel’;
toli voor ‘penis’; topper voor ‘topfunctionaris’; voetéren voor ‘lopen’, en zelfs het
nieuwe woord kiek voor ‘iets prettigs of leuks’, ze staan er allemaal in.
J. van Donselaar is een amateur-lexicograaf, een bioloog van huis uit, en een groot
kenner vooral van de Surinaamse flora en fauna. Dit laatste verklaart zijn voorliefde
voor de namen van Surinaamse planten en dieren, waaraan verhoudingsgewijs in het
woordenboek veel aandacht is geschonken (met de officiële Latijnse benamingen er
ook nog bij). Achter in het boek treft de geïnteresseerde gebruiker enkele zgn.
contraregisters aan met de wetenschappelijke namen van Surinaamse plante- en
diersoorten; via deze handige lijsten kan men de Surinaams-Nederlandse volksnamen
van planten en dieren opsporen.
Van Donselaars beroepsachtergrond verklaart ook zijn vermogen om nauwgezet
datgene te inventariseren en te catalogiseren wat hij op linguïstisch gebied in de loop
van vele jaren verzameld heeft. Bovendien kan hij er zeer boeiend over schrijven,
getuige ook zijn imiddels gestaakte taalkundige rubriek in de Weekkrant Suriname.
Biologen en lexicografen hebben met elkaar een streven naar volledigheid en
zorgvuldigheid gemeen.
Bij de tweede druk is meer nog dan voorheen rekening gehouden met de
niet-vakmensen die het boek zouden willen gebruiken. Aan de inrichting en
formulering van de artikelen is grote zorg besteed; de definities zijn
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verduidelijkt, het redactionele commentaar is uitgebreid, en de voorbeelden in de
artikelen spelen een sterke ondersteunende rol. De etymologieën die gegeven worden,
voorzover ze bekend zijn, maken het doorsnuffelen van het boek extra interessant.
De samensteller heeft ernaar gestreefd alle typisch Surinaams-Nederlandse woorden
en uitdrukkingen op te nemen die in Suriname in de spreek-of schrijftaal gangbaar
zijn of dat ooit geweest zijn. In dat streven is hij mijns inziens goed geslaagd.
Algemeen-Nederlandse woorden die voorkomen in woordenboeken als de Grote
Van Dale of de Grote Koenen, zijn niet opgenomen. Woorden die wel in Nederlandse
dictionaires staan, maar in Suriname op een andere manier gebruikt worden, zijn
echter ook te vinden in Van Donselaar. Voorbeelden van deze laatste catagorie zijn
woorden als gevaarlijk in de betekenis van ‘vreselijk, verschrikkelijk’, of schuren
in de betekenis van ‘zich drukken tegen enz, vrijen met de kleren aan’. Het boek
biedt ons dus een vrijwel volledige lijst van Surinaams-Nederlandse woorden en
uitdrukkingen uit het heden en verleden, geïllustreerd met authentieke voorbeelden.
Grote omissies in de inventarisatie van de hedendaagse algemene SN-woordenschat
heb ik niet kunnen ontdekken; de enige min of meer specialistische termen die in
ruime mate zijn opgenomen, zijn de genoemde namen van plante- en diersoorten in
Suriname.
Uiteraard is een woordenboek een momentopname, oftewel het registreren van
een toestand waarin het lexicon van een taal zich op een bepaald moment bevindt.
Niets verandert zo snel en verrassend als het vocabulaire van een taal, zeker als het
gaat om een linguïstisch zo dynamische situatie als die van Suriname. Van Donselaar
wijst er zelf op dat in die zin zijn woordenboek niet ‘af’ genoemd kan worden: er
komen voortdurend nieuwe woorden bij, woordbetekenissen veranderen, en bestaande
woorden raken in onbruik.
Over deze editie van het woordenboek zegt Van Donselaar te hopen dat zij op de
eerste plaats bruikbaar zal zijn voor het onderwijs in Suriname (voor
onderwijsgevenden, scholieren en studenten), maar ook in Nederland wanneer er
communicatieproblemen voor Surinamers ontstaan. Hij verwacht dat het woordenboek
gebruikt kan worden wanneer er, vooral in het onderwijs, taalkundige kwesties moeten
worden opgelost. Het boek zou dan als gezaghebbende informatiebron dienst kunnen
doen.
Ik kan niet beoordelen of dit voor de onderwijspraktijk in Suriname of in Nederland
een realistische doelstelling is. Eerlijk gezegd kan ik mij niet goed voorstellen hoe
het woordenboek - of welk woordenboek dan ook - echte communicatieproblemen
kan helpen oplossen. Natuurlijk zal een Nederlandse leraar blij zijn als hij in het
woordenboek kan opzoeken wat zijn Surinaamse leerling in hemelsnaam bedoelt als
hij het bijvoorbeeld over de voorzaal heeft. Maar dit zijn taalproblemen op het niveau
van individuele woorden.
Van Donselaar is bescheiden in wat hij tracht te bereiken: ‘Met grote nadruk moet
gesteld worden, dat dit woordenboek niet normatief is’ (p. 8). Dat wil zeggen: het is
puur beschrijvend, het geeft geen oordelen over de juistheid of onjuistheid van het
gebruik van woorden, het doet niets anders dan observeren en registreren. Overigens
hoopt hij wel dat de verschijning van dit woordenboek zal bijdragen tot de
standaardisering van het SN: ‘Mocht men in Suriname ooit besluiten het
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Surinaams-Nederlands te standaardiseren, dan kan dit woordenboek daarbij wel een
hulpmiddel zijn’ (p. 8).
Een belangrijk doel van het boek is lezers van Surinaamse literatuur te helpen bij
het lezen en interpreteren van teksten in het SN. Dit doel is niet te hoog gegrepen,
maar het is wel datgene waarvoor zgn. decodeer-woordenboeken - en dat is dit
woordenboek - gebruikt worden: ze dienen als hulpmiddel bij het lezen en verstaan
van teksten.
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Mijn belangrijkste kritiek op dit woordenboek is dat het te sterk gebaseerd is op
geschreven materiaal, en dan nog wel de literatuur. Er worden talloze citaten gegeven
uit het werk van Edgar Cairo, Rappa, Bea Vianen, Albert Helman en anderen. Vooral
het SN van Cairo is nogal bijzonder, en wordt door veel Surinamers als ‘vreemd’
ervaren. Het is zeker niet het standaard-SN. In het algemeen geldt dat literaire bronnen
een bepaalde, hoge variant van de taal vertegenwoordigen, en dus niet echt
representatief zijn voor de taal zoals die in het dagelijks leven gebruikt wordt. Het
is goed te begrijpen dat de samensteller geneigd is geweest zijn voorbeelden
voornamelijk uit de literatuur te putten; toch is dat een ernstige beperking. Een taal,
ook het SN, floreert het meest, en is het meest natuurlijk, in de gesproken vorm. Het
is jammer dat Van Donselaar niet meer voorbeelden geeft van gewone spreektaal.
Afgezien van deze kanttekening, heb ik voor dit woordenboek niets dan lof. Van de
historische ontwikkeling, de structuur en de woordenschat van het SN is nog steeds
heel weinig bekend. Van Donselaars woordenboek is een belangrijke bijdrage aan
onze kennis van deze boeiende variant van het Nederlands.
Herman Wekker

M. van Kempen, De Knuppel in het Doksenhok. Leven in de Surinaamse
letteren. Paramaribo: De Volksboekhandel, 1987.
M. van Kempen (samenst.), Nieuwe Surinaamse Verhalen. Paramaribo: De
Volksboekwinkel, 1986.
Deus ex Machina. Tijdschrift voor Hedendaagse Kunst. Nr. 42
(Suriname-nummer). April/mei/juni 1987.
Het is inmiddels, zowel in Nederland als ook in Suriname (zoals ik tijdens mijn
bezoek in het voorjaar van 1988 heb ervaren), nauwelijks mogelijk een gesprek over
Surinaamse literatuur te voeren zonder dat vroeg of laat de naam Michiel van Kempen
valt. Dat de man door zijn niet aflatende kritische activiteit een controversieel acteur
op het podium van de Surinaamse letteren is, wordt dan al snel duidelijk, met name
wanneer je gesprekspartner een Surinaams auteur is.
In De Knuppel in het Doksenhok gaat Michiel van Kempen in op hetgeen hij ziet als
de taakomschrijving van de literatuurcriticus in het algemeen en in het bijzonder van
een die de Surinaamse literatuur als werkterrein gekozen heeft. Hij beschrijft door
middel van anekdotes en situatieschetsen het Surinaams literaire wereldje, zoals hij
het heeft leren kennen van binnen uit. Voorts neemt hij, als een strenge heelmeester
die stinkende wonden tracht te genezen èn te voorkomen, zijn on(vrij)willige patiënt
stevig onderhanden en deelt recepten uit die tot een gezonde ontwikkeling van het
‘couveusekindje’ (p. 50), de Surinaamse cultuur c.q. literatuur, zouden moeten leiden.
Met zo'n houding riskeert de criticus natuurlijk de verdachtmaking, uit paternalisme
te handelen. Van Kempen realiseeert zich dit ogenschijnlijk ter dege, kan zich echter
niet van bovenbedoelde verdenking vrijpleiten door zijn herhaalde verzekering dat
hij handelt ‘uit liefde voor de Surinaamse literatuur die niet aan conservatisme,
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verstarring, opportunisme en achterklap ten onder mag gaan’ (p. 5) of woorden van
gelijke strekking.
Dat (het bevorderen van) de Surinaamse literatuur Van Kempen werkelijk zeer
ter harte gaat, staat hier overigens - dit voor alle duidelijk-
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heid - niet ter discussie: er is nauwelijks iemand anders te noemen die zich met zoveel
overgave voor deze literatuur inzet.
De schoen wringt echter daar, waar de ‘vrijheid van alle schrijvers (...) om het
eigen kunnen te laten zien’ (p. 5) in het geding is en vragen met betrekking tot de
autoriteit van de criticus aan de orde zijn. De crux hierbij is dat ‘vrijheid’ en ‘het
eigene’ twee begrippen uit onze vocabulaire zijn, waarvan de inhoud op de meest
uiteenlopende, de meest ‘persoonlijke’ (zeg maar: ideologische) wijze ingevuld
wordt. Wanneer je gaat definiëren (hetgeen hier op voorschrijven neerkomt) wat
vrijheid en eigenheid voor een ander - in diens eigen bestwil - moet dan wel mag (of
níet mag) betekenen, zonder daarbij tegelijkertijd je eigen argumenten en met name
je eigen autoriteit ter discussie te stellen, dan maak je je gewild of ongewild schuldig
aan een vorm van bevoogding.
Van Kempen doet dat, wanneer hij eenvoudig bepaalt dat schrijvers zich aan gen
enkele norm hebben te houden ‘behalve aan die van hoge literaire kwaliteit’ (p. 24)
en voorts dat een debuut voor de Surinaamse literatuur alleen maar zin heeft ‘als de
debutant probeert een eigen toon te vinden, op eigen wijze vorm te geven aan wat
zijn generatie bezielt en als het kan: uit te stijgen boven de voorgangers’ (p. 24).
Daarnaast haast hij zich weliswaar (wat paradoxaal) te verzekeren dat hij niet zegt
‘waarover er geschreven moet worden en (...) in welke vorm er geschreven moet
worden’ doch hij voegt er dan wel weer aan toe dat je als ‘schrijver die zijn vak kent’
nu eenmaal dient te ‘weten waar je staat en weten dat je bepaalde dingen niet meer
kunt doen op straffe van het aangetast worden van het meest wezenlijke van elke
schrijver: de originaliteit van het werk’ (p. 25; de cursiveringen zijn van mij).
Ik constateer dat het hier enerzijds schijnbaar uitsluitend gaat om de norm van
‘hoge literaire kwaliteit’ zonder dat aangegeven wordt wat dan wel die ‘literaire
kwaliteit’ mag wezen en dat anderzijds steeds op normatieve wijze geargumenteerd
wordt met de termen eigen(heid) c.q. originaliteit. Daarover wordt dan gezegd dat
men die verliest door ‘bepaalde dingen’ te doen die niet meer gedaan kunnen worden,
bijvoorbeeld het schrijven over ‘Mama Sranan, mi lobi yu te na dede’ (p. 25).
Het op deze wijze schermen met schemerige normen en criteria door de criticus
komt neer op het hanteren van het typische autoriteitsargument: Van Kempen gebruikt
eenvoudig een normatieve term als criterium zonder die term uitvoerig toe te lichten
en daarmee de erachter schuilgaande norm ter discussie te stellen. Zo maakt hij
zichzelf tot een onaantastbare autoriteit, die in feite in z'n eentje kan bepalen welk
werk al dan niet aan de door hemzelf vastgestelde norm voldoet. Natuurlijk wordt
daarbij dan de indruk gewekt, als zou de term (en de daarmee verbonden norm) onder
zijn vakbroeders - mede-literatuurcritici - een op volledige consensus berustend
begrip zijn, een boven elke discussie verheven, onaanvechtbare grootheid. Juist die
suggestie maakt dit tot een autoriteitsargument.
De literatuurwetenschap is geen discipline die de pretentie heeft auteurs iets te
kunnen voorschrijven of normen te kunnen bepalen voor de kwaliteit van literatuur.
Veeleer vormen waardeoordelen over literatuur zelf een onderzoekobject van deze
wetenschap. De criticus die zich niet achter de veilige brede rug van
wetenschappelijkheid tracht te verschuilen, kan natuurlijk wel op grond van eigen
normen criteria vaststellen. Het is zijn goed recht dat te doen. Het is dan echter ook
het recht van de lezers en van de auteurs wier werk besproken wordt, tekst en uitleg
te krijgen over de normen (waarden) achter de criteria die de criticus verkiest te
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hanteren. Criteria die zich door hun ijle nevelachtigheid aan elke discussie en
controleerbaarheid onttrekken, hebben het verdachte geurtje van een smoggordijn.
Daar dient de lucht geklaard te worden opdat we weer zicht krijgen op hetgeen waar
we
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het eigenlijk over hebben en niet in dichte mist volledig langs elkaar heen redeneren.
In de bundel Nieuwe Surinaamse Verhalen en het Surinamenummer van het tijdschrift
Deus ex Machina maken we kennis met een ander aspect van Michiel van Kempens
werk ten dienst van de Surinaamse literatuur. Als recensent/criticus is hij
onvermoeibaar bezig de geestesprodukten van Surinaamse auteurs op kritische wijze
onder de aandacht te brengen van het grote (krantenlezende) publiek; in De Knuppel
in het Doksenhok treedt hij in de rol van verteller, polemist en leermeester om vanuit
zíjn perspectief de puntjes op de i te zetten wat betreft de relatie tussen Surinaamse
literatuur en literatuurkritiek. Maar ook als samensteller speelt hij een belangrijke
rol in de Surinaamse letteren. In het nummer van Deus ex Machina (dat in
samenwerking met Leo Geerts, een van de hoofdredacteuren van het blad, is
samengesteld), zijn naast verhalen van o.a. Rappa, Sapotille, Marlee, R. Mungoo,
Emanuels en Wong Loi Sing ook gedichten opgenomen in verschillende in Suriname
gesproken talen met in de regel een vertaling in het Nederlands. Nieuwe Surinaamse
Verhalen bevat, zoals de titel reeds aanduidt, alleen proza. Ook hierin is werk te
vinden van auteurs als Rappa, Sapotille, Marlee, R. Mungroo, Emanuels, Wong Loi
Sing en voorts o.a. Pinas, Rijsdijk en Frasa.
Interessant is het te vernemen welke criteria door Van Kempen zijn gehanteerd
bij het selecteren van de verhalen. In het nawoord van Nieuwe Surinaamse Verhalen
zegt hij daar aanvankelijk alleen over dat de bundel het resultaat is ‘van een steeds
strengere selectie’ en vervolgt dan: ‘Alle verhalen in deze collectie zijn produkten
van Surinaamse bodem en geen van hen werd eerder gepubliceerd’ (p. 194). Verderop
in dit nawoord gaat hij nader in op de selectiecriteria en vermeldt: ‘Het samenstellen
van deze bundel is een enerverende confrontatie geworden tussen de bedoeling van
schrijvers en de inlevende visie van één lezer die dienstbaar wilde zijn èn aan de
eigenheid van de schrijver, èn aan de lezer die een boeiend verhaal verwacht.
Basisvoorwaarde is altijd, ongeacht de taal of taalvariant die men kiest, dat er aan
de taal niets mankeert (...). Vervolgens moet elk verhaal stilistisch geheel overtuigen:
geen verzwakkingen of verstoringen die niet door de inhoud gemotiveerd worden
(...). Wat dan rest om het vage begrip “kwaliteit” te bereiken, is zo veelvormig als
elke literatuur veelvormig is (...).’ (p. 195).
Het is jammer dat Van Kempen hier weer het inderdaad zeer vage begrip ‘kwaliteit’
gebruikt zonder aan te geven welke criteria hij daarvoor heeft aangelegd bij het
samenstellen van de bundel. Het tweede selectiecriterium, de eis dat een verhaal
‘stilistisch geheel moet overtuigen’ munt nu ook niet bepaald uit in klaarheid en laat
vermoeden dat subjectiviteit hierin een relatief grote rol speelt. De vraag, bijvoorbeeld,
of een ‘verzwakking’ of ‘verstoring’ in de stijl ‘door de inhoud gemotiveerd’ wordt,
is immers uiteindelijk afhankelijk van de wijze waarop het verhaal door deze of gene
lezer wordt geïnterpreteerd.
Zo krijgt Van Kempens enige duidelijke criterium, dat van de taalzuiverheid, een
onevenredig zwaar accent. En dat geldt niet alleen voor het nawoord in Nieuwe
Surinaamse Verhalen.
Daarbij heeft hij overigens een nogal schoolse opvatting van taalbeheersing c.q.
taalzuiverheid. Hij stelt de norm van grammaticaboeken en Van Dale's en andere
woordenboeken boven de praktijk van het levende taalgebruik, dat niet alleen van
(sub-)groep tot (sub-)groep, maar ook van spreker tot spreker verschillen vertoont.
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Een schrijver staat dit héle scala van variëteiten, variëteitjes en variaties ter
beschikking om er naar willekeur uit te putten, met de verschillende vormen te spelen,
er nieuwe bij te creëren of zich te bepalen tot die ene vorm die hij zelf in het dagelijks
leven han-
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teert. Het is niet zijn opgave door conformatie aan de heersende norm, de taal die hij
‘gebruikt’ (dat wil zeggen: literair verwerkt) ‘zuiver’ te houden, evenmin als het de
opgave van een componist is bepaalde tonale tradities in ere te houden. Ja, zelfs een
kinderboekenschrijver heeft niet de taak het werk van schoolmeesters te ondersteunen,
noch in pedagogische zin, noch in taaldidactische zin.
Waar Van Kempen de samenstelling van de bundel karakteriseert als een
‘confrontatie’ tussen ‘de bedoeling van schrijvers en de inlevende visie van één lezer’
(p. 195), definieert hij mijns inziens ook het werk van de literatuurcriticus. Die
‘confrontatie’ vindt natuurlijk plaats door middel van de concrete tekst. Als lezer
interpreteert de criticus een bepaalde tèkst (die door de schrijver met een bepaalde
bedoeling - waarachter een waardenpatroon verscholen ligt - geschreven is) en
beoordeelt die al interpreterend op grond van zijn eigen normen/waarden. De criticus
produceert dan op zijn beurt een bepaalde tekst (de recensie) die - niet op de laatste
plaats - ook voor de auteur van het gerecenseerde werk bestemd is. Wil nu de criticus
de ‘confrontatie’ tussen ‘de bedoeling van de schrijver’ en zijn eigen ‘inlevende
visie’ met open vizier aangaan en zo de voorwaarde scheppen voor een eerlijke
communicatie, dan gaat dat niet zonder openheid van zaken met betrekking tot het
normen-waardenkader dat hij min of meer bewust als uitrusting gekozen heeft en
waarmee hij het strijdperk van de confrontatie betreedt. Dit is helaas in de
literatuurkritiek nog een grote uitzondering: het vergt namelijk heel wat zèlfreflectie,
zèlfkritiek van de criticus.
Zonder iets te willen afdoen aan het alleszins belangrijke werk dat Michiel van
Kempen verricht, zijn de kanttekeningen die ik plaats bij dat werk dus samen te
vatten in: enerzijds een gebrek aan bezinning op de eigen normen die Van Kempen
als criticus hanteert, anderzijds - daarmee samenhangend - een storende afwezigheid
van explicietheid bij het formuleren van die normen en waarden. Een explicietheid
waar wij als lezers en vooral ook de auteurs wier werk kritisch onder de loep genomen
wordt, toch recht op hebben.
Tom Rellum

Mātāprasād Tripāthī (sampādak), Jīt Nārāin kī Sarnāmi kavitāe . Den
Haag: SSN, 1988, 31 + 163 pp.
Deze in India gedrukte en door een Indiase redacteur bezorgde uitgave van poëzie
van Jit Narain is de eerste in zijn soort, al is het zeker niet voor het eerst dat
Hindostaans Surinaamse literatuur in India wordt uitgebracht. Soms is werk van
Hindostaanse Surinamers rechtstreeks in India in het Devanagari schrift gedrukt,
zoals in de jaren vijftig dat van Rahmān Khān, de ‘nestor’ van de Hindostaanse
letterkunde, en in 1984 een poëziebundel van Amarsimh Raman. In andere gevallen
werden enkele gedichten van verschillende auteurs opgenomen in een in India
uitgebrachte verzamelbundel, zoals die welke in 1981 in Delhi werd gepubliceerd
onder redactie van B. Naubat Simh uit Mauritius, of de bundel geredigeerd door de
Indiër Umāśamkar Satīś. (1985). In dit geval gaat het echter om een expliciet op
Indiase lezers gerichte heruitgave in het Devanagari schrift van (bijna) alle Sarnami
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poëzie van één auteur, die zijn vijf bundels eerst in eigen beheer in Nederland uitbracht
(1978-1987) in het Romaans schrift. De redacteur van deze heruitgave, Tripā hī,
die de bundel ook van twee inleidende stukken in het Hindi heeft voorzien, is in het
district Basti geboren en is nu docent aan de universiteit van Gorakhpur, beide gelegen
in het gebied van Noord India waar de meeste Hindostaanse Surinamers hun oorsprong
hebben. Gezien de recente
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aandacht in dit gebied voor de eigen regionale talen als Bhojpuri en de daarin
geschreven moderne literatuur, is het geen toeval dat juist iemand uit deze streek
belangstelling heeft voor Sarnami literatuur.
Deze aandacht voor regionale talen, die staat tegenover het streven van andere
kringen in India om deze talen ondergeschikt te houden aan het Hindi, wordt
weerspiegeld in de opmerking van de redacteur dat het Sarnami terecht geen Hindi
genoemd wordt (p. 19) en in zijn veronderstelling (p. 22v) dat het (door hem
betreurde) ontbreken van serieuze literaire kritiek van Indiase zijde voor de literatuur
in het Sarnami en verwante talen deels een gevolg is van de onbekendheid van deze
literatuur in India, maar deels ook wordt veroorzaakt door de neiging het Hindi
centraal te stellen en het Sarnami enz. te beschouwen als dialecten van het Hindi,
die (zo is impliciet) als ‘slechts’ dialect geen serieuze aandacht waard zijn. Ook in
in Suriname en Nederland bestaat wel de neiging om het Sarnami als dialect van het
Hindi te zien; Tripā hī's opmerking laat zien welke gevolgen dit kan hebben. Dat
Tripā hī zelf het Sarnami als taal op één lijn stelt met het Hindi, blijkt ook uit zijn
uitspraak (p. 17v) dat Narains strijd voor het Sarnami gelijkwaardig is aan de strijd
die Bhāratendu Hariścandra in de tweede helft van de vorige eeuw in India geleverd
heeft voor de erkenning van het Hindi als literatuurtaal. Het is een niet geringe lof,
gezien de roem die Bhāratendu in Noord India geniet. Afgezien van Narains strijd
voor zijn eigen taal, acht Tripā hī zijn poëzie ook inhoudelijk van hoge klasse (p.
17). Dat blijkt ook uit zijn bespreking van de inhoud (pp. 25vv), waarbij hij Narain
in de eerste plaats kenschetst als ‘Surinaamse dichter van leed en verzet’.
Bovenstaande opmerkingen staan in het tweede inleidende stuk van de redacteur
(pp. 16-31), waarin hij ook het Sarnami en zijn literatuur bij de Indiase lezers
introduceert. De eerste inleiding (pp. 7-15) handelt over de persoon van de dichter
en zijn publikaties, en over de wijze waarop deze heruitgave tot stand is gekomen.
Tripathi vermeldt (p. 11) dat de bundel een keuze omvat uit het oeuvre van de dichter
die door Narain zelf gemaakt is en dat de spelling van het Sarnami in het Devanagari
schrift door de dichter zelf gecorrigeerd is. In feite echter staat vrijwel alle door
Narain gepubliceerde Sarnami poëzie in de bundel (en is er van een keuze dus
nauwelijks sprake), en is niet alleen de spelling maar ook de tekst zelf kennelijk door
de auteur herzien. Bij vergelijking van de nu gepubliceerde tekst met de
oorspronkelijke teksten blijken er tal van verschillen te zijn, die groter in aantal zijn
naarmate de oorspronkelijke tekst vroeger gepubliceerd is, maar toch ook nog de
jongste bundel (1987) betreffen. Hieronder ga ik op een paar van die verschillen in.
Het eerste dat opvalt, is dat de regelindeling gewijzigd is. Vooral Narains vroegste
bundel, Dal bhat chatni (1978), wordt gekenmerkt door korte regels. In de herziene
tekst zijn vaak drie van zulke regels achter elkaar als één lange regel afgedrukt.
Daarmee gaat soms iets van de spanning die bij de oorspronkelijke korte regels werd
opgeroepen door het al lezend van regel tot regel te moeten ‘springen’, verloren. Ook
valt de nummering op. De Sarnami poëzie in Dal bhat chatni is verdeeld in acht
secties, die elk een eigen titel dragen; binnen deze secties geven extra regels wit
aparte strofen aan. In de heruitgave zijn steeds een aantal van deze strofen (met regels
wit ertussen) op één bladzijde afgedrukt onder één nummer per bladzijde, waarmee
de indruk gewekt wordt dat die strofen samen een apart gedicht vormen, dat eventueel
los van de andere gedichten in dezelfde sectie te lezen zou zijn. De gedichten uit de
vier volgende bundels zijn doorgenummerd, tot een totaal aantal gedichten van 163.
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Deze indeling is in het algemeen niet storend bij het lezen; wel valt nog op dat nu
als één gedicht gepresenteerd is (no 100), wat in Geweld loont/Hinsa-parsād (1980:
49) uitdrukkelijk door een streep in twee gedichten gescheiden was.
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Andere wijzigingen betreffen inhoud, woordkeus en vormleer. Bijvoorbeeld is de
vorm bā ‘is’ vervangen door het synoniem hai (dat ook in het Hindi gebruikelijk is,
anders dan bā). En waar oorspronkelijk hoihe ‘zij zullen zijn’ stond, is dit veranderd
in het meer gebruikelijke hoiye , en evenzo gain ‘zij gingen’ in gaile . Niet
veranderd is echter een vorm die mij grammaticaal onjuist lijkt, namelijk hoi in aise
nā hoi ke cāhi ‘zo mag het niet zijn’ (gedicht no 4 in de herziene uitgave), dat hove
zou moeten luiden. Wel is een halve Hindi vorm als la nevāl ‘strijder’ terecht
verbeterd in la evāl (no 2). Ook is de subjunctivus lei beter dan de toekomende tijd
leb in de voorwaardelijke bijzin dui-ek dāīm havan karā lei (no 37) ‘als ik een keer
of wat havan verrichten laat’.
Leenwoorden zijn soms vervangen door Sarnami woorden, bijvoorbeeld moment
door gha i (no 15), palanga ‘plank’ door lak i (no 5) en morsu ‘vuil’ door gandhāt
(no 38). Anderzijds is calti ‘macht’ vervangen door de Nederlandse vertaling ervan
in versurinamiseerde uitspraak: mākh (no 41). In een noot onderaan de bladzijde
wordt dit leenwoord vervolgens uitgelegd als: caltī. De noten die de leenwoorden
voor de Indiase lezer verklaren zijn in het algemeen goed, al is mars in de zin van
‘verdwijn!’ geen leenwoord uit het Sranan (p. 73) en Holland niet de naam van de
Nederlandse taal (p. 118). Eén Sranan zin (p.37) is onvertaald gebleven.
Met andere wijzigingen in woorden komen we al deels op het gebied van
inhoudelijke veranderingen. Zo zijn ontkende zinnen, met nā ‘niet’, soms vervangen
door vraagzinnen. Bijvoorbeeld is (in vertaling) ‘de tranen van (zijn) moeder/konden
hem niet weerhouden’ vervangen door ‘hoe konden de tranen van (zijn) moeder hem
weerhouden? (no 6). De tekst is hierdoor vaak wat subtieler geworden. Een evaluatie
van de vele grote en kleine inhoudelijke wijzigingen kan echter alleen plaats vinden
in een integraal onderzoek van Narains poëzie; daarom hier alleen nog een enkel
voorbeeld. In de sectie ‘Apan des ke pyār men’ van Dal bhat chatni komt een strofe
voor die de gedachten weergeeft van een jongen die zijn ouderlijk huis verlaat, in
vertaling: ‘IK ga weg, moeder, bij u vandaan/kom ik, dan zal ik lachen vol liefde/kom
ik niet, geloof dan/dat mijn trots mij vernietigd heeft’. De herziene tekst luidt vertaald;
‘kom ik niet, geloof dan/dat ik weggestroomd ben in die stroom van tranen’ (no 6),
waarmee teruggegrepen wordt op de enkele regels eerder genoemde tranen van
moeder èn zoon. Elders zijn regels of zelfs hele strofen uit de oorspronkelijke tekst
weggelaten, bijvoorbeeld (in Dal bhat chatni in de sectie ‘Rovat dil gāve’ een hele
pagina (pp. 53, 54 van de uitgave van 1978), evenals in de sectie ‘Ham aur hamār
sa skirti’ (pp. 71, 72 van die uitgave).
Het zal duidelijk zijn dat toekomstig onderzoek naar Narains poëzie deze heruitgave
niet buiten beschouwing zal kunnen laten. In het bovenstaande is ook vooral ingegaan
op de wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke tekst, en niet zozeer op de
inhoudelijke kanten van Narains totale Sarnami poëzie. De vraag doet zich daarbij
trouwens voor of het wel juist is de Sarnami teksten los te zien van de Nederlandse
teksten van Narain die in de eerste drie bundels ook zijn opgenomen. Wanneer we
deze laatste even buiten beschouwing laten, is in Narains Sarnami werk duidelijk
een ontwikkeling te zien, van de heel directe poëzie in Dal bhat chatni, waarin de
felle emoties van de dichter vrijwel zonder omwegen op de lezer worden overgebracht
(waarmee overigens niet gezegd is dat deze poëzie ook steeds makkelijk toegankelijk
is), tot de subtiele, technisch sterkere en voor verschillende interpretaties vatbare
poëzie uit 1987. Toch hebben de teksten in Dal bat chatni, ‘jeugdwerk’ van de auteur,
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in de afgelopen tien jaar niets van hun oorspronkelijke kracht verloren. Gelukkig dus
dàt deze bundel het volledige Sarnami werk van Narain biedt, en niet een keuze
daaruit.
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Portret van een Hindoestaanse vrouw omstreeks 1880, Suriname. Fotograaf onbekend. (Museum
voor Volkenkunde Rotterdam)
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Berichten
De la Court-prijs voor Woordenboek van het Surinaams-Nederlands van
J. van Donselaar
De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft een van de drie
jaarlijkse ‘De la Court-prijzen’ toegekend aan Dr. J. van Donselaar voor zijn
Woordenboek van het Surinaams-Nederlands.
De ‘De la Court-prijzen’ worden toegekend aan amateur-wetenschappers, die buiten hun werkkring, zonder begeleiding door een wetenschappelijk instituut en
zonder geldelijk voordeel - wetenschappelijk onderzoek doen en de resultaten daarvan
publiceren. Er zijn drie prijzen: voor de geesteswetenschappen, voor de exacte
wetenschappen en voor de sociale wetenschappen, elk f. 25.000 groot. Aan dr. Van
Donselaar is de prijs voor de geesteswetenschappen toegekend.
De uitreiking van de prijs en de bijbehorende medaille heeft plaatsgevonden op
11 december 1989.

Oude foto's van Suriname gezocht voor tentoonstelling over de fotografie
in Suriname
Het museum voor Volkenkunde in Rotterdam is van plan in het najaar van 1990 een
tentoonstelling te organiseren over de geschiedenis van de fotografie in Suriname.
De tentoonstelling gaat over de periode 1839 tot ca. 1950 en zal voornamelijk foto's
van beroepsfotografen laten zien (portretfotografie, stadsgezichten van Paramaribo
en opnamen uit het binnenland).
Het museum is op zoek naar oude foto's, als aanvulling op zijn collectie. Het
museum wil ook graag in contact komen met nabestaanden van beroepsfotografen
die in Suriname werkzaam zijn geweest. Wie denkt het museum van dienst te kunnen
zijn, kan contact opnemen met:
Mevrouw A. Groeneveld,
Museum voor Volkenkunde Rotterdam
Postbus 361
3000 AJ Rotterdam
telefoon: 010-4111055, tijdens werkuren

I.B.S.-colloquium 1990
Ter herdenking van het feit dat in 1890 de eerste groep Javaanse immigranten in
Suriname arriveerde, zal het I.B.S.-colloquium 1990 gewijd zijn aan een onderwerp
dat betrekking heeft op de Surinaams-Javaanse bevolkingsgroep. Het colloquium
wordt een gezamenlijke activiteit van het I.B.S. en het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde. Het colloquium zal plaatsvinden te Leiden, op een
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Comité 12 oktober 1992: herdenking 500 jaar contact oude en nieuwe
wereld
Het COMITé 12 OKTOBER 1992 is opgericht te Paramaribo op 12 oktober 1988,
op initiatief van de indiaanse stichting MOHSIRO. Het comité stelt zich ten doel een
waardige herdenking rond 12 oktober 1992 voor te bereiden. Op die dag zal het 500
jaar geleden zijn dat een Europese zeevaarder voet aan wal zette op een van de
tegenwoordige Bahama-eilanden.
Het comité werkt vanuit de volgende uitgangspunten:
- bij deze herdenking zullen de indiaanse mens en de indiaanse cultuur centraal
staan;
- het comité verwerpt de eenzijdige visie dat in 1492 Amerika ‘ontdekt’ zou zijn;
de werkelijke ontdekking heeft tienduizenden jaren geleden plaatsgevonden,
door de voorouders van de huidige ‘indianen’;
- van een puur feestelijke viering van de historische gebeurtenis in 1492 kan geen
sprake zijn, gezien de tragedies waartoe deze gebeurtenis geleid heeft, zowel
voor de autochtone bevolking als voor later geïmporteerde bevolkingsgroepen;
evenmin is er een reden om Columbus als held te vereren;
- het zou niet juist zijn zich volledig te distanciëren van iedere vorm van
herdenking van deze gebeurtenis, die het begin is geweest van een historische
ontwikkeling, die allereerst voor de Indianen ingrijpende gevolgen heeft gehad
en die tenslotte heeft geleid tot een multiraciale samenleving in de beide
Amerika's, met ons land als uniek voorbeeld.
Dit alles in overweging genomen stelt het comité zich ten doel een waardige
herdenking voor te bereiden. Er zal gestreefd worden naar participatie van de totale
indiaanse bevolking van Suriname en in een later stadium ook van de overige
bevolkingsgroepen, waardoor de herdenking op een nationaal niveau kan worden
gebracht. Het activiteitenprogramma zal zich over de komende jaren uitstrekken en
een hoogtepunt vinden rondom de genoemde datum. Het zal gericht zijn op:
- informatie over de Indianen in het algemeen en die van Suriname in het
bijzonder, zowel vóór als na 1492;
- herdenking van de slachtoffers van 500 jaar contact tussen Oude en Nieuwe
Wereld;
- betuiging van solidariteit met de Indianen in de beide Amerika's die nog steeds
op een of andere manier hebben te lijden van dat contact;
- bevordering van de erkenning van de rechten van de Indianen en andere
bewoners van ons binnenland, hetgeen kan leiden tot lotsverbetering van dit
deel van onze natie;
- bevordering van de Surinaams-indiaanse cultuur in de ruimste zin.

De leden van het COMITé 12 OKTOBER 1992 zijn:
Nardo Aloema (voorzitter), Harold Blanca (penningmeester), Lygia Blanca,
Winston van der Bol, André Cirino, Hele Cronie, Satcha Jabbar, Arthur Kotzebue,
Robert Lo Asioe, Laddy van Putten, Magda Sabajo, Ren Spoelstra (secretaris), Harold
Taweroe, Joop Vernooij. Postadres:
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