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[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag is gemaakt door Marrie Bot. Zij
fotografeerde een slametan-offerdienst (islamitisch-Javaans uitvaartritueel): het
uitdelen van een gezegende maaltijd aan het slot van een rouwbijeenkomst in het
huis van de overledene. De afbeelding op de achterzijde stelt een maluana voor. Dit
is een ronde houten schijf van bijna een meter middellijn, die door de
Wayana-Indianen wordt gebruikt om in ronde huizen de nok van binnen af te sluiten.
Op deze maluana, waarvan het origineel in het Academiegebouw te Leiden te zien
is, zijn aan weerszijden van het middelpunt figuren afgebeeld die een zogenaamde
kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen en kuifveren.
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Wim Hoogbergen
Rituelen voor de doden
Europees-Afrikaanse wortels
Sinds een jaar of tien bestaat in onze westerse samenleving een groeiende
belangstelling zowel bij het ‘grote publiek’ als bij wetenschappers naar vraagstukken
die samenhangen met dood, rouwverwerking en rituelen rond de dood. Sinds 1996
is zelfs een tijdschrift op de markt (Mortality, ‘promoting the interdisciplinary study
of death and dying’). In kleinere kring wordt het debat rondom opvattingen over
sterven echter al veel langer gevoerd. En in de niet-westerse wereld is vaak geen
debat nodig, daar zijn de rituelen rondom de dood altijd belangrijk gebleven. In dit
artikel zal ik allereerst ingaan op de veranderde visie met betrekking tot de dood en
een mogelijk leven erna in de westerse samenleving. Daarna zal ik mijn aandacht
meer richten op Suriname, met name op de creoolse bevolkingsgroep die met
betrekking tot concepten en rituelen rondom de dood voornamelijk beïnvloed is door
ideeën daaromtrent uit de christelijke en Afrikaanse traditie.
Elisabeth Kübler-Ross komt de eer toe de discussie in de jaren zeventig te hebben
aangezwengeld in haar provocerende boek On Death and Dying (1970). Doodgaan
in de westerse wereld, schrijft zij, is een vervreemde situatie geworden. Stierven
mensen in het verleden te midden van hun verwanten, tegenwoordig is sterven een
medisch bedrijf geworden. Mensen waarvan verwacht wordt dat zij dood gaan,
worden uit hun omgeving weggehaald om in een klinische omgeving de laatste adem
uit te blazen. Na de dood keert het lichaam niet terug naar het huis van de overledene,
maar wordt - tot de begrafenis of crematie - opgebaard in een mortuarium, waar
bezoekers op spreekuur mogen langskomen om afscheid te nemen. De rol van buren
bij de rouwrituelen is verdwenen en die van verwanten teruggebracht tot het kiezen
uit teksten voor rouwadvertenties en het aanleveren van adressen voor
rouwenveloppen.
Philippe Ariès (1974, 1981, 1985) deelt Kübler-Ross' opvattingen over de
toenemende medicalisering van de dood in de westerse wereld. Toch gaat hij op dit
vraagstuk in zijn werken nauwelijks in. Deze Franse historicus is vooral geïnteresseerd
in de historische ontwikkeling van het denken over de dood en het leven daarna.
Volgens Ariès was de dood in het eerste millenium van het christendom een publiek
gebeuren, gecontroleerd door de stervenden die er weliswaar tegenop zagen om te
sterven, maar de dood zonder al te grote angst accepteerden. In de late middeleeuwen
veranderde dit. De late middeleeuwer was bang voor de dood, omdat een geloof in
een leven ná de dood ontstond, gekoppeld aan een visie van een God die na de dood
de mens zou beoordelen. Slechts een smalle kronkelende weg leidde naar de Hemel.
Zij die wat al te gemakkelijk over het leven hier op het onderaardse hadden gedacht,
zouden eeuwig (en dat is verschrikkelijk lang) moeten branden in de hel. Pas vanaf
de negentiende eeuw, en nog lang niet in brede kring, boette het geloof aan een
mogelijke eeuwige verdoemis aan betekenis in. Langzaam verschoof de betekenis
van de rituelen rond de dood naar het afscheid nemen van verwanten. Voor zover
men nog in een hiernamaals geloofde, werd dat algemeen gezien als een hereniging
met verwanten in de nabijheid van God.
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Psychologen en antropologen
Opvallend in de literatuur over het sterven en de dood is de kloof die is ontstaan
tussen wetenschappers die over de dood in de eigen samenleving schrijven (met
name psychologen) en antropologen. Bij psychologen bestaat met name interesse
voor de therapeutische waarde die rituelen hebben voor de nabestaanden. Zij
constateren dat mensen in het westen een probleem hebben met de dood. Een
sterfgeval brengt hen in een crisis. De rituelen die onze samenleving vroeger had,
zouden middelen zijn om deze kritieke toestand te boven te komen. Het werk van
Kübler-Ross is dan ook in de eerste plaats een pleidooi voor een herstel van deze
rituelen. Deze rouwrituelen moeten de nabestaanden helpen het afscheid te verwerken,
waardoor zij moed en vertrouwen vinden om verder te gaan.
Antropologen die traditioneel als studieveld niet-westerse samenlevingen hebben,
zien de rituelen bij overlijden in de eerste plaats als doodsrituelen. Edward Tylor
(1871-1958), een van de grondleggers van de wetenschappelijke antropologie, heeft
het ontstaan van religie verklaard door erop te wijzen dat mensen in alle tijden
verklaringen moesten hebben voor de verschijnselen dood, dromen en trance. Vrijwel
universeel is volgens hem de notie dat elk mens behalve zijn zichtbare en sterfelijke
lichaam, een onzichtbare wederhelft, een dubbel, moest hebben, die 's nachts het
lichaam kon verlaten, die anderen in bezit kon nemen en voortleefde als het lichaam
stierf. Een ziel zeggen we in Nederland, de kra bij de creolen.
Binnen het christendom is die ziel onsterfelijk, vindt na de dood van het lichaam
een oordeel plaats, waarna die ziel naar de hemel mag, of eeuwig zal branden in de
hel, met voor katholieken nog de gelukkige tussenoptie van een hopelijk niet al te
lang verblijf in het vagevuur. In lang niet alle culturen is de ziel onsterfelijk, of is
sprake van een individuele ziel. De ziel kan ook reïncarneren in pas geborenen. Het
is van belang om bij overlijdensrituelen in de gaten te houden, welke visie met
betrekking tot een ziel prevaleert in een bepaalde cultuur en wat de opvattingen zijn
over een leven na de dood. Immers de rituelen zijn ervoor om te zorgen dat lichaam
en ziel aankomen op de plek waar zij behoren te arriveren. Het zijn rituelen voor de
doden die een soepele overgang naar het hiernamaals mogelijk maken.
Kan de overledene de achtergebleven levenden kwaad berokkenen? Als geloofd
wordt dat zoiets mogelijk is, dan is het uiterst belangrijk de rituelen zorgvuldig en
nauwgezet uit te voeren. In haar artikel in dit themanummer wijst Varina Tjon-A-Ten
op het belang van het rituele afscheid nemen van de overleden partner bij creoolse
begrafenissen. Nadat haar overleden man bewassen is, moet de vrouw driemaal over
de overleden partner heenstappen. Daarna gaat zij aan het voeteneind van de kist
staan en voert een gesprek met haar echtgenoot. Een blauwe stoffen band of doek
die de lichaamsgeur van de vrouw heeft, wordt vervolgens bij de overleden partner
in de kist gelegd. Is de vrouw overleden, dan moet de partner de oksels en
schaamdelen met een zakdoek afvegen en volgt een zelfde ritueel van over de
overledene heenstappen en hem toespreken. Wanneer een kind geen afscheid kan
nemen van zijn ouder, leggen familieleden een lintje ter lengte van het kind in de
kist, waarbij de overleden ouder wordt verzocht het kind niet lastig te vallen.
In de antropologische visie zijn de rituelen bij de dood er traditioneel voor de
overledene. Die moet aanvaarden dat zijn leven afgelopen is en zonder problemen
vertrekken. In heel veel culturen is men van mening dat de overledene de eerste uren,
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dagen, misschien wel weken en maanden nog in de buurt is. Maar hij dient wel te
vertrekken en mag niet in de buurt blijven om te gaan spoken en de nabestaanden
kwaad te berokkenen. De overledene moet ont-hechten. Daarom draaien de
nabestaanden de spiegels om en zetten zij de klok stil. In Friesland
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was het tot aan het begin van deze eeuw de gewoonte met een overledene drie keer
om de kerk heen te lopen om de duivel op een dwaalspoor te brengen. Bij heel veel
volkeren worden de stoffelijke resten van de overledenen van tijd tot tijd uit de graven
gehaald en door de dorpen gevoerd. Om de overledenen gerust te stellen dat alles
nog goed gaal. Kortom, we moeten eigenlijk wel goed weten wat er na de dood
gebeurt, willen we overlijdensrituelen kunnen duiden. Natuurlijk zijn rituelen
belangrijk om de overlevenden te troosten, maar in de meeste culturen zijn zij in de
eerste plaats belangrijk om de gestorvenen te begeleiden naar hun leven in een
hiernamaals. Een dodenritueel is bovenal een rite de passage, een overgangsritueel
van het hier naar het hiernamaals.

De verdwijning van het dodenritueel in Nederland
Als het overlijdensritueel er in de eerste plaats is voor de doden, dan is het niet
verbazingwekkend dat het sterk onder druk komt te staan als het geloof in een
hiernamaals verdwijnt, of als de visie over de menselijke inbreng binnen het ritueel
onder druk komt te staan. Laat me met name het laatste uitleggen.
Het begeleiden van een overledene naar het hiernamaals is in de eerste plaats een
zaak van de familieleden. Het is dus eerder een familiezaak dan een religieus
fenomeen. Overledenen blijven familie en als voorouders kun je nog veel hulp van
hen hebben. Mensen hebben een visie gehad over het leven na de dood, vanaf het
moment dat de mens ging denken, aan zelfreflectie deed, met andere woorden vanaf
het moment dat de mens geen dier meer was. Als we stellen dat de mens cultuur
heeft, en dat dat het grote onderscheid tussen mens en dier is, dan is de visie op leven
en dood de basis van de menselijke cultuur. Die visie werd aan de volgende generaties
doorgegeven, zoals taal wordt overgedragen. Na verloop van tijd blijken veranderingen
te zijn ontstaan, vaak doordat de mens zich over grotere afstanden ging verspreiden.
Toen de mens in zijn culturele evolutie in de fase kwam dat staten konden ontstaan,
ontstond een priesterklasse en werd meer beroepsmatig nagedacht over de grote
vragen des levens. Wereldfilosofieën en -godsdiensten onstonden. Zo ontstonden
onder andere een joodse, een christelijke, een hindoeïstische en een islamitische visie
op dood en hiernamaals. Maar zelfs binnen een bepaalde religie was die visie niet
universeel en niet-onveranderlijk. Laten we een en ander eens illustreren aan de hand
van het christendom.
Het christendom heeft zijn wortels in de joodse en grieks-helenistische traditie.
Met betrekking tot leven en dood leert de cristelijke godsdienst dat de ziel zich direct
na de dood van het lichaam scheidt (Lukas 23:43). Tot aan de reformatie kende het
christendom twee kennisbronnen: de bijbel (het Oude en het Nieuwe Testament) en
de Goddelijke Overlevering, een vaag geheel van geloofsvoorstellingen buiten de
bijbel om die door de katholieke kerk geaccepteerd werd. Veel lokaal geloof vond
zijn plaats binnen die Goddelijke Overleveringen, maar ook voorstellingen over
hemel, hel, vagevuur1., engelen, duivels, heiligen, wonderen, aflaten2., et cetera.
Plaatselijk ritueel voor de doden kon binnen het grote scala van geaccepteerd
(bij)geloof zijn plaats vinden.
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In de visie van de katholieke kerk wordt de mens na zijn dood onmiddellijk
geoordeeld. Afhankelijk van dit oordeel gaat de ziel naar de hemel, de hel of het
vagevuur. Het lichaam zal pas verrijzen op het einde der tijden na het laatste oordeel
en zich dan met de ziel verenigen. De manier waarop een mens leeft en zijn daden
gedurende dit leven, zijn van invloed op het verblijf in het hiernamaals. Mensen
kunnen hun zonden opbiechten en vergiffenis krijgen, kunnen door aflaten een plaats
in de hemel verdienen en overledenen die in het vagevuur
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terecht gekomen zijn, kunnen door gebed van de nabestaanden (sneller) in de hemel
komen. Met andere woorden, en dat is essentieel voor het katholicisme, mensen
hebben invloed op het verblijf in het hiernamaals van zichzelf en van anderen. Het
katholicisme stond nooit negatief tegenover overlijdensrituelen. Aan een begrafenis
ging een uitvaartsmis vooraf en men kon missen laten lezen voor de overledenen.
In tegenstelling tot rituelen na de geboorte (de doop) werd het ritueel bij het
overlijden nooit tot sacrament verklaard. Daarvoor waren de plaatselijke verschillen
te groot. De katholieke kerk kent wel het Heilig Oliesel, een sacrament dat
tegenwoordig het ‘sacrament van de zieken’ heet. Al in vroeg-christelijke tijden
bestreken familieleden het lichaam van een zieke met gewijde olie. In de negende
eeuw werd dit grbruik geritualiseerd en voorbehouden aan priesters. Pas na de
reformatie werd het Heilig Oliesel een van de zeven sacramenten (Bot 1998: 23).
De opkomst van het protestantisme en met name de calvinistische variant die in
Nederland belangrijk werd, zorgde voor een historische omslag in de dodenbezorging.
Het Nederlandse calvinisme accepteerde enkel Gods woord zoals dat in de bijbel
was vastgelegd (geopenbaard), plus de ‘Drie Formulieren van Enigheid’: de
geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Katechismus en de Dordtse leerregels. Binnen
het orthodoxe protestantisme heeft de mens geen invloed op het hiernamaals en kan
de Kerk niet met gebeden en ritueel bemiddelen voor het zieleheil van de overledene.
Rituelen voor de doden zijn in deze visie heidens bijgeloof, Paapse afgoderij. God
bepaalt of de mens na zijn dood naar de Hemel of naarde Hel gaat (de leer der
predestinatie). De mens zelf heeft daarop geen invloed. Een kerkelijke uitvaartdienst
werd als zinloos beschouwd en verboden. In een reeks synodale besluiten keerde de
Nederduytsch-gereformeerde Kerk zich rond 1600 fel tegen alles wat in haar ogen
op katholieke begrafenisrituelen leek (Bot 1998: 65).
Synodale besluiten veranderen geen volksgeloof van de een op de andere dag. De
reformatie vond maar heel langzaam ingang. Grote delen van het platteland bleven
katholiek (en niet alleen in het zuiden) en ook in steden als Haarlem, Amsterdam en
Utrecht woonden nog heel lang meer katholieken dan protestanten. De mensen bleven
behoeften hebben aan rituelen rondom het begraven. Studies naar volksgebruiken
bij sterven en begraven in Nederland (bijv. Grolman 1923; Kok 1990) maken duidelijk
dat tot ver in deze eeuw allerlei ‘volksgeloof’ rondom sterven en begraven in
Nederland bleef beslaan, ook in protestantse streken.
De lokale overheden eisten dat van een overlijden aangifte moest worden gedaan
en dat de doden in de kerk begraven moesten worden. Aangezien katholieken niet
over eigen kerkgebouwen beschikten, er bestonden wel schuilkerken, maar die
existeerden officieel natuurlijk niet, werden protestanten en katholieken op dezelfde
wijze en door elkaar begraven. De vele praalgraven en wapenschilden van (ook
protestantse) families wijzen op het belang dat het volk bleef hechten aan merktekenen
voor overledenen.
Een stichtelijk woord bij een begrafenis bleef ook in protestantse kring gebruikelijk,
waarbij de tekst niet de dode mocht loven, maar de aanwezigen erop moest wijzen,
dat ook voor hen ooit een einde aan het leven kwam.
In katholieke kring bleef ritueel rondom het overlijden bestaan. Als er iemand in
de parochie op sterven lag, ging een familielid naar de pastorie om de pastoor te
verwittigen. Die liep dan, met een van de kapelaans voor zich uit, in zwarte toga en
paarse stola naar het huis van de ernstig zieke om hem (haar) te ‘bedienen’ met
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gewijde olie. Was iemand overleden, dan regelde de koster van de parochie de
begrafenis.
Tot het eind van de jaren vijftig werd een dode vaak thuis opgebaard. Op de dag
van de begrafenis werd de kist met het stoffelijk overschot in lijkauto's naar de
parochiale kerk ge-
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bracht. Aan de ingang van de kerk stond de pastoor met een stoot misdienaars de
rouwstoet op te wachten. Statig werd de kist door familieleden de kerk ingedragen.
Er volgde een Latijnse mis met vaste gezangen, zoals het Dies Irae en het In
Paradisum. Na de mis ging de tocht naar de R.K. Begraafplaats. Daar vond nog een
korte dienst plaats in de kapel, waarna de kist met het stoffelijk overschot naar de
laatste bestemming werd gebracht.
Langzaam lieten in het zwart geklede mannen de kist in een kuil zakken, waarna
iedereen een schep zand op de kist gooide. Aanvankelijk klonk dat hol, maar
geleidelijkaan vulde zich de kuil met zand, waarna je alleen nog het geluid van zand
op zand hoorde.
De zondag na de begrafenis werd meestal de hoogmis in de kerk gelezen ter intentie
van de overledenen. Dat kostte niets, maar het was wel de bedoeling dat geld aan de
kerk geschonken werd. In het eerste jaar na iemands dood werden regelmatig missen
voor het zieleheil van de overledene opgedragen. Op zondag, tijdens de mededelingen
die aan de preek vooraf gingen, las de priester die de mis deed, altijd de ‘mis-intenties’
voor. Zodoende wisten de parochianen heel goed wie er allemaal nog niet zo lang
dood waren.
Op Allerzielen (2 november) herdacht de R.K. Kerk alle overledenen. Er bestond
ook een aflaat op die dag om de overledenen vanuit het vagevuur naar de hemel te
zenden. De gelovigen baden de voorgeschreven gebeden en als dat gedaan was,
konden zij een naam noemen, waarna de ziel van de genoemde persoon verhuisde
van het vagevuur naar de hemel. Men moest daarna de kerk verlaten, waarna de
cyclus zich mocht herhalen.
In de jaren zestig kwam het katholicisme in Nederland in een diepe crisis. Wat
betreft de rituelen rondom de begrafenis veranderde er op papier waarschijnlijk niet
eens zoveel, maar doordat de mensen steeds minder naar de kerk gingen en de band
met de kerk als organisatie vaak helemaal werd doorgesneden, verdween veel traditie.
Van degenen die ooit rooms-katholiek werden opgevoed, gaat tegenwoordig de helft
nooit meer naar de kerk. Dat de mens in een hemel kan komen, wordt nog maar door
19% van deze buitenkerkelijken geloofd (Bot 1998: 22). En hij het verdwijnen aan
een geloof in het hiernamaals, verdwijnt de noodzaak van een goed uitgevoerd
doodsritueel.
In de inleiding van de oorspronkelijke uitgave uit 1970 van geschiedenis van de
laatste eer schreef de auteur H. Kok dat hij zijn boek zag als een afscheid van een
rijk verleden. De vele typische Nederlandse gebruiken rondom de dood hadden hun
ideologische inhoud verloren, waren daardoor zinloos geworden en verdwenen.
Twintig jaar later verscheen een tweede druk van Koks boek. In het nieuwe voorwoord
constateerde hij dat de houding van de Nederlanders tegenover de dood sinds 1970
duidelijk was veranderd. Een nostalgisch verlangen naar oude tradities is sindsdien
opgekomen. Overduidelijk blijkt echter dat de betekenis die aan het overlijdensritueel
wordt gegeven tegenwoordig essentieel anders is dan vroeger. Het draait in de nieuwe
discussie over begrafenisrituelen om de noodzaak rouwrituelen uit te voeren om de
dood weer bespreekbaar te maken. Vele recente publicaties worden geschreven vanuit
een therapeutische invalshoek: de dood bij de naam noemen, vergemakkelijkt de
rouwverwerking. De nabestaanden moeten met de dood zelf en de doodsoorzaak in
het reine komen.
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Suriname
Suriname telt anno 1998 zo'n 200.000 creolen, inwoners van gemengd
Europees-Afrikaanse afkomst met in genetisch opzicht een sterk Afrikaanse
component, maar cultureel sterk Europees beïnvloed. Daarnaast wonen rond de
70.000 creolen in Nederland. Zowel christendom als jodendom hebben grote invloed
gehad op de Surinaamse samenleving, maar het is
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heel moeilijk aan te geven wat nu precies de houding was van de verschillende
denominaties ten opzichte van de dood, het leven hiernamaals en de rituelen die de
mens al of niet moesten begeleiden na de dood. De slaven namen vanuit Afrika hun
visie op de dood mee. De gegevens over het religieuze leven van deze groep berusten
echter uitsluitend op beschrijvingen en interpretaties van blanke waarnemers, die
trouwens weinig interesse toonden voor de zieleroerselen van de slaven.

Afbeelding 1: Een heidense begrafenis op een (Surinaamse) plantage, circa 1840. Cromolithografie
door Petit naar een tekening door Theo Bray (Atlas van Stolk, Rotterdam).

De bevolking van Suriname bestond in 1683 uit 579 ‘christenen’ die samen 2983
slaven bezaten en 232 ‘(Portugese) joden’ met 1298 slaven (Van der Linde 1963:
99). Joden en Christenen waren in Suriname duidelijk van elkaar te onderscheiden
groepen. De via Brazilië in Suriname terecht gekomen Joden woonden voornamelijk
op de hoger gelegen zandgronden langs de Surinamerivier, waar zij een eigen
synagoge bezaten.
In de kolonie vond al snel een creoliseringsproces plaats. Afrikaanse voorstellingen
werden aangevuld met West-Europees-christelijke en Portugees-joodse concepten.
Dit creoliseringsproces vond met name plaats in de taal. De Afrikaanse talen
verdwenen in Suriname om plaats te maken voor een lingua
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franca, die wij thans het Sranantongo noemen. In welke mate voorstellingen over
het wezen mens, een eventuele ziel en het geloof in een leven na de dood in Suriname
creoliseerden is echter moeilijk vast te stellen, daar wij het beginpunt nauwelijks
kennen. Over het algemeen (Wooding 1973; Mintz & Price 1992; Thoden van Velzen
& Van Wetering 1988; Stephen 1986-1992) gaat men er echter vanuit dat bij creolen
de Afrikaanse erfenis met betrekking tot concepten over leven, ziel en dood erg veel
invloed heeft gehad.
Hiervoor zijn een aantal redenen aan te voeren. Allereerst maakten gedurende de
gehele achttiende eeuw de in Afrika geboren slaven, de zoutwaternegers, de
meerderheid van de Surinaamse populatie uit. Verder was het aantal niet-Afrikanen
in de kolonie uiterst klein, nauwelijks vier procent van de totale bevolking. Onder
de slaven had het christendom lange tijd nauwelijks enige invloed. Pas rond 1820
deden de eerste zendelingen hun intrede op de plantages, maar toen in 1863 de
slavernij werd afgeschaft, was een groot deel van de slaven nog steeds niet tot het
christendom overgegaan (Klinkers 1997).
Bij diverse achttiende eeuwse auteurs (bijvoorbeeld Blom 1786: 398; Fermin 1770:
I, 140) is het een en ander te vinden over de begrafenisgewoonten van de slaven. Zij
vermelden dat het begraven op zeer plechtige wijze plaatsvond. Het lijk werd
gewassen en (meestal) gekist. De nabestaanden brachten stukken linnen mee om de
dode te bedekken. Soms werd de gehele kist met linnen volgestopt. De nabestaanden
uitten hun gevoelens van verdriet luidkeels. Als iemand overleden was, bleven de
slaven de gehele nacht op en speelden op ‘pijpen en trommels’, klapten in hun handen
en zongen specifieke dodenliederen. Soms losten zij ook schoten in de lucht. De
begrafenis vond meestal dezelfde dag nog plaats. Acht mannen droegen de lijkkist
op hun schouders naar het graf. Bij het graf reikte de basya de aanwezigen een kalebas
aan met sterke drank, waarvan ieder enige druppels op de kist of over het lichaam
van de overledene sprenkelde. Hierbij sprak men de overledene toe met bemoedigende
woorden, zoals dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, omdat hij naar een plaats
zou gaan waar het goed loeven was en velen hem al waren voorgegaan. Van de slaven
die in Afrika geboren waren, situeerde men die plek aldaar, en men was er zeker van
dat de overledene met lichaam en ziel daar zou terugkeren. Daarna sloeg men de
kalebassen en potten van de overledene boven het graf stuk. Boven het graf werd
vervolgens van een levende haan de kop afgesneden, waarna de rouwenden naar het
huis van de overledene gingen om de haan met rijst te koken. Een deel daarvan werd
voor de deur gestrooid, de rest aan behoeftigen of kinderen gegeven (Beeldsnijder
1994: 129-130).
De achttiende eeuwse geschiedschrijver Hartsinck (1770: II. 911-912) schreef dat
de slaven de gestorvenen brandewijn meegaven ter versterking gedurende de reis
onder de vermaning echt heen te gaan en niet terug te komen. Als onderdeel van het
dodenritueel legden naaste verwanten hun sieraden af en schoren zich kaal. Vrienden
en verwanten kwamen gedurende acht tol tien dagen elke avond tol middernacht bij
de nabestaanden doorbrengen, met ‘spel’ (prei) en gezellig vermaak, indien zij van
hun meester daartoe toestemming kregen. Na afloop van deze periode bezochten de
nabestaanden tegen vijf uur 's ochtends het graf om daar een offer te brengen. De
dode werd ook toegesproken. Zo in de trant van: ‘We hebben gespeeld’ (de vereiste
prei's gehouden) ‘en zijn zo lang vrolijk geweest, waarvan je getuige bent geweest.
Immers, hoewel je dood bent, kun je helderder zien dan wij. Kom ons niet plagen!’
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Men beloofde de overledene het jaar erop terug te komen, om zijn jorka (geest) te
bedanken (Beeldsnijder 1994: 130).
De laatste wilsbeschikking van een overledene beschouwden de slaven als heilig.
Het schamele bezit verdeelde hij op zijn sterfbed.
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Hoewel officieel alle eigendom van een slaaf, eigendom van diens meester was, was
deze meester vrijwel nooit zo onverstandig zich met die verdeling ie bemoeien (Blom
1786: 399).
In Benoits Voyage à Surinam (1838) staan twee prenten die betrekking hebben op
begrafenisrituelen. In de bij dit artikel opgenomen afbeelding ‘Rouwstoet van een
belangrijk persoon, voorafgegaan en gevolgd door negerslaven’ zien we een groep
in het wit geklede dragers (volgens de begeleidende tekst gaat het om een groep van
twaalf negers) een met een witte doek gedekte kist dragen. De dragers lopen op
schoenen en moeten dus behoren tot de vrije bevolkingsgroep van Suriname. (Slaven
mochten geen schoenen dragen). Volgens dezelfde tekst wordt de stoet gevolgd door
verwanten en vrienden die in het zwart gekleed zijn. Op de prent is echter maar één
persoon in het zwart getekend, de tweede ‘verwant’ of ‘vriend’ heeft alleen een zwart
colbertje aan. Opvallend is dat hun hoofden bedekt zijn met een hoofddeksel
waarachter het gezicht schuilgaat. Om de linkerarm dragen deze mannen een witte
rouwband. Zij dragen ook een (zwarte) rouwband vanaf het hoofddeksel over de rug
naar beneden, die door twee slaven wordt vastgehouden. Daarachter lopen slaven in
het wit die een witte doek om hun hoofd geslagen hebben. Zij hebben de armen voor
hun borst gekruist.
Op een tweede afbeelding heeft Benoit (die in 1830 Suriname bezocht) een gezicht
op het Oranjekerkhof geschilderd. De doodgraver is in het zwart gekleed, evenals
een aantal vrouwen, waarschijnlijk nabijstaanden. Een van de vrouwen, een slavin,
draagt evenwel witte kleding. De begrafenisstoet op de achtergrond is overwegend
in het wit gekleed.

De herrnhutters
Dominant onder de blanken in Suriname was aanvankelijk de Nederduytsch
gereformeerde (de hervormde) Kerk, de kerk waartoe de gouverneur behoorde en
een groot deel van de plantersklasse. In de jaren dertig en veertig van de achttiende
eeuw werden ook lutheranen en herrnhutters toegelaten. De overheid toonde zich
daarbij toleranter dan de kerk. Ook waren er vanaf 1667 altijd wel enige katholieken
in Suriname. Zij werden geduld, maar als georganiseerde kerk mochten katholieken
zich niet manifesteren.
In 1734 kregen herrnhutters toestemming tot prediking in Suriname. Deze
herrnhutters, genoemd naar het dorpje Herrnhut in Saksen, waren volgelingen van
de Tsjechische (Moravische) hervormer Johannes Hus. Zij vormden sinds 1722 een
‘Evangelische Brüdergemeine’ bestaande uit zo'n driehonderd personen op het
landgoed van de graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorff, de belangrijkste theoloog
van de Gemeine. De theologie van Zinzendorf werd mede ingegeven door
tegenstellingen binnen het protestantisme uit die tijd. Lutheranen en calvinisten
voerden onderling een felle strijd over leerstellingen en dogma's. Een reactie hierop
binnen het lutheranisme was het piëtisme, waardoor Zinzendorff tijdens zijn
theologische studie beïnloed werd. Hij ijverde ervoor lutheranisme en calvinisme in
één kerk te verenigen. Organisatorisch bleef de Broedergemeente bij de Lutherse
Kerk aangesloten (Lenders 1996: 17).
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Eén van de belangrijkste twistpunten tussen calvinisten (de Nederduytsch
gereformeerde kerk) en lutheranen betrof het leerstuk van de uitverkiezing en
rechtvaardiging, de vraag dus in hoeverre de mens invloed heeft op zijn leven in het
hiernamaals. We hebben gezien dat voor calvinisten Gods uitverkiezing een centraal
leerstuk was. God wil volgens Calvijn zelfs niet eens dat alle mensen zalig worden.
Hij zal uit de rechtvaardigen een groep uitverkiezen.
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Alleen deze mensen komen in de hemel. Voor lutheranen was deze predestinatieleer
niet zo belangrijk. Zij geloofden dat alle rechtvaardigen in de hemel konden komen.
Luthers aversie had zich vooral tegen de aflatertpraktijk van de katholieke kerk
gericht. Dat een rechtvaardig mens zijn beloning krijgt door een plaats in de hemel
was een geloofspunt dat door katholieken en lutheranen gedeeld werd.
In de visie van Zinzendorf kon de mens niet door eigen verdiensten worden verlost,
maar alleen door Christus' genade, dat wil zeggen als hij met Christus' bloed werd
gewassen (Van Raalte 1973: 212). Zinzendorf legde van jongs af aan een bijzondere
verering aan de dag voor de lijdende Christus. In 1744-45 dichtte hij de
‘Wunden-Litaney’ waarin de aandacht geheel naar het bloed van Christus en zijn
wonden werd geleid (Leeuwenberg 1996: 145). Jesus en met name zijn lijden
gedurende de passieweek stond, zeker in de achttiende eeuw, in de herrnhutter
theologie in het middelpunt. Door het lijden en sterven van Christus kreeg de mens
vergeving van zijn zonden. Door zijn lijden en sterven opende de heiland voor de
mensen de hemel die voor hen gesloten was sinds de zondeval van Adam en Eva.
De Groot (1996: 219) merkt op, na bestudering van de ‘levenslopen’ van achttiende
eeuwse herrnhutters,3. hoe bij hen het intense zoeken naar rust voor de ziel een
opvallend en telkens weerkerend thema is. Bij bekering tot de broedergemeente lijkt
steeds de vergeving van de zonden door het bloed van Jezus, de zoon van God, de
doorslag te hebben gegeven. ‘Men wilde zijn doorboorde voeten kussen en omhelzen’
(De Groot 1996: 221).
Dat de komst van de herrnhutters in Nederland en Suriname tot conflicten leidde
met de Nederduytsch gereformeerde kerk, zal geen verbazing wekken. Om een in
verband met dit artikel relevant onderwerp te nemen: de begrafenisreglementen in
de noordelijke Nederlanden bepaalden dat alle doden in de gereformeerde kerk
begraven moesten worden. De herrnhutters voelden daar niets voor. Zij waren in
Duitsland gewend hun doden ter aarde te bestellen op speciale dodenakkers in een
pastorale omgeving. Afbeelding 2 bij dit artikel toont een begrafenisceremonie te
Herrnhut omstreeks 1754. Op deze pentekening ziet men een stoet van muzikanten,
de prediker, de kinderen en de dragers van de lijkkist op het plein voor het
‘Gemeinhaus’, waarvan de bovenverdieping als kerkzaal functioneerde. Na de
plechtigheid in de kerkzaal trok men onder trombonemuziek naar de begraafplaats,
in dit geval de Hutberg.
Centraal in de herrnhutter visie op sterven en begraven stond ‘de overtuiging dat
de dood een “Heimgang” was, een gaan naar het hemelse vaderland, een verenigd
worden met de heiland’ (De Groot 1996: 225). Naderde het ogenblik van overlijden
dan verenigden gezinsleden, broeders en zusters zich om hel sterfbed. Men zong
liederen waarin men getuigde van het uitzicht op het eeuwige leven.
Aan de herrnhutter begrafenis ging (en gaat) een dienst vooraf met liederen,
gebeden, teksten uit de bijbel. De voorganger leest daarin ook gedeelten voor uit de
getuigenis (de levensloop) van de overledene. Na de dienst brengt de gemeente,
voorafgegaan door blazers die koralen spelen, haar gestorven medelid naar het
kerkhof. De kist is wit of met een witte doek bedekt. Op het kerkhof heerst uiterste
eenvoud, strakke rijen graven, omzoomd met lindenbomen. De graven zijn alle gelijk,
gedekt met een vierkante steen waarop behalve de naam en de geboorte- en sterfdata
(met de plaatsnamen) alleen een bijbeltekst of versregel is aangebracht. De liturgie
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op het kerkhof benadrukt dat het lichaam aan de aarde wordt toevertrouwd in de
verwachting van de opstanding (De Groot 1996: 228).
Een herrnhuttergebruik is op paaszondag gezamenlijk naar de Godsakker te trekken.
De theologische achtergrond zal duidelijk zijn. Op Pasen herdenkt de christelijke
kerk de verrijzenis van Christus uit de dood. Zoals Christus
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verrees op Paasochtend, zo zal ook de mens verrijzen op het einde der tijden. Als de
wereld vergaan is, zullen de doden opstaan uit hun graven. Het definitieve oordeel
zal plaatsvinden en de rechtvaardigen zullen hun plaats krijgen in de hemel. In 1756
ging de Zeister broedergemeente voor het eerst op paasochtend naar de Godsakker.
Basuingeschal wekte om vier uur in de ochtend de broeders en zusters, waarna zij
van de gebedszaal paarsgewijs naar de Godsakker schreden, waar broeder Jonas
Paulus Weiss de paasliturgie voorging (Peucker 1996: 48).

Afbeelding 2: Een begrafenisceremonie te Herrnhut, circa 1754. Gewassen pentekening door C.M.
(= Christian Meyer?). Origineel in het archief van de Brüder-Unität te Herrnhut (UAH, BA 640).

Kerstening
In 1735 arriveerden de eerste Moravische Broeders in Suriname. Hun zending werd
aanvankelijk geen succes. Na een paar jaar tegenwerking kregen de herrnhutters
toestemming het Evangelie onder de indianen te prediken. Van de zwarte bevolking
werden zij aanvankelijk verre gehouden. Na de vredesverdragen met de marrons
mochten zij wel onder hen het evangelie verkondigen en zo startten zij in 1765 hun
zending onder de Saramaka (zie Price 1990).
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In 1776 werd de eerste slaaf door de herrnhutters gedoopt. Twee jaar later waren 52
zwarten, zowel vrijen als slaven, lid van de broedergemeente. In datzelfde jaar werd
de eerste herrnhutter kerk in Paramaribo ingewijd. Een jaar later werd de eerste
plantage voor de zendelingen opengesteld: Fairfield aan de Commewijne, een plantage
van 150 slaven.
Het echte zendingswerk onder de plantageslaven begon in 1785, toen de
herrnhutters van de regering een stukje grond kregen bij de samenvloeiing van Cottica
en Commewijne, waar zij de zendingspost Sommelsdijk stichtten. Veel slaven van
plantages rondom Sommelsdijk kwamen op zondag naar de missiepost om naar de
prediking te luisteren. Een jaar later hadden de herrnhutters reeds 164 slaven gedoopt.
Na 1793 ging het snel achteruit met de herrnhutter zending op de plantages. Door
de oorlogen in Europa kwamen geen nieuwe zendelingen in de kolonie meer aan.
De missiepost op Sommelsdijk werd verlaten en ook het kleine kerkje op Fairfield
werd gesloten. De zendelingen concentreerden zich daarna op de zwarte bevolking
van Paramaribo. In 1826 telde de gemeente van de Moravische Broeders 1800
gedoopte zwarten, zowel vrijen als slaven.
Door politieke druk vooral uit Nederland werd na 1820 de tijd rijp voor
grootscheepse kerstening der slaven. In 1835 predikten de Broeders op elf plantages,
tien jaar later op 102 en bij de afschaffing van de slavernij op 190 van de ongeveer
220 in Suriname aanwezige plantages. Het aantal gedoopte of kandidaatgedoopte
slaven groeide tot 27.490 in 1863, hetgeen bijna 70% van de slavenpopulatie was
(Steinberg 1933: 133-5).
Vanaf 1820 kwamen ook missionarissen naar Suriname. Hun aantal was echter
gering en de katholieken verschenen later dan de herrnhutters op de plantages met
hun versie van Gods boodschap. In de loop der tijd veroverden zij echter terrein op
de herrnhutters. In 1879 bestond de populatie van Suriname uit 45.222 blanken en
zwarten. Het Koloniale Verslag over dat jaar telt 7.283 personen die katholiek zijn,
tegen 21.003 herrnhutters, wier aandeel sinds de afschaffing van de slavernij dus
was afgenomen. Dit proces heeft zich voortgezet. In 1971 bestond de creoolse
bevolking uit ongeveer 125.000 personen: 70.000 katholieken en 55.000 herrnhutters
(Moerland 1984: 35).
Op het eind van de negentiende eeuw was vrijwel de gehele Afro-Surinaamse
bevolking van het kustgebied (de afstammelingen van de gemanumitteerde en
geëmancipeerde slaven) gekerstend. Van de Afro-Surinamers die in het binnenland
woonden, de nazaten van weggelopen slaven woonden, de marrons, was evenwel
slechts een klein deel tot het christendom overgegaan. Zelfs nu, een eeuw later, is
de invloed van het christendom in het binnenland nog steeds gering.
Herhaaldelijk lieten herrnhutter zendelingen waarschuwingen uitgaan tegen de
‘heidense’ wijze waarop bekeerde slaven hun begrafenissen vierden. Gedanst werd
er niet, want dansen was in de ogen van de herrnhutters zondig en dus verboden,
maar gezongen en geweeklaagd wel. De zendelingen gingen daarom over tot het
opstellen van sobere regels. Het is interessant om te kijken wat zij verboden, want
dat geeft een goed inzicht in de gebruiken in de negentiende eeuw. In 1835 besloot
men voor te schrijven dat voortaan slechts tot tien uur 's avonds gewaakt mocht
worden en dat men alleen christelijke liederen mocht zingen. Een eind moest gemaakt
worden aan het waken tot diep in de nacht en het daarbij drinken van sopi (Lenders
1996: 252).
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Een begrafenis van een creoolse herrnhutter in de negentiende eeuw verliep als
volgt. Op het moment van overlijden, verspreidde de aanzegger het overlijdensbericht,
waarna familieleden en bekenden zich in het dede oso verzamelden om de
nabestaanden te troosten. De dinari's (zie de artikelen van Stellema en Tjon-
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A-Ten in dit nummer) wasten het lijk en hielden een dodenwake. Binnen 24 uur werd
de overledene, in een met een witte doek bedekte kist, op plechtige wijze door de
dragers naar de godsakker gedragen, gevolgd door een lange stoel van in het wit
geklede familieleden. Een zendeling hield bij het graf de begrafenis-liturgie en las
eventueel stukken voor uit de levensloop van de overledene (Lenders 1996: 252).
Op zich niet zo'n groot verschil met een herrnhutter begrafenis in Nederland of
Duitsland. Dat na de begrafenis door familieleden en bekenden in de dede oso nog
acht dagen werd gerouwd, was wel een typisch Afro-Surinaamse toevoeging.

Afbeelding 3: Rouwstoet van een belangrijk persoon, voorafgegaan en gevolgd door negerslaven
(Benoit 1839)

Aardig is ook een beschrijving uit de NRC van een herrnhutter begrafenis in
Paramaribo rond 1920 (overgenomen in Lenders 1996: 252-53).
‘Een kijk waard is een Hernhuttersbegrafenis te Paramaribo. De leden van
den stoet zijn van zwarte of vrij zwarte huidskleur. Hun elegantie is echter
Europeesch, al is het geen Europeesche begrafeniselegantie. Een dienaar
in rok en hoogen hoed gaat vooraan. Dan volgen de dragers van het lijk want onder de Surinaamsche Hernhuttersche volksklasse wordt het lijk
steeds gedragen - in wille pakken met zwarten hoogen hoed. Ten slotte
komen de “kotomissies” in het gevolg, eveneens in het wit gekleed. Wit
is namelijk de rouwkleur voor deze menschen. Iets heel zonderlings ziet
men nu gebeuren, als de stoet een hoek
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moet omslaan. Het heele gezelschap markeert eenige oogenblikken den
pas. Zij schuifelen, maar komen niet verder. Nog verbluffender is dan, dat
zij plotseling de beenen opnemen, en bijna op een sukkeldrafje om den
hoek verdwijnen. De ceremonie, die men heeft aanschouwd, heeft een
heel practisch doel. Met den stoel trekken de booze geesten mee naar het
graf. Deze volgen het tempo van de begrafenis. Loopt het gezelschap nu
schijnbaar door, maar blijft het in werkelijkheid op de plaats, dan gaan de
booze geesten, die niet daarop gedacht zijn, vooruit. NU komt het erop
aan om den hoek verdwenen te zijn, vóór de demonen hun vergissing
bemerken.’

Syncretisme
Net als elders in het Caraïbisch gebied en in Brazilië, waar Afrikanen overgingen
tot het christendom, ontstonden in Suriname allerlei mengvarianten van Afrikaanse
en West-Europese tradities. De creolen van het kustgebied zongen het ene moment
christelijke liederen, om bij andere gelegenheden de als traditioneel geziene, religieuze
banya en laku te dansen en te trommelen. Het lijkt erop dat in het begin van deze
eeuw het bekeringsideaal en het enthousiasme voor het christendom bij de creolen
groter was, dan op dit moment. Er is een duidelijke beweging terug naar de Afrikaanse
roots en naar wat gezien wordt als de Afrikaanse erfenis binnen de geloofswereld.
Binnen christelijke kringen kon iemand het een generatie geleden nog nauwelijks
maken een winti-prei (letterlijk: dans voorde geesten, in de praktijk een gehele nacht
durend), te bezoeken, iets wat op dit moment redelijk geaccepteerd wordt. Vooral
bij de Afro-Surinaamse diaspora in Nederland wordt steeds meer teruggegrepen op
concepten die duidelijk voorchristelijk zijn.
Centraal in de Afro-Surinaamse ‘back-to-the-roots’-beweging staan de begrippen
kulturu (cultuur) en winti. Het begrip cultuur binnen Afro-Amerika loopt redelijk
synchroon met dit begrip, zoals antropologen het hanteren, een cultuur vanuit Afrika
meegenomen. Het concept winti heeft een aantal betekenissen. Winti is allereerst de
verzamelnaam voor de Afro-Surinaanise religie van het kustgebied in zijn
algemeenheid. Hierbij moet echter wel in de gaten gehouden worden, dat winti nooit
een concurrent van het christendom is in de zin dat mensen overgaan van het
christendom naar winti. Vrijwel alle Afro-Surinamers beschouwen zich in de eerste
plaats als christenen, daarnaast geloven of practiseren zij in min of meerdere mate
winti. Winti is nooit een vervanging voor het christendom, hoogstens een alternatief
binnen een bepaalde context.
De tweede betekenis van winti is die van goden of geesten. Het verschil tussen
goden en geesten is onduidelijk ontschreven. In de theologie van het winti-geloof,
een theologie overigens die nergens is vastgelegd (of het moet bij Wooding 1973
zijn) en op elk moment door elke aanhanger anders geïnterpreteerd kan worden,
vlogen de belangrijkste winti-goden met de slavenschepen mee naar Suriname. Ook
de kennis van magische kruiden en geneesmiddelen (obia) werd vanuit Afrika
meegenomen, vooral door vrouwen. In Suriname troffen de Afrikanen ook allerlei
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goden aan die binnen het winti-pantheon een plaats kregen. Belangrijk hierbinnen
is de identificatie van (bepaalde) slangen met goden. Hoewel de slangengoden
beschouwd worden te behoren tot het Surinaamse pantheon, is een duidelijke
Afrikaanse achtergrond aantoonbaar (Ghana, Benin).

Lichaam en ziel
Uit de literatuur is bekend dat Afro-Surinamers over het algemeen geloven dat de
mens bestaat uit een lichaam en een ziel. Het lichaam is sterfelijk, de ziel onsterfelijk.
Dit lijkt in eerste instantie op een dichotomie gelijk aan het christendom, maar er
zijn verschillen. Het sterfelijke lichaam leeft na de dood nog een tijd als geest door.
Om te voorkomen dat de geesten de
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levenden last bezorgen is een goede begrafenis een vereiste. De begrafenis heeft
daarom een dubbel doel. Net als in het westen dient een begrafenis ervoor de
overledene de laatste eer te betonen, maar zeker niet te onderschatten is de preventieve
betekenis van een goede begrafenis. De overledene dient niets te klagen te hebben,
anders komt hij/zij spoken. Het is dus duidelijk ook een dodenritueel.
Behalve hun lichaam brachten de Afrikanen ook hun kra, hun ziel, van Afrika
naar Suriname. De ontwikkeling van het begrip ziel in Suriname is duidelijk
syncretistisch, met christelijke, Afrikaanse en waarschijnlijk ook Joodse invloeden.
Elk mens heeft een lichaam en een ziel. Als een persoon sterft, verhuist diens ziel
naar het hiernamaals. Niet voor eeuwig, zoals in het christendom, maar slechts voor
een tijdje. Volgens sommigen kiest God uit de verzameling zielen van overleden
personen er eentje uit om die aan een pas geborene te geven. Volgens anderen is dit
een autentieke daad van de ziel zelf en kiest de kra zelf een persoon uit om te bezielen.
Een ziel keert dus na verloop van tijd weer op de wereld terug, rencarneerd.
De kra is de baas over het lichaam. De kra bepaalt ook of een winti bezit kan
nemen van iemands lichaam. Een winti kan een lichaam enkel beheersen als de kra
dat wil. Meestal wil de kra dat wel, want een winti heeft meer goede dan slechte
kanten. Als iemand dood gaat, moeten de nabestaanden hem bevrijden van zijn ziel
en van zijn geesten (winti's). Dat gebeurt in het algemeen een jaar na iemands dood
door middel van een ritueel dat kabra tafra (een tafel voor de ziel van de overledene)
genoemd wordt.4. Een kabra tafra is dus het ritueel waarbij de ziel van de overledene
wordt vrijgegeven. Daarna is de ziel vrij om te reïncarneren. De kabra tafra is te
beschouwen als het eind van het rouwritueel, dat begint onmiddellijk na iemands
dood.
Tegenwoordig zit er bij creolen in Suriname bijna een week tussen iemands
overlijden en diens begrafenis. Vroeger werd iemand vaak nog op dezelfde dag, of
uiterlijk de dag erna begraven. Het belangrijkste rouwritueel rond iemands overlijden
is de brokodei dat tegenwoordig meestal plaatsvindt op de dag vóór de begrafenis.
Alle familie wordt geacht bij dit ritueel aanwezig te zijn, evenals de kennissen en
buren. De brokodei begint - net als de kabra tafra - om een uur of zeven in de avond
en duurt tot zonsopgang.5.
Op de ochtend van de begrafenis wordt de dode afgelegd. Tot die tijd bewaart men
het lichaam van de overledene in een koelcel. Wie in Suriname een lichaam wil
afleggen, kan dat zelf doen of uitbesteden aan groepen die daarin gespecialiseerd
zijn (de dinari's).6. De christelijke uitvaartdienst (op het kerkhof) begint meestal om
een uur of vier. Het ritueel bij het graf verschilt niet veel met dat in het westen.
In de antropologische werken over de Afro-Surinamers die in het binnenland
wonen, is het een en ander over overlijden en begrafenisrituelen geschreven (Bilby
1990; van Coll 1903; Herskovits & Herskovits 1934; Hoogbergen 1996; Kobben
1979; Pakosie 1991; Price 1969, 1973; Price & Price 1990; Scholtens 1992; Thoden
van Velzen 1966, 1988, 1995; van Wetering 1973).
Over de rituelen rondom de dood bij de Afro-Surinamers van het kustgebied is
veel minder geschreven (Banna & Moy 1991; Brana-Shute 1979; Stephen 1992). In
deze Oso belichten Varina Tjon-A-Ten en Marian Stellema enige aspecten van de
creoolse begarfenisrituelen.
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De afgelopen 25 jaar is een groot contingent Afro-Surinamers naar Nederland
gemigreerd. De groep Afro-Surinamers in Nederland wordt op dit moment op
ongeveer 70.000 personen geschat. Naar de vraag in hoeverre onder Afro-Surinamers
de ideeën over ziel en lichaam, leven en dood in Nederland veranderd zijn, is nog
nauwelijks onderzoek verricht. In welke mate de begrafenisrituelen alhier veranderd
zijn, is niet systematisch onderzocht.
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Afsluiting
Is dit artikel een inleiding op het thema ‘rituelen rondom de dood bij Surinamers’?
Natuurlijk niet, want ik ben totaal niet ingegaan op de rituelen bij hindostanen,
indianen en javanen. Anderen zullen dat in deze bundel doen en vanwege grote
onkunde mijnerzijds over deze bevolkingsgroepen heb ik weinig aan hun artikels
toe te voegen. Een paar weken is overigens een prachtig fotoboek over
begrafenisrituelen in Nederland uitgekomen, met een zeer deskundige, ondersteunende
tekst. De samensteller, Marrie Bot, woonde gedurende een reeks van jaren
overlijdensrituelen bij van zowel autochtone als allochtone Nederlanders. Voor wie,
na lezing van dit themanummer, meer wil weten over overlijdensrituelen van creoolse,
hindoestaanse en javaanse bevolkingsgroepen en een en ander visueel ondersteund
wil zien, is dit boek van grote waarde. De omslagfoto die dit themanummer siert, is
ook door Marrie Bot gemaakt en hetzelfde geldt voor een aantal foto's die bij artikelen
in dit nummer zijn opgenomen.
Trouwens, ik blijk niet de enige die weinig van de rituelen rond de dood bij andere
bevolkingsgroepen afweet. Een van de belangrijkste conclusies tijdens het colloquium
in 1997 was de constatering dat we binnen de Surinamistiek zo weinig afweten van
de (Surinaamse) bevolkingsgroepen die we niet bestuderen, of waartoe we niet
behoren. Vaak lijkt Suriname nog steeds een plurale samenleving: een gemeenschap
waar de etnische groepen volkomen langs elkaar leven.
Deze constatering is echter de ene zijde van de medaille. Er is ook een andere: de
creolisering. In dit artikel heb ik laten zien dat, binnen wat nu de creoolse
bevolkingsgroep wordt genoemd, Afrikaanse en Europese invloeden samensmolten.
Het is - verwacht ik - een kwestie van tijd om ook de andere groepen te zien
creoliseren, in de antropologische betekenis van het woord: samenvloeien in een
boeiende, nieuwe, levenskrachtige cultuur. Ik wil daarom dit artikel besluiten door
te citeren uit een uitgebreide brief van Dorien van Hinte-Rustwijk, die met name
aandacht vroeg voor dit creoliseringsaspect van de Surinaamse cultuur.
Uit de verschillende voordrachten op het IBS-Colloquium in november 1997 bleek
de rijkdom en variatie van rituelen in Suriname en bij de Surinaamse Nederlanders.
De hindoe- en moslim-riten kwamen aan bod; de gewoonten en gebruiken in dit
verband bij de bosnegers en de creoolse groep werden uitvoerig besproken en van
de laatste groep was er zelfs een demonstratie van enige rituelen door een - voor de
Surinaamse gemeenschap zo typische - begrafenisvereniging. Wat mijns inziens
echter onderbelicht is, is het verschijnsel dat ik ‘cross-over’ zou willen noemen.
Hieronder versta ik de uitwisseling van gewoonten en gebruiken tussen verschillende
etnische en culturele groepen.
Zoals uit de voordrachten bleek heeft elke groep zijn eigen rituelen om belangrijke
momenten in de levensloop van de mens - zoals geboorte, huwelijk en overlijden te markeren. Maar het blijkt dat in deze multi-etnische en multi-culturele samenleving
ook met betrekking tot rituelen, mengvormen ontstaan. Dus ook hier zien we de
ontwikkeling van een ‘plurale samenleving’, gedefinieerd door Van Lier (1977) als
een samenleving waar de eenheid van ras en taal ontbreekt en er typologisch verschil
beslaat tussen de godsdiensten...’, naar een samenleving waar er sprake is van intense
wederzijdse beïnvloeding.
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Het ligt niet in mijn bedoeling middels statistieken en cijfers de mate van
‘cross-over’ aan te tonen, maar via de beschrijving van een case-history aan te geven
dat ‘cross-over’ voorkomt en bovendien geaccepteerd is in de huidige Surinaamse
samenleving.
Het is heel goed mogelijk dat iemand van christelijke levensbeschouwing met
rituelen die hun oorsprong hebben in de traditionele winti-religie, begraven wordt.
Evenzo treft
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men bij aanhangers van de winti-religie rituelen aan van christelijke origine. Er zijn
ook christenen, die gecremeerd worden op hindoe wijze en hindoes die worden
begraven. De mogelijkheid tot crematie in Suriname bestond weliswaar tot voor kort
slechts op de officiële hindoe crematieplaats ‘Op weg naar zee’, waar men gecremeerd
wordt op hindoe wijze op een brandstapel. Dit weerhield menig christen niet hiervoor
te kiezen.
Mijn moeder werd in 1990 overeenkomstig haar eigen wens gecremeerd op de
crematieplaats ‘Op weg naar zee’. Zij werd geboren in 1908 te Paramaribo en groeide
op in een christelijk milieu (Evangelische Broeder Gemeente). Zij trouwde in 1931
in de Lutherse kerk en was actief lid van de Foresters. Bij haar overlijden raadpleegde
de familie een ons bekende pandit die adviseerde over de crematie, en bij de
plechtigheid. Voor de overwegend creoolse aanwezigen sprak hij over het wezen
van de crematie. De Foresters vervulden hun laatste plicht jegens haar evenals de
dominee van de Lutherse kerk. Dit geval staat met op zich zelf. Gezien het feit dat
de Suri-naamse samenleving bestaat uit een zeer gemengde bevolking zowel cultureel
als etnisch is het goed te begrijpen dat men, - op zo'n belangrijk moment zoals bij
het overlijden - put uit de veelheid van rituelen die men heeft leren appreciëren en
waarderen en waarmee men zich verbonden voelt. Dus de uitwisseling van gewoonten
en gebruiken houdt niet op bij materiële zaken zoals eetgewoonten, maar vindt ook
plaats op het gebied van zulke belangrijke rituelen zoals bij overlijden.’
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Eindnoten:
1. Het leerstuk van het vagevuur (ignis purgatorius), een tussenstaat tussen hel en hemel, waarin
de zielen der gelovigen de na de dood begane vergeeflijke (dagelijkse) zonden (peccata venialia)
door louterende pijnen moesten boeten, was reeds ten tijde van paus Gregorius de Grote
(590-604) door de kerk goedgekeurd (Gerth van Wijk 1920: 149). Pas in de latere middeleeuwen
(onder andere door de verspreiding van de gedachten van Thomas Aquinas, 1225-1274) werd
deze leer belangrijk in de verkondiging.
2. De aflaat op zich was geen vergiffenis van de zonden, maar de opheffing of de vermindering
van de tuchtigingen die God de zondaar op aarde of in het vagevuur oplegde (Gerth van Wijk
1920: 150).
3. Reeds onder de eerste herrnhutters ontstond de gewoonte dat broeders en zusters hun levensloop
op papier stelden. In het archief van de Broedergemeente (gedeponeerd in het Rijksarchief te
Utrecht) zijn zo'n 800 levenslopen bewaard gebleven. Zie De Groot 1996: 217-230.
4. De rituelen rondom een kabra tafra duren een gehele nacht, de kabra neti (een kabra is de ziel
van een voorouder). De familie maakt dan een mooigedekte tafel klaar met allerlei eten en
drinken voor de geesten. Eerst zingen de aanwezigen gedurende zo'n anderhalf uur geestelijke
liederen, van de Broedergemeente of uit de Katholieke Kerk. Op het eind lopen alle aanwezigen
rond de tafel. Daarna begint de eigenlijke prei (de dans, het spel). Dan worden meer traditionele
liederen gezongen. Men roept daarmee de geesten op. De vooroudergeesten (yorka's) vinden
het leuk als er mensen zijn die de oude liederen en dansen kennen, maar het wordt wel steeds
moeilijker dit soort mensen te vinden. Veel yorka's zijn dol op banya, een dans uit Afrika. Op
een gegeven moment verschijnen zij om mee te dansen. Tijdens een kabra neti worden vele
verhalen verteld, de zogenaamde anansitori's.
5. Men begint met het zingen van kerkelijke liederen. Daarna wordt gezongen voor de geesten.
Om negen uur wordt gebeden en gegeten. Daarna zingt men opnieuw. Liedjes voor de geesten
en liedjes om de voorouders op te roepen plezier te komen maken. Om twaalf uur 's nachts
begint men opnieuw te bidden, waarna men weer gaat zingen. Op een brokodei kunnen
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voorouders langskomen. Het kan zijn dat een geest komt opdagen, maar dan is er vaak wel wat
mis. Meestal blijft het rustig. Om een uur of half vijf is het musudei, vroege ochtend. Dan is
het moment gekomen om de geest van de overledene uit te zwaaien.
6. In iedere familie is wel iemand gespecialiseerd in lijkwassen of afleggen. Heel veel families
willen geen lijkbewassers of afleggers van buiten de familie. Zij benadrukken dat de familie
zelf zijn doden moet afleggen. Ze willen niet hebben dat vreemden aan hun doden komen en
hen wassen. Meestal regelt iemand tijdens zijn leven al, wie hem/haar gaat afleggen. Op de dag
van de begrafenis komen deze familieleden 's morgens naar het koelhuis. In het algemeen duurt
de afleggingsceremonie twee á drie uur. Men werkt niet constant. Het afleggen is een cyclus
van bidden, wassen en mooi aankleden.
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Varina Tjon A Ten
Rituelen en gebruiken bij overlijden bij creolen
Eigenlijk wilde ik niets ervan weten. Ik ben al jaren in Nederland en vond dat maar
niets, al die ‘pran pran’. Maar mijn moeder wilde graag bewassen en begraven
worden op de traditionele manier. Achteraf ben ik er blij om. Het heeft mij heel goed
geholpen om het rouwproces op te starten. Ik heb, hoewel ik dat niet wilde, kunnen
huilen, waardoor ik haar dood heb kunnen accepteren en verwerken.1.
Met de uitdrukking ‘pran pran’ in bovenstaand citaat wordt bedoeld: alle rituelen en
gebruiken die rondom het bewassen, begraven of cremeren uitgevoerd worden.
Binnen de creoolse groep worden rouw- en begrafenisrituelen vooral beschouwd als
de mogelijkheid om de banden met de overledene te doorbreken (prati). Daarnaast
worden de handelingen en rituelen gezien als een uiting van waardering, als laatste
eerbewijs en - vooral wanneer het de ‘laatste’ wens van de dode is dat de rituelen
worden uitgevoerd - als plicht, waardoor de geest van de dode kan gaan rusten.
De verzorging van het stoffelijk overschot volgens de eigen tradities en gebruiken
biedt nabestaanden de mogelijkheid om voor de laatste keer respect en eerbied te
tonen en om samen in besloten sfeer (verbondenheid van de levenden als collectief)
dichtbij de dode te zijn (verbondenheid van de levenden met de dode). Wanneer men
daartoe de behoefte voelt, kan men de dode voor de laatste keer aanraken. De
verzorging en het afscheid nemen vormen ook de uitdrukking van de relatie, de
beleving en de ervaringen tussen de nabestaanden en intimi en de dode toen deze
nog leefde. Het is een laatste mogelijkheid om de dode op een waardige wijze te
kunnen etaleren, voordat hij/zij naar de laatste rustplaats gedragen wordt of voordat
de crematie2. plaatsvindt.
Het laatste beeld dat men van de overledene heeft, kan een bijdrage leveren aan
het proces van onthechting en acceptatie. Hierdoor kunnen de nabestaanden zich hoe moeilijk dit soms ook is - verzoenen met het verlies en de dode als herinnering
een plaats geven, om vervolgens het leven van alle dag weer op te pakken.

De lijkbewassing
Bij de creoolse groep wordt - evenals bij de andere Surinaamse groepen - grote nadruk
gelegd op het bewassen, verzorgen en het afscheid nemen van de dode; dit geldt ook
voor de begrafenis- of crematieplechtigheid en de eventuele herdenkingen daarna.
Sterven wordt niet gezien als ‘het einde van een exercitie’, maar als het begin van
een nieuwe fase in een ‘andere’ wereld.
Het geheel aan rituelen en gebruiken bestaat uit verschillende fasen. Onmiddellijk
na het overlijden worden spiegels, soms schilderijen, afbeeldingen en foto's in huis
omgekeerd of met een (wit) laken bedekt. De familie begint dan voorbereidingen te
treffen om de dode ritueel te reinigen of te bewassen. Hiervoor roept men meestal
de hulp in van een lijkbewassersvereniging. Op het moment dat er lijkbewassers
worden ingeschakeld nemen zij niet alleen kwesties die betrekking hebben op de
verzorging van de dode voor hun rekening; ook de begeleiding van de nabestaanden
maakt deel uit van hun werkzaamheden. De lijkbewassers geven de familie
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bijvoorbeeld aan wat er nodig is om het lijk te bewassen en af te leggen. Het gaat
daarbij om zaken als witte kaarsen, kleding van de overledene, bloemen, zakdoeken,
handschoenen, alcoholische drank, witte la-
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[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Surinaams-creoolse aflegvereniging brengt een overledene met een dansceremonie de rouwzaal
binnen (foto: Marrie Bot)
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kens en dergelijke.
Zo snel als mogelijk wordt het overlijden vrij breed bekendgemaakt. Dit gebeurt
door middel van een overlijdensbericht via de media (krant of radio).
Tijdens de bewassing en verzorging van de dode zijn er verschillende voorschriften.
Op enkele voorschriften wordt kort ingegaan.
- Verschillend wordt gedacht over de sekse van de lijkbewassers. Volgens
sommigen is de sekse van de dode bepalend voor de personen die de bewassing
uitvoeren: is de dode een man, dan voeren mannen de bewassing uit; is de dode
een vrouw dan is de bewassing de taak van vrouwen. Heel vaak maakt echter
de sekse van de lijkbewassers niets uit.
- Hetzelfde kan gezegd worden over de leeftijd van de lijkbewassers. In principe
moeten de lijkbewassers ouder zijn dan de overledene, maar voor oudere
personen is dit niet altijd realiseerbaar. Is de dode een persoon op leeftijd,
bijvoorbeeld ouder dan tachtig jaar, dan wordt de bewassing in principe door
de in leeftijd oudere lijkbewassers uitgevoerd. Vanwege het respect voor het
schaamtegevoel van de dode werken zij dan onder een wit laken, dat aan de
vier punten wordt vastgehouden door (in leeftijd) jongere lijkbewassers.
- Belangrijk is ook dat de lijkbewassers - dit geldt in het bijzonder voor degenen
die de dode bewassen en verzorgen - geen ruzie hebben (gemaakt) of maken.
De lijkbewassers zijn van mening dat een dode ‘slechter’ (onwelriekender) kan
gaan ruiken wanneer er conflicten zijn, maar ook hier kan gesteld worden, dat
de leer vaak sterker is dan de praktijk.
- Ook ten aanzien van de naaste familie geldt in principe dat er geen
vijandschap/ruzie mag zijn. Is dat wel het geval, dan moet dit eerst uitgesproken
en bijgelegd worden. Pas daarna beginnen de lijkbewassers met het bewassen
en verzorgen van de dode. Zij vinden dit noodzakelijk om de daadwerkelijke
zielerust van de dode te kunnen bewerkstelligen.
- De uiterlijke verzorging van lijkbewassers is van belang. Zij moeten verzorgde
nagels hebben en mogen niet ziek, verkouden of ongesteld zijn.
- Lijkbewassers mogen een dode niet bewassen en verzorgen wanneer zij in het
voorafgaand etmaal seksueel contact gehad hebben.
- Zowel vóór, tijdens als ná de bewassing wordt er gebeden. Ook wordt er
gezongen. Het betreft religieuze liederen, zoals ‘Het was op een dag bij het
meer’, beter bekend als ‘Ga je mee’.
- Ook het aankleden van de dode, als onderdeel van de bewassing, vindt niet veel
ceremonieel plaats. Er wordt dan ook gezongen (zie het artikel van Stellema).

Afscheid nemen
Nadat de bewassing heeft plaatsgevonden, is de tijd aangebroken dat de nabestaanden
afscheid nemen van de dode, hoewel dit - afhankelijk van de familie - ook op andere
momenten kan plaatsvinden: niet alleen ná de bewassing, maar ook ervóór of zowel
vóór als ná de bewassing.
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De meest algemene en gangbare manier om afscheid te nemen van een dode, met
name bij afwezigheid van een persoon die emotionele banden met de dode heeft,
vindt plaats door het leggen van (vaak mooie kanten) zakdoeken in de kist tijdens
een gesprek met de dode.
De rituelen en handelingen van het afscheid nemen zijn verschillend, afhankelijk
van de relatie die er bestaat tussen de dode en de ander. Dit betekent dat partner, al
dan niet aanwezige kinderen en kleinkinderen, andere nabestaanden (bloedverwanten,
familie) en intimi op een andere wijze afscheid nemen van de dode dan ‘gewone’
vrienden en kennissen.
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Hierop zal kort worden ingegaan.
- Is de moeder overleden en is het kind dat afscheid moet nemen jonger dan zes
jaar, dan praten lijkbewassers met de dode - men noemt dit in Suriname tak
mofo - terwijl zij het kind driemaal over de overleden moeder heen tillen. Men
kan ook een pop, als symbool voor het kind, aankleden en dit in de kist bij de
moeder doen, terwijl lijkbewassers een gesprek met de overleden moeder voeren.
Van alle kinderen wordt speciaal afscheid genomen. Ook als het kind niet
aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld omdat het kind in Nederland woont en de dode
in Suriname wordt begraven of gecremeerd. Het kind wordt met een wit
katoengaren of een wit katoenen lintje gemeten vanaf de kruin van het hoofd
tot aan het puntje van de teen. Dit katoengaren of lintje wordt vervolgens
opgerold en tijdens een gesprek met de dode in de kist gedaan. Tot de overleden
moeder wordt gesproken in de trant van ‘Glenn e kon taki yu odi, no kon ferferi
a pikin’ (letterlijke vertaling: ‘Glenn komt afscheid van je nemen, kom dat kind
niet lastig vallen’).
- Is het kind volwassen, dan kan deze de lijkbewassers helpen bij de uiterlijke
verzorging van de dode, bijvoorbeeld bij het kammen van de haren en het
opmaken. Ook het volwassen kind stapt driemaal over het lichaam van de
overleden moeder heen, terwijl hij/zij zelf een gesprek met de overleden moeder
voert.
- Is er sprake van een man-vrouw-relatie en is de man overleden dan moet de
vrouw vanaf de dag van het overlijden van de partner een sarpursi dragen. Een
sarpursi is een blauwe stoffen band of doek, die door nabestaanden om de pols
of arm gebonden wordt als teken van rouw, maar die in dit geval als ondergoed
dienst doet. Nadat de dode bewassen is, stapt de vrouw driemaal over de
overleden partner heen. Daarna gaat zij aan het voeteneind van de kist staan en
voert een gesprek met haar dode partner. De sarpursi, die de lichaamsgeur van
de vrouw heeft, wordt vervolgens bij de overleden partner in de kist gelegd,
terwijl een lijkbewasser met hem praat. Is de vrouw overleden, dan moet de
partner de oksels en schaamdelen met een zakdoek afvegen. Vervolgens wordt
als ritueel uitgevoerd: driemaal over de overleden partner heenstappen, aan het
voeteneind van de kist gaan staan, het gesprek voeren met de overleden partner,
de zakdoek bij haar in de kist leggen en het gesprek van de lijkbewasser met de
dode.
Volgens velen is het uit den boze om bijvoorbeeld bloemen in de kist te doen of om
het gezicht van de dode af te vegen met parfum, etc. Het idee is dat het lijk hierdoor
sneller tot ontbinding overgaat, waardoor het werk van de lijkbewassers wordt
aangetast. In de praktijk gebeurt het echter wel, zie Bot 1998 (de foto's bij het
hoofdstuk over creolen). Wel mogen er voorwerpen, zoals zakdoeken, of voor de
dode belangrijke attributen - een pijp, zakmes of iets dergelijks - door of met
toestemming van de familie in de kist gelegd worden.
Voordat de teraardebestelling of crematie plaatsvindt, wordt er een afscheidsdienst
met dominee of priester gehouden. Tijdens deze afscheidsdienst wordt er eveneens
gebeden en gezongen; soms wordt er ook koraalmuziek door een bazuinkoor3. ten
gehore gebracht. Hierna wordt de kist gesloten om door de dragers, meestal
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familieleden, eventueel op krepsi4., een bepaalde maat met schuifelpassen, naar het
graf gedragen te worden.

De rouwperiode
De creolen hebben, evenals de meeste andere groepen, uiterlijke tekenen om de
buitenwereld te wijzen op en/of deelgenoot te maken van, een verlies dat zij hebben
geleden. Tijdens de rouwperiode ziet men dit aan de kleding (wit, zwart of
donkerblauw) en/of de sarpursi (zie hiervoor Bot 1998: 93 voor de details).
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Na de begrafenis- c.q. crematieplechtigheid gaan de familieleden en intimi naar het
huis van een familielid, soms naar dat van de dode. Direct na thuiskomst worden het
gezicht en de handen gewassen. Daarna worden er belegde broodjes of warme
gerechten, bijvoorbeeld heri heri5. of pinda-soep niet tom tom6., en zoete lekkernijen,
zoals sukretyi7., asogri8., etcetera, opgediend en drankjes (cacao, koffie, thee,
frisdranken, siroop en alcohol) geserveerd.
Tijdens de rouwperiode, die vroeger zes weken duurde maar nu soms nog maar
acht dagen duurt, mogen nabestaanden zo min mogelijk deelnemen aan activiteiten
buitenshuis en dienen zij zo veel mogelijk bij elkaar te zijn. Tijdens de eerste acht
dagen probeert men voor 18.00 uur in huis te zijn.
Op de achtste dag na het overlijden (aiti dei) komen nabestaanden, familie en
intimi bij elkaar; er wordt gebeden, gezongen, gegeten, gedronken en gelachen,
bijvoorbeeld om anekdotes aan te horen die over de overledene worden verteld. Een
bekend gezegde uit het Sranan luidt: ‘Pe dede de, lafu de’ (‘waar een overlijden is,
wordt ook gelachen’). Buitenshuis wordt een yorka (ook: kabra) tafra klaargezet:
eten en drank voor de geest van de dode. 's Morgens wordt dit weggegooid of volgens
bepaalde rituelen in de tuin begraven. Een prachtige beschrijving van een brokodei
(bij de Saramaka) is te vinden in Price 1990.
De aanwezigen mogen niet voor 06.00 uur van de nieuwe dag vertrekken. Het
idee is dat de geest van de dode nog rondwaart en de laatste reis wellicht niet wil
maken, wanneer hij familie en andere dierbaren tegenkomt.
Op de zaterdag die volgt na de begrafenis, wordt vaak weer een rouwdienst
gehouden, meestal in de kerk. Nabestaanden, familie-leden, intimi, vrienden en
kennissen komen dan weer bij elkaar ter herdenking van de dode.
De officiële rouwperiode eindigt na veertig dagen. De familie hervat daarna het
leven van alledag. De veertigste dag na het overlijden noemt men siksi wiki.
Soms kunnen de overlijdensrituelen door onwetendheid, onbegrip et cetera niet
uitgevoerd worden of grote problemen opleveren. De consequenties zijn niet altijd
even plezierig voor de nabestaanden.

In Nederland
Tot slot van dit artikel enkele problemen, die zich in Nederland vaak voordoen:
- Het bewassen en verzorgen van de dode kost veel tijd: circa 2½ uur. Omdat een
groot aantal begrafenisondernemers het ‘time is money’-principe hanteert, kan
de tijdsduur van de bewassing en verzorging van de dode problemen opleveren.
- Het aantal aanwezigen dal de begrafenis- of crematieplechtigheid bijwoont, is
vaak vrij groot. Aula's in Nederland zijn dikwijls niet gebouwd op de grote
aantallen. Aanwezigen moeten daarom vaak buiten staan. Een ander probleem
is dat de afscheidsplechtigheid, mede gezien het grote aantal personen dat de
laatste groet aan de dode komt brengen, vrij veel tijd kost.
- Na de begrafenis- of crematieplechtigheid krijgt de familie thuis vaak een groot
aantal bezoekers; er kunnen hierdoor problemen met buren ontstaan vanwege
geluidsoverlast.
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- Tijdens een begrafenisplechtigheid laat men de emoties de vrije loop. Een
begrafenisondernemer zei in dit verband: ‘Ik plan rouwbezoek van Surinaamse
nabestaanden nooit tegelijkertijd met die van Nederlanders. Surinamers zingen,
dansen, huilen, schreeuwen, vallen flauw en drinken. Daar storen Nederlanders
zich aan. Zij willen op andere manier afscheid nemen, in een gepaste plechtige
sfeer. Het is vervelend als beide groepen elkaar aanstaren.’
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Eindnoten:
1. Dit artikel is uitgesproken als inleiding in het kader van het IBS-Colloquium 1997
‘Overlijdensrituelen bij Surinamers’ op 15 november 1997 in het Soeterijn Theater te Amsterdam.
2. Crematie komt steeds vaker voor hij creolen in Nederland.
3. 3. Een bazuinkoor is een groep muzikanten die vooral koperen blaasinstrumenten bespeelt.
4. Met krepsi duidt men blijkbaar zowel de voorloper die de maat aangeeft, als de maat van de
danspas aan.
5. Heri heri is een gerecht dat bestaat uit aardvruchten, zoals zoete patat, napi, aardappel, cassave,
groene en rijpe bananen, Chinese tajer en ‘bakkeljauw’ (gezouten kabeljauw).
6. Tom tom is een gerecht dat bereid wordt van gestampte groene bananen.
7. Sukretji is een gerecht van gebakken maïs dat vermengd is met pinda en suiker.
8. Asogri is een gerecht dat bestaat uit droge gemalen rijst of maïs met suiker en kaneel.
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Marian Stellema
Dinari's
Dood en rouwverwerking bij creoolse Surinamers in Nederland
In Nederland kiest een deel van de creoolse bevolkingsgroep na een overlijden voor
een traditionele bewassing. Vertegenwoordigers van het uitvaartwezen schatten dat
tussen de zestig en tachtig procent van deze bevolkingsgroep hiervoor kiest. Een
traditionele bewassing wordt door een dinarivereniging verricht. De overige
werkzaamheden na een sterfgeval, zoals het vervoer van het stoffelijk overschot, de
rouwbrief, de kist en de regeling van de uitvaart worden door Nederlandse
uitvaartverenigingen verzorgd. In Nederland zijn verschillende dinariverenigingen
werkzaam; zij bevinden zich vooral in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

De wijze waarop Dinari's hun taak uitoefenen
Een familie die een traditionele verzorging voor een overledene verkiest, zoekt
dikwijls zelf contact met een dinarivereniging. Dit kan een vereniging in de
woonplaats van de overledene zijn of een vereniging in de plaats waar men
bijvoorbeeld een dinari kent. Nadat het contact totstandgekomen is, gaan twee
vertegenwoordigers van de vereniging naar het huis van de overledene, meestal de
gran brada (hoofdbroeder) in gezelschap van een dinari, Ter plaatse aangekomen
besprenkelen zij de overledene met dram (alcohol). Vervolgens bellen zij de
uitvaartondernemer met het verzoek het stoffelijk overschot op te halen en dit naar
het betreffende uitvaartcentrum over te brengen. Daar wordt het stoffelijk overschot
in een koelcel geplaatst.
Vrijwel alle dinari's werken vanuit een uitvaartcentrum, omdat daar de faciliteiten
aanwezig zijn die nodig zijn voor een traditionele bewassing. Er zijn vaste contacten
tussen de dinariverenigingen en de uitvaartcentra. De dag na het overlijden komt de
familie naar het uitvaartcentrum om alle zaken te regelen. Men maakt afspraken over
de kosten, het tijdstip van de bewassing en het moment van de afscheidsceremonie.
Tevens wordt het tijdstip van begraven vastgelegd. De dinari's proberen de familie
zoveel mogelijk bij te staan, zowel in emotionele als in praktische zin. Deze
begeleiding kan acht dagen en soms wel tot zes weken na de begrafenis doorgaan.
De bewassing zelf vindt op het afgesproken tijdstip plaats in de kamer (kamra).
Zo wordt de bewassingsruimie in een mortuarium of dezelfde ruimte bij een
uitvaartcentrum door de dinari's genoemd. De kamer mag tijdens de bewassing alleen
met toestemming van de dinari's betreden worden. In de kamer bestaat een hiërarchie.
De gran brada of gran sisa (hoofdzuster) heeft hier de leiding. Elke aanwezige heeft
echter een functie in de kamer. Een dinari met veel ervaring heeft een hogere functie.
Tijdens het werk in de kamer worden veel commando's gegeven; deze vinden vaak
nonverbaal plaats. Wordt er wel gesproken, dan gebeurt dit meestal in een bepaald
jargon. De werkzaamheden worden veelvuldig begeleid met het gezang van
christelijke liederen in het Nederlands en het Sranan. Iedere vereniging heeft een
singibuku (zangboek) en elk lid moet een exemplaar van dit zangboek bij zich hebben.
Natuurlijk zijn er binnen een vereniging

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

30
altijd mensen die goed kunnen zingen. Zij heffen spontaan een lied aan, waarna de
anderen meezingen. De meest gezongen liederen komen voort uit de Evangelische
Broederkerk.
Dinari's begroeten elkaar altijd met een kniebuiging, terwijl zij elkaar een hand
geven en ze spreken elkaar aan met broeder en zuster. De mannen gaan dikwijls
gekleed in een wit hemd en een witte of zwarte broek, waarover een doktersjas. De
vrouwen dragen een witte verpleegstersschort, om het hoofd een witte angisa
(hoofddoek), voor deze gelegenheid speciaal gevouwen in de rouwstand; dat wil
zeggen met de punten naar beneden.
Dinari's moeten zich aan bepaalde hygiënische voorschriften houden tijdens het
bewassen. Voordat zij de Kamer betreden, worden zij gecontroleerd. Zo moeten de
nagels kort geknipt zijn en is het verboden sieraden te dragen. Hun kleding moet
goed verzorgd zijn. Het is gebruikelijk dat overtredingen met boetes worden bestraft.
Bedragen die in dit verband genoemd werden, variëeerden van f 2,50 tot f 10,- of
een fles drank. Deze boetes worden dan in de verenigingskas gestort.

De werkzaamheden van de Dinari's
Een bewassing begint bij voorkeur om twee uur 's middags en de faciliteiten in een
uitvaartcentrum worden dan tot een uur of vijf uur ter beschikking gesteld. De gran
brada of gran sisa heeft de eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die
gedurende deze uren plaatsvinden. Zij wijzen per keer iemand aan die de leiding
heeft bij het bewassen, de kamra basi.
Het eerste wat gebeurt, is de inspectie. Twee dinari's gaan de kamer binnen om te
kijken hoe de overleden persoon erbij ligt. Niemand weet bijvoorbeeld wat men aan
zal treffen. De ploeg buiten de kamer moet hierop voorbereid zijn. Voordat één van
deze personen echter de kamer betreedt, kloppen zij op speciale wijze op de deur.
Zo vragen zij belet om binnen te komen. Dit gebeurt uit respect voor de overledene.
Het idee leeft namelijk dat er in dit vertrek een lichaam ligt, waarvan de geest nog
moet vertrekken.
Na binnenkomst in de kamer groeperen de dinari's zich rondom het lichaam. Deze
plechtigheid vindt echter altijd plaats zonder dat er woorden aan te pas komen. Het
voeteneinde blijft altijd vrij. De persoon die de leiding heeft, neemt aan het hoofdeinde
plaats. Hierna wordt de familie binnengeleid. Dinari's vinden het belangrijk dat de
familie ziet hoe zij, de dinari's, de overledene aantroffen. Na de bewassing zal de
familie het verschil in uiterlijk bij de overledene kunnen constateren. De dinari's
stellen er een eer in de overledene zo mooi mogelijk te maken.
Na dit samenzijn worden de familieleden buiten de Kamer geleid. Zij zijn immers
niet ingewijd!
Het werk dat aan het lichaam van de dode wordt verricht, noemt men in het
vakjargon wroko (werken). Voordat de wroko begint, reikt men elkaar de hand. Men
bidt het ‘Onze Vader’ of zegt een vrij gebed op. Men vraagt God om kracht om het
werk goed te kunnen doen. Gebeden wordt dat er niets in de weg zal staan om het
werk te bemoeilijken. Vervolgens heft men het aanvangslied aan. De tekst in het
Sranantongo luidt:
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Te wi de begin fu du wan wroko
Nange begi a mu de
Gado blesi fosi wi mu suku.
In het Nederlands vertaald:
Als wij geen mislukt werk willen leveren
zullen wij bij aanvang van het werk
de Here biddend moeten vragen
ons nabij te zijn en ons te zegenen.
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Een ander lied:
Di da siki ben kom tranga,
Masra seni dede kon.
Dede kon a taki sisa/brada,
Masra oso plesi de.
Refrein:
Luku fa da oso bigi,
en da tafra fatu tru.
Kom na ini nyan èn dringi,
nanga den di de kaba.
In het Nederlands vertaald:
Toen de ziekte erger werd,
stuurde de Heer de dood.
De dood heeft gezegd Broeder/Zuster,
daarboven bij de Here is er plaats.
Refrein:
Kijk hoe groot het huis is,
en de tafel is gevuld.
Kom binnen, eet en drink,
met hen die al daar zijn.
Hierna begint de bewassing. De dinari's wassen hun handen en desinfecteren deze
met dram; dit gebeurt ter bescherming van de dinari's. Tijdens het bewassen drinkt
men sterk alcoholische dranken, zoals rum, whisky, cognac of jenever. Deze worden
nodig geacht om de inwendige mens te beschermen. Voor het drinken van deze
alcoholische dranken gebruiken zij een kleine kalebas. Terwijl zij dit doen, zingen
zij het lied:
Hemel kondre switi presi, ma a farawe (2 keer).
Kanti a no kanti, faste gron a de.
Te a doro yanda, drape da kroon sa de.
In het Nederlands vertaald:
In de Hemel is het een leuke plaats, maar het is heel ver.
Het is niet gevaarlijk, er zal vaste grond zijn.
Wanneer wij daar aankomen, zal de Kroon daar zijn.
Bij sommige verenigingen ligt de Bijbel tijdens het werk geopend. Als de overledene
gewassen is, wordt het lichaam met een laken toegedekt. Degene die de leiding heeft
en vanuit die functie dan ook aan het hoofdeinde staat, verzorgt het hoofd van de
overledene. Alle andere mensen werken op commando. Degene die de kleding en
attributen beheert, die nodig zijn bij het wassen en kleden van de overledene, wordt
aangeduid als magazijn. Het commando ‘magazijn’ houdt in dat er ‘aangekleed’
moet worden. ‘Magazijn’ legt nu een kledingstuk op de schouder van een dinari. De
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betreffende dinari moet de opdracht uitvoeren en vraagt eventueel om assistentie van
één van de aanwezige broeders of zusters. Bij het aankleden wordt door sommige
verenigingen het lied: Lobi sisa/brada e wiri krin krosi vo go mite we Jezus da Lam
gezongen. De Nederlandse vertaling is: Die lieve zuster/broeder draagt schone kleren
om Jezus, het lam Gods tegemoet te treden. Er zijn ook verenigingen die steeds een
ander lied bij bepaalde handelingen aanheffen. De bovenkleding wordt aangetrokken,
maar pas nadat iedere aanwezige deze kleding vastgehouden heeft.
Als de overledene gekleed is, maar nog niet gekist, moet de familie komen kijken.
Wanneer men dat wil, kan een familielid bijvoorbeeld het haar van de overledene
zelf kammen, een
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beetje helpen met opmaken of de sieraden omdoen. Alleen diegene van de
familieleden die bij deze vorm van ‘zorg’ is betrokken, mag binnenkomen. De kist
wordt door de dinari's opgevuld met een extra kussen en met de kleding van de
overledene. Dit is erg belangrijk. Als er geen kleren genoeg zijn, dan vult men de
kist met andere spullen op. De overledene moet namelijk mooi ‘hoog’ in de kist
komen te liggen. In de kist worden vaak allerlei attributen meegegeven, zoals een
bril, een scheerapparaat, een agenda of zaken waaraan de overledene speciaal gehecht
was.
Na dit ceremonieel gaan de dinari's een beetje dansen met de geopende kist. Dansen
met de kist doen zij om de dode te plezieren; de dode vraagt hierom. In Suriname
gebeurt het dansen met de kist van een overledene veel meer dan hier. Bij zeker één
vereniging wordt, net als bij de Rooms-Katholieken drie keer een teken met het kruis
op de kist gemaakt.
Gedurende de gehele plechtigheid wordt de familie niet alleen zorgvuldig begeleid,
maar er wordt ook met hen gezongen. Deze samenzang is erg belangrijk in het leven
van de dinari's na een zo ingrijpende gebeurtenis. Hoeveel aandacht hieraan besteed
kan worden, is afhankelijk van de beschikbaar gestelde tijd. De familie drinkt eerst
wijn met de dinari's; meestal een soort notenwijn. Dit ritueel wordt door de dinari's
als een soort beloning ervaren voor de door hen bewezen diensten.
Tegen vijf uur in de middag gaan alle aanwezigen naar de ontvangstruimte om te
bidden en te zingen met de familie. Het is de taak van de dinari's om tussen de familie
te staan, hen te begeleiden en troosten. Meestal duurt het bidden. zingen, het houden
van en luisteren naar de verschillende toespraken een uur. Na deze plechtigheid van
een uur heeft ieder ‘afscheid’ genomen. De familie wordt als laatste geroepen. Zij
mag nog een keer afscheid nemen, indien zij dat wil. Hierna wordt de kist voor
driekwart met het deksel gesloten en het verenigingskleed erover gelegd. Daarna
wordt de kist gesloten en gaat het kleed er helemaal overheen.
Dan is het moment gekomen dat de dinari's de dode met veel eerbied naar de plek
begeleiden waar deze behoort te staan. Na deze bijeenkomst reinigen de dinari's
zichzelf. Daarbij wassen zij eerst hun handen, hals en gezicht met dram. Schorten
en verdere attributen moeten af. Andere attributen die afgedaan worden, zijn: de
verenigingsspeld, de hoofddoek en de pangi (schouderdoek).
Hierna komt de familie de kamer binnen met broden, belegd met boter en kaas
die in een theedoek zijn gewikkeld. De dinari's danken de Heer, zij zeggen: ‘Dank,
dank, dank den Heer’. Na deze ceremonie gaat de familie de kamer uit. Maar eerst
wordt de eed door de dinari's afgelegd met de begeleidende woorden: ‘horen, zien
en zwijgen’. Er wordt dus gebeden en men gaat eten.
De volgende dag is de begrafenis. Dikwijls gaat een aantal dinari's mee naar de
begrafenis. Traditie is dat de familie de kist draagt. Daarbij gaat één persoon, de
krepti, de stoet voor. Hij loopt op een speciale, slepende wijze; de dragers volgen
hem op dezelfde manier.
Op de avond na de begrafenis gaat de familie vroeg slapen, zij heeft rust nodig.
Dit wordt de sribineti (slaapavond) genoemd.

Het afscheidsritueel
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Een belangrijk aspect bij het afscheidsritueel is prati. Prati betreft in dit geval een
scheidingsritueel tussen de levenden en de doden. Dinari's nemen over het algemeen
aan dat de ziel tot de bewassing in het lichaam verblijft. Door het bewassen, gaat de
ziel buiten het lichaam zweven. Na 42 dagen is de ziel in het dodenrijk aangekomen.
Te veel binding aan de nabestaanden kan dit proces bemoeilijken. Voorafgaand aan
het bewassen worden familieleden binnen de kamer gehaald voor dit afscheidsritueel
prati. Dinari's begeleiden dit
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proces.
Tranen kunnen een ongewenste emotionele binding met de overledene
totstandbrengen. Dinari's letten er daarom altijd op dat er geen tranen op de overledene
vallen. Zou er namelijk op deze wijze een verbinding totstand komen, dan zal de
overledene zich openbaren. Dit gebeurt dan wel in een droom. Maar de emotionele
binding moet juist losgemaakt worden; dat is de essentie bij prati.
Een overledene die kinderen of kleinkinderen achterlaat, krijgt touwtjes ter lengte
van ieder kind mee de kist in. Een dinari spreekt dan de volgende begeleidende tekst:
‘Dit is......, je mag hem/haar niet zoeken. Als je met hem/haar wilt spelen, doe het
dan hier’. Ieder kind wordt drie keer over de kist getild ten afscheid. Mochten kinderen
zelf komen te overlijden, dan worden zij door vrouwelijke dinari's op een soortgelijke
wijze bewassen als de volwassenen. Kinderen hebben echter een zeer sterke geest,
waardoor extra handelingen verricht moeten worden om de scheiding tot stand te
brengen. Ditzelfde geldt voor de ouders van deze kinderen.
Het afscheid nemen tussen echtgenoten gebeurt op een speciale manier zonder dat
daar familie hij is. De bedoeling is dat een kledingstuk, een slip of doek wordt
meegegeven in de kist. Dit kledingstuk moet echter eerst door de achtergebleven
partner gedragen worden. Een dinari laat dit gedragen kledingstuk aan de overledene
ruiken. Dan spreekt hij/zij de woorden: ‘Als je je vrouw/man zoekt, dan is ze hier
bij je’. Op deze wijze wil men nachtelijke bezoeken aan de overlevende man/vrouw
voorkomen.

Speciale problemen en hun oplossingen
Nabestaanden hebben het dikwijls emotioneel zwaar te verduren. Hierbij kunnen de
emoties zo hoog oplopen dat men hysterisch gaat gillen of over de grond gaat rollen.
Maar door deze heftige emoties kunnen mensen ook heel sterk worden. Nu wil het
geval dat er zich op de grond veel lagere geesten bevinden, zodat het op de grond
rollen tot iedere prijs voorkomen moet worden. Een dinari zegt in dit geval: ‘Je mag
wel gillen, maar niet over de grond rollen’.
Sommige mensen moeten door elkaar geschud worden of met koud water weer
bij hun positieven worden gebracht. Bij een dode worden vaak onzichtbare wezens
gevoeld. Het beste is dan de drank sopi (90% alcohol) te gebruiken. Sommige mensen
raken in trance, vooral als de geest dichtbij is. In trance gaat men een heel andere
taal spreken. We horen dan bijvoorbeeld talen als Kromanti, Ingi, Apuku en Aisa.
De meeste dinari's verstaan deze talen echter niet.
Enkele dinari's vertelden dat zij tekens ontvangen wanneer er iemand overleden
is. Er werd op hun deur geklopt en dan zagen zij iemand binnenkomen die al overleden
was. Deze gebeurtenissen vonden 's nachts plaats. Bij het bewassen voorvoelde men
ook dat er weer iemand overleden was en dan bleek dit later inderdaad zo te zijn.
Andere dinari's, die hiervan kennisnamen, vinden deze ervaringen zeer
ongeloofwaardig.
Een probleem dat voorkomen moet worden, is zwarte magie. Niets van de
overledene mag tijdens het bewassen uit de kamer verdwijnen. De kamra basi moet
hierop toezien. Onder zijn of haar leiding worden bijvoorbeeld de nagels van de dode
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geknipt. Stel, dat deze nagels uit de kamer mee naar buiten worden genomen en
buiten bewerkt worden, dan kan dit zeer gevaarlijk zijn. In geval van ruzie en
onenigheid kan men hiermee zeer veel kwaad aanrichten. Normaal wordt aan de
geest altijd gevraagd te gaan rusten en niet te gaan zwerven. De taak op aarde is
immers volbracht. Wel is het zo dat, wanneer de geest een probleem signaleert bij
een familielid, dit in een droom aan iemand van de levende familie geopenbaard kan
wor-
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den. Deze persoon kan dan direct handelend optreden.
Wanneer een lijk vanuit Nederland naar Suriname wordt vervoerd om daar begraven
te worden, moet dit lijk gebalsemd worden. Dit gebeurt over het algemeen in het
ziekenhuis. Soms doen de dinari's het echter nog eens over. Voor het balsemen van
het lichaam gebruikt men kamfer, dat werkt goed. De kamfer wordt op verschillende
plaatsen ingespoten. Eerst spuit men aan beide kanten van de hals om de hersenen
intact te houden en daarna nog eens in iedere zijde van het lichaam voor de
ingewanden, Als laatste spuit men tussen de grote tenen. De kamfer werkt dan
opwaarts en houdt op deze wijze de lijkgeur tegen. Voor dit doel wordt ook wel
formaline gebruikt. Voor het balsemen van een lichaam met formaline is echter wel
een speciale vergunning nodig.

Dinari's bij het uitvaartcentrum ‘Daelwijck’ in Utrecht, zomer 1997.

Verschillen in werkwijze tussen Suriname en Nederland
Doordat sommige dinari's zowel in Nederland als in Suriname werkzaam zijn, vallen
hen de verschillen in benadering en handelwijze op. In Suriname weten dinari's dat
ieder mens na de laatste adem nog een allerlaatste keer ademt en dat deze laatste
ademstoot zeer giftig is. Voorkomen moet worden dat deze laatste ademstoot in
iemands gezicht wordt geblazen. De persoon die deze ademstoot in het gezicht krijgt,
zou het namelijk niet overleven. Het probleem wordt opgelost door een kalebas koud
water over het ontzielde lichaam te gooien. Dit heeft een samentrekking van de
spieren tot gevolg en zodoende wordt de laatste adem uitgeblazen. Tijdens dit
gebeuren staan de dinari's met hun rug naar de overledene gekeerd. Wanneer er een
doek op de mond van de overledene ligt, is dit om te voorkomen dat de vrijkomende
gassen dinari's zouden besmetten en ziekmaken.
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In Suriname wordt een overledene twee keer behandeld door de dinari's. De eerste
behandeling is veel belangrijker dan de tweede. Bij de eerste behandeling moet zeer
goed gewassen worden. Het lichaam moet zowel van binnen als van buiten grondig
worden gereinigd. Voor het balsemen of prepareren van een lichaam is balsem nodig.
De hoofdbestanddelen hiervoor zijn zuuroranje, Surinaamse kruiden, tabak, kamfer,
spiritus en verschillende oliën. Iedere dinari heeft zijn (haar) eigen recept, vaak zijn
deze door voorouders overgedragen en geheim. De balsem komt voor als een stevige
substantie, maar ook in een vloeibare vorm. Het wordt in de openingen van de
overledene gestopt. Eerst wordt het hoofd gebalsemd. Met een trechtertje wordt de
vloeibare balsem via de neus naar binnengebracht. Vervolgens wordt het naar de
maag en ingewanden getransporteerd door middel van slikbewegingen. Hierbij wordt
de overledene in een zittende houding gezet, uiteraard met ondersteuning van een
dinari. Dit moet zorgvuldig gebeuren. Alle handelingen die daarmee samengaan,
moeten zijn omgeven door eerbied en respect. Daarna stopt men watten in de neus.
Ook in de andere lichaamsholten stopt men watten, gedrenkt in balsem. Daarna wordt
van een katoenen lap een lendendoek gevouwen en deze wordt de overledene
omgedaan. Na zo'n eerste wassing zijn er op de dag van het kisten geen problemen
meer te verwachten.
Vroeger werd een overledene in Suriname na de eerste behandeling in de ‘parade’
gelegd. De parade is een houten bak die op schragen staat en bedekt wordt met een
zeskantige kap. Er komt een rok om de schragen en over de kap wordt een laken
gelegd, het geheel vormt de parade. Nu gebeurt dit alleen nog wanneer de opbaring
thuis plaatsvindt, wat slechts bij hoge uitzondering voorkomt. Bij de loges
(broederschappen), zoals die van de Mecanics, Foresters en anderen, gebeurt dit ook
zo. In Nederland maakt men weer parades en sommige dinari's proberen dit gebruik
in ere te herstellen. Bij zeker één vereniging is dit reeds het geval. Vroeger bleef men
voortdurend waken bij de parade. De volgende dag om tien uur kwamen de dinari's
om te kisten en 's middags om half vijf werd er begraven.

Een dede oso
Een dede oso is een speciale rouwbijeenkomst. Tijdens een dede oso steunt men
elkaar om het rouwproces door te komen. Het is gebruikelijk dat hierbij dinari's
aanwezig zijn. Uit respect voor de dode neemt men iets mee voor de familie. In
onderling overleg zorgt men voor eten en drinken. Men ondersteunt de nabestaanden
en probeert hen zo mogelijk niet op kosten te jagen. De rouwbijeenkomsten kunnen
plaatsvinden voor de begrafenis, op de achtste dag, na zes weken of zelfs na een jaar.
Tijdens bijeenkomsten die op de achtste dag en na zes weken plaatsvinden, wordt
dikwijls builen een tafeltje voor de overledene gedekt. Men komt om acht uur 's
avonds bijeen en begint met zingen. Het lied dat dan gezongen wordt, is:
Wi beri hem na ini gron bekasi
a ben dede tide na acte de kaba
di wi no syi hem moro
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De Nederlandse vertaling luidt:
Wij hebben in de aarde begraven, omdat diegene is overleden.
Het is vandaag reeds de achtste dag waarop onze ogen hen niet meer
hebben aanschouwd.
Op de tafel binnen ligt vrijwel altijd een wit tafellaken. Hierop liggen de geopende
Bijbel en de liederenbundels. Tevens staan er een brandende witte kaars en een glas
water. Om tien uur wordt het eerste deel van de bijeenkomst afgesloten met het lied:
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Opo hemel, opo gron!
Ala libisuma opo!
Opo star' èn mun èn son!
Engel srefi, di de na tapu!
Ala wroko fu Hem han: Prijze wi hun Helpiman.
De Nederlandse vertaling luidt:
Verhef U gij hemelen en aarde, sta op gij mensenkinderen
(hier gaan de aanwezigen staan)
verhef u sterren, maan en zon;
Ja engelen daarboven en alles wat door de hand van de Heer geschapen
is, sta op
hef een lied aan om God eer te geven, groot te maken en te prijzen.
Het tweede couplet roept niet alleen op om te zingen, maar dat ook welluidend, zuiver
en op gepaste wijze te doen.
Hierna wordt er gebeden en er wordt afgesloten met het lied:
Amen ja! amen ja
Amen en halleluja
Wi ala ati wi ala mofo taki
Gado Jehova grani a tiri ala sani. Halleluja (5x).
De vertaling:
Onze harten getuigen ervan onze monden roepen uit:
dat Jehova God groot is en dat Hij de aarde en alles daarin bestuurt. Amen.
Hierna houdt men ruim een uur pauze en tijdens deze pauze wordt er gedronken en
iets genuttigd. Vanaf tien uur mogen er alcoholische dranken geschonken worden.
Om elf uur pakt men de draad weer op, zonder dat er sprake is van een centrale
leiding. Om beurten mogen de mensen die binnen- en buitenzitten een lied aanheffen,
dat gezamenlijk gezongen wordt.
Vanaf kwart voor twaalf wordt de bijeenkomst weer centraal geleid en worden er
speciale liederen gezongen, waaronder: suma yere san mi taki wan yuru gengen naki.
Vrij vertaald: mensen luister naar mij, de klok heeft één geslagen. Dan zingt men
‘een lied uit de Bijbel’ dat verband houdt met een enkeling. Wanneer de klok twee
heeft geslagen, zingt men weer een lied uit de bijbel waarin nu twee personen centraal
staan. Dit gaat zo voort met drie uur, vier uur, vijf uur, zes uur, zeven uur, acht uur,
negen uur, tien uur (dan kan men bijvoorbeeld zingen; tien geboden gaf de Heer),
elf uur (dan zingt men bijvoorbeeld elf apostelen zijn trouw gebleven). Als er
uiteindelijk gezongen wordt dat de klok twaalf slaat, dan is het middernacht. Alle
aanwezigen staan nu op en zingen:
't Is middernacht en in de hof buigt,
tot de dood bedroeft, in 't stof de Levensvorst
in Zijn gebeen doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.
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Als men dit lied aanheft, gaan alle lichten uit, met uitzondering van de brandende
kaars op tafel. De aanwezigen zingen twee coupletten van het hierboven genoemde
lied, daarna gaan ze verder met heel zacht neuriën. Dan spreekt één der aanwezigen
een vrij gebed uit, dat afgesloten wordt met het gezamenlijk bidden van het Onze
Vader. Hierna gaan de lichten weer aan en is er een pauze. (Zie voor de betekenis
achter deze rituelen onder andere: Bot 1998: 108-109.)
Na de pauze wordt er weer gezongen. Men is vrij om tussendoor verhalen te
vertellen (soms anansitori), moppen te tappen en raadsels op te geven (lai-tori). Dit
samenzijn heeft de vorm van een gezelschapsspel. Ter verho-
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ging van de hilariteit worden komische gebeurtenissen uit eigen dorp of een ander
dorp verteld en ter ere van de dode ook de dingen waarbij hij/zij betrokken was.
Soms raken mensen in trance, waarbij de geest van de overledene via hen spreekt.
Om ongeveer half vijf 's ochtends gaan zoveel mogelijk mensen, ook zij die buiten
waren, naar binnen om de bijeenkomst af te sluiten met het slotlied: Musudei. Dit is
het woord voor het gloren of aanbreken van de nieuwe dag. Over het algemeen is
dit een zeer emotioneel moment. De bijeenkomst wordt besloten met het uitspreken
van een gebed, gevolgd door: ‘In Jezus naam, ja amen.’ Daarna wordt de kaars
uitgemaakt. De kaars vertegenwoordigt de geest van de overledene. Het resterende
gedeelte van de kaars gaat naar de oudste van het gezin. In tijden van moeilijkheden
steekt men deze aan en bidden de familieleden voor bescherming en kracht. Sommigen
vinden het aansteken van de kaars riskant, want er zouden negatieve krachten door
vrij kunnen komen.

De persoon van de dinari
Dinari's die hun bijdrage leverden voor het schrijven van dit artikel zijn veelal
omstreeks 1970 naar Nederland gekomen. Velen zijn in de jaren twintig en dertig
geboren en zij die in de jaren veertig zijn geboren, hebben inmiddels de leeftijd van
vijftig jaar bereikt. Traditioneel mocht men op deze leeftijd pas beginnen met het
bewassen. Nu treft men ook jongere mensen binnen de verenigingen aan. Dinari's
waren en zijn, dikwijls in de verpleging, de bejaardenzorg of anderszins in de sociale
sector, werkzaam. Het dinariwerk wordt als liefdewerk en dienend ervaren, zowel
ten aanzien van de overledene, als ten aanzien van de nabestaanden. Eén dinari
vertelde: ‘Om te zien dat iemand daar ligt die niets meer kan doen, dan moet je de
persoon bijstaan om te kleden en in haar huis te zetten’.
Het huis (oso) is de kist van de overledene. Het geeft dinari's een rustig gevoel te
weten dat wat men nu voor een ander doet, uiteindelijk ook voor hen gedaan zal
worden. Dinari's voelen zich geroepen dit werk te doen. Het werk leidt naar het
spirituele, het mystieke, maar dat betekent niet dat het werk ‘an sich’ mystiek is.

De dinariverenigingen
Bij de Evangelische Broedergemeente in Suriname was het gebruikelijk dat dienaren
diverse taken binnen de kerk vervulden. Er werd onderhoud gepleegd, er werd op
het zedelijk gedrag van de meisjes toegezien en zo waren er ook dienaren die zorgden
voor de overledenen. Zij zijn de voorlopers van de huidige dinari's. Een andere groep
aflegverenigingen komt voort uit loges of uit ouderenverenigingen. Binnen deze
vereniging kon men de gangen van het aspirantlid alvast nagaan. De verenigingen
in Nederland zijn opgericht in de jaren tachtig en negentig, inmiddels bestaan er
éénentwintig.
Een vereniging heeft meestal zo'n twintig leden. Sommige dinari's zijn van meer
dan één dinarivereniging lid. Om lid te worden van een vereniging moet men een
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brief schrijven, waarin persoonlijke gegevens en de motivatie om lid te willen worden,
vermeld staan. Binnen het informele circuit wordt alvast nagegaan of iemand een
betrouwbaar persoon is, daarna volgt een gesprek. Tijdens een dergelijk gesprek
komen onder andere belastbaarheid en geestelijke stabiliteit aan de orde. Na als lid
toegelaten te zijn, mag men weliswaar deelnemen aan vergaderingen, maar is men
nog niet ingewijd. De inwijding kan samen met de hele groep tijdens de oprichting
van de lijkbewassersvereniging plaatsvinden. Een dominee spreekt hierbij zijn zegen
over de verenigingsleden uit. Tijdens een bewassing worden de dinari's individueel
ingewijd.
Een dinari vertelde het volgende verhaal
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over haar inwijding: ‘Ik werd ingewijd toen iemand overleden was. Ik wist van
tevoren niet hoe het toeging. Ze hadden me gezegd: kijken, luisteren en onthouden.
Dus ik kreeg niks op schrift, niks op papier. Het is niet als de Nederlandse traditie
dat je eerst iets kunt lezen. Je moet kijken en luisteren. Twee mensen kreeg ik
toegewezen. Je moet het zo zien, het zijn net een peter en een meter. De inwijding
vond in de kamer plaats waar een overledene bewassen zou worden. Het inwijden
gebeurt met rituelen. Men had mij van tevoren gezegd dat ik Palmboom (rum 90%)
in een flesje mee moest nemen. En een cognac en een whisky. Dus dat had ik al van
tevoren klaargezet. Kijk, ze willen je niet op kosten jagen. Maar stel, dat je vandaag
wordt opgebeld en je moet op zo'n adres zijn en je hebt niks bij je, dan voel je je ook
een beetje opgelaten. Het is geen punt als je het niet hebt, want ze hebben altijd drank
in voorraad. Maar dat weet je pas achteraf. Ik moest ook een stukje witte katoen
meenemen. Toen werd ik ingewijd. Ik mocht die dag toekijken. Ik kreeg geen
opdrachten en ik vond het heel mooi hoe het gedaan werd. Het was voor het eerst
dat ik het mee mocht maken en ik was heel dankbaar’.
Sommige dinari's vertelden dat zij naast een christelijke inwijding door de dominee,
een inwijding door Marrons hadden ondergaan.

De bijeenkomsten
Eénmaal lid van de vereniging komen dinari's rondom een sterfgeval bijeen. Indien
hieraan behoefte is, kan het werk na afloop met elkaar besproken worden. De
vergaderingen vinden meestal eens per maand plaats. Een gran brada vertelde dat
hij het erg leuk vindt, wanneer ze bij hem thuis komen vergaderen. Zijn vrouw is
ook lid van de vereniging. Wanneer de leden bij hen thuis vergaderen, maakt zijn
vrouw van tevoren hapjes klaar. Na de vergadering blijven de leden praten, eten en
drinken. De alcoholische dranken hebben zij cadeau gekregen van de nabestaanden
en deze worden bewaard voor dit soort bijeenkomsten.
Een dinaridei wordt georganiseerd rondom een ‘kroonjaardag’, wanneer een dinari
bijvoorbeeld 50, 55 of 65 jaar wordt of wanneer de vereniging iets te vieren heeft.
Tijdens een dinaridei komen dinari's van verschillende verenigingen en andere
genodigden bij elkaar om gezamenlijk feest te vieren. Na een ceremonieel gedeelte
wordt er muziek gemaakt en wordt er gedanst. De vrouwen dragen koto's, de
hoofddoek, de schouderdoek en het speldje. Alles waaruit men gegeten en gedronken
heeft, mag men na afloop van het feest als geschenk mee naar huis nemen. Door
afgevaardigden van iedere vereniging wordt een geldbedrag ter grootte van de leeftijd
van de persoon die de verjaardag viert (bijvoorbeeld f 50,-) en een fles sterke drank
aangeboden.
Kerstmis wordt meestal gezamenlijk gevierd. Het betreffende lid moet dan voor
het eten zorgen. De dominee verzorgt een dienst tijdens deze Kerstbijeenkomst. Na
afloop van de bijeenkomst krijgt een ieder iets mee naar huis, zoals een kerstbrood,
een gebedsboekje, een fles wijn en bijvoorbeeld 25 gulden. Dit is afhankelijk van de
hoeveelheid geld in de verenigingskas.
De vergoeding voor de bewassing en de overige diensten bedraagt meestal
driehonderd gulden per sterfgeval. Sommige verenigingen rekenen vierhonderd of
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vijfhonderd gulden. De nabestaanden moeten dit geld betalen. Het betaalde bedrag
is voor de onkosten van de dinari's, zoals reiskosten, bepaalde benodigdheden voor
de ceremoniën en voor het bewassen van de overledene. De verenigingen ontvangen
geen subsidie. De meeste verenigingen willen echter geen subsidie, omdat dit haaks
staat op het principe van liefdewerk. Verenigingen die moeilijk rond kunnen komen,
ervaren dit anders, zij zouden wel graag subsidie willen ontvangen.
In 1996 is de ‘Landelijke Federatie van
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Surinaamse Afleggersorganisaties’ opgericht. Vijftien dinariverenigingen hebben
zich reeds aangesloten bij deze federatie. Men hoopt op deze wijze de gezamenlijke
belangen van de dinariverenigingen beter te kunnen behartigen. Inmiddels heeft de
gemeente Amsterdam een verzoek ontvangen voor een eigen werkruimte in de
Bijlmer.
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Hari Rambaran & Hans Ramsoedh
Concepten en praktijken onder Surinaamse hindoes in relatie tot de
dood
In dit artikel beschrijven wij de overlijdensrituelen onder Surinaamse hindoes. Voor
een goed begrip van de overlijdensrituelen bij hindoes wordt deze beschrijving
voorafgegaan door een beknopte uiteenzetting van de belangrijkste hindoeïstische
uitgangspunten en de twee hoofdstromingen binnen deze godsdienst van Surinaamse
hindoes, te weten de Sanâtan Dharm en de Arya Samâj.

Inleiding
Overlijdensrituelen beogen onder meer ordening aan te brengen in de chaos van
gevoelens van nabestaanden. Ze kanaliseren emoties en geven de mogelijkheid deze
te uiten. Kortom, ze creëren een ‘wij-gevoel’ dat de nabestaanden steun geeft. Ook
bij hindoes hebben de overlijdensrituelen deze functie, maar daar komt nog bij dat
zij ook voor de overledene, in verband met het bereiken van de uiteindelijke verlossing
(moksha), van betekenis zijn. Het streven naar deze verlossing is het finale doel van
iedere hindoe. Religieuze overlijdensrituelen (antyashti sanskara) nemen in het leven
van een hindoe dan ook een belangrijke plaats in.
In tegenstelling tot de andere wereldgodsdiensten kent het hindoeïsme geen stichter
en geen vast omlijnde dogmatiek. De kern van deze godsdienst ligt verankerd in de
alleroudste teksten, de Veda's, die naar men aanneemt tussen 1500 en 1200 voor
Christus zijn opgetekend. Ondanks de afwezigheid van vaste voorschriften kent het
hindoeïsme wel een fundament van bepaalde, definieerbare voorstellingen die zijn
aanhangers als bindend aannemen (zie onder meer Rambaran 1991: 18 e.v.).
Aan het hindoesme ligt de gedachte ten grondslag dat alles (mens, plant en dieren)
samen een groot alomvattend geheel vormt. Er bestaat één oergod Brahm, de
universele en alomvertegenwoordige, die zich in verschillende aspecten manifesteert
en die noch aan ruimte noch aan tijd is gebonden. Het Brahm is de bron van de
waarheid, bewustzijn en zaligheid. De verschillende hindoe-goden (zoals Rama,
Krishna et cetera) vormen manifestaties (avatara's) van het Brahm. De menselijke
ziel (atma) wordt gezien als een bestanddeel van Brahm dat hierdoor in ieder mens
aanwezig is. De ziel is dus een goddelijke kiem in de mens.
Centraal bij het hindoeïsme is het begrip dharma, ook wel de dagelijkse plichtenleer
genoemd. De dharma kent tien voorschriften zoals onder meer het vergelden van
kwaad met goed, kennis van de heilige boeken, matigheid en waarheidsliefde. Door
de wetten van dharma te volgen kan een mens komen lot zelfrealisatie en verlost
worden van alle waan.
Daarnaast geloven hindoes in reïncarnatie of wedergeboorte (samsara). Dit is het
idee dat de mens in een voortdurende kringloop van wedergeboortes vastzit. De
wedergeboorte hangt samen met de karma-leer. Zij houdt in dat de mens door zijn
daden een positief of negatief effect kan hebben op zijn wedergeboorte. Het komt
populair gezegd erop neer dat elk individu de vruchten plukt of de straf ondergaat
van een ‘goede’ respectievelijk ‘slechte’ karma van een vorig leven. De mens blijft
net zo lang vastzitten in de eindeloze kringloop van leven en wedergeboorte als zijn
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karma bepaalt. Anders gezegd, de mens heeft zijn eigen verantwoording voor zijn
toekomst en kan door eigen initiatief invloed hebben op zijn lotsbestemming. Als
alle handelingen ver-
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effend zijn, is er ook geen nieuw karma meer te genereren en wordt de kringloop
van wedergeboortes doorbroken.
Het levensdoel van de hindoe is het doorbreken van de kringloop van de
wedergeboorte en de eenwording van de Atman (individuele ziel) en Brahman
(Al-Ziel). Deze eenheid vormt de essentie van het hindoeïsme. Dit streven naar de
uiteindelijke verlossing heet moksha. Men wordt één met het goddelijke (zie De
Klerk 1951: 13-18; Van der Burg 1990: 127 e.v.; Rambaran 1991: 20-99).
Het hindoeïsme heeft in Suriname (en elders in het Caraïbisch gebied) een aantal
veranderingen ondergaan en kan niet worden beschouwd als een kopie van dat in
India. Tijdens de contract-periode (1873-1917) was het niet mogelijk het rigoureuze
kastensysteem uit India te handhaven. Op de plantages in Suriname waren ze allen
plantage-arbeider en kon door het grote vrouwentekort de kaste-endogamie niet
worden gehandhaafd. Hierdoor ontstond in Suriname één nationale
hindoegemeenschap (Bloemberg/Ramsoedh 1996: 206-7). Wel heeft zich binnen de
geconstrueerde sociale orde in de nieuwe wereld een hoofdelement van het oude
gehandhaafd, namelijk het aanzien en de invloed van de brahmaan (priester behorende
tot de hoogste kaste in India). De brahmanen wisten een belangrijke positie in te
nemen bij het herstel van bepaalde oude gewoontes en religieuze, gebruiken in
Suriname. Hierdoor vond hier een ontwikkeling plaats naar brahmanisering van het
hindoeïsme (Van der Burg/Van der Veer 1986: 517).
Het hindoeïsme in Suriname vertoont veel overeenkomsten met het
gepopulariseerde hindoeïsme in India. Het houdt in dat de cultus veel sterker is
ontwikkeld dan de theologie en de theoretische godsdienstkennis.

Sanâtans en Samaâji's
De Sanâtan Dharm is de oudste richting binnen het hindoeïsme in Suriname. Circa
tachtig procent van de hindoes behoort tot deze richting. Deze stroming belijdt de
klassieke vorm van het volkshindoesme. Tot de religieuze praktijk van de Sanâtans
behoren de verering van diverse Avatara's (de diverse incarnaties van Brahma), het
reciteren uit de heilige geschriften bij offerhandeling en het verrichten van vuuroffers.
De Sanâtan Dharma staat beeldenverering toe en kent een grote verscheidenheid van
verering en offerhandelingen (pujâ's).
Veel Sanâtan families kennen naast de brahmaanse vorm van de godsdienst ook
nog een eigen familie-gebonden vorm, de zogeheten familie-goden (devta's). Thuis
heeft men een altaartje, of op het erf een kapelletje gemaakt. Hierin treffen we beelden
aan van de familie-devta's. Bij zo'n altaartje behoort ook een offerplankje. Dagelijks,
bij voorkeur 's morgens en 's avonds, offert meestal de oudste uit het gezin daarop
bloemen, spijs en een mengsel van onder andere melk, yoghurt, water, suiker en
honing. Regelmatig, maar minstens één keer per jaar, wordt ook aan de familie-devta's
hulde gebracht in de vorm van een speciaal offer. Zij worden daarbij verzocht te
waken over het welzijn van de familie en over het familie-bezit. Wanneer er iets in
de familie wordt gevierd, dient men de familie-devta's erbij te betrekken, onder andere
bij de rites de passage (De Klerk 1951: 89 e.v.; Sukhai 1986: 93-106).
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De Arya Samâj is een in India 1875 in opgerichte hervormingsbeweging binnen
het hindoesme. De beweging werd in Suriname voor het eerst in 1911 actief. Zij
streefde naar godsdienstige en maatschappelijke hervormingen. De Arya Samâj volgt
in grote lijnen de hindoeïstische leer zoals door Sanâtans aangehangen. Zij verwerpt
echter het kastenstelsel, de voorouderverering en de incarnaties van Brahma en
daarmee dus ook de beelden-
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Hindostaanse crematie te Weg naar Zee
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verering. Haar religieuze ceremonieën zijn minder symbolisch en sober. Zij kent
slechts het vuurofferritueel (homa).
Swami Dayanand, de grondlegger van de Arya Samâj beweging, wenste terug te
gaan naar de wortels van de vedische leer om zo de godsdienst te purificeren. Deze
stroming hecht grote waarde aan kennis van de Veda's en scholing om daarmee
afhankelijkheid en gebondenheid te voorkomen. Zowel mannen als vrouwen kunnen
bij de Samâji's geestelijke voorgangers (pandit) zijn, dit in tegenstelling tot de
Sanâtans waar de geestelijkheid het exclusieve domein is van de man en afkomstig
is uit de brahmaanse priestersklasse. In de tien principes van de Samâj formuleerde
Swami Dayanand de kern van deze beweging: God is de oorsprong van alles en de
Veda's (heilige geschriften) zijn de enige bron van ware kennis (Soekhlall 1986:
81-92; Rambaran 1995: 47-56).

Begraven versus cremeren
Vanouds kennen hindoes in India de crematie als een voorname vorm van
lijkbezorging. In Suriname daarentegen waren hindoes tot 1969 aangewezen op
begraven. De Europees-christelijk geïnspireerde assimilatiepolitiek in Suriname vóór
1945 (zie Ramsoedh 1990: 91-133) en de dominantie van de Creools-christelijke
cultuur na 1945 verhinderden een andere vorm van lijkbezorging dan begraven. In
christelijke kringen was men over het over het algemeen niet gecharmeerd van
lijkverbranding. Onder andere de katholieke symboliek van de verrijzenis, de
wederopstanding van het lichaam, strookte niet met het idee van lijkverbranding.
Pas na het Tweede Vaticaans Concilie in 1963 liet het Vaticaan de lijkverbranding
toe (zie Santokhi 1990: 150-151).
Hindoes in Suriname moesten noodgedwongen hun lijken begraven. Wel
ontwikkelde zich een ritueel waarbij het lijk symbolisch werd verbrand, alvorens de
overledene werd begraven. Pas in 1966 werd in Suriname de Begrafenisverordening
zodanig gewijzigd dat het cremeren van lijken werd toegestaan, maar met de restrictie
dat dit slechts in een crematorium zou mogen gebeuren. De discussie in de Staten
van Suriname over de wijziging van de Begrafenisverordening vertoonde alle
kenmerken van een behoedzame opstelling van Hindostaanse politici om het
Creools-christelijke volksdeel niet tegen zich in het harnas te jagen (zie Santokhi
1990: 149-172). Door het ontbreken van een crematorium konden echter geen
crematies plaatsvinden. In 1969 werd de Begrafenisverordening opnieuw gewijzigd
teneinde lijkverbranding buiten een crematorium (in de open lucht) mogelijk te
maken. Deze wettelijke veranderingen ten faveure van crematie buiten het
crematorium hingen samen met de politieke emancipatie van Hindostanen in
Suriname.
Het feit dat hindoes crematie prefereren boven begraven heeft te maken met het
geloof dat het lichaam van een levend mens is opgebouwd uit vijf elementen: water,
vuur, aarde, lucht en het etherische. Deze vijf elementen worden na de dood zo snel
mogelijk teruggegeven aan de natuur en gaan als gevolg van het verbranden het snelst
in hun oervormen over. Niet alleen de ziel maakt zich los, ook water, gas en energie
komen door de verbranding vrij en gaan terug naar hun oorsprong. De as is het laatste
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restje van het aardse omhulsel en wordt bij voorkeur uitgestrooid in stromend water.
Het vuur wordt tevens beschouwd als bemiddelaar tussen mens en God. Crematie
wordt dan ook gezien als één van de belangrijkste sanskara's (religieuze rituelen).
Maar er zijn nog hindoes in Suriname en in Nederland die een begrafenis boven een
crematie prefereren. Wellicht dat hierbij de gegroeide traditie van begraven
doorslaggevend is.
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[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
De offeraar wordt op de dag van de crematie kaalgeschoren (op tjoerky na), opdat hij in reine staat
komt. (foto: Marrie Bot)

De dood en daarna
Als de familie verwacht dat iemand binnen niet al te lange tijd zal sterven, laat zij
de familie-pandit komen. Gebruikelijk is dat de pandit en de aanwezigen de stervende
opwekken met de woorden ‘Bhagwan ka nam leo’ (roep God aan), opdat hij met de
meest zuivere gedachte overlijdt.
Direct na de dood legt men de overledene op de rug met het hoofd naar het noorden
en bindt men de tenen van beide voeten aan elkaar vast (om te voorkomen dat de
benen in kromme toestand stijf worden). Aan de kant van het hoofd wordt een diâ
(een lampje dat brandt op spijsolie) aangestoken.
Het afleggen van de overledene kan door de familie zelf worden verzorgd, maar
in ziekenen verpleeghuizen doet in de regel het personeel dat. Het daarop volgende
ritueel van baden van de overledene en het aankleden doet de familie dan doorgaans
zelf in het rouwcentrum (Buikema/Rambaran 1995).
Vanaf het moment van overlijden tot op dag van de crematie of begrafenis wordt
in het huis van de overledene geen voedsel bereid. Men eet veelal bij anderen, of
bereidt het buitenshuis. Het voedsel is strikt vegetarisch en bevat geen prikkelende
stoffen zoals peper, ui, knoflook en specerijen. Ook alcoholische dranken
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zijn verboden. Schilderijen, foto's, platen en spiegels die thuis aan de muur hangen,
zijn al die tijd omgekeerd, bedekt of uit het zicht genomen. In de regel worden door
de directe familieleden van de overledene een jaar lang geen feestdagen gevierd of
gehouden, zoals verjaardagen, hoogtijdagen of trouwerijen.
In een aantal opzichten divergeren de rituelen bij Sanâtans en Samâji's. De Sanâtans
zien bij sterven, twee mogelijkheden. De eerste is dat de ziel het lichaam verlaat en
opnieuw geboren wordt in een ander lichaam. De tweede mogelijkheid is dat de ziel
de moksha bereikt. Evenals de Sanâtans geloven de Samâji's in reïncarnatie en het
bereiken van de moksha. Alleen kunnen de nabestaanden bij de Samâji's niets meer
voor de overledene doen. De ziel volgt zijn eigen weg en de overlijdensrituelen zijn
bedoeld als troost voor de nabestaanden (Bakker 1986: 67).
Over het algemeen volgen Sanâtans een langere weg dan Samâji's. In de perceptie
van eerstgenoemden zijn de uitgebreide rituelen bedoeld om te voorkomen dat de
geest van de overledene op aarde blijft en mogelijk de nabestaanden zou kunnen
lastig vallen (zie Bhola 1997: 7).

Rituelen bij Sanâtans
Bij de Sanâtans voert bij het overlijden van een vrouw de weduwnaar de rituelen uit.
In het geval dal de vader overlijdt, worden deze door de oudste of jongste zoon
uitgevoerd. Bij afwezigheid van een zoon neemt de vader, een broer of eventueel
een ander mannelijk familielid deze rol over.
Vanaf het moment van het overlijden van het familielid leeft de uitvoerder van de
rituelen (‘offeraar’) sober. Hij eet strikt vegetarisch, zoutloos en ongekruid. Ook
gebruikt hij geen alcohol en iedere vorm van vermaak of genot is verboden. De
stervensbegeleider leeft in deze periode celibatair en mag niemand aanraken.
Elke avond is er in het rouwcentrum bezoek. Het lijk wordt dan uit de koeling
gehaald en de kist wordt voor de bezoekers opengemaakt. Aan de hoofdzijde brandt
een diâ en wierook wordt aangestoken. De familie sprenkelt reukof rozenwater over
de overledene. Met bloemen wacht men tot op de laatste dag. Vervolgens wordt er
gebeden en spreekt de pandit troostende woorden tot de nabestaanden. Ook anderen
hebben de mogelijkheid wat te zeggen. Vervolgens zingen de aanwezigen soms
religieuze liederen.
Na het bezoek aan het mortuarium gaan veel kennissen met de familie mee naar
het huis van de overledene voor de rouwverwerkings-bijeenkomst. Dat gebeurt elke
avond en zal doorgaan tot minstens de dertiende dag na de crematie of begrafenis.
Tijdens deze samenkomsten bidt men en worden er - meestal door een pandit - stukjes
voorgelezen uit een van de religieuze geschriften. Deze samenkomsten hebben over
het algemeen een gemoedelijk karakter. Het tappen van moppen en het vertellen van
anekdotes zijn niet ongebruikelijk (pe dede de, drape lafu de, vert.: waar de dood is,
daar is ook de lach). Deze bijeenkomsten hebben primair tot doel de nabestaanden
emotionele steun te bieden.
Op de dag van de crematie of begrafenis worden hoofdhaar (op een plukje haar
op de kruin na), snor en baard van de ‘offeraar’ afgeschoren. In het verre verleden
werd het kaalscheren opgevat als een symbolische overname van de
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verantwoordelijkheden van de overledene door de ‘offeraar’. In de volksmond wordt
het beschouwd als een teken van rouw (Bhola 1997: 10).
In het rouwcentrum vindt de lijkbewassing door de naaste familieleden plaats.
Aangezien men in het crematorium weinig tijd krijgt, vindt een groot deel van de
crematie-ceremonie (offerdienst) die circa anderhalf uur kan duren, reeds hier plaats.
Indien het overlijden in een voor Sanâtans ongunstige periode plaatsvindt - om de
vieren-
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twintig dagen is er een periode van vijf dagen die voor een Sanâtan ongunstig is moeten er extra rituelen worden uitgevoerd. Men gelooft dat indien deze achterwege
blijven, er binnen vijf jaar in de familie van de gestorvene nog vijf tot zeven personen
zullen overlijden.
Na de puja (offerhandelingen) in het rouwcentrum worden vijf balletjes
(pinnda-dana), gemaakt van rijst, suiker, geklaarde boter (ghi), honing, melk,
sesamzaad en tulsi-bladeren, onder de armen, bij de dijen en bij het hoofd van de
overledene geplaatst. Ze mogen echter niet te zien zijn. Hierna worden zeven gouden
korreltjes op het lichaam van de overledene gelegd: op de mond, in beide neusgaten,
op beide oogleden en op beide oren. Het goudmetaal wordt gezien als een symbool
voor eerlijkheid en zuiverheid van de ziel. In het crematorium of op de begraafplaats
zal de laatste antyashti sanskara (overlijdensrituelen) plaatsvinden.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Samaddji grihashoeddhi poedjaa. Op de dag van de crematie besluit de familie de rouw met een
vuuroffer. De pandit reciteert daarbij mantra's. (foto: Marrie Bot)

De lijkwagen stopt een eindje voor de ingang van het crematorium. De kist wordt
uit de wagen gehaald en naar binnen gedragen door zeven mannelijke familieleden.
Om de paar meter zetten de dragers de kist op een doek op de grond neer, waarbij
alle aanwezigen tegelijk op de hurken gaan en ‘Râma naam sat hai’ (God is de
waarheid) uitspreken. Hierna loopt men eindje verder en herhaalt men dit ritueel.
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Iedere keer wordt er rijst samen met enkele koperen munten bij het verder trekken
op de grond waar men gerust heeft, gestrooid. Het ‘rusten’ gebeurt vijf keer.
Vermoedelijk stamt dit gebruik uit India, waar men soms grote afstanden moest
afleggen voor de crematie en men derhalve regelmatig moest uitrusten.
Tijdens de plechtigheden in het crematorium moet de kist van de overledene
geopend zijn. Voor het ritueel is het noodzakelijk dat de mond van de overledene
aangeraakt en het dode lichaam met rozenwater of ander parfum besprenkeld wordt.
Ook worden er bloemblaadjes en wierook in de kist gelegd. De aanwezigen zijn vrij
daarbij iets tot de overledene te zeggen. In het crematorium voert de pandit de laatste
rituele handelingen uit. Het laatste dat de stervensbegeleider nog moet doen is het
verrichten van de arati: met een brandende diâ in een koperen schaal loopt de
stervensbegeleider drie keer om de kist heen. Bij elke rondgang raakt hij met het
lampje even de lippen van de overledene aan. Tenslotte zingen de aanwezigen ten
afscheid gezamenlijk een aantal religieuze liederen.
In het geval dat er sprake is van een begrafenis, vindt op de begraafplaats, naast
de hierboven beschreven rituelen, nog een symbolische verbranding plaats, alvorens
de kist in de groeve wordt neergelaten (voor een uitgebreide verhandeling zie De
Klerk 1951: 222-270). Bij een crematie in de open lucht (zoals in Suriname) steekt
de oudste zoon het vuur aan.
In een crematorium gaan de directe familieleden samen met de pandit naar beneden
om te helpen de kist de oven in te schuiven. Dat gebeurt nadat de pandit de laatste
mantra's (heilige teksten) heeft uitgesproken. Hindoes zien het moment waarop
tijdens de verbranding de schedel breekt als de definitieve losmaking van de geest
van het lichaam.
Na de crematie of begrafenis houden Sanâtans de daarop volgende dertien dagen
rouwverwerkingsbijeenkomsten. Elke avond wordt er dan uit de heilige boeken
voorgelezen of worden er religieuze verhalen verteld. De formele rouwperiode wordt
op de tiende, twaalfde of dertiende dag afgesloten met een uitgebreid ritueel (terehi).
Op deze dag worden het hoofdhaar, de snor en baard van de stervensbegeleider
opnieuw geschoren.
Tijdens de ceremonie offert de familie verschillende goederen aan de dienstdoende
pandits. Deze gaven zijn symbolisch bestemd voor de overledene. Men gelooft
namelijk dat de overledene de dodenrivier (Baitarni) moet oversteken om bij Yama
in het dodenrijk te kunnen komen. Yama is de heer van de dood en zijn rijk staat in
het voorportaal van de hemel. Hij oordeelt over de overledene: heeft de overledene
de moksha bereikt of moet deze wederom reïncarneren? De geschenken en het voedsel
kunnen op deze reis van nut zijn: geld, kledingstukken, schoeisel, een lamp, een
paraplu en alles wat men denkt op reis en voor het oversteken van de dodenrivier
nodig te hebben, wordt meegegeven.
Als afsluiting van deze eerste rouwplechtigheden op de dag van de terehi wordt
een gezelschap van drie tot zeven brahmaanse priesters te eten gevraagd, waarbij
ook aan hen ‘aalmoezen’ worden gegeven. Een van de priesters treedt daarbij op als
de mahapattar: zijn taak is om alle zonden, die de overledene gedurende zijn leven
zou hebben begaan, symbolisch ‘op te eten’ (op zich te nemen). Hetgeen hem wordt
aangeboden aan eten en aan beloning moet evenredig zijn aan de zonden van de
overledene die weggewerkt moeten worden in verband met het bereiken van de
moksha. Deze hoeveelheid wordt bepaald door de hoofdpriester. Na afloop van dit
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ritueel verklaart hij het huis van de overledene en de stervensbegeleider rein. Hierna
krijgen de aanwezigen vegetarisch eten voorgeschoteld. Voordat men met eten begint,
wordt er met een schaaltje rondgegaan waarin iedereen uit zijn of haar bord een
gedeelte van het eten afstaat, als het ware schenkt aan de overledene. Dit verzameld
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voedsel wordt bij de andere resten van het ritueel bijgelegd.
Na deze dag neemt het leven van de nabestaanden weer zijn normale gang. Bij
een crematie wordt na enige tijd - in Nederland kan dat pas na veertien dagen - de
as door de familie uitgestrooid. In de regel gebeurt dit in zee. Met een kotter vaart
men een eind uit de kust, waarna de as onder het reciteren van heilige spreuken in
zee wordt uitgestrooid.
De rouwplechtigheden op de twaalfde of dertiende dag worden na verloop van
zes maanden en een jaar - zij het nu in bescheiden vorm - herhaald. Deze na-offers
zijn bedoeld voor de ziel van de overledene opdat deze zich kan losmaken van het
aardse en verder kan reizen om weer geboren te worden. De laatste rouwdienst (na
een jaar) is de afsluiting van de rouwperiode.

Rituelen bij Arya Samâji's
Bij de Arya Samâj vinden de rouwbijeenkomsten tot aan de dag van de crematie
thuis plaats. De Arya Samâj gaat ervan uit dat door de nabestaanden niets meer voor
de overledene gedaan kan worden. Niemand of niets kan de ziel begeleiden of de
reïncarnatie benvloeden. De ceremonie in het rouwcentrum op de dag van de crematie
of begrafenis is kort en duurt hooguit een half uur. Niemand laat zich kaalscheren
en er worden ook geen voedsel of andere materiële zaken aan de dode meegegeven.
In tegenstelling tot de Sanâtan Dharm mag bij een sterfgeval bij de Arya Samâj thuis
wel voedsel worden bereid. Na de crematie wordt thuis slechts volstaan met een
vuurofferdienst (havana of homa), waarmee de rouwperiode wordt afgesloten.

Tot slot
Sinds kort kent men in Suriname een crematorium. Niettemin blijven hindoes van
beide mogelijkheden gebruik maken: crematie in het crematorium of in de open lucht.
De praktijk van het begraven, met name in de districten met uitzondering van het
district Nickerie, heeft zich weten te handhaven. Ook onder niethindoes in Suriname
vindt het cremeren steeds meer ingang, maar het blijft bij hen uitsluitend beperkt tot
het cremeren in het crematorium.
In Nederland is met betrekking tot de uitvoering van de antyashti sanskara het
nodige in positieve zin veranderd. Bekend zijn de verhalen van enkele jaren terug,
waarbij de leiding van het crematorium het lichaam van de dode naar beneden liet
zakken terwijl de vereiste rituelen nog niet ten einde waren. De laatste jaren zijn de
uitvaartondernemers beter gaan inspelen op het multiculturele karakter van de
Nederlandse samenleving en de daarmee samenhangende cultuurgebonden rituelen.
Zo wordt er nu, in verband met de uit te voeren rituelen, meer tijd gereserveerd voor
crematie of begrafenissen bij hindoes.
Ook de recente liberalisering in de Nederlandse wetgeving met betrekking tot het
strooien van as komt tegemoet aan de behoeften en wensen van hindoes in Nederland.
De liberalisering houdt in dat men naar believen een plek mag uitzoeken om de as
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te verstrooien. Beide veranderingen bieden mogelijkheden aan hindoes om hun
concepten en praktijk in relatie tot de dood beter tot hun recht te laten komen.
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Jan Sariman
Overlijdensrituelen bij Javaanse Surinamers
Onder Javaanse Surinamers bestaan meervoudige culturele en religieuze stromingen.
Daarom lijkt het mij voor de helderheid nuttig om aan te geven dat de beschrijving
die ik in dit artikel van Javaanse overlijdensrituelen geef, geënt is op de gebruiken
van traditionele Javaanse moslims. Het is overigens bekend dat ruim negentig procent
van de Surinaamse Javanen tot deze categorie behoort. Al dan niet actief belijdend,
ze rekenen zichzelf tot de moslims te behoren.

Oost- en westbidders
Het is belangrijk te onderkennen dat er in Suriname binnen de groep Javanen twee
hoofdstromingen bestaan: de zogenaamde westbidders en de groep die als
gebedsrichting het oosten kiest, omdat voor hen de heilige stad Mekka in het oosten
zou liggen. Deze laatste groep, wong madep ngetan, wordt gemakshalve de
oostbidders genoemd.
Er is echter meer verschil dat aan beide stromingen verbonden is: de oost-bidders
willen bijvoorbeeld hun religie ontdoen van tradities die zijn voortgekomen uit de
culturele vervlechting met het hindoeïsme. Uit deze vervlechting is ondermeer de
voorouderverering, de verering van spirituele en andere kosmische krachten met
bijbehorende offerdiensten (slametan) te verklaren. De slametan is een gebedsdienst
met sadjen (offerranden) opgedragen aan de geesten van de voorouders en aan de
goden. Dit is een typisch uit het hindoeïsme afkomstig verschijnsel.
Door deze vervlechting van de islam met het hindoeïsme is een leefhouding
ontstaan bij Javanen waarin twee verschillende levensconcepties met elkaar worden
verbonden.
Heldendaden uit het tijdperk van Krishna en de hoogtijdagen van de vijf pendawas
zoals beschreven in de Mahabaratta, zijn levensbeschouwelijke lessen die nog steeds
een stempel drukken op het hedendaagse leven van Javanen. In de jaren vijftig, toen
De Waal Malefeit haar promotie onderzoek in Suriname deed voor haar studie The
Javanese of Surinam, maakte ze de opmerking dat in 99% van de woningen van
Javanen, hindoesymbolen aan de muur hangen, terwijl ze het moslimgeloof belijden.
Het lijkt onmiskenbaar dat dit proces in de loop der eeuwen bepaalde menselijke
eigenschappen positief heeft benvloed. Bij de Javanen zou dit geleid hebben tot
tolerantie, verdraagzaamheid en buigzaamheid. Door deze leefhouding is in het
dagelijks leven van Javanen geen scherpe en fanatieke scheidingslijn tussen de twee
stromingen te merken. Hoewel de oostbidders zich strikt aan de islam-regels houden
en de westbidders meer gemengde rituelen hebben, bezoekt men elkaars begrafenissen
en woont wederzijds de rouwbijeenkomsten bij.
Bij een overlijden komt de rukun-cultuur, de Javaanse conceptie voor onderlinge
harmonie, nadrukkelijk in werking. En in het kader van de gotong royong-filosofie
worden de handen in elkaar geslagen. Gotong-royong is het principe om op basis
van wederkerigheid elkaar te steunen.
Hoewel dus in het dagelijks leven geen scherpe en vooral geen gespannen
scheidingslijnen te merken zijn tussen oost- en westbidders, beschikken beide groepen
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wel over verschillende gebedshuizen, waar de gebedsnis in de eigen voorgestane
gebedsrichting is ingericht.
Natuurlijk is in Suriname in het verleden de
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relatie tussen de twee stromingen wel eens minder hartelijk geweest, maar dit kwam
vooral omdat in de politieke strijd machtshebbers om electorale aanhang te krijgen
deze verschillen benadrukten en zo politiek gewin hoopten te verkrijgen.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Rituele wassing van overledene (foto: Marrie Bot)

In Nederland lijkt de keuze voorde invulling van de dodenrituelen (met of zonder
slametan et cetera) de scheiding tussen oost- en westbidders veel minder belangrijk
en worden deze opties voornamelijk bepaald door de gebondenheid aan de eigen
kaum (de gebedsvoorganger).
De generatie van traditionele voorgangers sterft in Nederland uit en verjonging
komt nauwelijks van de grond. Dat legt reeds voor een deel beperkingen op. Verder
begint steeds meer de mening te overheersen dat het uiteindelijk in wezen neerkomt
op het dienen van een en dezelfde godheid, waarbij alles wat eromheen gebeurt,
gezien dient te worden als meerwaarde voor de eigen Javaanse identiteit.
Vermeldenswaard is nog het bestaan van een groep onder de naam Kejawan. Deze
groep streeft naar het verjavaniseren van rituelen en tradities. Zij beijvert zich ervoor
dat rituele spreuken en gebedsteksten zoveel mogelijk in de eigen Javaanse taal
worden uitgesproken.

De rituelen
Twee opmerkingen wens ik vooraf te maken. Allereerst reken ik handelingen die
vanzelfsprekend zijn, zoals het verkrijgen van een overlijdens attest en dergelijke
niet tot de eigenlijke rituelen. Verder dient rekening gehouden te worden met
klimatologische omstandig-
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heden en andere beperkingen, die soms een rol spelen bij de fysieke uitvoering van
delen van het ritueel die in een open ruimte zouden moeten plaatsvinden. In zulke
gevallen wordt door improvisatie een creatieve oplossing bedacht.
[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Vrouwen dragen overledene na de rituele wassing naar de zaal waar ze zal worden gekleed in een
lijkwade (foto: Marrie Bot)

In Suriname wordt na vaststelling van een overlijden door familie de kaum
verwittigd, in bepaalde gevallen is deze reeds ter plekke.1. De kaum komt in de regel
met zijn helpers. Een ervan wordt belast met het doorgeven van het doodsbericht
aan familie, kennissen en buurtgenoten. Er wordt een wake georganiseerd. Deze
wake is voor zeven achtereenvolgende nachten ingesteld en vooral familie en naaste
vrienden zullen de cyclus van zeven nachten niet onderbreken.
Zodra in de omgeving bekend is dat iemand is overleden, komt de buurt in actie
en toont medeleven. Vrouwen haasten zich met sawoer, een rituele gift in een mandje
gevuld met ongekookte rijst en wat specerijen die in een slendang (sjaal) wordt
gedragen naar het huis van de overledene. Mannen komen en plaatsen hun vrijwillige
geldinleg in een voor dat doel bestemd mandje dat meestal bij het afgedekte lijk is
neergezet. De bijdragen zijn bedoeld om de kosten van de begrafenis met bijbehorende
slametan te helpen bestrijden in het licht van de gotong royong en hebben dus meer
dan een symbool functie.
Na het bekend worden van de begrafenisdag gaal de kaum met zijn helper naar de
plek waar
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[De DBNL is niet gemachtigd een illustratie uit het origineel hier weer te geven]
Smeekbede voor de overledene (foto: Marrie Bot)
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het graf zal worden gedolven. In een kort ritueel wordt een gebed uitgesproken waarin
de spirituele heerser van de grond/aarde wordt gevraagd het levenloos lichaam in
haar schoot te willen opnemen.
Vervolgens vindt de lijkreiniging plaats. Dit ritueel wordt op het erf/binnenplaats
gehouden onder leiding van de kaum. Het lijk wordt gelegd op een baar van
afgesneden bacove stammen en afgedekt met de bladeren. De ceremonie wordt
afgeschermd door opstaand gehouden sarongs. Er wordt in zeven teiltjes water klaar
gelegd waarin zeven verschillende bloemsoorten en zeven rituele ingrediënten zijn
toegevoegd: badzeep, geurballetjes, blauwsel, merang (droge rijstaren), koenir
(geelwortel), gezichlpoeder en wat aarde. Daarna wordt het gereinigde lijk gewikkeld
in zeven el wit gebleekt katoen en op zeven plekken afgebonden, van hel hoofd tot
de voeten. Wanneer door de familie westerse kleding wordt gewenst, vindt de
afwikkeling niet plaats en na afdekking (met watjes) van neusgaten en oren wordt
het lijk binnenskamers opgebaard.
Voor het vertrek naar de begraafplaats wordt een sahadat (afscheidsgebedsdienst)
gehouden. Het lijk wordt vervolgens naar de buitendeur gedragen, op schouderhoogte
gehouden en de huisgenoten lopen driemaal onder het lijk door ten afscheid en als
teken van geestelijke acceptatie van de scheiding voor altijd.
Na aankomst bij het gedolven graf wordt de lijkkist geopend. Het lijk wordt op
zijn zij gelegd waarna de kaum over het lichaam gebogen een allerlaatste
afscheidsgebed in een meeslepende melodie voorleest (a'dan). De overige aanwezigen
horen dit in zit/hurk houding devoot aan. De kaum gooit daarna ids eerste aarde in
de kuil.
Als het graf is gedicht, wordt ter plekke een afsluitende gebedsceremonie gehouden
met brandend wierook waarbij zegeningen worden aangeroepen om op de
gebruikelijke manier in stof op te gaan.
De avond na de begrafenis wordt de eerste slametan gehouden met sadjenan
(offerranden) waarin naast de rituele voorzieningen ook een lievelingsgerecht van
de overledene kan worden opgenomen. Deze sadjen blijft tot de eerstvolgende
slametan opgediend. De slametan zelf (gebedsceremonie met gezegende maaltijd)
wordt in bescheiden vorm gehouden. Aansluitend wordt de wake gehouden.
De tweede slametan vindt plaats op de derde dag na de begrafenis, vervolgens op
de zevende, de veertigste, de honderdste, de 360e en de laatste op de duizendste dag,
in totaal dus zeven keer.
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Eindnoten:
1. Ik beschrijf de Surinaamse situatie. In Nederland verandert er veel. Zie hiervoor het mooie boek
van Marrie Bot (1998) met een heel hoofdstuk over de rituelen in Nederland.
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Sylvia M. Gooswit
Overlijdensrituelen en Jaran Kepang
Geesten van overledenen op bezoek
Het mag bekend verondersteld worden dat in religieus opzicht de Javaanse moslim
gemeenschap in Suriname grofweg ingedeeld wordt in oostbidders (Reformistische
richting) en westbidders (Traditionele richting) (de Waal Malefijt 1963; van Wengen
1973; Suparlan 1976; Derveld 1980; Gooswit 1988). Traditionalisten houden de
overgeleverde gebruiken, met name rituelen en culturele opvoeringen, zo veel mogelijk
in ere.
Tot de kernrituelen, de fundamentele rituelen, van deze groepering worden gerekend:
het houden van slametan, het plaatsen van sajèn, het houden van overlijdensrituelen
en het hezoeken van de graven van overleden familieleden.
Culturele opvoeringen behoren tot een van de elementaire bestanddelen van een
cultuur en zijn essentieel voor het doen van observaties. In een culturele opvoering
kan kennis worden genomen van het wereldbeeld en de ethos (normen en waarden)
van een volk. De uiterlijke kenmerken waaraan elke culturele opvoering voldoet zijn:
er is een sprake van een tijdslimiet, met andere woorden er is een begin en een eind;
de handelingen die plaats vinden zijn aan regels gebonden; er zijn een aantal
opvoerenden en er is publiek aanwezig dat op een afgesproken plaats en naar
aanleiding van een bepaalde gebeurtenis de opvoering bijwoont (Singer in Turner
1986: 23).
Een van de culturele opvoeringen van de traditionalisten (westbidders) is jaran
képang, een voornamelijk door mannen op bamboe paarden uitgevoerde dans. In een
jaran képang opvoering wordt uitdrukking gegeven aan de Javaanse opvattingen dat
goed en slecht, orde en chaos met elkaar verbonden zijn, en dat in essentie mensen
niet gelijk zijn (Gooswit 1990).1.
Via kernrituelen en culturele opvoeringen kunnen belangrijke aspecten van de
manier leven van een volk geobserveerd worden. Het is de bedoeling in dit artikel
het verband na te gaan tussen overlijdensrituelen en jaran képang.

Overlijden
Wanneer iemand is overleden, moeten hem de ogen gesloten worden. Als de mond
openstaat moet ook deze gesloten worden door een doek, om de onderkaak en het
hoofd te binden (de ziel mag niet ongecontroleerd ontsnappen). De armen worden
op de voor overledenen voorgeschreven wijze gerangschikt: de linkerarm gebogen
op het onderste deel van de borst, de rechterarm wordt op de linkerarm gelegd. De
benen moeten eventueel gestrekt worden. Deze houding wordt gezien als de juiste,
omdat zij aangeeft dat de ziel in vrede en berusting het lichaam verlaten heeft om
zijn weg in het leven na de dood te vervolgen en om te verschijnen voor de Schepper
van het leven en het universum (Suparlan 1976: 267).2. Doorsnee Javanen geloven
dat niet lang na overlijden de ziel van de overledene verandert in een geest. Deze
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dwaalt rond in de buurt van het huis waar hij gewoond heeft (Koentjaraningrat 1985:
338).
Na het overlijden worden sajèn (offers) geplaatst en idealiter in de loop van ruim
drie jaar in totaal zeven slametan (rituele maaltijden) gehouden. Een geest kan echter
altijd bereikt worden door zijn levende verwanten en afstammelingen wanneer zijn
hulp vereist is. Na de duizendste dag heeft de overledene zijn
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Een Javaanse begrafenis
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eindbestemming bereikt. Dat betekent niet dat de nabestaanden geen verplichtingen
meer hebben. Met name kinderen zijn schatplichtig aan de ouders. Graven van ouders
moeten elk jaar bezocht worden op de dag van overlijden. Wanneer iemand begraven
is, mag het graf pas na drie jaar vernieuwd worden, dat wil zeggen nadat de slametan
nyèwu (rituele maaltijd van de duizendste dag) heeft plaatsgehad. Eerst daarna mag
de familie van de overledene een meer permanente gedenkplaat met inscriptie plaatsen.
Soms wordt deze plaat nog omgeven door een houten of ijzeren hekwerk en een
poort. Er bestaal hierin veel variatie (Koentjaraningral 1985: 366).3. Op een
begraafplaats zijn de graven van recent ter aarde bestelde overledenen zonder moeite
aan te wijzen. Een uitgevouwen parasol/paraplu en een bord op het graf zijn de stille
getuigen dat de begrafenis recentelijk heeft plaats gevonden. De parasol/paraplu is
gebruikt om het hoofd van de dode te beschermen tegen de zon/regen op weg naar
de begraafplaats. In het bord zat rijst die onderweg uitgestrooid is. Deze twee
attributen worden op het graf achtergelaten.
Bij de graven van ouders en voorouders wordt geofferd op de dag vóór het begin
van de vastenmaand. Verder brengt een jongen op de avond vóór zijn besnijdenis
een bezoek aan de begraafplaats. De voorouders worden ter bestemder plekke
geraadpleegd of te hulp geroepen wanneer de kinderen ziek zijn. Elke keer als van
een overledene gedroomd wordt (dat betekent dat hij/zij hongerig is en gevoed wil
worden) wordt zijn/haar graf bezocht. Bij elk bezoek worden sajèn (offers) geplaatst,
gewoonlijk bloemoffers.

Overlijden door zelfmoord
Wanneer iemand zelfmoord gepleegd heeft, komen de nabestaanden in problemen.
Zij weten niet of zij er goed aan doen de zeven slametan te houden. Zij geloven dat
de ziel van iemand die zelfmoord gepleegd heeft over de aarde zwerft of nog steeds
aan de aarde gebonden is. Zijn ziel is gevaarlijk voor de levenden en kan op zijn
minst ongeluk brengen. Het geloof dat een ongeluk de levenden zou overkomen,
wordt gedragen door de opvatting dat iemands leven op aarde is uitgestippeld.
Wanneer je nu sterft voordat je tijd gekomen is, door zelfmoord of bijvoorbeeld door
een auto ongeluk, wordt dat gezien als zou de persoon onder invloed gestaan hebben
van onzichtbare geesten. Dal betekent dat op dal tijdstip lichaam en geest niet in
harmonie met elkaar waren. Na de dood van die persoon zal zijn geest op aarde
rondzwerven onder invloed van deze kwade geesten, die hem overgehaald hebben
zichzelf te doden (Suparlan 1976: 273; Brakel 1976: 54). Bij iemand die zelfmoord
gepleegd heeft, verlaat de ziel het lichaam maar kan zijn reis naar het leven na de
dood niet beginnen, omdat de voorbeschikte tijd van overlijden nog niet aangebroken
was. De geest (na overlijden wordt de ziel een geest) bevindt zich in een ‘vacuüm’,
dat wil zeggen, hij bevindt zich in een situatie waarbij hij noch bij de levenden behoort
noch bij de doden die de reis naar het ‘leven-na-de-dood’ zijn begonnen. Met andere
woorden hij is nog aan de aarde gebonden maar zonder vorm of lichaam dat hem als
omhulsel dient. Daarom behoort deze geest tot de categorie onzichtbare wezens die
op aarde rond zwerven totdat de hun door de Schepper voorbeschikte tijd van
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overlijden daar is, of hij kan gedoemd zijn voor altijd aan de aarde verbonden te zijn
onder invloed van kwade onzichtbare wezens (Suparlan 1976: 274).

Jaran képang of paarddans
Een van de meest spectaculaire cultuuruitingen van Javanen die tot de westbidders
gerekend worden is de opvoering van een jaran képang of paarddans. Jaran képang
is een dans die onder leiding van een gambuh (geestelijk lei-
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der) wordt uitgevoerd op bamboe of leren paarden. De dans wordt muzikaal begeleid
door een gamelan (xylofoon) ensemble, waarin de trom een zeer belangrijke rol
vervult. Een opvoering begint met een dansdemonstratie van de fraai uitgedoste
dansers, gevolgd door een trance gedeelte. Over hel algemeen is de trancedans vooral
een mannen aangelegenheid. Meestal worden vrouwen als zij meedansen niet in
trance gebracht. Tijdens het trance gedeelte wordt de danser met behulp van de
gambuh in bezit genomen, bezield, door een bepaalde geest: de éndang. De danser
in trance reageert alleen op het ritme van de trom (Gooswit 1988).

Een pas gegraven graf (foto: Sylvia Gooswit)

Jaran képang groepen treden op tijdens overgangsrituelen van een individu of
gemeenschap. Overgangsrituelen zijn voorgeschreven handelingen en activiteiten
die uitgevoerd moeten worden op het moment dat zich ingrijpende veranderingen
voordoen in het leven van een individu of van een gemeenschap. Veranderingen in
het leven van een individu kunnen zijn: geboorte, eerste menstruatie, besnijdenis,
huwelijk, eerste zwangerschap of overlijden. Veranderingen in het dagelijks leven
van een gemeenschap kunnen zijn de plant- of oogsttijd, het bouwen van een
gemeenschapshuis of de oprichting van een vereniging.
De rituelen die dan uitgevoerd worden kunnen worden ondersteund door een jaran
képang opvoering. In Suriname treden regelmatig jaran képang groepen op tijdens
activiteiten die verband houden met bersih désa,
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wanneer het dorp of de buurt ritueel gereinigd wordt. Het is een veeg teken wanneer
in een Javaanse gemeenschap of dorp de jaarlijkse rituele reiniging van de omgeving
achterwege blijft.
Tenslotte kan een groep gevraagd worden op te treden om een belofte na te komen.
Het kan gebeuren dat iemand een belofte doet (bijvoorbeeld het laten optreden van
een jaran képang) als een wens uitkomt (Gooswit 1988).
Westbidders besteden ruime aandacht aan overgangsrituelen. Ook over deze
overgangsrituelen is reeds het nodige geschreven (de Waal Malefijt 1963; van Wengen
1975; Suparlan 1976; Gooswit 1988).
Het belang van een jaran képang opvoering ligt in de opvatting dat tijdens de
trance de dansers in bezit genomen worden door geesten. Via de gambuh kan met
de onzichtbare wereld gecommuniceerd en het kwaad afgewenteld worden. De
populariteit van een groep is afhankelijk van het vermogen van de gambuh (leider)
om dansers in trance te krijgen. Hoe meer dansers in trance raken, hoe populairder
de groep.

Geesten op bezeok
De gambuh (de leider) die tijdens zijn leerperiode door meditatie en vasten, met
andere woorden door mystiek te beoefenen, in de gelegenheid geweest is om geesten
aan zich te onderwerpen, is in staat ze aan de dansers te geven, waardoor ze in trance
raken. Deze geesten die de gambuh ‘koopt’, worden éndang genoemd. Een jaran
képang danser die in trance is, heeft de door de gambuh opgeroepen éndang ‘op
bezoek’. De geest heeft tijdelijk ‘bezit’ van hem genomen. Hierdoor is de danser zelf
niet meer verantwoordelijk voor zijn daden, het is de éndang die zijn gedrag verder
bepaalt. Het woord éndang betekent in het Javaans: op bezoek komen. Met deze
omschrijving van de geest, die met behulp van de gambuh in de danser komt, wordt
de essentie van het gebeuren aangeduid. Een éndang komt even op bezoek en wordt
verondersteld het lichaam weer te verlaten.
Een éndang wordt opgevat als een ronddolende geest of ook wel een onzichtbaar
wezen. Degenen die in reïncarnatie geloven, omschrijven een ronddolende geest als
een ziel die wacht op het moment dat hij/zij weer mag terugkeren in een lichaam.
Tot dal moment verblijft deze geest op grote stenen, in bomen of op markante plaatsen.
Westbidders omschrijven een ronddolende geest als een ziel die verwaarloosd is
en zijn uiteindelijke bestemming daardoor niet bereikt heeft. Hij is een dolende geest
geworden. Er zijn diverse manieren om een dolende geest te worden volgens de
westbidders. Wanneer iemand is komen te overlijden en zijn familie vereert zijn
geest niet meer, dat wil zeggen dat zij de gebruikelijke slametan niet meer houden,
zal zijn geest de eindbestemming niet bereiken en gaan dwalen.4. Dit overkomt
overleden personen die geen familie meer hebben of die in onmin met hun familie
geleefd hebben. Maar dit lot treft ook mensen die zelfmoord gepleegd hebben. Voor
Javanen betekent zelfmoord ingrijpen in de Wil van de Almachtige. En als een
persoon zelfmoord gepleegd heeft, moet hij/zij ook voor de gevolgen instaan. Na
deze daad kan een goede verzorging om de geest naar de eindbestemming te
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begeleiden niet gegarandeerd worden. De geest van een persoon die zelfmoord
gepleegd heeft, vindt geen rust.
Deze rusteloos dolende geesten kunnen door mensen ‘gekocht’ (door magische
krachten aan zich onderworpen) en gebruikt worden omdat zij nog steeds aan de
aarde gebonden zijn. Door dit fenomeen, dat van de ronddolende geest, is het mogelijk
om een geest tijdelijk in iemand te brengen. Wanneer de ronddolende geest door de
gambuh geroepen wordt tijdens een jaran képang opvoering en in een danser gebracht
wordt, heet hij éndang.
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Maar de geest, van een overleden persoon kan ook tot éndang gemaakt worden zonder
dat hij daar zelf aanleiding toe gegeven heeft. Dit kan gebeuren wanneer de gambuh
de geest van een persoon gaat ‘halen’ die omgekomen is bij een ongeluk. Deze geest
moet echter binnen drie dagen ‘gehaald’ zijn, anders lukt het niet meer om die speciale
éndang te krijgen. Na de derde dag heeft de geest de plaats van overlijden verlaten.
Een gambuh hoeft niet veel te vasten of te mediteren om deze geest te manipuleren.
Aan de andere kant geeft hij grote problemen tijdens de trance.
Dat er sprake kan zijn van ronddolende geesten heeft te maken met het geloof van
leven na de dood. Westbidders geloven dat de geest in verbinding blijft staan met de
nabestaanden. Daarom kan het gebeuren dat iemand naar het graf van zijn ouders of
grootouders gaat wanneer er moeilijkheden zijn die hij niet aankan of kan oplossen.
Een begraafplaats wordt als een bijzondere plaats beschouwd. Vrouwen moeten rein
zijn wanneer zij een begraafplaats willen binnengaan. Ook de manier van binnentreden
moet je weten. Een begraafplaats betreed je met je linkervoet onder het zeggen van
een spreuk. (Een huis niet je rechtervoet). De regels van het binnenkomen weten
veel Javanen niet meer vanwege hun contact niet andere culturen werd mij verteld.

Het graf na de duizendste dag (foto: Sylvia Gooswit)
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In de maand ruwah van het Javaanse jaar, dat is de maand vóór pasa5. (de
vastenmaand) behoort de begraafplaats gezamenlijk schoongemaakt te worden door
de nabestaanden. Vóór het vasten begint en op de laatste dag van het vasten, dat wil
zeggen de dag vóór bada6. (viering einde vastenmaand), moeten de graven van de
ouders en voorouders met de bijbehorende rituelen schoongemaakt worden.
Een gambuh is verplicht de éndang die hij door vasten en meditatie ‘gekocht’ of
op de gemakkelijkere manier bijvoorbeeld na een ongeluk ‘gehaald’ heeft, te
verzorgen. Hij moet elke donderdagavond ter ere van hen sajèn (offers) plaatsen om
ze te voeden. Een offer bestaat op zijn minst uit een glas water waarin jasmijnbloemen
drijven. Het offeren gaat vaak gepaard met het branden van menyan (wierook) en
het uitspreken van een tekst zoals: ‘Het is etenstijd, maar ga alstublieft weg als u
gegeten heeft, want u wordt niet opgeroepen.’ Deze zin moet erbij gezegd worden,
anders blijven de éndang rondhangen en vallen mensen lastig waardoor ze in trance
raken.

Endang mayit
Er bestaan veel éndang. Tijdens het uitspreken van de spreuken om de dansers in
trance te brengen, roept de gambuh de éndang die hij nodig zal hebben afzonderlijk
op. Hij moet heel duidelijk aangeven welke éndang hij uitnodigt. Dat doet hij door
hun namen uit te spreken. Van de opgeroepen éndang is de éndang mayit de
gevaarlijkste en lastigste.
Er zijn diverse groepen die éndang mayit oproepen. Dit is de éndang waaraan de
gambuh heel gemakkelijk kan komen. Hij hoeft niet veel te mediteren en te vasten.
De éndang mayit haalt de gambuh van een begraafplaats wanneer iemand pus
begraven is (die bijvoorbeeld zelfmoord gepleegd heeft), of van de plaats waar een
fataal auto ongeluk heeft plaatsgehad. De gambuh moet snel te werk gaan, want hij
moet de geest gehaald hebben vóór de derde dag na overlijden. Na de derde dag
begint de geest zijn reis naar zijn eindbestemming, begeleid door de diverse slametan,
die voor hem gehouden worden door de nabestaanden.
Een danser die éndang mayit op bezoek heeft, danst op een wit paard met de naam
kantil (lijkbaar). In trance gedraagt hij zich woest en is ook moeilijk uit de trance te
halen, letterlijk en figuurlijk. Een danser die deze éndang in zich heeft, moet als een
lijk behandeld worden voordat hij uit de trancetoestand gehaald kan worden. De
bamboepaarden waarop de dansers gedanst hebben, worden als een lijkkleed op hem
gelegd. De danser in trance (stijf als een plank) wordt daarna door de andere dansers
op schouderhoogte gehesen en een paar keer in het rond gedragen. De armen zijn
moeilijk te buigen (Om iemand uit de trance te halen moeten de armen gebogen
worden). Soms moet de danser net als bij een lijk in een klasa (mat) of doek gewikkeld
worden en moet er weer wierook gebrand worden voordat hij uit de trance komt.
Verder is de éndang mayit doofstom, waardoor hij niet met de andere éndang kan
communiceren. Daardoor wordt deze éndang niet goed begrepen en wordt boos.
Soms kunnen éndang mayit komen zonder dat ze opgeroepen zijn. De gambuh heeft
dan een probleem. Een opvoering waarin een éndang mayit is opgeroepen, verloopt
altijd rommelig. Wanneer deze geest niet is opgeroepen, ontstaan chaotische taferelen
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tijdens een opvoering. Meestal wordt de danser waarin deze geest op bezoek is als
laatste uit de trance gehaald. En het kan relatief lang duren voordat de danser weer
aanspreekbaar is.

Commentaar en conclusie
Aangezien bijna alle jaran képang groepen de gemakkelijk te verkrijgen éndang
mayit tijdens
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een opvoering ten tonele voeren, zijn de verrichtingen van deze geest van de jaran
képang zonder al te veel moeite te aanschou-wen. De tendens bestaat, volgens
informanten, dat moderne jongere gambuh zich niet zoveel moeite willen getroosten
om stevig te vasten en te mediteren om de reguliere geesten te ‘kopen’. Het loont de
moeite om naar de radio te luisteren om te weten waar zich een dodelijk ongeluk
heeft voorgedaan. Een éndang mayit is dan gauw ‘gehaald’. Het houden van de
voorgeschreven overlijdensrituelen heeft voor deze ziel geen zin meer.
Voor de nabestaanden is het houden van de eerste slametan op de avond na de
begrafenis heel belangrijk. Daarmee begint op aards niveau de begeleiding van de
overledene op zijn/haar reis naarde eindbestemming. Het negeren van de
voorgeschreven rituelen (slametan en sajèn) is voor de gambuh een van de
mogelijkheden om geesten voor zijn jaran képang te verwerven, zodat hij zijn dansers
in trance kan brengen.
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Eindnoten:
1. Jaran képang als culturele opvoering is door mij besproken in Oso 9(2), 1990.
2. Zie ook het artikel van J. Sariman in dit nummer.
3. Javanen houden van verhalen vertellen. Pak Kardi Katrowidjojo vertelt in het Javaans in Oso
9(2). 1990 een verhaal over begrafenisrituelen. De Nederlandse vertaling is verzorgd door Johan
Sarmo en Hein Vruggink.
4. Door de opeenvolgende slametan wordt de ziel geleidelijk vun de aarde losgemaakt, zodat hij
de weg aflegt die hem zal brengen naar hereniging met De Ene.
5. Spreek uit: poso.
6. Spreek uit: bodo.
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Frans Malajuwara
Begrafenis- en rouwrituelen bij de Kalihna
De rouwfeesten van de Kalihna: Omanganoh en Epekodonoh genaamd, zijn
‘vieringen’ in de oorspronkelijke zin van het woord. Het zijn plechtige bijeenkomsten
waar de gemeenschap zich bezint en daarbij zowel het verdriet als de vreugde van
het aardse bestaan ondergaat. Alle gevoelens vinden hun plaats, alleen niet de
wanhoop, want de viering is het antwoord daarop: zij vernieuwt en bekrachtigt het
verbond tussen schepsels en Schepper. Dit artikel biedt een verklaring van de
symboliek van Omanganoh en Epekodonoh: de eerste aanzet tot een systematische
beschrijving van binnenuit, die een aanvulling kan betekenen op het bekende eerdere
werk van buitenstaanders.
Om de verschillende ceremoniën en rituelen van rouw bij de Kalihna te belichten is
het wenselijk enige begrippen uit de ideeënwereld van de Kalihna kort aan te stippen.
Ik heb geprobeerd Nederlandse termen te vinden waarvan de strekking de Kalihna
beleving zoveel mogelijk benadert, maar er is geen sprake van gestandaardiseerde
vertalingen voor ieder begrip. Ook de spelling is nog in beweging.
De rituelen vinden hun oorsprong in de overlevering over het ontstaan van de
mens. De schepping zelf ontstond door een ongekende manifestatie van energie.
Deze ongekende grote kracht wordt Tamusi genoemd: De Grote Oorsprong, God,
de Grote Geest. De opvattingen over de schepping, waarvan de bezieling deel uitmaakt
van deze Oerenergie, is nauw verbonden met de opvatting over het Kalihna bestaan
op aarde. Dit bestaan is een samenspel van twee dimensies (fysiek en spiritueel)
waaruit de mens afkomstig is in een ontwikkeling naar zijn bestemming: gedurende
zijn aardse bestaan zal de Kalihna zich namelijk moeten klaarmaken om zo goed
mogelijk in evenwicht weer te worden toegevoegd aan zijn Oorsprong. In deze
levensovertuiging is geboorte in de ene dimensie een sterven uit de andere. Bij het
einde van een bestaan als mens worden de ideeën hieromtrent gesymboliseerd in de
overlijdensceremoniën en -rituelen.
Het is de akarë die sterft en geboren wordt. De akarë is de ziek de energie die ons
doet leven. Deze energie is van de Oorsprong, Tamusi, en dus gelijk aan Tamusi.
Met de akarë bedoelen wij de psyche van het bestaan, het samengaan van lichaam
en ziel dat ons mens (kalihna) en uniek maakt. Onze persoonlijkheid is hier een
afgeleide van. De akapoh is een overblijfsel hiervan, een schaduw van wat er was.
Een idee van een overblijfsel van een energieveld dat langzaam afneemt in intensiteit.
De Kalihna traditie om tot Omanganoh en Epekodonoh, de rouwfeesten na de
begrafenis, te komen wordt aangegeven door de Kalihna levensfilosofie, die religieus
van aard is. Onze kosmologie heeft als tastbare basis het sjamanisme. Uit het
sjamanisme wordt het spirituele karakter van een idee gehaald en vertaald of naar
de onzichtbare of naar onze tastbare wereld, in dit gegeven is de relatie van
overledenen en levenden een raakvlak van bestaanselementen, fysiek en geestelijk.
Om te komen lot een goede afstemming op deze elementen door de ziel van de
overledene vanuit een spiritueel en een fysiek bestaan, zullen nabestaanden hem
helpen om zijn nieuwe bestaansvorm goed binnen te gaan. De nabestaanden kunnen
echter een snelle versmelting van de akapoh met de Oorsprong ook tegenhouden of
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vertragen, door bijvoorbeeld geen Omanganoh te houden of onvoldoende rust te
houden. Het is het recht van de mens geboren
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te worden in de andere dimensie, net als bij de geboorte vanuit de ideenwereld naar
onze tastbare wereld, die wij tïkoren, de aarde, het onvolmaakte, noemen. Wij moeten
hem hierbij helpen om verder te gaan. Het is onze plicht om de mens waardigheid
te geven bij de ontmoeting in de wereld waarin zijn voorvaderen vertoeven of hebben
vertoefd. Het is de plicht van de nabestaanden en een ieder die zich betrokken voelt
om het bestaansrecht, O'menoh, dat bij het ontstaan werd gegeven, ongeschonden
terug te offeren.
De geboorte uit een van de dimensies is de O'manoh, het steeds verder gaan op je
bestemming als deel van de schepping. De overgang uit de ene in de andere dimensie
is een en hetzelfde proces, benoemd als geboorte of dood, afhankelijk vanuit welke
dimensie men het beschouwt. Deze overgang wordt gemaakt elke keer wanneer de
akananoh, de bezieling, zich voldoende heeft gemanifesteerd. Om deze akananoh
de best mogelijke condities te geven in zijn fysieke dimensie kennen de Kalihna
bijvoorbeeld de gezamenlijke kraamperiode bij de geboorte van een kind (ook de
vader van het pasgeboren kind houdt een kraambed van vijf weken, de o'nemanoh).
Wat nog niet algemeen bekend is, is dat deze periode van meditatieve zorg al begint
in de vijfde maand van de zwangerschap. Deze vijfde maand is het begin van een
contact met de vijf elementen van het leven: Wa'toh, Tuna, Orino, Tawonganoh en
Tukayana.
De rituelen hierna aangegeven zijn gebruikelijk voor de Kalihna-Tëreuyu. in de
literatuur bekend onder de naam Caraben. In Suriname worden de gebruiken
grotendeels authentiek in ere gehouden in het noordoosten. In Frans Guyana, in het
noordwestelijk kustgebied en aan de grensrivier met Brazilië, de Oyapock, evenzeer.
In het westen van Suriname, waar de vermenging met andere volkeren sterker heeft
plaatsgevonden, zijn in de loop der tijd variaties van Afrikaanse en Europese
oorsprong ontstaan. Ik beperk mij hier tot de traditie van de Kalihna van de
benedenloop van de Marowijne, zoals ik die ken en zoals die mij is verklaard door
de erkende deskundigen van mijn volk. Van deze wil ik zeker noemen: mijn
grootvader, het laatste stamhoofd van de Kalihna van de Marowijne: kapitein Harry
Mariwaju; hij was een der laatste grote sjamanen; zijn dochter, die de titel ‘bewaarster
van het woord’ (‘historica’) mag dragen, en werd ingewijd door haar moeder,
mevrouw Mariwaju; de laatste regent/waarnemend stamhoofd van Alusiaka de eerste
plaats (amamdobo, ‘stad’) aan de monding van de Marowijne: Tampoko Shimanebae,
beter bekend als Tampoko Kofi; en Tampoko Jutu, sjamaan, filosoof, kunstenaar,
die mijn leermeester was. Deze mensen hebben een zeer belangrijke rol gespeeld in
de geschiedenis van ons volk, die van geslacht op geslacht is overgedragen.

O'menoh: het bestaansrecht
Het Kalihna kind wordt op een katoenen doek op de grond gebaard. De vroedvrouw
of de man snijdt de navelstreng, die is afgebonden met een katoenen draad, door met
een bamboe mes terwijl hij de volgende woorden uitspreekt:
‘Neem Uw plaats in op deze, wereld mensenkind. Aan U is deze dag!’
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Dit is voor de Kalihna de erkenning van het recht van bestaan. De eerste rechten van
de nieuwe mens zijn vastgelegd nu hij is gestorven uit de ideeënwereld en geboren
in deze dimensie. De Energie die hem deed ontwaken zal hem zijn leven lang
begeleiden en hem zich doen ontwikkelen om zijn bijdrage te leveren aan het
menselijk bestaan.
Bij de Epekodonoh zal deze goddelijke energie, akarë, de ziel, weer teruggegeven
worden aan de Grote Oorsprong, Tamusi. Hiertoe zal de pakararë ontstoken worden.
Maar voor het
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zover is zullen eerst de begrafenis en het eerste rouwfeest, Omanganoh, moeten
plaatsvinden.

De begrafenis: atunenoh
Als de dode een nacht ‘opgebaard’ heeft gehangen, wordt hij of zij in de kist
neergelaten. Vroeger kreeg de dode geen kist om hem te dragen, maar een sama'ku,
symbool van teruggave aan de schepping, die als element orino1. wordt genoemd.
Een sama'ku (in het Sranan ook bekend als kasiri patu) is een grote aarden pot. Iedere
Kalihna had in zijn huis drie sama'ku's staan, oplopend in grootte. In zo'n sama'ku
werd de dode in zittende positie gelegd en voorzien van enkele voorwerpen. De
voorwerpen waren van persoonlijke aard, zoals de hangmat; pijl en boog als het een
man of jongen betrof, een kuita, spintol, als het om een vrouw of een meisje ging.
Een bol katoen moest er voor een vrouw ook bij en voor een jonge vrouw of een
meisje ging er verder katoenzaad of de nog niet opengebroken katoenknop mee.
Verder ging er mais mee en peper, gewikkeld in het blad van de wilde papaja. Er
kwam een deksel op de sama'ku en die werd dichtgestreken met verse orino.
s Ochtends om zes uur werd er een gat in een hoek van het huis gegraven en de
sama'ku werd er onder gezang in gerold. Vroeger werden ook speciale begraafplaatsen
gebruikt. Zo'n begraafplaats, die tot nu toe nog de naam atunendobo draagt, was
heilige grond. Daar op mocht niet gejaagd worden, noch mocht men er zomaar
doorheen lopen.
Het gal werd gedicht en de zangers dansten op het graf tot de aarde weer
aangestampt was. Dit dansen was meer een ritmische beweging om het graf aan te
stampen. Men deed drie stappen opzij, naar links of rechts, naar voren of naar
achteren, die werden afgesloten met een gezamenlijk sprongetje naar voren. Zo werd
het hele oppervlak van het graf afgewerkt.
Het bewegen in stappen van drie naar links, rechts, naar voren en naar achteren,
is afgeleid uit het idee van de Kalihna dat de Schepper, de Oorsprong, bestaat uit een
positief, het licht, Emamërë en een negatief, de duisternis, Ewarumë. Emamërë staat
dan voor al het goede van het bestaan en Ewarumë voor al het kwade. De gedachte
wordt in de passen naar de vier windstreken uitgedrukt, om gecentraliseerd te worden
in de overgang naar het volgende leven: de sprong voorwaarts. Het graf mocht niet
meer te zien zijn, want de persoon was klaar met het aardse bestaan. Het aardse
bestaan is onvolmaakt. De persoon gaat op weg naar het volmaakte leven. Daarom
moest zijn graf een worden met de omgeving. Als de dans was afgelopen, was de
begrafenis ook voorbij. Dit dansen heb ik het laatst meegemaakt in de jaren zeventig,
te Awara, Frans Guyana.
De kist is in gebruik gekomen bij de kerstening van de Kalihna door de missie.
De kist wordt tegenwoordig in de loop van de nacht in elkaar gezet door oudere
mannen. Jonge mensen mogen niet aan de vervaardiging van de kist deelnemen. De
dode wordt naar de begraafplaats gedragen in processie. 's Ochtends vroeg, om zes
uur, zijn de gravers aan het werk gegaan. Ze hebben aan de aarde een plengoffer
gebracht en gevraagd om de dode in liefde te omarmen en het lichaam dat zal worden
teruggegeven te accepteren als een bijdrage aan al wat leeft, en dus de werkzaamheden
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niet te ondergaan als een schending. De gebeden die bij het graf worden gezongen
zijn niet veranderd, maar er zijn gebeden en liederen uit de Katholieke liturgie aan
toegevoegd. De zangers zullen niet op het graf dansen tot de aarde is aangestampt,
maar er zal een keurige grafheuvel verschijnen.
Wanneer het graf is aangeharkt - vroeger werden de sporen weggebezemd - is de
dode begonnen aan zijn reis in de geestenwereld. Hij zal daarin blijven tot hij door
de Omanganoh ‘op koers’ gezet zal worden op weg naar zijn oorsprong. Gedurende
deze tijd zal hij de nabe-
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staanden in dromen informeren over zijn wel en wee in de andere dimensie. Zijn
akapoh kan nog opgeroepen worden door de pïjai. Dit oproepen van de akapoh zal
gebeuren op verzoek van de nabestaanden om hem te consulteren over ernstige
gevallen van verstoring van het evenwicht van de mensen, of ziekte. Dit oproepen
van de akapoh van een overledene vindt heden ten dage nog plaats. Na de Epekodonoh
wordt het niet meer gedaan.

De omanganoh: het ingaan van de rouwperiode
De nabestaanden nemen na de begrafenis een rustpauze om direct daarna te beginnen
aan de voorbereidingen van de Omanganoh. Men besluit op dat moment om de
Omanganoh aansluitend, vijl dagen later, te houden of uit te stellen met drie dan wel
twee keer drie weken of drie dan wel twee keer drie maanden; altijd binnen een jaar.
De organisatie van de Omanganoh is specifiek in handen van de oudste zoon of
dochter van de overledene. Deze ziet erop toe dat alles goed verloopt, en zorgt ervoor
dat de familie besluit op welk moment de Epekodonoh gehouden zal worden. Wanneer
er overeenstemming is bereikt kiest men de undë, de leidinggevende van het gebeuren.
Bij hem of haar maken de leden van de familie kenbaar of ze een rouwperiode ingaan
of niet. Er wordt speciaal gevraagd of iemand wel of niet meedoet.
De Omanganoh grijpt terug op de oorsprong van het bestaan. Volgens de Kalihna
deed het Licht, Emamërë, tijd en ruimte ontstaan. Het woord omanganoh verwijst
hiernaar en betekent zowel ‘naar de dageraad’ als ‘wegvoorbereiding’. De Omanganoh
vindt plaats vijf dagen nadat de overledene is begraven. Doordat dit getalsmatig
overeenkomt met de achtste dag na het overlijden, is deze viering bekend geworden
als aiti-dey, die ook in de Surinaamse Creoolse cultuur een plechtigheid inhoudt. De
Omanganoh begint om zes uur 's avonds en duurt tot zes uur 's ochtends de volgende
dag.
De overledene is tot de begrafenis ‘opgebaard’ geweest in de eigen of in een nieuwe
hangmat. De rol van de katoenen hangmat in de Kalihna cultuur is nog weinig bekend.
Het is niet alleen een voorwerp om in te slapen, het is ook een meubelstuk, een
symbool van bepaalde menselijke waarden. Het is een van de sacrale gegevens in
de Kalihna religie. De draden van de hangmat zijn niet alleen een product van
spintechnieken maar ook symbool van een verbond tussen mens en Schepper. Het
is een verbinding met de spirituele dimensie. Voor de overledene is het als een schip,
de kanàwa, die de ziel van de overledene op zijn reis door het universum zal dragen,
zoals zijn lichaam het voertuig van zijn geest is geweest tijdens het leven aan deze
zijde.
Om deze reis richting te geven is de Omanganoh vijf dagen na overlijden. Deze
vijf dagen verwijzen naar de vijf elementen van het bestaan en naar de vijf goddelijke
geschenken die de Kalihna kreeg om dat bestaan te leiden.
Aan de vijf elementen wordt meermalen gerefereerd in de overlijdensrituelen. Het
zijn, in deze opeenvolging: Wa'toh: vuur, energie; Tuna: het water, het latente leven;
Orino: de aarde, de schepping; Ta'wonganoh: het universum, en Tukayana: heerser
over leven en dood. (Tukayana is het godsbeeld dat mensen, wier psyche immers op
tegenstellingen en begrenzingen is ingesteld, zich vormen van de -onvoorstelbare-
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Tamusi.) Deze vijf elementen vormen voor de Kalihna samen het bestaan. Ieder
begrip heeft een specifieke functie om het bezielde te vervolmaken. Maar ook het
niet-fysieke leven ontleent zijn kracht aan het samenspel van deze elementen. De
geestenwereld of spirituele dimensie is dan ook voor de Kalihna evenzeer reëel als
de tastbare wereld.
De vijf goddelijke geschenken zijn: de katoenstruik, de tabak, de takini, de karawasi
en de cassave. Was bij de geboorte de katoen
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het eerste object dat de nieuwe mens tot zich nam, bij overlijden is het weer de katoen
die hem zal begeleiden naar zijn bestemming.
Bij de initiatie van pïjai, (sjamaan, aan de geesten toegewijde,) fungeert de katoen
als proefdraad. De sjamaan zal langs één omhoog gespannen katoenen draad klimmen
om op de dwarsbalk van het inwijdingshuis zijn gewijde dansen uit te voeren. Als
de draad, die maar een paar millimeter dik is, zijn gewicht zal houden is dat een teken
van de toestemming van de goden. Voor zover ik weet, heeft deze initiatie de laatste
tachtig jaar niet plaatsgevonden. Wel wordt bij de dood van de pïjai nog steeds de
draad weer gespannen, en wel van de duimen van de overledene naar de nok van het
huis, nu om de ziel van de pïjai met de Tukayana te verenigen. Bij de Omanganoh
voor de pïjai worden deze draden kruislings naar de nok van het huis gespannen als
teken van vereniging. Bij de Omanganoh voor de pïjai zijn het de pïjajahn, een groep
van collega's, die de rituelen leiden. De sjamanenratel, maraka, en de gewijde
gezangen, oremi, overheersen.2.
In de Omanganoh worden dus alle ideeën van de Kalihna over ontstaan en bestaan
op elkaar afgestemd. De Omanganoh is een treurceremonie en tegelijk een blijde
gebeurtenis. Het is een moment waarop de Kalihna vorm geeft aan het idee dat leven
en dood in elkaars verlengde liggen, in feite hetzelfde zijn. Er zijn dan ook gelijktijdig
rouwenden en gangmakers op het feest.
De familie van de overledene treurt om het verlies en er wordt luid geweend, niet
alleen door de familie, maar ook door anderen, als uiting van grote betrokkenheid
met de overledene en de familie. Vrouwen bezingen het leven van de overledene
terwijl ze hun gezang begeleiden met de karawasi, een al of niet versierd mandje
met zaaddoppen van de heilige karawasiplant. Voor bepaalde momenten staan de
geëigende liederen vast, zoals de openings-liederen in de vooravond, de liederen van
middernacht en de liederen van de ochtend. De Kalihna hebben deze liederen hun
naam gegeven vanuit het perspectief van de andere dimensie; respectievelijk: ‘de
liederen van de ochtend’, ‘de liederen van de middag’, en ‘de liederen van de avond’.
De gangmakers hebben tot taak om het gezelschap bezig te houden en plezier te
hebben. Zij vieren de geboorte van de overledene in de andere dimensie. Zij horen
blij te zijn! Ze vragen de overledene om een goed plaatsje of een goede tocht in het
rijk der geesten voor te bereiden voor het moment dat het ook hun tijd is geworden.
Er is spel, er is kasiri en er zijn kwinkslagen over en weer. Vaak wordt op zulke
momenten ook de overlevering van de eigen geschiedenis gedaan. Gebeurtenissen
uit het leven van de overledene worden gememoriseerd - en niet alleen de goede
dingen. Er wordt hartelijk om gelachen of gehuild.
De Omanganoh houdt in dat de rouwende nabestaanden de rouwperiode ingaan.
Naar gelang van de belangrijkheid van de overleden persoon kan deze periode tot
vijf jaren duren. Meestal wordt een periode van drie jaar gerouwd. In deze periode
worden de rouwenden geacht zich bezig te houden met meditatie en zich veel te
ontzeggen. Zo zullen zij niet deelnemen aan feestelijkheden of andere massale
evenementen. Zij zullen een gematigd leven leiden, want wie de Omanganoh doet
verplicht zich ook de Epekodonoh te ondergaan.

De epekodonoh: opheffing van de rouw
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De gebruikelijke Nederlandse term voor de Epekodonoh, ‘rouw(opheffings)feest’,
is misleidend. Het is niet een festijn van plezier. Het is een opheffing van een zeer
zware en langdurige rouwperiode. Het is een ontheffing van rechten en plichten
tussen levenden en doden. Het is ook een ritueel van overgave aan en een verbond
met de Schepper. Het is een samenbundeling van tijd, materie en geest; het ani-
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meren van ideeën bereffende een fysiek, geestelijk en religieus leven. Er is geen
enkel ander moment dat de Kalihna gemeenschap zich zo verbonden voelt met de
schepping en de Schepper als bij de Epekodonoh.
Epekodonoh komt letterlijk van het Kalihna epï ïko'dorë, ‘de stam doorsnijden’.
Dit doorsnijden wordt gesymboliseerd door het afknippen van de haren, het perë
ïko'dorë. Deze twee begrippen zijn samengevoegd tot het begrip Epekodonoh. De
ceremonie duurt drie dagen en bestaat uit drie delen: de voorbereiding, de reiniging
en het hoogtepunt: de teruggave van de ziel. Het geheel wordt dan afgesloten met
een feest. De Epekodonoh is als het ware een verbond van levenden en doden om
zaken van spiritele en fysieke aard goed te regelen. Vandaar dat de handelingen zijn
gericht op zowel het kwade als het goede, beide afkomstig uit een en dezelfde
oorsprong, Tamusi.
Het feest is een samengaan van dit gegeven voor de mens, speciaal voor de
overledene. In de wereld van de geesten, waar ook zijn voorvaderen zijn, zal hij
hopelijk een feestelijke of vreugdevolle ontvangst genieten en zich zo gesterkt verder
begeven naar de versmelting, het alles omvattende, Tawonganoh, het universum, als
beleving van een goddelijk bestaan. Dit verlangen wordt uitgebeeld in de verbranding
van de pakararë en in het gebed parakarua dat dan gezongen wordt.

Wa'toh: de voorbereiding
Bij de Omanganoh hebben familieleden zich bereid verklaard met de direct betrokken
man, vrouw, dochter, zus/nicht van moederskant of broer/neef van vaderskant de
rouwperiode te dragen. Als blijk hiervan hebben ze een kledingstuk van de overleden
persoon in bewaring gekregen. Dit kledingstuk zal als de zogenaamde pakararë
verbrand worden als hoogtepunt van het feest. Ook hebben de rouwenden tijdens de
o'nemanoh, de rouwperiode, hun haar laten groeien. Deze uitingen van een periode
van bezinning worden op de eerste dag van de Epekodonoh in de geest ontstoken er is sprake van energie: vuur, wa'toh! In de scheppingsepisode wordt met wa'toh
het moment van ontstaan aangegeven. Energie ontvlamde en creëerde. Dit moment
wordt weergegeven als de voorbereiding in de Epekodonoh-cyclus.
Het begint al bij de bereiding van de kasiri. Het bereiden duurt drie dagen. De
drums worden bespeeld. Als de kasiri is opgeslagen in de sama'ku of, tegenwoordig,
in anderssoortige vaten, begint het tweede gedeelte van de voorbereiding. Het is een
gewoonte dat alles wat voor het feest wordt aangeschaft aan voeding en drank
daadwerkelijk opgebruikt wordt. Daarom zullen er soms, na het feest, elke middag
nog mensen bijeenkomen totdat alles echt op is.
's Middags, in het laatste deel van de dag, dat is om drie uur, nemen de
epekodonasahn, degenen die door deelname aan de Epekodonoh hun rouwperiode
zullen afsluiten, plaats. Zij worden beschilderd met symbolen die van geslacht op
geslacht worden overgedragen. Niet iedereen mag de tekeningen aanbrengen. Meestal
zijn mensen voor deze eervolle taak aangezocht. De beschilderingen, van rug en
borst, zijn symbolen van goed en kwaad, dood en leven, liefde, licht en duisternis,
orde en chaos. De rug, beschreven met de ‘negatieve’ symbolen is een tegenhanger
van de borst, waarop de ‘positieve’ symbolen zijn weergegeven. Tijdens deze
gebeurtenis bespelen mannen de sambura, de hangende trom met zijn volle, zware
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klank. Er moeten vijf sambuka's zijn, anders kan er geen sprake zijn van een
Epekodonoh. Een veelvoud van vijf is geen bezwaar, al zullen er in de praktijk niet
meer dan tien zijn. Tijdens de plechtigheid worden er maar drie liederen gezongen:
het uitnodigingslied voor de levenden en de doden om deel te nemen aan het feest.
Het tweede lied is speciaal bedoeld voor de geesten, goede en
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slechte, die gezamenlijk worden aangeduid als ewarumë. Het derde lied heeft
betrekking op het beschilderen en de komende dagen van de Epekodonoh.
Om vijf uur moet de ceremonie van beschilderen voorbij zijn. Om zes uur beginnen
de karawasi-liederen. De deelnemers aan de ceremonie worden door de vrouwen die
zingen, meegevoerd voor de dans van Ewarumë. De dans begint in het oosten en
vormt een kring. Gedurende de dans wordt telkens van richtig veranderd en wordt
de beweging van de kring steeds sneller. Er wordt de hele nacht gedanst, in het begin
afwisselend met karawasi of sambura. Na middernacht zijn sambura en karawasi
versmolten tot één ritme. Deze episode in de wa'toh is een van de wonderlijkste
gebeurtenissen.
De volgende ochtend om half zes worden de kledingstukken van de overledene,
die de rouwenden in bewaring hadden, verzameld. In een kring worden de eeuwenoude
liederen gezongen en het hoopje kledingstukken in het midden wordt aangestoken.
Het vuur symboliseert de ziel van de overledenen. Energie voegt zich samen met
energie, het lied van de pakararë klinkt. De overledene wordt gevoegd bij zijn
voorouders en wordt voor de achtergeblevenen ‘slechts herinnering’. De kring van
dansers danst om het vuur en wanneer het wat minder fel brandt en de brandstof
bijna op is springen mannen in de vlammen en doven de laatste smeulende resten.
De Wa'toh gaat over in de Tuna, de verschoning, bron van leven.

Tuna: de verschoning
Deelnemers en anderen worden door karawasi en sambura al dansend naar het water
geleid voor het ceremoniële bad. De deelnemers begeven zich in het water en wassen
zich, bespatten elkaar, lachen en maken grapjes; een argeloze toeschouwer kan
opgepakt worden en het water in gegooid. (Het tijdstip voor de Epekodonoh is altijd
zorgvuldig gekozen. Twee belangrijke criteria zijn: volle maan, en hoog water tegen
zes uur 's ochtends.)
De vrouwen die de karawasi-liederen zingen leiden de gereinigden terug naar het
centrum van de ceremonie. De betrokkenen wisselen van kleding - ze droegen eerst
dezelfde kleur van rouw: donkerblauw (de Kalihna kleur voor rouw), of zwart
(West-Europees van oorsprong). Dan worden ze geplaatst op de ceremoniële
zitmeubels, gemaakt in de vorm van de koningsgier, de jaguar of de kaaiman. Deze
archetypen hebben elk hun specifieke betekenis; daar zal ik hier niet verder op ingaan.
Ieder van de deelnemers heeft zijn spullen voor de opmaak - wat in het Westen of
versiering of kleding genoemd wordt, maar wat in de Kalihna traditie hetzelfde is in de pasua, een mandje. De haren worden gekamd en geknipt onder begeleiding
van de sambura. Daarbij wordt niet gezongen. Met deze handeling wordt het
verbreken van de aardse band met de overledene aangegeven. Hij bestaat nog wel,
maar alleen als bewustzijn in ons aardse leven. Wanneer de haren afgeknipt zijn, is
de rouwperiode formeel afgesloten. De sambura's vallen stil en worden opgehesen.
Gasten en leden van de Epekodonoh, de epekodonohsan krijgen de kans zich te
verzorgen. Hierna zullen de sambura's weer zingen en zal het laatste deel van de
ceremonie plaatsvinden.
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Omino: het stoffelijke, de schepping
Met Orino is de mens weer in zijn tastbare, aardse wereld beland. Er is een nieuwe
periode aangebroken. De mensen zullen weer hun alledaagse bezigheden ter hand
kunnen nemen. Om dit in te gaan worden de leden van de Epekodonoh feestelijk
opgemaakt. Ze worden gekleed onder gezang en sambura-spel. De feestelingen wordt
zoete drank aangeboden. Tegenwoordig zijn dat meestal likeurtjes, vroeger werd er
honing of kasiri vermengd met honing of suikerrietsap geschonken. Het zoet is voor
een voorspoedig bestaan na deze
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Epekodonoh.
pWanneer de aankleding is voltooid, wordt het lied van voltooiing gezongen.
Onder dit lied gaan de daartoe aangezochte personen, awongananoh, de ‘nieuwe
mens’ dansend tegemoet. Hun taak is het een lid van de ceremonie ten dans te voeren.
Deze awongananoh gaan achter de aangewezen persoon staan, maken danspassen
naar de rechterkant en tenslotte naar de linkerkant en voeren ieder hun feesteling ten
dans. Wanneer de rij van epekodosahn voor de sambura in dans is gesloten is het
feestelijk gedeelte begonnen. De liederen na de openingsgezangen liggen niet vast.
Iedere zanger kan zijn eigen repertoire inbrengen. Vaak worden ze ook wel als
improvisatie ten gehore gebracht. De melodie is dan hetzelfde maar de tekst is naar
eigen inzicht aangepast. De liederen die de tijdstippen begeleiden liggen wel vast.
Zo zullen rond middernacht en in de ochtenduren de voor dat uur passende
eeuwenoude liederen klinken. Gasten en overigen nemen deel aan de dans, die met
veel kasiri, sterke drank en versnaperingen tot de ochtend zal duren. Om zes uur is
dan het afscheidslied, waarna de drums stilvallen. De feestelingen worden gefeliciteerd
met de voltooiing van hun rouwperiode. Sommigen zullen dan weggaan en anderen
brengen nog een paar uur met de epekodosahn door. De hernieuwde vervulling van
een aards bestaan is vrij!
Bewerking uit: Wa'toh, Tuna, Orino (manuscript voor Stichting Kalihna Nederland
door F.J. Malajuwara)
Frans Malajuwara is lid van de Stichting Kalihna, een zusterorganisatie van Stichting
Kalinha Nederland, die door mensen van Galibi is opgezet. Het adres van de Stichting
is Stichting Kalihna Nederland, Rudi Bloemgartensingel 87, 1069 PR Amsterdam.

Eindnoten:
1. Orino: (1) speciale klei gebruikt voor het aardewerk, (2) vermaterialisering van energie, (3)
begrip dat verwijst naar het ontstaan.
2. Bij de Omanganoh voor een overleden pïjai of voor iemand die in zijn leven met de heilige
takini is behandeld komen er nog meer rituelen bij dan ik hierboven beschrijf. Ik beperk mij
hier echter tot het vermelden van bijzondere toevoegingen aan het standaard ritueel voor zover
die de betekenis van de katoen verhelderen. Dergelijke uitweidingen over de betekenis van de
andere vier goddelijke geschenken zullen wel in mijn boek Omanganoh te vinden zijn.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

71

Thomas Polimé
Dood- en begrafenisrituelen bij de Ndjuka
In dit artikel zal ik mij voornamelijk richten op de doodrituelen van de Ndjuka
(Aukaners), omdat ik zelf afkomstig ben uit deze groep en ik bij deze groep
antropologisch onderzoek heb gedaan. Tevens ben ik ingewijd grafdelver.
De dood en de rituelen daaromheen nemen een belangrijke plaats in in de cultuur
van de bosnegers. De dood mag niet genegeerd worden. In de visie van de bosnegers
wordt de dood altijd veroorzaakt door een bovennatuurlijke macht. Dit is te merken
aan de talrijke rituelen die plaats vinden rondom de dood tot rouwopheffing. De hele
dorpsgemeenschap wordt bij deze rituelen betrokken.
Binnen het ritueel rondom het sterven zijn een aantal belangrijke fasen te noemen.
Allereerst zijn er de rituelen rondom het sterven en de begrafenis. Daarna volgen de
rituelen in de rouwperiode. De gebeurtenissen rondom het sterven worden dan
afgesloten met rituelen bij de rouwopheffing.
Kort voor het overlijden van een persoon, komen de naaste familieleden bij elkaar.
De oudste of belangrijkste persoon van de familie (niet de partner van de overledene)
neemt de stervende persoon in de armen en geeft hem water te drinken. Als de persoon
gestorven is, wordt het lichaam op een doek of een bed gelegd. Het lichaam van de
overledene wordt in doeken gewikkeld en de onderkaak wordt vastgebonden. Kort
daarna wordt een plengoffer gebracht bij het altaar van de voorouders. Dit vindt
alleen overdag plaats.
Iedereen uit het dorp wordt bijeen geroepen door de basya (assistent van het
dorpshoofd) bij het huis van de voorouders, genaamd kee osu of gaan wan osu. De
vrouwen gaan apart zitten aan de buitenkant, iedereen met een doek in de hand. Dan
wordt bekend gemaakt dat een bewoner van het dorp is overleden. De vrouwen heffen
dan klaagzangen aan, waarbij zij een doek over hun hoofd trekken. Hiervoor heeft
al het emotionele geweeklaag plaatsgevonden door naaste familieleden, met name
kinderen en kleinkinderen bij het huis waar de persoon is overleden. Na dit ritueel
wordt een overlijdingsbericht naar de gaanman gebracht.
De voorbereidingen voor de begrafenis worden getroffen. Bij deze gebeurtenissen,
speelt de grafpriester (kelepisi) een belangrijke rol. Hij is de persoon die de
eindverantwoording heeft. Het is daarom belangrijk dat er geen besluiten aangaande
de begrafenis genomen worden zonder zijn medeweten. Tevens is hij de persoon die
alle regels omtrent de begrafenis moet bewaken, opdat ze nageleefd worden gedurende
de begrafenis en rouwopheffing.
In de regel kan een mens de zichtbare wereld verlaten in één van de twee volgende
situaties: de overledene was een goed mens, of een slecht mens. In het eerste gevaf
vindt de begrafenis, afscheidsname en rouwopheffing met allerlei plechtigheden
plaats. In het tweede geval vindt de begrafenis en ook de rouwopheffing in alle stilte
plaats.
Hoe legt men nu vast welke vorm van begrafenis plaats zal moeten vinden? Om
een van deze vormen van begrafenis uit te voeren moet men eerst weten wat de
doodsoorzaak is geweest. De doodsoorzaak kan zijn: iemand sterft omdat hij een
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slecht persoon is geweest, of iemand heeft hem behekst, zodat hij een slecht persoon
geworden is. In het laatste geval wordt hij als een slecht persoon beoordeeld.
Welke methode wordt gebruikt om de doodsoorzaak vast te stellen? Het lichaam
wordt door de bosnegers op dat moment nog gezien als bezield. Dit (bezielde) lichaam
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wordt op een brancard gelegd en door twee dragers op het hoofd gedragen. Dan vindt
een plengoffer plaats door de hogepriester waarbij de goden en voorouders gevraagd
wordt, dat de proef in goede orde zal verlopen. Daarna beweegt het lichaam (dat
bezield is in de ogen van de mensen) op het hoofd van de dragers alle kanten op.
Wat moet het lichaam, dat als een orakel gezien wordt, dan doen?
Een aantal mensen werden in de tussentijd in een hut geplaatst. De dragers weten
niet waar deze hut is. De dragers dragen het lichaam en het lichaam moet hen naar
de hut leiden. Vinden ze niet de goede hut dan wordt de overledene als een slecht
persoon gezien. Deze proeve om de overledene te beoordelen wordt de ‘draagorakel
methode’ genoemd. In bijzondere gevallen wordt het eindoordeel nog even opgeschort
en gaat men na of er iets fout is gegaan. Blijkt dat niet het geval te zijn dan kan het
oordeel niet anders luiden dan dat de overleden persoon inderdaad een slecht iemand
is.
De begrafenis van slechte mensen zal in alle stilte plaatsvinden. Voor 1972 werd
zo'n persoon niet begraven, maar ergens op een aparte plek in het bos neergelegd.
Met de komst van Akalali, opperpriester/profeet, werd deze vorm van begrafenis
verboden.
Sinds de komst van Akalali wordt iedereen gewoon begraven en het lijk niet meer
op het hoofd gedragen. Men heeft echter andere methoden gezocht om na te gaan of
de dode een goed of slecht mens is geweest.
Een deel van de Aukaners, de zogenaamde bi-lo sama, wonend in beneden
Tapanahoni, past trouwens intussen de draagorakel methode weer toe. Zij doen dit
omdat, kort nadat Akalali het dragen van lijken ongedaan gemaakt had, een van de
voor-ouder-altaren in brand vloog. Men dacht dat het verbod van Akalali de
doodsoorzaak is geweest.
Is geconstateerd dat de overledene een rechtschapen mens is geweest, dan wordt
het lichaam gewassen. In de tussentijd wordt de kist gemaakt door de kisiman
(kistenmaker). Als de kist klaar is, wordt het lijk in de kist gedaan. Het is erg
belangrijk dat doeken en andere kledingstukken van de naaste familieleden kinderen
et cetera in de kist gelegd worden boven het lijk.
De volgende dag beginnen de grafdelvers het graf te graven, hetgeen een aantal
dagen kan duren. Vrouwen komen eten brengen. In deze periode komen
vertegenwoordigers van bevriende dorpen bij elkaar. Als de begrafenis heeft
plaatsgevonden, volgt een aantal dagen later een voedseloffer aan de overledene en
de voorouders.
Drie dagen na de begrafenis krijgt de weduwe of weduwnaar van de schoonfamilie
een aantal voorwerpen van de overledene, bedoeld om voor de overledene te zorgen.
De belangrijkste voorwerpen zijn: een mand met een witte hoofddoek, de hangmat
en de klamboe van de overledene, zijn kamisa of haar pangi (lendendoeken), een
halskoord van zwarte gedraaide katoenen stof, een tafeltje met bord en nap en de po
met een doekje erover.
De rouwperiode begint op deze manier en kon langer dan een jaar duren voor de
komst van Akalali. Na de radicale veranderingen die deze profeet aanbracht, werd
de tijdsduur zes maanden. In deze periode moet de weduwe of weduwnaar zich aan
bepaalde regels houden. De schoonfamilie ziet erop toe dat de weduwe of weduwnaar
zich aan de rouwvoorschriften houdt. Ook de overledene zelf kan zijn partner ziek
maken wanner deze de rouw niet serieus neemt.
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Als een weduwnaar meerdere echtgenotes heeft, dan mag hij pas na drie maanden
rouw weer seksueel contact hebben met zijn andere echtgenotes.
In het algemeen vindt drie maanden na de rouwperiode een plengoffer aan de
overledene plaats. Dit wordt de dii mun wataa genoemd.
Een derde belangrijke fase is de rouwopheffing. In deze fase wordt de rouwperiode
afgesloten met allerlei rituelen. Tegenwoordig is dat na zes maanden.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

73
Er worden allerlei benodigheden verzameld, zoals vlees. De weduwnaar gaat speciaal
op jacht hiervoor of gaat werken in het kustgebied om wat nodig is voor de
rouwopheffing aan te schaffen.
Hierna beginnen de activiteiten die de volgende handelingen moeten omvatten:
allereerst gaat men het lijkenhuis openen, wordt suikerrietdrank gemaakt en schiet
men geweren af. Er is een feestelijke intocht en er wordt anjumarasoep gemaakt.
Een dag voor de rouwopheffing vindt een plengoffer plaats. In de nachten
voorafgaand aan de rouwopheffing wordt er gedanst en met name de volgende dansen:
de awasa, songe, seketi, loonsei en de adjo. Bij het lijkenhuis wordt een voedseloffer
gebracht.
Na de rouwopheffing worden de voorwerpen van de overledene teruggenomen
door de schoonfamilie en later verdeeld. De weduwnaar/weduwe wordt door het
dorp geleid en mag weer aan dansen en andere activiteiten meedoen en weer gewone
kleding dragen.
Tot slot vindt een laatste plengoffer plaats. Een weduwe mag pas na de
rouwopheffing seksuele kontakten hebben met een man. Na deze
geslachtsgemeenschap moeten de man en vrouw voedsel en plengoffers brengen en
andere rituelen uitvoeren om de geest van de overledene goed te stemmen. Dit vindt
plaats in het dorp van de overledene.
Bij de Ndjuka die aan de Sarakreek woonden (nu Brokopondo stuwmeer), komt
een vorm van leviraat huwelijk voor. Een broer van de overleden man moest dan als
eerste seksueel kontakt hebben met de weduwe, voordat zij met een andere man
mocht trouwen. Voordat dit gebeurde onderhandelden de families met elkaar en er
vonden rituelen plaats om de broer van de overledene te beschermen tegen de geest
(yooka) van zijn overleden broer. Als het seksueel kontakt had plaatsgevonden, dan
was de weg vrij voor de vrouw om een nieuwe liefdesrelatie aan te gaan.
Als de familie van de overleden man niet mee wil werken, dan bestaat de kans dat
andere mannen geen relatie met de weduwe willen aangaan omdat ze bang zijn yooka
kandu te krijgen.
Een andere mogelijkheid is dat de familie van de vrouw, relegieuze specialisten
benaderen om de vrouw rituelen te laten doen of offers te brengen aan de overledene
zodat hij geen wraak kan nemen op mannen die zij in haar verdere leven tegenkomt.
Een weduwnaar gaat na de rouwopheffing naar een prostitué om met haar de eerste
seksuele kontakten te hebben; hij gaat ervan uit dat zij dan een eventuele yooka kandu
krijgt. Ook kan hij specialisten raadplegen voor advies en rituelen uitvoeren om de
geest van zijn overleden vrouw goed te stemmen of weerstand te kunnen bieden bij
kontakten met eventuele geliefden.
Bij Ndjuka jonge vrouwen duurt de rouwperiode maar drie maanden. De jonge
vrouw die de initiatie van kind naar volwassenene nog niet ondergaan heeft, valt
onder de regel van drie maanden rouwperiode. Na drie maanden vindt de
rouwopheffing plaats. Zij wordt dan tot vrouw geinitieerd en kan een andere man
huwen.
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Carla Mahawatkhan
Rituelen bij de begrafenis van Hindostaanse moslims
Circa twintig procent van de Surinaamse Hindostanen hangt de Islam aan. Binnen
de Islam worden vier rechtsscholen of godsdienstrichtingen erkend, te weten de
Hanafieten, Shafiieten, Malikieten en Jafarieten (voor een beschrijving zie Motzki
1997: 240-259). In Suriname komen alleen de eerste twee richtingen voor: de
Hindostaanse moslims behoren tot de Hanafitische school, terwijl de Javaanse
moslims Shafiieten zijn.
De overgrote meerderheid van de Hindostaanse moslims behoort tot de
Soennietische richting der Hanafieten, een orthodoxe richting binnen de Islam. Deze
aanhangers richten zich zoveel mogelijk naar de richtlijnen en leefwijze van de
profeet Mohammed (sunnah), zoals vastgelegd in de Hadith, de overgeleverde
literatuur betreffende de door Mohammed verrichte of goedgekeurde handelingen
en uitspraken. Daarnaast zijn er in Suriname aanhangers van een reformatorische
Islamitische beweging, de Ahmadiyah, en enige Shiieten, volgelingen van de
schoonzoon van Mohammed (Vernooy & Van der Burg 1986: 37-63; Boedhoe 1990:
107-123; Landman 1992: 195-236).
In dit artikel beschrijf ik de rituelen die in acht moeten worden genomen bij
begrafenissen van Hindostaanse moslims. De Islam kent een aantal voorschriften
voorschriften met betrekking tot de stervensbegeleiding, de lijkwassing en de
begrafenis.

Stervensbegeleiding en lijkwassing
Als een moslim komt te overlijden wordt als eerste zijn lichaam in de richting van
Mekka gelegd: het hoofd richting zuidwesten en de voeten noordoosten. De handen
worden gevouwen zoals men doet bij de selaat, het rituele gebed dat iedere moslim
vijf maal daags hoort uit te voeren. Bij het sterfbed wordt voor de stervende gebeden,
de geloofsbelijdenis uitgesproken en uit de Koran gereciteerd.
Bij de zorg voor de overledene neemt de rituele wassing (goezoel) een belangrijke
plaats in. Een moslim wordt nooit gekist zonder deze goezoel te verrichten. De
wassing dient uitgevoerd te worden door moslims. De plaats van de wassing is niet
voorgeschreven. Vroeger gebeurde dit meestal thuis. In Nederland hebben sommige
moskeeën hiervoor een aparte ruimte ingericht, maar in de meeste gevallen vindt de
wassing tegenwoordig plaats in een ziekenhuis of een uitvaartcentrum.
De rituele bewassing (goezoel) wordt gedaan volgens de voorschriften van de
sunnah. (De sunnah is een van de richtsnoeren die moslims volgen. Zij bestaat uit
duizenden overgeleverde verhalen (hadieths) over de uitspraken en handelingen van
Mohammad).
Voor men de wastafel in gebruik neemt, moet men deze minimaal drie keer met
kamferwater wassen. Hierna legt men de overledene in de juiste richting op de
wastafel. Men trekt hem (haar) daarna de kleren uit. Indien dit niet mogelijk is,
bijvoorbeeld vanwege een zwelling, dan knipt men de kledingstukken door zodat de
overledene niet geforceerd wordt. Bij het uittrekken van de kleding moet men ervoor
zorgen dat de schaamdelen van de overledene niet ontbloot worden door ze vooraf
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met een lap katoen te bedekken. Hierna moeten de mond, neus, oren en de
uitscheidingsorganen schoongemaakt worden, eventueel zal men deze openingen
met watten dichtproppen. Het
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gebruik van badhandjes is hierbij verplicht.
Nu begint de eigenlijke rituele wassing, die als bedoeling heeft de overledene als
het ware voor te bereiden om in staat van reinheid God te ontmoeten. Dit ritueel heeft
eveneens een symbolische functie van een ‘rite de passage’ die de overgang van deze
naar de andere wereld symbolisch gestalte geeft. De overledene dient door de eigen
sekse gewassen en ingewikkeld te worden. Echtgenoten mogen elkaar echter wel
wassen en inwikkelen. In Nederland wordt de lijkwassing ook verricht door personen
die verbonden zijn aan een moskee. Gedurende het wassen leest men voorgeschreven
teksten. Allereerst reciteert men: biesmiellaahier rahmaanier rehiem en daarna
allahoemmagh fierlie zambie wa waasi'lie daarie wa baarieklie fie riezkie (vertaling:
Ik begin in naam van Allah, de Barmhartige de Genadige; O Allah vergeef mij mijne
zonden en maak mijn verblijfplaats (huis) tot een aangenaam verblijf voor mij en
schenk mij Uw genadevolle brood).
De lijkbewassers beginnen met het schoonmaken van de handen. Allereerst wassen
zij drie keer de beide handen van de overledene tot aan de pols, (eerst de rechterhand,
daarna de linker). Dun wassen zij drie keer zijn gezicht. Daarna (eveneens drie keer)
de onderarmen tot de ellebogen, en opnieuw eerst de rechter- en dan de linkerarm.
Daarna wassen zij het hoofd. Als laatste wassen zij de voeten tot aan de enkels; weer
eerst de rechter- en dan de linkervoet, en ook weer drie keer.
Na de wazoe leest men de kalma shahadat (de getuigenis): asjhaddo allaa ilaaha
iellallaaho wah-dehoe laa sjariekelhoe wa asjhaddo an-na mohammadan abdohoe
wa resoelohoe. (Vertaling: Ik getuig dat er geen god is behalve Allah. Hij is een en
heeft geen metgezellen; en ik getuig dat Mohammad s.a.w. Zijn schepsel en Zijn
apostel is).
Na deze getuigenis vindt opnieuw een wassing plaats: het hoofd van de gestorvene
wordt goed schoongemaakt met shampoo. Hierna kantelen de lijkbewassers de
overledene naar links en overgieten het lichaam drie tot zeven keer met water. Het
lichaam wordt met zeep of badschuim zo lang gewassen tot de overledene aan zijn
rechterkant goed schoon is. Daarna kantelt men de overledene naar rechts en doet
men hetzelfde.
Hierna moet men de overledene in zittende houding brengen en zijn buik lichtelijk
naar beneden toe masseren. Indien iets uit zijn uitscheidingsorganen, mond, neus of
oren naar buiten komt, moet men het afvegen en afwassen. (Er is geen tweede wazoe
nodig vanwege de uitscheidingen). Als laatste kantelt men de overledene weer naar
rechts en links en giet men kamferwater over de overledene. Hierna wordt de
overledene met een badhanddoek gedroogd en dekt men de schaamdelen met een
nieuw schoon wil stuk katoen af.
Na de wassing wordt de overledene gekleed met kaffen (lijkwaden). Het ritueel
kent de volgende lijkwaden:
- de azaar, een stuk wit katoen dat over het dode lichaam wordt gelegd vanaf het
hoofd tot en met de voeten,
- de tjadaar of lavaafah, een stuk wit katoen dat aan de voeten en het hoofd vijftig
centimeter langer moet zijn dan de azaar. (Deze lijkwade is in feite niet nodig
indien de overledene in een kist wordt begraven).
- de koerta, kamiez of kafanie, een stuk wit dubbel gevouwen katoen dat men
over de overledene legt vanaf de hals tot aan de voeten, met in het midden een
kruissnee om het hoofd doorheen te halen. Deze drie delen zijn voor mannen
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als vrouwen gelijk, maar voor de vrouwen komen er nog twee delen bij, de
sarband of oorhnie, een stuk wit katoen van minstens drie meter en de sienaband
of bustehouders, een stuk wit katoen waarmee men het lichaam bedekt van iets
boven de borsten tot en met de dijen.
Men begint het kleden door de tjaadar (de langste ijkwade) neer te leggen, daar legt
men de
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azaar op en daaroverheem komt de koerta (met een kruissnee in het midden).
Vervolgens legt men de overledene met behulp van de aanwezige assistenten op de
lijkwaden en met parfumeert het lichaam op de volgende plaatsen: voorhoofd, neus,
oren, handen en de voeten. Daarna zorgt men ervoor dat het hoofd van de overledene
op de juiste wijze in de koerta komt te liggen. Men kamt het haar als gewoonlijk en
let er bij vrouwen op dat het in twee delen zowel links als rechts over de koerta komt
te liggen. Hierna wikkelt men de Azaar om de overledene. Indien het een vrouw
betreft, dan dienen de sienaband en de sarband nog te worden aangelegd. Sommigen
willen over de lijkwaden het lichaam nog naar westers model aankleden. In Nederland
wordt daar in principe geen bezwaar tegen gemaakt.

Begrafenis
De Islam schrijft voor dat een overledene zonder kist en binnen 24 uur begraven
dient te worden (zie Shadid & Koningsveld 1990: 68-73). Buiten de Islamitische
wereld gelden over het algemeen andere wettelijke regels bij overlijden zoals het
begraven in een kist en een begraving niet eerder dan 36 uren na het overlijden. Deze
regels golden tot voor kort ook in Nederland. In 1991 maakte de nieuwe Wet op de
Lijkbezorging het begraven binnen één etmaal zonder kist en met het hoofd in de
richting van Mekka mogelijk (Rath & Penninx e.a. 1996: 48-49).
Onderdeel van het begrafenisritueel is de djanaazah (dodengebed) waarbij staande
de eerste soera van de Koran wordt gereciteerd en de takbîrat (de formule ‘Allahu
akbar’, ‘God is de Allergrootste’) wordt uitgesproken. De plechtigheid wordt
afgesloten met een gebed.
Na de begrafenis wordt gedurende veertig dagen bij de naaste familie dagelijks
uit de Koran gelezen en gereciteerd. Op de veerigste dag vindt de afsluiting van de
rouwperiode af door gebeden om opneming van de overledene in Djenna, het hemels
paradijs.
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Geert Koefoed
De nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve
In de jaren 1956-1961, toen hij in Suriname als bijbelvertaler werkte, speelde Jan
Voorhoeve een stimulerende rol in het zich ontwikkelende culturele en literaire leven
in dat land. Peter Meel heeft, met de volle medewerking van mevrouw J.C.J.
Voorhoeve-van Schoten, een selectie samengesteld uit de nagelaten geschriften van
Jan Voorhoeve, vooral uit de twee periodes dat Voorhoeve in Suriname werkzaam
was (mei - september 1950 en september 1956 - januari 1961). De selectie, die de
titel ‘Op zoek naar Surinaamse normen’ heeft gekregen, bestaat uit het dagboek dat
Voorhoeve tijdens zijn eerste Surinaamse periode heeft bijgehouden (deel II), brieven
die met zijn Surinaamse activiteiten te maken hebben (deel III) en teksten van niet
eerder uitgegeven of moeilijk vindbare artikelen, lezingen, rapporten en preken (deel
IV). Het boek is verschenen in de serie ‘Bronnen voor de Studie van Suriname’.
Vanwege het belang van Voorhoeve voor de Surinamistiek lijkt het gerechtvaardigd
op deze publicatie uitvoeriger in te gaan dan in een recensie gebruikelijk is.

Inleiding
Jan Voorhoeve is een van de grondleggers van de Surinamistiek. Hij is de eerste
geweest die het Sranantongo en andere creolentalen van Suriname wetenschappelijk
bestudeerd heeft; met zijn publicaties hierover heeft hij internationaal groot aanzien
verworven en in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de creolistiek
(de studie van creooltalen) als onderzoeksgebied binnen de taalwetenschap. Maar
ook op andere gebieden van de Surinamistiek heeft Voorhoeve gepubliceerd: de
geschiedenis, de creoolse volkscultuur en religie, de orale en de geschreven
letterkunde.
Vanaf 1962 heeft Voorhoeve zich toegelegd op de studie van Afrikaanse talen; in
1967 werd hij hoogleraar in Leiden met als opdracht de Afrikaanse taalkunde en met
Afrikaanse talen samenhangende creoliseringsverschijnselen. Dit betekende geenszins
het eind van Voorhoeves activiteiten op het gebied van de Surinamistiek. Ik noem
slechts de bloemlezing Creole Drum (1975) die hij samen met Ursy Lichtveld
samenstelde, zijn hoofdredacteurschap samen met prof. dr. C.F.A. Bruijning van de
Encyclopedie van Suriname (1977) en de door hem verzorgde uitgave van Trefossa's
werk Ala poewema foe Trefossa (ook 1977). In 1981 werd Voorhoeve lid van de
eerste redactie van Oso. Onverwacht overleed hij in januari 1983, nog geen zestig
jaar oud. Het eerste nummer van de derde jaargang van Oso (mei 1984) is aan zijn
nagedachtenis gewijd.
Op zoek naar Surinaamse normen is een prachtig boek geworden dat vanuit
verschillende perspectieven gelezen kan worden en dan telkens een rijke bron van
informatie is: over het beginnend nationalisme in de jaren vijftig; over de opvattingen
in die jaren van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS) en het Zeister
Zendings Genootschap (ZZG) over de prediking van het christendom: over het begin
van de Surinaamse letterkunde; over de totstandkoming van de spellingsregeling
voor het Sranantongo in 1960 (toegepast in de Woordenlijst van het Sranan tongo
uit 1961); en over allerlei conflicten, relletjes maar ook diepe tegenstellingen in de
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Surinaamse samenleving in die jaren. Alles uiteraard gezien door de ogen van een
jonge, enthousiaste Nederlandse taalkundige met een brede en diepe belangstelling
voor cultuur, geschiedenis en letterkunde.
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Bovenal geeft het boek natuurlijk inzicht in de opvattingen, idealen en activiteiten
van Voorhoeve zelf. Ik heb het boek vooral vanuit dat perspectief gelezen. Ik moet
altijd enige huiver overwinnen om iemands dagboeken of brieven aan intieme vrienden
te lezen; ik vind dat iemand het recht heeft zich in de openbare wereld te laten kennen
zoals hij zich wil laten kennen in zijn publieke activiteiten. Maar de selectie die Peter
Meel heeft gemaakt, is zorgvuldig: alles wat opgenomen is, heeft betrekking op
Voorhoeves wetenschappelijk werk of op zijn culturele activiteiten.

Eerste periode in Suriname
Voorhoeve heeft in zijn Surinaamse jaren (en ook daarna) een ongelooflijke energie
aan de dag gelegd. Hij werd gedreven door een sterk verlangen bij te dragen aan de
dekolonisatie, veront-nederlandsing en emancipatie van de Surinaamse, in het
bijzonder de creoolse cultuur. Hij had dit verlangen al voor hij in 1950 voor het eerst
met de Surinaamse samenleving kennismaakte. Hij had zich in zijn studie verdiept
in de cultuur en geschiedenis van West-Indië; hij moet toen al inzicht gekregen
hebben in de psychische trauma's die een geschiedenis van slavernij achterlaat. Op
de boot spreekt hij tegenover een medepassagier over zijn ‘drang de geestelijke
kwetsingen te helpen genezen’ (p. 82). Ook wist hij voor zijn vertrek al van het
bestaan van Spes Patriae, een voorzichtig-nationalistische jongerenvereniging die
in 1946 was opgericht. In Suriname zocht Voorhoeve dan ook spoedig contact met
Spes.
Voorhoeve werkte als student-assistent mee aan een onderzoek naar de
‘taalverhoudingen in Suriname’ onder leiding van de hoogleraren Hellinga en Pée.
Zijn taak was het maken van ‘taalportretten’ van Surinaamse sprekers. Daarvoor
hield hij interviews waarin hij vroeg naar de taalachtergronden en taalattitudes van
de informanten, waarin verrassend moderne vragen voorkwamen als: ‘in welke taal
denk je?’, ‘in welke taal tel je?’, ‘wat is je koos-taal?’. Sociolinguistiek avant la
lettre! In deze interviews maar ook elders in de samenleving kwam Voorhoeve veel
minachting voor het Negerengels tegen en dus ook schaamte en ontkenning bij zijn
informanten omtrent de rol die deze taal in hun leven had gespeeld of nog speelde.

Dilemma
Voorhoeve had intensief contact met Spes Patriae en schreef voor het blad van de
vereniging een reeks van vijf artikelen over minderwaardigheidsgevoel en het herstel
van eigenwaarde. Deze artikelen (opgenomen in deel IV) werden echter door de
redactie van Spes Patriae geweigerd. Op subtiele wijze liet de hoofdredacteur
Voorhoeve weten dat alle solidariteit die hij met met de gekoloniseerde Surinamers
mocht voelen, hem nog niet het recht gaf namens Surinamers te spreken.
Voorhoeves solidariteit met de gekwetsten, zijn verlangen hun wonden te helpen
genezen, had een onoplosbare tegenstrijdigheid in zich, die hij zelf al snel besefte
en die in de weigering van zijn goedbedoelde artikelen duidelijk aan het licht trad.
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Als buitenstaander een groep mensen willen helpen hun eigenwaarde terug te vinden,
heeft onvermijdelijk een paternalistisch element in zich: vanuit een superieure positie
(omdat je je dankzij omstandigheden bepaalde inzichten hebt eigengemaakt) meen
je te kunnen oordelen over wat goed is voor anderen. Deze dubbelzinnige positie is
kenmerkend geweest voor beide periodes waarin Voorhoeve in Suriname werkte.
Het ging samen met een tegenstrijdigheid in Voorhoeves eigen innerlijk. Zijn artikelen
voor Spes Patriae had hij onder pseudoniem geschreven en hij sprak erin van een
wij dat op ‘de Surinamers’ betrekking had. Lezers zouden kunnen denken dat ze door
een Surinamer geschreven
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waren. Zo graag wilde Voorhoeve horen bij de groep voor wie hij gekozen had, maar
tegelijkertijd wist hij dat dat niet kon en dat hij het zelf ook niet zou kunnen: hij
voelde zich, met alle kritiek op en voor een deel weerzin tegen de
Nederlandse/Europese cultuur, toch een Nederlander, een Europeaan, met waarden
die hij niet wilde verloochenen. Als identificatie niet kan, zou in elk geval consequente
solidariteit vereist zijn, maar ook dat lag niet in zijn vermogen. In een van zijn brieven
tegen het eind van zijn tweede periode schreef hij: ‘En ook ikzelf, de Europeaan, ben
als geneesmiddel nodig, een bakra waar je niet bang voor hoeft te zijn, die zomaar
op de grond naast je slaapt als hij moe wordt, die ook in een krot woont en cassave
poot. Je kent me slecht als je daar een goedkoop nationalisme in voelt in de trant
van: die rotbakra's die alle mooie baantjes inpikken. Het heeft er niets mee te maken,
maar alles met solidariteit. Het huis, de auto en de ijskast vermoorden onze
mogelijkheid tot solidariteit. Ik kan het niet anders (...)’ (p. 379).
De onoplosbaarheid van dit dilemma verhinderde niet dat Voorhoeve, vanuit zijn
solidariteit met de gekwetsten, duidelijke keuzes maakte. Van de verwesterste elite
moest hij niets hebben, zijn interesse en warmte gingen uit naar de volksklasse en
haar cultuur. Dat hij vooral geïnteresseerd was in de creoolse volksklasse, kwam niet
alleen door de aard van zijn werk maar zeker ook door zijn opvatting dat deze groep
het sterkst leed onder de negatieve gevolgen van de kolonisatie: vervreemding van
eigen cultuur en minderwaardigheidsgevoelens. Wat steeds weer treft is Voorhoeves
authentieke respect voor de creoolse volkscultuur; ook in zijn publicaties komt dit
steeds naar voren.

Tussenperiode in Nederland
Na zijn eerste verblijf zoekt Voorhoeve in Nederland contact met Wie Eegie Sanie
(WES), in 1950 opgericht door Bruma en anderen. Voorhoeve vond in deze vereniging
een groep mensen die belangeloos werkte aan de emancipatie van hun eigen cultuur,
daartoe geïnspireerd door het werk van Koenders en zijn vereniging Pohama.
Voorhoeve voelde zich sterk door het streven en de activiteiten van Bruma en de
WES aangesproken. ‘Ik heb vroeger iets van God in hem (=Bruma) gezien,’ zou hij
in 1957 schrijven, in een brief aan ds. Van der Linde van het ZZG (p. 48, 193). Meel
schrijft in zijn inleiding dat zijn bewondering voor Bruma neigde tot adoratie, maar
daar hoeft deze uitspraak op zichzelf niet op te wijzen. Ik lees hem veeleer in het
kader van Voorhoeves beleving van het christendom, die hij zelf een ‘schraal
intellectuelengeloof’ noemt (p. 400), ‘zonder heilige adem’ (p. 378); hij kent geen
bovennatuurlijke, mystieke ervaringen en staat daar ook sceptisch tegenover. Maar
wel is hij gevoelig voor de werking van het goddelijke in zijn medemensen: ‘ik kan
Christus ook in mijn medemensen ontmoeten’ (zelfde pagina), en dat is voor hem
steeds het geval als mensen zich oprecht, zonder belangen, voor het goede inzetten
en zo door hun kleinheid heen breken.
Voorhoeve moet heel snel behoorlijk Sranan hebben geleerd, waaraan zijn deelname
aan de WES-avonden, die vaak geheel in het Sranan werden gehouden, wellicht heeft
bijgedragen. In 1953, een jaar na zijn afstuderen, promoveerde hij bij Hellinga op
Voorstudies tot een beschrijving van het Sranan Tongo (Negerengels van Suriname).
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Afrikanist is hij dan nog niet, hij beschrijft de taal, volgens de eisen van de
descriptief-structuralistische taalkunde van die tijd, zoveel mogelijk in eigen termen.
Lichtveld verweet hem in zijn bespreking van het proefschrift dat hij veel te weinig
rekening hield met de Afrikaanse grondslag van de taal, zoals Lichtveld zelf juist
wel had gedaan in artikelen die hij al in 1928-30 in de West-Indische Gids had
gepubliceerd. Voorhoeve en Lichtveld hadden botsende karakters en in veel opzichten
radikaal tegengestelde opvattingen,
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met name over de positie en functie die het Sranan in een toekomstig Suriname zou
kunnen innemen. In de visie van Lichtveld was voor Suriname deelhebben aan een
Europese cultuurtaal onontbeerlijk en hij legde zich erbij neer dat het historisch
noodlot had bepaald dat dit Nederlands was; Sranan zou nooit als cultuurtaal kunnen
gelden. Voorhoeve zag als ideaal voor zich dat het Sranan zich niet alleen zou ontdoen
van de negatieve status die het in Suriname had, maar ook als cultuurtaal en als
nationale taal van Suriname zou gelden. In het in Amsterdam uitgegeven blad De
West-Indiër schrijft hij in deze jaren over de geschiktheid van het Sranan als
cultuurtaal en literaire taal. In 1981, bij het eerste IBS-symposium, hield hij nogmaals
een pleidooi voor Sranan als cultuurtaal en onderwijstaal (zie Oso 1/1, 1982).
In deze Nederlandse periode vallen ook Voorhoeves inspanningen ten behoeve
van het Suriname-nummer van het Friese tijdschrift De Tsjerne. De brievenselectie
die Peter Meel gemaakt heeft, bevat de uitvoerige correspondentie die Voorhoeve
vooral met de Tsjerne-redacteur Anne Wadman heeft gevoerd. Geschiedenis wordt
geschreven door toevalligheden: Wadman en Voorhoeve kenden elkaar persoonlijk,
zonder dit contact zou er waarschijnlijk geen Suriname-nummer van de Tsjerne zijn
ontstaan. Voorhoeve leverde voor dit nummer een essay Nederlandse vertalingen,
onder andere van Trefossa's Bro, die vervolgens weer in het Fries werden omgezet.
In deze periode moet hij ook Henny de Ziel (Trefossa) ontmoet hebben en erbij zijn
geweest toen De Ziel en Bruma elkaar voor het eerst ontmoetten (zie p. 484).
Dat Voorhoeve al redelijk goed Sranan kende blijkt ook uit het feit dat hij vanaf
1954 lesgaf in deze taal voor de Theologische Hogeschool van de Broedergemeente
in Zeist. Voorts werkte hij, gesubsidieerd door de toenmalige Wosuna, aan een
voortgezet onderzoek naar het Sranan. Ook zorgde hij ervoor dat Trefossa's bundel
Trotji uitgegeven kon worden bij de Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij en
schreef hij het inleidende essay voor deze bundel, die begin 1957 zou verschijnen.

Bijbelvertaler
In 1956 ging Voorhoeve, als bijbelvertaler in dienst van het Nederlands
Bijbelgenootschap (NBG), voor de tweede keer naar Suriname. Ook kon hij, in
opdracht van Wosuna, blijven werken aan zijn taalkundig onderzoek naar het Sranan.
De brieven uit deze periode die Peter Meel heeft opgenomen, zijn voor het grootste
deel gericht aan J.J. Kijne van het NBG en dominee J.M. van der Linde van het ZZG.
Vooral die aan Kijne treffen door hun openheid; Voorhoeve bespreekt er alle
problemen in die hij in zijn werk als vertaler tegenkomt en is openhartig over zijn
eigen idealen en motieven.
Voorhoeve nam zijn taak als bijbelvertaler uitermate serieus, ook de missionaire
aspecten ervan. Tegelijkertijd hoopte hij dat een nieuwe vertaling in het Sranan zou
bijdragen aan de emancipatie van deze taal en daarmee een ondersteuning zou vormen
van het cultureel-nationalistische streven dat in Suriname al bestond, met name in
Wie Eegi Sani. Bij zijn aanvaarding van de opdracht was hij ervan uitgegaan dat ook
de EBGS positief tegenover deze ontwikkeling stond. Al na een paar maanden was
het Voorhoeve duidelijk dat daar geer sprake van was en dat voor velen in de EBGS
het Sranan, ondanks de grote rol die deze taal in de dienst speelde, een aflopende

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

zaak was. Impliciet of expliciet sloot men zich ook in de kerk aan bij het ideaal van
de toenmalige regering: taal- en cultuureenheid via het Nederlands. Een nieuwe
bijbelvertaling in het Sranan zou slechts een tijdelijke voorziening hoeven te zijn, er
was geen behoefte aan de ‘op de toekomst gerichte bijbelvertaling’ die Voor-
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hoeve voor ogen stond - waarbij hij niet alleen aan de toekomst van de christelijke
kerk in Suriname dacht, maar ook aan de toekomst van het Sranan. Voorhoeves
sympathie voor WES maakte hem in veler ogen, ook binnen de kerk, verdacht. Om
misverstanden uit de weg te ruimen schreef Voorhoeve voor de EBGS en het ZZG
een rapport over doelstellingen en werkwijze van het WES, vooral gebaseerd op wat
Voorhoeve daarvan in Amsterdam had meegemaakt. Dit rapport (opgenomen in deel
IV) geeft een haast idyllisch beeld; het laat eens te meer zien hoezeer Voorhoeve
door het emancipatiestreven van WES geraakt was. Overigens slaagde Voorhoeve
er niet in het wantrouwen jegens WES en (jegens hemzelf) weg te nemen.
Het Sranan van de bestaande vertalingen en liederen sloot niet aan op de spreektaal,
het was een register op zichzelf geworden. Volgens Voorhoeve was het voor velen
uit de volksklasse niet goed te begrijpen. Een op de toekomst gerichte bijbelvertaling
moest gebruikmaken van de levende taal. Ik heb de indruk dat Voorhoeve de
gehechtheid aan het kerk-Sranan en de behoefte aan een kerkelijk register dat zich
juist onderscheidt van de spreektaal, onderschat heeft.
Voor een vertaling in de (beschaafde) spreektaal was een nieuwe spelling
noodzakelijk. De spelling die in de ‘singi-boekoe’ en de ‘dee-boekoe’ van de kerk
werd gebruikt, was niet alleen in taalkundig opzicht inadekwaat, zij gaf ook een
taaltoestand weer die niet meer bestond. Daarnaast waren er andere spellingen in
gebruik. Vrijwel direct na aankomst heeft Voorhoeve vertegenwoordigers van de
EBG, de Rooms-Katholieke kerk en WES bij elkaar gebracht in een
spellingscommissie; de regering wenste in 1957 nog geen vertegenwoordiger af te
vaardigen. Pas tegen het einde van 1959 werd door de regering een spellingscommissie
ingesteld, onder voorzitterschap van Lichtveld. Men kon het in korte tijd eens worden
over een spellingsregeling, die in augustus 1960 officieel werd. De houding tegenover
het Sranan en meer in het algemeen tegenover het eigene was ten goede veranderd,
zoals Voorhoeve in een brief aan Kijne enthousiast constateerde (p. 381 e.v.).

Zending en cultuur
Voorhoeves respect voor de cultuur van de creoolse volksklasse komt ook tot uiting
in zijn standpunt ten opzichte van de verkondiging van het evangelie. De bestempeling
van alle niet-christelijke praktijken en vormen van syncretisme als ‘afkodree’ of
‘werk van de duivel’ vond hij uit den boze. Elke verkondiging van de christelijke
boodschap die gericht is op het uitroeien van bestaande cultuur, was in zijn ogen
falikant verkeerd. Respect voor de bevolking aan wie men de boodschap wil brengen
en dus ook voor haar cultuur, is voorwaarde. Christendom kan niet imperialistisch
zijn. Elk volk, elke groepering kan slechts vanuit de eigen cultuur een antwoord
vinden op het appel dat van de bijbel uitgaat. Daarom was er volgens Voorhoeve
geen tegenstelling tussen zending en het cultureel-nationalisme van WES, zoals hij
in een diepgravende en heel persoonlijke lezing voor het cultureel congres van WES
in juli 1957 uiteenzette (‘Zending en cultuur’, deel IV). Deze overtuiging hield geen
onbegrensde bewondering of tolerantie in ten aanzien van ‘heidense’ praktijken.
Behalve afwijzing en bestrijding uit volslagen onbekendheid trof Voorhoeve in de
kerk ook oogluikende toegeeflijkheid aan. Volgens hem hoorde de kerk duidelijk
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aan te geven in welke opzichten christendom en niet-christelijke religieuze opvattingen
en praktijken onverenigbaar waren. In een brief waarvan mij niet duidelijk is aan
welke gebeurtenissen hij refereert, spreekt hij over de ‘abjecte keerzijde van de
afkodree’ (p. 357). Om de onwetendheid te bestrijden, schrijft hij voor het bestuur
van de EBGS een rapport over de obiaman.
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Erg mooi en inzichtgevend voor Voorhoeves opvattingen over christendom en cultuur
vind ik een radiocauserie over de poëzie van Trefossa, getiteld: ‘Christelijk verraad.’
‘Hij (=De Ziel) is christen en kan niet anders (...) maar moet weer heiden worden
om gelouterd en nog altijd met een slecht geweten christen te kunnen zijn. (...) De
cultuur is geen tegenstander meer, ook de heidense cultuur niet. Het is de taak van
de Surinaamse christenheid zelf om de religieuze vormen te bepalen, niet die van de
zendeling of missionaris.’ (p. 485).
Het is verbazingwekkend te lezen hoe snel Voorhoeve bij allerlei culturele
activiteiten betrokken raakte. Hij deed vooral veel radiowerk: causerieën, hoorspelen,
een cursus Sranan en in zijn laatste jaar, samen met Hein Eersel, de culturele rubriek
‘Nanga opo doro’. Voorts had hij een groot aandeel in de twee afleveringen van
Tongoni (speciale nummers van het bestaande tijdschrijft Vox Guyanae) die in 1958
en 1959 verschenen. Ik denk dat Voorhoeve zich vooral in deze activiteiten tot op
grote hoogte Surinamer met de Surinamers heeft gevoeld en dit werk heeft ervaren
als de verwezenlijking van zijn ideaal: bijdrage aan de ontwikkeling van een eigen
Surinaamse identiteit.

Taalkundig en etnologisch onderzoek
Ook wetenschappelijk was hij zeer productief: hij rondde het Wosuna-project af
(resulterend in Sranan Syntax, 1962), deed zijn intrede in de internationale linguistiek
door deelname aan de conferentie over creooltalen te Jamaica, 1958 (het eerste
congres over dat thema) en hij deed de ontdekking dat het Saramakaans een toontaal
was. Hij speurde met veel moeite en tact de nagelaten geschriften van Johannes King
op, beschreef de aanwezige Surinamica-collectie in het Surinaams museum, werkte
met Donicie aan de Bibliographie du négro-anglais du Surinam (1963) en aan De
Saramakaanse woordenschat. Zijn toch al diepgaande etnologische belangstelling
werd geïntensiveerd door de komst in 1958 van de antropoloog H.C. van Renselaar,
met wie hij veelvuldig op veldwerk ging. Naar het einde van zijn tweede verblijf toe
raakte Voorhoeve steeds meer bij dit etnologisch onderzoek betrokken (in een brief
aan Hellinga, december 1960: ‘dit werk vraagt veel meer van je persoonlijkheid dan
bijvoorbeeld linguïstisch werk’, p. 435).
De brieven van Voorhoeve informeren ons ook over projecten die helaas niet tot
een resultaat hebben geleid, zoals een bloemlezing uit de publicaties van Koenders
(het was de bedoeling dat Henny de Ziel die zou verzorgen, maar diens toen al precaire
gezondheid heeft dat vermoedelijk in de weg gestaan) en bovenal een gezamenlijk
boek van Voorhoeve en Van Renselaar over de creoolse cultuur van Suriname,
bedoeld als opvolger van Surinam Folk-lore van Herskovits uit 1936. Wel heeft
Voorhoeve in 1975 met Ursy Lichtveld alsnog de bloemlezing uit de orale en
geschreven creoolse literatuur Creole Drum gepubliceerd. Maar uit wat Voorhoeve
over het geplande boek met Van Ronselaar schreef in brieven van de laatste maand
dat hij in Suriname verbleef (januari 1961), blijkt dat dat boek veel meer zou omvatten
en vooral aandacht zou besteden aan ‘de dubbelcultuur en het psychologisch
mechanisme waardoor de mensen zich in zo'n plurale cultuur handhaven’ (p. 447).
In tegenstelling tot Herskovits, die vooral continuïteit tussen de West-afrikaanse en
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de Afro-amerikaanse culturen zag, waren Voorhoeve en Van Renselaar veel meer
gericht op de dynamiek van deze culturen, de eigen ontwikkeling ervan in de nieuwe
situatie. Voor mij werpt dit een licht op Voorhoeves standpunt ten aanzien van de
substraatinvloed (invloed van Afrikaanse talen) in de Afro-amerikaanse creooltalen:
hij stond nogal sceptisch tegenover opvattingen als die van Alleyne, die vanaf de
jaren zestig heel sterk het Afrikaanse element in deze talen
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benadrukte - zoals Lichtveld dat in 1928-30 ook al gedaan had en ook daar stond
Voorhoeve sceptisch tegenover. Zoals ik het zie, stond in Voorhoeves visie op de
creoolse talen en culturen van Suriname het autonome karakter voorop: autonoom
niet in die zin dat er niet allerlei oude en nieuwe invloeden in terug te vinden zouden
zijn, maar wel in deze zin dat ze waren voortgekomen uit een specifieke ontwikkeling
en een eigen inhoud en vorm hadden gekregen. Wat mij als linguist misschien nog
het meest treft, is hoezeer voor Voorhoeve linguistiek geen vak naast de culturele
antropologie is, maar er een onderdeel van is. Voorhoeve heeft het ideaal dal hij als
student al had: volwaardig etno-linguist te worden, in zijn Surinaamse periode
helemaal waar gemaakt.

Slot
Ik ben lichtzinnig aan deze uitgebreide bespreking begonnen. Het is een te rijk boek
om er in een kort stuk recht aan te kunnen doen. Ook nu ik mijzelf beperkt heb tot
de vraag wat deze selectie geschriften ons leert over de persoonlijkheid van Jan
Voorhoeve, moet ik nog veel aspecten onbesproken laten. En dan heb ik het nog niet
eens gehad over het werk van de redacteur! Peter Meel heeft mooi werk gedaan. Het
is dankzij hem dat het zo'n schitterend boek is geworden. De uitvoerige inleiding
over leven en werk van Voorhoeve is voortreffelijk: informatief, helder en warm
geschreven. De aantekeningen bij de geschriften zijn precies goed: kort en zeer
terzake. Het register van persoonsnamen heeft me bij de talloze malen dat ik er
gebruik van maakte, geen enkele keer in de steek gelaten. De bibliografie is zeer
volledig. Ook de typografische verzorging van het boek is uitstekend. Ik heb grote
bewondering voor het vele werk dat Peter Meel heeft verricht om deze uitgave in
deze vorm mogelijk te maken. Ik ben hem er zeer dankbaar voor en ik ben zeer
dankbaar jegens mevrouw Voorhoeve-Van Schoten, die zo intensief aan deze uitgave
heeft meegewerkt.
Op zoek naar Surinaamse normen, een betere titel voor deze verzameling
geschriften van Voorhoeve is niet denkbaar; want dat is inderdaad de drijfveer achter
al Voorhoeves activiteiten. De innerlijke tegenstrijdigheid, de twijfels en de conflicten
liggen erin opgesloten, maar ook Jan Voorhoeves authentieke verlangen om wonden
van het kolonialisme te helpen genezen en een diep respect voor zijn medemensen
en de culturen waaraan zij deelhebben.
Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve
(1950-1961). Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel.
Utrecht: Vakgroep Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht, 1997. xiv + 626 p.
f 75,- [Bronnen voor de Studie van Suriname, deel 20]. Te bestellen bij de Universiteit
Utrecht, Vakgroep Culturele Antropologie, tel.: 030-2531894 of door overmaking
van f 75,- naar postgirorekening 4204401 van Stichting IBS, Postbus 163, 3980 CD
Bunnik, o.v.v. titel.
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Recensies
Cynthia Mc Leod, Tweemaal Mariënburg. Surinaamse historische roman.
Schoorl: Conserve, 1997. 274 p. Paperback f 39,95. Gebonden f. 54,95.
Het is al vaak geconstateerd: met het historische besef van de gemiddelde Surinamer
is het droevig gesteld. Belangstelling is er wel, maar populair-wetenschappelijke
historische studies weten het grote publiek slechts heel zelden te bereiken. Cynthia
Mc Leod is de enige die dat de laatste jaren wel lukt met haar historische romans.
Haar eerste boek, Hoe duur was de suiker, is inmiddels in zijn 13e druk. De literaire
kritiek op Mc Leod is over het algemeen niet mals, maar zelf blijkt ze daar geen grote
problemen mee te hebben. Zoals zij het verwoordde tijdens het schrijverscongres in
Paramaribo in de zomer van 1997: ‘het is voor een auteur van geromantiseerde
geschiedschrijving, die ik beoefen, niet van belang te weten of een recensent het wel
of geen literatuur vindt. Van belang is of de met zo grote moeite verzamelde
historische feiten goed overgebracht zijn en of voor de lezer de historische personages
zijn gaan leven’ (geciteerd in Vrij Nederland 2 augustus 1997). Op deze laatste
criteria zal ik Tweemaal Mariënburg beoordelen.
De nieuwe roman van Mc Leod speelt zich af op Mariënburg, verreweg de grootste
plantage en werkgever van de kolonie. Het overgrote deel van de arbeiders waren
contractanten uit Brits-Indië en Java. In 1902 kwamen zij in opstand tegen het
autoritaire gezag van de directeur, James Mavor. Mavor werd vermoord na een ruzie
over lonen en taken en in de daaropvolgende chaos en paniek doodden Surinaamse
militairen meer dan twintig contractarbeiders. Dit gegeven is de basis voor Tweemaal
Mariënburg. De hoofdpersoon is Jetje Bergen die als kind van de ‘lichtgekleurde’
boekhouder opgroeit op de plantage. Toevallig ziet zij de lijken van de vermoorde
contractanten liggen en dit beeld blijft haar verdere leven achtervolgen. Haar angst
is zo groot dat ze Mariënburg verlaat om in Paramaribo te gaan wonen. Eenmaal
volwassen keert zij tegen haar wil terug als echtgenote van de plantagedokter. De
rode draad in de roman is het idee dat na de gebeurtenissen van 1902 er een vloek
op de plantage rustte die in de jaren daarna zijn tol eiste in de vorm van ziektes en
ongelukken. Deze tol of vergelding (paiman) wordt in de roman de oorzaak genoemd
van de dodelijke ongelukken van twee van Mavors opvolgers, de directeuren Shedden
en Juta. De archiefstukken spreken natuurlijk niet over paiman of vloek, maar dat
veel mensen de ongelukken aan hogere machten toeschreven is begrijpelijk.
De roman geeft een aardig sfeerbeeld van Mariënburg alsmede van het leven van
de Creoolse, lichtgekleurde middenklasse in de eerste decennia van deze eeuw, waarin
ras en klasse een dominante rol speelden. Het leven van de Aziatische contractanten
komt minder goed uit de verf, terwijl de Creoolse plantage-arbeiders helemaal afwezig
zijn. Het is jammer dat Mc Leod bepaalde stereotypen over contractanten nieuw
leven inblaast. Het enige Brits-Indische paar dat enigszins wordt beschreven ‘waren
in hun eigen land paria's’ (p. 68) daarmee het idee van met name planters en koloniale
autoriteiten onderschrijvend dat de migranten in Suriname ‘het schuim der aarde’
vertegenwoordigden en tot de klasse der onaanraakbaren behoorden, terwijl onderzoek
heeft uitgewezen dat het aandeel paria's in Suriname en op Mariënburg in het bijzonder
veel kleiner was dan in India zelf.
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Enigszins verwarrend is de bewering in de inleiding dat ‘Tweemaal Mariënburg
afwijkt van wat gangbaar is [in historische romans] omdat er in dit geval meer
werkelijke feiten zijn
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dan er fictie is. ‘Juist daarom heb ik de vrijheid genomen de namen van niet-fictieve
personen niet te veranderen. De uitspraken die zij in het boek doen, zijn authentiek’
(p. 8). Ik zie niet waarom Tweemaal Mariënburg afwijkt van andere historische
romans, prozaverhalen waaraan historische feiten ten grondslag zijn gelegd. Het is
ook gebruikelijk om in dergelijke romans historische figuren onder hun eigen naam
te laten figureren. Tweemaal Mariënburg is niets meer en niets minder dan een
historische roman. Misleidend vind ik de opmerking dat de uitspraken van de
niet-fictieve personen authentiek zouden zijn. De roman bevat inderdaad uitspraken
die in de archiefstukken zijn terug te vinden, en de dialogen tussen historische
personages zijn vaak gebaseerd op gedocumenteerde opmerkingen, maar de dialogen
als zodanig zijn niet authentiek.
Zijn de ‘met zo grote moeite verzamelde historische feiten goed overgebracht’?
Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord; natuurlijk worden gebeurtenissen
af en toe wat minder ingewikkeld voorgesteld dan zij in werkelijkheid waren, maar
dat is onvermijdelijk. Op detailpunten wil Mc Leod nog wel eens een steekje laten
vallen: zo had Mavor ervaring als directeur opgedaan op de bekende plantage Rose
Hall in Brits Guiana, niet op Barbados, waar de Nederlandsche Handel-Maatschappij
- de eigenaar van Marinburg - hem ‘wegkocht’; hij werd dus niet ‘uit Schotland
gehaald’ (p. 22). Ook het idee dat ‘die koelies’ veel kinderen kregen klopt niet met
de historische werkelijkheid (p. 56). Onder contractanten was de fertiliteit laag, pas
na de contractperiode verbeterde dat. Het fictieve gegeven dat Jetje's broer Paul
sneuvelt in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog is ongelukkig gekozen gezien
de toenmalige neutraliteit van Nederland. Desalniettemin, de roman is historisch
verantwoord.
Het tweede criterium van Mc Leod is of de ‘historische personages zijn gaan
leven’. Helaas moet hier het antwoord negatief zijn. Jetje Bergen noch de andere
protagonisten kunnen ook maar enig moment boeien, het zijn eendimensionale figuren
zonder noemenswaardige karakterontwikkeling. Geen onbelangrijk gegeven in de
waardering voor een roman. Misschien wreekt zich hier toch dat literaire stijl en
inhoud uiteindelijk niet te scheiden zijn.
Rosemarijn Hoefte

Michiel van Kempen, Plantage Lankmoedigheid. Haarlem: In de Knipscheer,
1997. 252 p. f 34,50.
Aan het slot van zijn debuutroman Plantage lankmoedigheid voert Michiel van
Kempen de werkster Nelia Koekerom op als ik-figuur. Zij gooit bij Leonsberg een
manuscript van haar Nederlandse werkgever blaadje na blaadje in de rivier, terwijl
ze denkt: ‘Nou, aan dat laatste hoofdstuk mist ook niemand iets, toch? een moeder
is een kloek, dat klopt, maar daarna kan ik het niet meer volgen.’ Even later ziet ze
heel in de verte de brokstukken van een raket als gloeiende kolen uit de hemel vallen,
net zoals in het begin van het weggegooide manuscript gebeurde. Dit doet haar
denken: ‘Zou er dan toch iets van waarheid in die vellen papier hebben gezeten?’
Van Kempen confronteert zijn lezers op deze wijze nadrukkelijk met de vraag in
hoeverre zijn roman waarheidsgetrouw de Surinaamse maatschappij uit de jaren

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

tachtig reflecteert. Dat is niet verwonderlijk van hem. In zijn beschouwingen over
de Surinaamse literatuur stelde hij herhaaldelijk dat deze sterk betrokken is op de
maatschappelijke werkelijkheid, ja, zelfs dat deze betrokkenheid hét kenmerk van
de Surinaamse literatuur is.
Door de combinatie van de vertelsituatie met een Nederlandse verteller die door
een Surinaamse ik-figuur wordt verscheurd én de vraag van Nelia Koekerom naar
het waarheidsgehalte lijkt het alsof Van Kempen de lezer wil laten uitmatten of hij,
als Nederlandse roman-
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cier, een werk heeft gemaakt dat gerekend moet worden tot de Surinaamse literatuur.
Eerder immers had hij, speelse geest die hij is, de literaire wereld op het verkeerde
been gezet door onder het pseudoniem Winston Leeflang verhalen te schrijven
waarvan iedereen dacht dat ze door een Surinamer waren geschreven.
Bij een beantwoording van deze vraag is de Nederlandse verteller van belang.
Nelia Koekerom deelt over hem niet veel meer mee, dan dat hij in Suriname woont,
zijn vrouw werkt en hij schrijft. Maar ook al treedt hij in zijn manuscript niet als
ik-figuur op, hij is wel alwetend en geeft zich hier en daar bloot.
Zijn voornaamste ambitie blijkt Moeder Suriname te schetsen. Dit staat in een
merkwaardige passage, waarbij hij zijn hoofdfiguren uit één mond laat spreken: ‘En
zo zitten wij hier, spiegel van onze moeders en voorafschaduwing van onze kinderen,
met ons zessen rond de stamtafel [...]. Voor haar kinderen is een moeder eerste en
vooral de kloek. Maar voor ons zeven [?] hier bijeen ligt dat anders. Wij zijn wat
ons voortbracht, dat is de paradox [..] wij zijn en blijven de zeven gezichten van
Moeder Suriname, de ondeelbare eenheid die de witte vlek in het Amazonegebied
bewoont.’
De verteller rekent zich niet tot de zes of zeven gezichten van Moeder Suriname.
Hij vindt, zo blijkt uit zijn taalgebruik, dat hij er soms bijhoort en als hem dat beter
uitkomt neemt hij afstand. Zo merkt hij op: ‘Dat is geen wet van meten en persen,
zoals ze [cursivering van mij, J.d.R.] het hier zeggen.’ Maar als hij uitlegt hoe inventief
Surinamers kunnen zijn heet het: ‘we [cursivering van mij, J.d.R.] monteerden de
uitlaatpijp een metertje naar voren, van een nylonkous maakten we [cursivering van
mij, J.d.R.] een V-snaar en de auto reed weer.’
Zijn voorgaande instabiliteiten nog slordig, irritant wordt de verteller als hij in
zijn stijl afstand neemt tot Suriname. Dit gebeurt in een sleutelhoofdstuk van een
van de verhaaldraden als het leger een relletje van middelbare scholieren de kop
indrukt. De verteller ironiseert dit met archaïserende clichés, zoals: ‘zijn courant
opvouwende’, ‘praatte gestadig’, ‘een militair in civiele kledij’. ‘Van dien stonde
af’, of ‘een karos met roestplekken in de motorkap’. Het werkt contraproduktief,
want waarom maakt een verteller een sleutelpassage uit zijn roman belachelijk? Ik
zie geen andere verklaring dan dat hij zijn eigen verhaal het ene ogenblik wel en het
andere niet serieus neemt. Deze kunstgrepen van een speelse geest vertroebelen het
zicht op de wel ernstig gestelde vraag naar het waarheidsgehalte van de weergave
van de maatschappelijke werkelijkheid.
Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de belevenissen van de
zes of zeven hoofdfiguren. Drie van hen houden zich beroepsmatig bezig met de
historie van Suriname. Arno Spitzers is een Nederlandse docent met een groot
relativeringsvermogen en een griezelig absolutisme. Hij prikt de verouderde
nationalistische ideologieën met baanbrekend onderzoek door en gaat daarbij met
zijn boerenklompen op alle Surinaamse eksterogen staan. Ondanks koele
afstandelijkheid identificeert hij zich zozeer met het object van zijn studies dat hij
in een homoseksueel getint spel met drie jongens als slaaf wordt afgeslachr. Elementen
uit de verhaallijn van Arno Spitzers doen denken aan het leven van Ben Scholtens.
Deze indruk wordt versterkt door de opdracht die Michiel van Kempen aan zijn
roman meegaf: ‘In memoriam B.S./ moedig en onbegrepen.’
Een soort opgedrongen vriendin van Spitzers is het districtsmeisje Amalia
Bougez-pas, die zich hap-snap allerlei weetjes eigen maakt en tenslotte zwaar gestoord
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in een psychiatrische inrichting terecht komt. Zij is de stuurloze die droomt van de
grote wereld, maar als ze daar komt haar niet kan bevatten, zodat ze in een klein
kamertje eindigt.
De tweede man die zich met de historie bezig houdt, is de hindoestaan Dr.
Bernhard, werkzaam bij de Lands Archeologische Dienst. Hij is zelfbewust en
tegelijkertijd heeft hij een he-
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kel aan zichzelf, omdat hij impotent is. Hij droomt ervan president te worden en
daarvoor moet hij Schildpad, de heerser over het ‘rijk van grijzige speekseldraden’
van zijn troon stoten. Schildpad vertoont grote overeenkomsten met Lachman, evenals
de karikaturaal geportretteerde president op Venetiaan lijkt; maar dit terzijde. De
poging van Bernhard om Schildpad pootje te lichten verpest hij knullig en als hij
vervolgens het Creoolse meisje Indra Dunsee probeert te verkrachten, betekent dit
zijn einde.
De derde historicus is Drs. Zamuel Brabande. Hij was een gezaghebbende
nationalist die talloze artikelen publiceerde, maar niet beschikte over een
samenhangende visie. Als hij uiteindelijk komt tot het schrijven van een proefschrift
wordt dit door eenden opgegeten en is hij weer terug bij af. Brabande, die meende
dat Suriname door zijn onafhankelijkheid in de vaart der volkeren zou worden
opgestoten, moet aan zijn kostje komen met minderwaardige karweitjes.
Een andere figuur is de E.B.G.-predikant Markiet die is getrouwd met de Friezin
Froukje Harkema. Hun verhaallijn is interessant omdat er zonder enige ironie twee
verschillende houdingen tegenover het verleden in voorkomen. Dominee Markiet
abstraheert als hij stelt dat de vele verkrachtingen in de slaventijd een noodzakelijke
plaats hebben in de geschiedenis. Froukje, die zelf ooit verkracht was, heeft een
persoonlijk doorleefde visie op de geschiedenis. Ook dominee Markiet blijkt een
dubbelzinnigheid te hebben, want hij verricht Creoolse magische rituelen.
De laatste hoofdfiguur Indra Dunsee is samen met haar moeder Nelia Koekerom
het interessantst. Nelia voedt haar dochter op tot een zelfbewuste vrouw. Indra is
van buitengewone schoonheid, maar alle mannen lopen een blauwtje, totdat zij zich
met passie geeft aan een toevallige voorbijganger, die haar daarna in de steek laat.
Indra en haar moeder vullen hun dagen met overleven. Zij zijn de vitale krachten in
de roman en gaan daardoor niet ten onder.
Maken we de balans op van wat Van Kempen over de Surinaamse werkelijkheid
heeft te melden, dan springt eruit dat hij het traditionele beeld van de Surinaamse
vrouw als vitale moederkloek omhelst. Alle andere figuren kenmerken zich door een
tweeheid, die hen naar de ondergang voert. De hoofdfiguren stellen wel dat zij samen
de ondeelbare eenheid van Suriname zijn, maar de verteller laat zien dat deze eenheid
in de verbrokkeling ligt.
Het mag een magere oogst lijken, maar een literair werk is geen sociologische
analyse. De kracht van Plantage Lankmoedigheid ligt in de literaire presentatie van
Van Kempens opvattingen. In plaats van een roman te schrijven met één verhaallijn,
heeft Van Kempen er een gemaakt met verschillende, die elkaar amper raken. De
hoofdfiguren wijzen daar ook op: ‘slechts dit genoegen hebben wij mogen smaken:
wij zijn onze eigen weg gegaan. Wij hebben ons niet laten inpassen in het keurslijf
van een mooi relaas, die roman waarin alle touwtjes vroeg of laat bij elkaar zouden
komen’. En direct hierop volgt dan een passage waarin de zwakte van de roman tot
uiting komt, omdat de verteller onloochenbaar zijn hoofdfiguren overschreeuwt en
- alweer! - ‘wij’ en ‘zij’ verwart: ‘...niettemin zijn wij nu wie we zijn: een collectie
min of meer gelukkige individuen van wie het zeer twijfelachtig is of zij gezamenlijk
een samenleving uitmaken of daartoe ook maar in staat zouden zijn’.
Jos de Roo
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Celestine Raalte, Ma Awitya. Sranan gedichten met Nederlandse vertaling.
Utrecht: Celestine Raalte, 1997. 75 p. f 20,-. Te verkrijgen bij Boekhandel
Schippers in de Bijlmer of bij De rooie rat in Utrecht.
Celestine Raalte schreef in 1974 haar eerste gedicht Mama Sranan. Dit gedicht, vol
heimwee naar Suriname, verscheen in de bundel
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Tide tamara ...dichten voor het volk uitgegeven door Surinaams Volkskultureel
Assemblee in 1981. Sindsdien dicht ze en draagt ze voor in het Sranan.
De bundel Ma Awitya bestaat uit Sranan gedichten, voor een groter bereik zijn ze
van een Nederlandse vertaling voorzien. Schrijven in het Sranan is een van de
voorwaarden om gerekend te kunnen worden tot het gilde van Surinaamse literaire
kunstenaars. Behalve de gebruikte taal verwijst ook een groot deel van haar gedichten
naar Suriname en Surinaamse omstandigheden (Miss Alida, Abenaston, Kanermanya,
Maysa) die voor niet-Surinamers niet zonder meer te begrijpen zijn. Zie daar nog
een criterium om gerekend te worden tot het Surinaams literair kader. Tenslotte
maakt ze door haar levensloop en dat van haar voorouders deel uit van de Surinaamse
geschiedenis.
De titel van de bundel Ma Awitya is een verwijzing naar moedige voorouders, die
een hard, onzeker maar vrij bestaan verkozen boven een slavenbestaan gekenmerkt
door onderdrukking, willekeur en afhankelijkheid. Ma Awitya is de naam van de
moeder van Boni, een belangrijke guerrillastrijder aan het eind van de achttiende
eeuw (p. 26). Op de binnenpagina is als ondertitel meegegeven wi e tak'mofo. In de
Nederlandse vertaling van een van haar gedichten (Waktiman, p. 54, 55) waar deze
uitdrukking ook gebruikt wordt, is voor tak'mofo het Nederlandse woord ‘plengoffer’
gegeven. Ik heb zo mijn twijfels over deze betekenis van tak'mofo. Mijns inziens
heeft deze zinsnede als ondertitel meer de betekenis van verbaal vaardig zijn of in
gesprek zijn. Ma Awitya, wi e tak'mofo heeft voor mij de betekenis: Let op Ma Awitya,
zie hoe mondig een van je nakomelingen is. Zie hoe ze haar zegje kan doen.
De bundel omval dertig gedichten in het Sranan. Deze zijn gedrukt op de
rechterpagina met een vertaling in het Nederlands op de linkerpagina. Over de
Nederlandse vertalingen kan ik kort zijn. Ze zijn niet meer dan dat.
De helft van het aantal gedichten, dat zijn er vijftien, bestaat uit vier strofen. De
inhoud van acht gedichten is weergegeven in drie strofen. Het langste gedicht
(Grantangi Ingimama p. 21) is opgebouwd uit zeven strofen en het kortste (Dyendyen
p. 13) uit twee. De strofen zijn drie of vier regelig. In de gedichten wordt spaarzaam
omgegaan met leestekens. Soms een punt om het einde van een gedicht te markeren.
De meeste gedichten kunnen getypeerd worden als beschrijvend of verhalend van
aard. Celestine Raalte brengt door middel van titels onderscheid aan in het geheel.
De gedichten zijn naar onderwerp ondergebracht in vijf rubrieken, elk met een eigen
motto: Ferteri mi tori (Vertel mij verhalen; - ik - vertel mijn verhaal) over liefde en
verliefdheid; Uma na grontapu fesi (Vrouwen zijn het gezicht van de aarde, vrouwen
op aarde) over markante zwarte natuurlijke en bovennatuurlijke vrouwen; Mi e gro
ete (ik groei nog) over groei naar volwassenheid op lichamelijk en kunstzinnig gebied;
Prakseri-broki bevat gedachten, overpeinzingen; Olanga ete gaat over het
superioriteitsdenken en huichelen van de ‘witte’ mens en de kuddementaliteit van
mensen in het algemeen.
De eerste vijf gedichten zijn gevoelige liefdesgedichten. In de eerste zin: ‘Ferteri
mi tori’ van het eerste gedicht Lobifiri, vraagt de verliefde persoon eigenlijk aan de
geliefde: ‘zeg nog meer lieve woorden, vertel me hoe lief je me vindt, zodat mijn
hart opengaat als een bloem in de ochtendzon’:
‘meki mi ati
bradi ensrefi opo leki palulu
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fu fanga na fruku m'manten son.’
Enkele regels verder roept het verzoek ‘tiri mi firi’ door de assonantie (overeenkomst
van klinkers) het beeld op van een liefdevolle streling. In de derde regel van de eerste
strofe ‘fu fanga na fruku m'manten son’ maakt de dichteres fraai gebruik van zowel
alliteratie (medeklinkers aan het begin een beklemtoonde lettergreep komen overeen)
als assonantie. Het Sranan leent zich bijzonder goed voor deze, haast
onomatopoëtische, combinatie van rijm-
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soorten. Wat te denken van: ‘Srepi mi e srepi mi srefi’, de eerste zin van het gedicht
4 mei memre den dedewan (p. 57).
In de tweede serie gedichten met de vrouw als thema passeren naast bijzondere
zwarte vrouwen, zoals Sophie Redmond, Miss Alida en Etoundi Essamba, godinnen
van het wintipantheon, Ingimama en Maysa, de revue. Sisa bari daarentegen uit
dezelfde serie is een aanklacht tegen journalisten die zwarte vrouwenleed uitbuiten
ten eigen voordele. Niemand is echt geïnteresseerd. De televisie kijkers zijn in slaap
gesukkeld na een copieuze maaltijd. Merkwaardig is echter dat in deze serie een
gedicht voorkomt waarin zij de uitlopende Surinaamse man in bescherming neemt,
getuige de slotstrofe uit Konu Yayo (p. 29):
‘yu kan leni en solanga di yu wani sisa
ma no prefuru fu bari taki mi Konu Yayo
na yu kakafowru te yu trowe
karu a musu fu kon nyan.’
Celestine Raalte heeft te doen met zwarten die erkenning zoeken door per se een
‘witte’ partner te nemen. Dat kan toch niet goed gaan. Zie wat Elisabeth Samson (p.
67) is overkomen:
‘yu feti trow wan wetiman
wan grebiston srefi yu no kisi
Elisabeth Samson... toku mi
no wani dansi na tapu yu grebi’
Het ritme van de meeste gedichten is swingend, niettegenstaande de blues in sommige.
Neem bijvoorbeeld uit de derde serie die zich schaart onder het motto Mi e gro ete
van het gedicht Kanermanya de zin: ‘na libi lolo mi go a lolo mi kon’. Je kan erop
dansen.
Voor de metaforen die ze gebruikt, haalt ze inspiratie uit de natuur en uit het
dagelijks leven (in Suriname). Een zeer aardse metafoor wordt gebruikt in de tweede
strofe van het allerlaatste gedicht Skapu (p. 75):
‘mi no wani de wan skapu-wey-uma
fu skapu di abi leki kompas na gogo smeri
fu na wan di e waka a fesi’
De meest treffende metafoor, volgens mij, is te vinden in de eerste zin van het gedicht
Konu Yayo: ‘Konu Yayo fu mi e lon werderwagi’ (Werderwagi betekent wilde bus).
De gedichten zijn in leesbaar Sranan geschreven en de inhoud is goed te begrijpen.
Slechts één gedicht Mandela uit de serie Olanga ete begrijp ik niet. En ik heb echt
mijn best gedaan. Ook had ik moeite met me voor te stellen dat Miss Alida, roepnaam
van Ma Awitya, een borst werd afgezet, het bos in vluchtte en daar in het oerwoud
nog een zoon (Boni) baarde (p. 26). Een borst afsnijden is echt wel iets anders dan
een meeëter uitdrukken. Wal ik ook jammer vind, is de eigenaardige spelling voor
sommige klanken. De letter k in ke en munkenki bijvoorbeeld wordt als ty
uitgesproken, of niet soms? Waarom dan met zo geschreven?
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Sylvia M. Gooswit.

Gert Oostindie, Het Paradijs overzee. De ‘Nederlandse’ Caraben en
Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 1997. 385 p. f 39,50.
Dit boek handelt over de problemen en dilemma's van de voormalige Nederlandse
koloniën in het Caraïbisch gebied (Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba) en
hun relatie tot Nederland. Een breed scala van onderwerpen vanaf de vroege
kolonisatie en de slavernij tot de hedendaagse Caraïbische vraagstukken over
natievorming en identiteitsontwikkeling passeren de revue. Het boek bestaat uit vier
delen, die elk een bepaald thema bestrijkt. Het eerste deel gaat over de vroegste
kolonisatie en slavernij. Het tweede deel handelt over de dekolonisatie en het proces
van natievorming. In het derde deel komt de exodus, de migratie naar de metropolen
aan de orde. In het vierde hoofdstuk behandelt de auteur de Caraïbische dilemma's
en de problematiek van de Caraïbische identiteit en de relatie tussen de gekoloniseerde
en de kolonisator. Wie de publicaties van Oostindie kent, zal in dit boek niet veel
nieuws aan ziens-
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wijzen en benaderingen tegenkomen. In de verantwoording (p. 378) geeft hij aan dat
grote delen van dit boek reeds elders zijn gepubliceerd. Het boek geeft een goed
beeld van de vele en boeiende thema's en vraagstukken waarmee de auteur zich heeft
bezig gehouden. Het is een prikkelend boek, waar men niet achteloos aan voorbij
kan gaan. De schrijver verstaat de kunst om goede vragen te stellen,
vanzelfsprekendheden te problematiseren en verrassende verbindingen te leggen.
Zijn boek stemt tot nadenken, stimuleert tot het doen van historisch onderzoek, maar
dwingt ook tot het stellen van de vraag naar de plaats en de rol van de
geschiedschrijving in het licht van de huidige ontwikkelingen, in het bijzonder in
die van de ex-kolonies. Wie meer belangstelling heeft voor oplossingen van geschetste
dilemma's komt bij het lezen van dit boek niet aan zijn trekken.
De analyse- en redeneerstijl van Oostindie, met name in het vierde deel van dit
boek, past in de hedendaagse teneur om de ontwikkelingen in de Nederlandse Caraïben
kritisch te benaderen. Er gaat daar van alles verkeerd. Regeringen deugen niet (in
Suriname een roversbende volgens Weisglas), de economische ontwikkelingen
stagneren, de processen van natievorming en identiteitsontwikkeling komen maar
niet goed op gang, de verstrengelingen met de metropolen nemen toe, de exodus naar
de metropolen is niet te stoppen, de geringe interne cohesie in die multi-etnische
landen, slecht functionerende democratieën, corruptie en nepotisme, kortom: alles
slechts kommer en kwel. En als lezer ontkom je bijna niet aan de impliciete conclusie
van de schrijver: dat hebben ze voor een deel aan zichzelf te wijten, maar ze proberen
anderen i.c. de ex-kolonisator de schuld te geven voor eigen feilen door ook nog op
een gemakkelijke manier naar de historie te verwijzen.
Geschiedschrijving is geen neutrale en volledig objectieve activiteit, maar zoals
Oostindie zegt, een poging om het verleden te verbeelden in de context van
hedendaagse vraagstukken. Over de hedendaagse vraagstukken, waar het laatste deel
van dit boek over gaat, merkt de auteur op (p. 306): ‘Waar zo veel verdeeldheid en
onvrede over het heden, en zoveel onzekerheid over de toekomst heerst, lijkt het
verleden nog de meeste ruimte te bieden om het eigene te verankeren’ en ‘Een
geschiedenis van uitbuiting, mishandeling en heroïsch verzet biedt geruststellende
mogelijkheden de eigen identiteit te formuleren zonder al te indringende vragen te
stellen over het heden’. Deze uitspraken suggereren op zijn minst een vlucht van de
‘Nederlandse Caraben’ in het verleden en het zich verzwelgen in de Nederlandse
uitbuiting en mishandelingen, om de eigen hedendaagse problemen niet te willen
zien.
Maar het is toch bekend dat elk land zijn geschiedenis schrijft en herschrijft en
(her)interpreteert in het licht van zijn nationale aspiraties? Waarom zouden de
Caraïbische samenlevingen dat niet mogen en kunnen doen? Het eigene kan toch
alleen in het verleden, voor mijn part het recente verleden, worden verankerd? De
Caraïbische geschiedenis wordt door de Caraïbische historici thans inderdaad
genterpreteerd in het licht van de worsteling naar eigen identiteit en natievorming.
Vele landen, misschien wel alle, hebben perioden gekend of zitten midden in een
periode waar vraagstukken over identiteit en natievorming aan de orde zijn. In het
Caraïbische gebied, met zijn koloniaal verleden en zijn sterke bindingen met de
metropolen zijn deze vraagstukken actueel. De auteur gaat verder over de hedendaagse
problemen: ‘Een van de problemen waarvoor de nationalisten zich geplaatst zagen,
was hoe om te gaan met de eigen verdeeldheid. Tot op heden dekt men die liever toe
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dan dat zij wordt belicht.’ Deze bewering wordt bijvoorbeeld niet gestaafd en ook
niet geplaatst in een referentiekader waardoor gemakkelijk de conclusie kan worden
getrokken dat het hier gaat om het al dan niet bewust manipuleren met historische
gegevens en wordt de suggestie gewekt dat er
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mensen zijn die iets laakbaar doen, de historische feiten verdoezelen en toedekken.
Wie zijn trouwens die ‘men’? Enigszins verbaasd en met een hem niet passende
naïviteit merkt Oostindie op ‘maar toch, zo gemakkelijk als vandaag de Nederlandse
maatschappij en haar verleden - al dan niet in verband met de koloniale geschiedenis
- kan worden ondervraagd en ook heftig kan worden bekritiseerd, zo gevoelig ligt
dat nog met het historisch zelfbeeld in Suriname en op de Antillen.’ (p. 307). Is deze
gevoeligheid niet te verklaren uit de verschillende posities en de daaruit voortkomende
gevolgen die de gebeurtenissen hebben gehad voor de samenleving? Is slavernij voor
Nederland hooguit een smet uit het verleden waaraan enkelen zich zouden hebben
schuldig gemaakt, de slavernij en de kolonisatie hebben de Caraïbische samenleving
diepgaand benvloed en getraumatiseerd.
De auteur stelt terecht dat het mede rot de taak van de geschiedschrijving behoort
om mythen, door middel van historisch onderzoek te ontmaskeren. Op p. 306 noemt
hij een aantal mythen: het Nederlandse aandeel in de slavenhandel wordt opgeblazen
en te hoog gesteld (het Nederlandse aandeel in de transatlantische slavenhandel
bedroeg vijf procent, dus een half miljoen slaven, p. 12), het aantal slaven dat naar
Suriname is getransporteerd is te hoog geschat (vroegere schatting liepen van 300.000
tot 350.000, terwijl recent onderzoek van Postma en van Stipriaan op 215.000
uitkwam, p. 92), de Amsterdamse grachtengordel zou zijn gebouwd dankzij de
uitbuiting van de West-Indische slaven ‘Waarom is de mythe zo populair dat de
Surinaamse slavernij de hardste variant in de Nieuwe Wereld was’ vraagt hij retorisch.
Waarom doen Curaçaose historici verwoede pogingen het beeld van een ‘milde’
slavernij op hun eiland te weerleggen? Deze vragen kunnen met evenveel recht aan
de auteur zelf en de door hem genoemde historici gesteld worden. Waarom doen
Nederlandse historici ‘verwoede pogingen’ om aan te tonen dat het aantal
geïmporteerde slaven niet zo hoog was? Waarom willen ze laten zien dat de slavernij
ook ‘menselijk en zo slecht nog niet was’? Waarom is er zoveel belangstelling voor
etnische tegenstellingen en niet voor samenbindende factoren? Als de Curaçaose
historici een belang of doel hebben bij hun ‘verwoede poging’, hetgeen de auteur
niet expliciet stelt, wat is dan het belang van de Nederlandse historici? Met het stellen
van deze vraag raken we de kern van het te voeren debat over de plaats en de rol van
de geschiedschrijving van de Nederlandse Caraïben in het licht van de vraagstukken
van identiteiten natievorming. Maar er zijn natuurlijk nog meer mythen: Zo geloven
nog vele Surinamers dat de slavernij is afgeschaft dankzij het persoonlijk optreden
van koning Willem III, gedreven door liefde en barmhartigheid voor zijn onderdanen,
ondanks verzet van zijn adviseurs, machtige belangengroepen en regering (Gi koning
Willem bigi nem). De aanhankelijkheid van de Afro-Surinamers aan het koningshuis
is waarschijnlijk mede op deze mythe gebaseerd. De historicus Von der Dunk (1996:
67) beweert dat elke natie zijn mythen kent, die zelf onmisbaar zijn voor het nationaal
bewustzijn. Het lijkt me daarom interessanter om in het licht van de hedendaagse
vraagstukken in de Nederlandse Caraïben over zelfbeeld, identiteit en natievorming
dit soort mythen te ontmaskeren, in plaats van de mythen over de financiering van
de Amsterdamse grachtengordel of het aantal geïmporteerde slaven. Het geeft geen
pas om de schrijver te verwijten dat hij niet alle mythen opnoemt en ontmaskert,
maar zijn keuzen worden wel bepaald door ideologische voorkeuren, die niet
waardevrij en neutraal zijn. De schrijver voelt dan ook aan dat hij voor een dilemma
staat dat hij als volgt verwoordt: ‘Het lijkt vaak aantrekkelijk voorrang te geven aan
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empathie boven distantie.’ Waar is het evenwicht tussen empathie en distantie vraagt
de auteur zich terecht af.’ Naar mijn mening zal een geschiedschrijving met een
teveel aan empathie en gebrek aan distantie leiden tot mythologiseren van de
geschiedenis, echter zal
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een tekort aan empathie en een overdaad aan distantie leiden tot een geschiedschrijving
welke onvoldoende rekening houdt met de functies van de geschiedschrijving in het
proces van de reconstructie van het verleden. In dit boek kiest Oostindie naar mijn
mening meer voor distantie en heeft hij de juiste balans tussen empathie en distantie
nog niet gevonden. Dat neemt niet weg de grote waardering voor het presenteren
van zijn historische analyses en opvattingen over gevoelige kwesties. Hij stelt kritische
vragen, geeft veel interessante doorkijkjes en daagt uit om onderzoek te doen naar
en standpunten in te nemen over de complexe relaties tussen Nederland en de
Nederlandse Caraïben. Geschiedschrijving is, zoals reeds gesteld, geen neutrale en
volledig objectieve activiteit. Mensen en groepen vinden hun identiteit niet in een
kant en klare vorm in de feiten, maar vormen hun identiteit in een reconstructie van
het verleden vanuit hun visie op het heden en met het oog op de toekomst (Lorentz
1994: 306). De keuzen van de thema's, de verwoording van de historische gegevens
geven met het oog op de identiteitsontwikkeling kleur en inhoud aan ‘feiten’. Gelukkig
is geschiedenis een eeuwigdurende dialoog over het verleden in het licht van het
heden. Deze dialoog, ook over de gevoelige relatie tussen Nederland en de
ex-koloniën, moet voortgang vinden.’
Edwin Marshall
H.W. von der Dunk. ‘Mythe en ontmythologisering in de geschiedenis’. In: Elke tijd
is overgangstijd. Opstellen over onze omgang met de geschiedenis. Amsterdam.
Prometeus. 1996. C. Lorenz. De constructie van het verleden. Een inleiding in de
theorie van de geschiedenis. Amsterdam/Meppel, 1994.

Steven Vink, Suriname door het oog van Julius Muller. Fotografie
1882-1902. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen en Paramaribo:
Stichting Surinaams Museum, 1997. 96 p. f 29,Een jong Indiaans bruidspaar, traditioneel gekleed in lendendoeken, staat voor een
geschilderd decor in de tuin van Muller. Op het decor is een romantisch, nogal
Hollands ogend tafereel te zien; een mistig landschap met bomen, een bospaadje en
een beekje. Het decor is echter niet beeldvullend, zodat een deel van Mullers huis
en tuin te zien zijn. De stam van een echte boom staat precies in het verlengde van
de geschilderde boom, alsof hij buiten het decor verder groeit (foto 29). Was dit een
grap van Muller of een mislukte compositie? Het veelvuldige gebruik van decors bij
portretfoto's, in meer of mindere mate beeldvullend doen het laatste vermoeden (foto's
30, 31, 40). Julius Muller was, zoals Vink in de inleiding schrijft een amateurfotograaf,
die met zijn hobby een beeldbeschrijving wilde geven van Suriname zoals hij het
zag (p. 32). Niet de techniek of de artistieke kwaliteit, maar de beeldbeschrijving
van Suriname in de laatste decennia van de negentiende eeuw geeft de fotocollectie
dan ook zijn waarde. Wie echter verwacht een objectief tijdsbeeld te zien van
Suriname komt bedrogen uit. Muller was een gedreven man met een missie Nederlandse ondernemers te interesseren voor investeringen in Suriname. Die missie
komt tot uitdrukking in zijn foto's.
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Wie was Julius Muller? Julius Muller werd in 1846 geboren in Suriname. Hoewel
zijn vader als een bekwaam geneesheer bekend stond, bleef het gezin na diens dood
onbemiddeld achter. Een studie in Nederland, zoals zijn broers hadden gedaan, was
voor Julius Muller dan ook niet weggelegd. In Suriname maakte hij echter snel
carrière en werd hij een man van aanzien. Hij was werkzaam als machinist en
waarnemend ijker, maar werd vooral gewaardeerd om
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zijn kennis over Suriname. Eind jaren 1870, rond zijn 32ste jaar, werd zijn advies
gevraagd over zaken zoals de kleine landbouw, de ontluikende goudindustrie - waarin
hij zelf belangen had - en de oprichting van een strafgevangenis. Hij was een goede
bekende van gouverneur Van Sypesteyn.
Een ruzie over goudconcessies leidde tot een breuk tussen Mulleren Van Sypesteyn.
Muller vertrok voor twee jaar naar Nederland, waar hij zich inzette om investeerders
voor Suriname te interesseren. Grondstoffen en plantage-produkten konden volgens
hem Suriname tot een rijke kolonie maken. Eenmaal terug in Suriname, werd hij
directeur van de West-Indische Exploitatie Maatschappij, die de plantage-economie
nieuw leven wilde inblazen. Na enkele jaren werd de firma opgedoekt, maar Muller
bleef zich inzetten voor de plantage-economie en werd opnieuw actief in de
goud-exploitatie. Ondanks steeds terugkerende ruzies met gouverneurs in Suriname
bracht hij het tot lid van de Koloniale Staten en maakte hij deel uit van vele
commissies. Hij was redacteur van de West-Indiër en publiceerde in Onze West.
Vink acht het waarschijnlijk dat Muller leerde fotografen gedurende zijn verblijf
in Nederland tussen 1880 en 1882, aangezien zijn oudste gedateerde foto in 1883 vlak na zijn terugkeer in Suriname - is gemaakt. Dat betekent overigens niet dat
fotograferen een onbekend verschijnsel was in Suriname, want al in 1846 deden de
eerste rondreizende daguerrotypisten het land aan. Nieuwe technieken vonden ingang
in Suriname, maar de moeizame verbinding met de buitenwereld verhinderde de
vlotte aanvoer van materialen. Pas in 1884 voer de Koninklijke West-Indische
maildienst met regelmaat tussen Nederland en Suriname. Vanaf die tijd nam volgens
Vink het aantal beroepsfotografen en het aantal fotohobbyisten in Suriname sterk
toe.
In 1895 schonk Muller driehonderd foto's aan het Koloniaal Museum in Haarlem
met de opdracht de collectie op verschillende plaatsen in Nederland ten toon te stellen.
Daarmee wilde hij Suriname in het nieuws brengen, in de hoop hiermee investeerders
voor Suriname te interesseren en nieuwe kolonisten te werven. Muller had er dan
ook geen belang bij om de moeilijkheden te laten zien, waarmee Suriname rond de
eeuwwisseling kampte. Er zijn geen plantages gefotografeerd die na de afschaffing
van de slavernij in 1863 of na de opheffing van het staatstoezicht in 1873 waren
verlaten en verwaarloosd, geen Creoolse landbouwers die soms met moeite konden
overleven op hun kleine stukjes grond en geen Creoolse stedelingen die in armoede
leefden, creolen, die toch het merendeel van de Surinaamse bevolking uitmaakten,
zijn überhaupt weinig te zien op Mullers foto's. Enkele fraai uitgedoste kotomisis
nagelaten, die de Surinaamse folklore verbeeldden, evenals de geportretteerde
bosnegers, indianen en de toen pas gearriveerde Aziatische contractarbeiders (foto's
22-30, 54, 55). De laatsten lieten natuurlijk ook het arbeidersaanbod zien. Wel geven
de afbeeldingen van de goudexploitatie een beeld van de zware werk- en
levensomstandigheden van creoolse gouddelvers. Het doel van deze foto's was echter
de veelbelovende activiteiten in het binnenland van Suriname in beeld te brengen,
waarbij de delvers slechts als figuranten optraden (foto's 12-21).
Verder laten de foto's fraaie beelden van Paramaribo zien (foto's 1-11, 50-56), van
functionerende plantages en hun omgeving (foto's 32-39) en niet te vergeten van
Hollandse kolonisten (foto's 41-49). Zo fotografeerde Muller vier uit de klei getrokken
Hollandse boeren. Ofschoon al bijna een halve eeuw in Suriname, lijken zij met hun
zwarte pakken en hooggesloten witte overhemden het vaderland nooit echt verlaten
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te hebben (foto 43). Anderen poseren vol trots met hun uitgebreide families voor
hun soms statige huizen (foto's 41, 42 en 44-49). Zij waren succesvol en moesten
Nederlandse boeren doen dromen van een geslaagde toekomst in de tropen.
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In Suriname door het oog van Julius Muller zijn 56 foto's geselecteerd uit de
omvangrijke collectie van Muller. Het is niet duidelijk waarop de selectie is gebaseerd,
maar alle thema's van Mullers fotocollectie zijn vertegenwoordigd: De stad, de
buitendistricten, de goudexploitatie en de verschillende bevolkingsgroepen in
Suriname. In een ongeveer dertig pagina's tellende inleiding geeft Vink een
uiteenzetting van het leven en werk van Julius Muller, alsmede een beknopt overzicht
van de Surinaamse geschiedenis.
Afgezien van de Mullers selectieve weergave, geven de foto's een beeld van een
boeiende periode uit de geschiedenis van Suriname. De foto's laten goed zien hoe er
enkele decennia na de afschaffing van de slavernij werd geworsteld met de vraag
hoe aan de kolonie een nieuwe economische betekenis kon worden gegeven. De
afwezigheid van vrijgemaakte slaven op Mullers foto's geeft er al blijk van dat er
voor hen geen rol van betekenis was weggelegd in die nieuwe economie.
Ellen Klinkers

Irene Rolfes, Suriname, a Bibliography 1989-1995. Leiden: KITLV Press,
1997. 439 p. f 60,Suriname, a bibliography is een kloek werk, dat 3321 titels telt. De indeling is als
volgt: Preface; List of Surinamese Periodicals; List of General Periodicals; List of
Abbreviations; List of Pseudonyms; de bibliografie zelf (p. 1-383); Geographical
Index (p. 385-388); Name Index (p. 389-416); Subject Index (p. 417-439).
Een goed ontsloten bibliografisch bestand dus. De term bibliografie zou overigens
wel enigszins verwarrend kunnen werken. In de eerste plaats, omdat het boek de
voortzetting is van drie voorgangers: G.A. Nagelkerke, Literatuur-overzicht van
Suriname. 2 dln, 1971, 1972 (I. Literatuur-overzicht van de 17e eeuw tot 1940; II.
Suriname-bibliografie 1940-1970); G.A. Nagelkerke, Suriname, a bibliography
1940-1980; en Jo Derkx & Irene Rolfes, Suriname, a bibliography 1980-1989. Dit
zou de indruk kunnen wekken dat het een soort in delen verschijnende ‘nationale
bibliografie’ zou zijn. Dat is, zoals de samensteller in haar voorwoord ook zegt, niet
het geval. Verder zou de titel de indruk kunnen wekken dat het om een
wetenschappelijk opgezette bibliografie zou gaan, met uitvoerige beschrijvingen,
gegevens over eerdere of parallelle drukken, oorspronkelijke titels van vertalingen,
enzovoorts. Ook dat is niet het geval, de titelbeschrijving is juist uitermate summier.
Zelfs een aanduiding van formaat en eventuele illustraties worden niet gegeven. In
de woorden van de samensteller: ‘The description does not follow the rules of ISBD;
only information relevant to the user is included’. Wat is het dan wel? Een catalogus
of aanwinstenlijst dan? Ook niet helemaal: er worden bijvoorbeeld geen
plaatsingssignaturen vermeld, en ook recente acquisities van oudere werken, van
vóór 1989, zijn er niet in opgenomen. Het is meer een up to date zoeklijst voor
literatuur over Suriname, gepubliceerd in de periode 1989-1995, en aanwezig in de
bibliotheek van het KITLV. Als zodanig is het zeker een werk van bibliografische
waarde; de omvangrijke collecties en het ruim aanschafbeleid van het KITLV staan
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borg voor een behoorlijke dekking. Als zoeklijst voldoet het dan ook uitstekend: de
lijsten en indices geven verschillende ingangen op het eigenlijke titelbestand.
Het KITLV treedt hier trouwens in een traditie. De literatuuropgaven van Sticusa
bijvoorbeeld heten vanaf de 6e uitgave Bibliografie van Suriname (Bibliografie van
Suriname. [6e uitg.] Amsterdam: Sticusa, 1972). De functie van de twee
tijdschriftenlijsten is niet geheel duidelijk, nadere informatie over de lijsten is in het
voorwoord niet gegeven. Bij de titels in de List of Surinamese Periodicals staan
jaartallen vermeld; zo te zien de jaartallen van de jaargangen waaruit artikelen zijn
opgenomen, of is het een soort catalogus van het bezit aan Suri-
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naamse periodieken over die periode? De tijdschrifttitels zijn niet in het titelbestand
van de bibliografie zelf opgenomen, en de jaartallen hebben uitsluitend betrekking
op de periode die de bibliografie bestrijkt. Sommige titels zijn gemarkeerd met een
asterisk, die verwijst naar een mededeling achteraan de lijst: Not included in
bibliography. De List of general periodicals moet het geheel zonder jaartallen doen.
De lijst van pseudoniemen is onontbeerlijk. In de bibliografie zelf worden ze niet
opgelost, of zelfs maar van een aanduiding als [pseud.] voorzien. Jammer genoeg
zijn hier enkele onvolkomenheden: Jabón [=Jan Bongers] komt er niet in voor (zie
nr. 1265), en Dobru wordt opgelost als Robin Ravales in plaats van Robin Raveles.
In het namenregister zijn niet alleen de namen van auteurs, medewerkers, vertalers,
editors enzovoorts opgenomen, maar ook die van personen als onderwerp, dus die
moet men niet in de subject index opzoeken. Ook komen namen van auteurs wier
namen al in de bibliografie zelf voorkomen, niet voor in het namenregister; men
moet dus altijd twee keer kijken! De ervaring met het personenregister van de
Suriname-Catalogus van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam heeft geleerd dat
dit vaak niet gebeurd, en dat de gebruiker dan ten onrechte concludeert dat de gezochte
persoonsnaam niet in de catalogus voorkomt. De namen van personen in het
namenregister zijn niet altijd in de titelbeschrijving terug te vinden (bijvoorbeeld
Dobru in de nummers. 1430, 1432, 1487).
Het bibliografie-gedeelte bevat titels van gepubliceerde literatuur en ook van niet
of niet officieel gepubliceerde (grijze) literatuur zoals verslagen, rapporten, en de
meestal ongepubliceerde dissertaties/doctoraalscripties uit Angelsaksische landen
(Ph.D., M.A.). Verder bevat het tijdschriftartikelen (géén titels van de tijdschriften
zelf) en overdrukken, niet alleen overigens uit de periodieken die in de
tijdschriftenlijsten vermeld zijn. Ook zijn, naast de boektitel, hoofdstukken van
monografieën beschreven, ook als ze alle van dezelfde auteur zijn, wat natuurlijk
een, vooral systematisch, diepgaande ontsluiting betekent. Kaarten zijn niet
opgenomen, evenmin als handschriften. De titels in de bibliografie zijn op alfabet
gerangschikt en opgenomen onder de eerste auteur of editor, of onder corporatieve
auteur (de uitgevende instantie: een ministerie bijvoorbeeld of een actiegroep, niet
de ‘commerciële’ uitgever dus); zijn die niet voorhanden, dan wordt het eerste woord
uit de titel, met overslaan van de eventueel lidwoorden, als hoofdwoord genomen.
Titels met hetzelfde hoofdwoord worden alfabetisch op de rest van de (onder)titel
gerangschikt, evenals natuurlijk de verschillende titels van dezelfde (corporatieve)
auteur. Een enkele keer is een auteur van een titel niet als zodanig (h)erkend, en is
die titel niet op de schrijversnaam opgenomen, maar op de corporatieve auteur: de
brieven van Paulus bijvoorbeeld moet men niet bij Paulus zoeken, maar bij Instituut
voor Taalwetenschap. Dit is trouwens in andere bibliografieën ook wel eens het
geval, al dan niet bedoeld. Ook in het namenregister komt de apostel niet voor.
Samenvattend: Er zijn dus wel degelijk punten van kritiek, maar die kunnen mede
afhangen van zowel de opzet van de samensteller als de verwachtingen van de
gebruiker die deze bibliografie ter hand neemt.
En dat laatste raad ik iedereen die in Suriname geïnteresseerd is van harte aan.
Met deze bibliografie is een nuttig en bruikbaar bibliografisch instrument beschikbaar
gekomen.
Kees van Doorne
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Aart Schalkwijk & Ad de Bruijne, Van Mon Plaisir tot Ephraïmszegen;
welstand, etniciteit en woonpatronen in Paramaribo. Universiteit van
Amsterdam: Instituut voor Sociale Geografie, 1997. 138 p. f 19,50.
Een keur van enquêteurs trok in 1992 door Groot-Paramaribo. In elk van de 79
woonbuurten (‘Van Mon Plaisir tot Ephraïmszegen’) interviewden zij tussen de
vijftig en honderd huishoudens, afhankelijk van de geschatte grootte van de buurt.
Zij verzamelden gegevens over huishoudensgrootte en -samenstelling, etniciteit,
inkomen, opleiding, arbeid, huisvesting et cetera. Kortom over al die zaken die in
bevolkingsstatistieken een plaats krijgen. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten
met de algemene volkstelling van 1980 en stelden uit beide bronnen een
sociaal-geografische studie van Paramaribo samen.
Waarom heet deze nuttige studie over Groot-Paramaribo Van Mon Plaisir tot
Ephraïmszegen, en niet bijvoorbeeld ‘Van Wilhelmina's Burg tot Winti Wai’, om
maar eens twee willekeurige andere wijken te nemen? Degene die dat kan
beantwoorden zonder de onderhavige studie te hebben gelezen, heeft een goed inzicht
in de sociale structuur van Groot-Paramaribo. Bladzijde 115 geeft - ik hoop dat ik
het goed heb - de oplossing. Op de ‘sociaal-economische rangorde’ van de
woonbuurten in Paramaribo staat Mon Plaisir op de eerste plaats; deze buurt is dus
op basis van de sociaal-economische positie van de bewoners en de kwaliteit van de
woningen de beste plek van Paramaribo om te wonen, gesteld dat je waarde hecht
aan deze indicatoren. Ephraïmszegen staat zo'n beetje aan het andere eind van het
continuüm rijk-arm.
Het is overigens ook anderszins een leuke tabel die op bladzijde 115. De rangorde
in buurten is die uit 1992. In vergelijking met 1980 zijn er nogal wat stijgers en
dalers. Mon Plaisir bijvoorbeeld stond in 1980 nog op de zevende plaats. Toen woonde
in Bennie's Park de chicque. Sterke stijgers zijn ook Uitvlugt (van 18 naar 10), Salik
(van 65 naar 22), Dhoekiweg-West (van 46 naar 24), en Leidingen (van 72 naar 36).
Dalen gaat blijkbaar niet zo snel als stijgen. De belangrijkste dalers in woonbuurten
over de periode 1980-1992 waren: Bennie's Park (van 1 naar 6), Van Brussel (van
3 naar 7), Bams (van 10 naar 17), Beekhuizen (van 17 naar 39), Combé (van 28 naar
50) en Binnenstad (van 31 naar 52).
Centraal thema van de studie is de bevolking van Paramaribo in al haar aspecten.
Het overzichtelijk ingedeelde rapport bevat daarover heel wat interessante en nuttige
sociaal-geografische en demografische informatie. De meeste lezers zullen snel door
de inleiding heen-bladeren om uit te komen bij de tabellen en grafieken. Uw recensent
is iemand die zelfs geestdriftig wordt bij het doorbladeren van het Statistisch Jaarboek
van het Centraal Bureau voor Statistiek, dus hij heeft met groot enthousiasme van
de inhoud kennis genomen.
Wat valt zoal te registreren over Paramaribo en haar bewoners? Hoe meer de lezer
natuurlijk al weet, hoe minder interessant het wordt, maar ik zal eens pogen de grote
lijn te schetsen. In 1992 telde Groot-Paramaribo 260.000 inwoners, hetgeen 64%
van Suriname's bevolking was. In vergelijking met andere steden in
ontwikkelingslanden heeft de stad een geringe bevolkingsdichtheid. Hoogbouw komt
nauwelijks voor. Een stedelijke bevolking met veel ruimte, losstaande huizen met
erf. De stad ziet er wat verwaarloosd uit. Er is veel verkrotting en weinig geld voor
verf.
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Het merendeel van de bevolking is duidelijk armer dan zo'n twintig jaar geleden.
Hoe meet je zoiets? Een indicator bijvoorbeeld is het salaris van ambtenaren. In
Surinaamse guldens verdienden schoolhoofden in 1996 honderd keer zoveel als in
1981, maar omdat de Surinaamse munt in deze periode vierhonderd keer minder
waard is geworden, is hun koopkracht nog maar een kwart van toen: hun salaris
daalde van NF 860 naar NF 218, met als rampzalig dieptepunt midden 1994 toen zij
maande-
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lijks nog maar NF 56 naar huis brachten. Ik ken vele ambtenaren die in die tijd maar
niet meer naar hun werk gingen. Aan de andere kant, wie in Paramaribo rondrijdt,
staat versteld van tal van nieuwe buurten, villa's en auto's. Een gedeelte van de
bevolking is duidelijk (veel) rijker geworden. De kloof tussen rijk en arm is in het
onafhankelijke Suriname aanzienlijk vergroot.
De etnische samenstelling van Paramaribo is de afgelopen jaren nauwelijks
gewijzigd. Bijna de helft van de bevolking is creools, waartoe ook bosnegers en
gemengden gerekend worden. Het aantal bosnegers in de stad is de afgelopen jaren
nadrukkelijk toegenomen, het aandeel van de stadscreolen moet dus gedaald zijn.
Iets meer dun dertig procent is Hindostaan en vijftien procent is Javaans. De creolen
zijn oververtegenwoordigd in de Oude stad en in Zuid, de Hindostanen wonen vooral
in het westen en noordwesten (Leidingen, Weg naar Zee, Boma Polder). De Javanen
zijn iets oververtegenwoordigd in het noorden en noordwesten (Maikoe, Blauwgrond,
Clevia) en in Lelydorp, terwijl een duidelijke concentratie van Bosnegers in Zuid
woont.
Het gemiddelde huishouden telde in 1992 4,6 personen. Dat is een daling ten
opzichte van 1966, toen was dat 5,4. Het cijfer is overigens laag voor een
ontwikkelingsland. De bevolking van Paramaribo is relatief jong, al zijn de
geboortecijfers de laatste jaren gedaald (van 185,1 per 1000 in 1970 tot 82,6 per 1000
in 1991). De helft van de huishoudens bestaat uit kerngezinnen (twee ouders met
kinderen). Het aantal éénouder gezinnen is maar tien procent. Eén op de vijf gezinnen
is uitgebreid, hier wonen meestal drie generaties bij elkaar. Sinds 1980 zijn er
nauwelijks veranderingen in deze verdeling opgetreden.
Hoe verdient men de kost in Paramaribo? Met hosselen? De auteurs van het rapport
merken daarover op dat de versnelde achteruitgang van de Surinaamse economie
duidelijke effecten heeft gehad op wat arm én rijk doen om een inkomen te verdienen.
Tussen 1980 en 1992 is de rol van de overheid als werk verschaffer niet veranderd,
maar we hebben al gezien dat de overheid aanzienlijk slechter is gaan betalen. Het
aantal werknemers bij particulieren is schrikbarend gedaald (van 35 naar 21 procent).
Daarentegen is het aantal zelfstandigen verdubbeld (van 10 naar 21 procent). Eén
op de vijf hoofden van huishoudens moet zijn inkomen op deze manier verdienen,
voor velen betekent dit een inkomen uit de informele markt. Ook is zo'n 20%
werkloos, maar in een land zonder werkloosheidsuitkering zullen deze mensen toch
ook wel op de informele sector zijn aangewezen.
Een leerzame ‘Surinaamse Verkenning’. Er staat natuurlijk veel meer
wetenswaardig in dan ik in deze recensie kan vermelden.
Wim Hoogbergen

Usha N. Marhé, red., Op blote voeten door het huis: Een studie naar
laagbouw in hoge dichtheid en woonwensen van migranten in de
Bijlmermeer. Amsterdam: Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, 1997.
143 p. Te bestellen bij Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, tel.:
020-6918822.
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De vliegtuigramp met het El Al vrachtvliegtuig in oktober 1992 legde op pijnlijke
wijze het gebrek aan kennis over de Bijlmermeer en haar bevolking bloot. Het leek
alsof de verzameling hoogbouwflats op slechts een tiental kilometer van de
Amsterdamse grachtengordel een terra incognita betrof. Hoofdcommissaris Nordholt
sprak in de media over honderden anonieme slachtoffers waaronder vele illegale
Ghanezen, dezelfde Ghanezen die hij eerder dat jaar als de koeriers van een gigantisch
drugsnetwerk had bestempeld. De Bijlmer was het duistere achterland dat als de bron
van alle hoofdstedelijke problemen werd beticht. Er werd niet gerept over de
multi-etnische gemeenschap die er was gegroeid, en de rijke religieuze tradities die
er wortel hadden geschoten.
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Niet dat de Bijlmer zonder problemen was. De werkloosheid was hoog, de bewoners
voelden er zich niet veilig, junks hielden zich op in de donkere parkeergarages en
de eindeloze binnenstraten van de enorme flatgebouwen, er was een groot verloop
van bewoners en de huur-appartementen hadden te kampen met velerlei
bouwtechnische mankementen. De Bijlmerramp en misschien ook wel schuldgevoel
over de jarenlange verwaarlozing van deze zo zwaar getroffen wijk versnelden de
uitvoering van een plan van aanpak dat al in de maak was ten tijde van Nordholts
onthutsende uitspraken. Het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer werd ingesteld
door de Stedelijke Woningdienst Amsterdam om een ambitieus renovatie-plan op
poten te zetten. Het boekje Op blote voeten door het huis is een tussentijds rapport
van het Projectbureau.
Het uitgangspunt van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer is om het
aantrekkelijke multiculturele karakter van de Bijlmer te behouden en de onveiligheid
en leegstand aan te pakken. De Bijlmermeer moet leefbaarder gemaakt worden door
wijken met een eigen architectonische en sociale identiteit te creëren, door hoogbouw
af te wisselen met laagbouw, door woningbezit te bevorderen en zoveel mogelijk te
voldoen aan de woonwensen van de voornamelijk allochtone bewoners. Het plan
behelst het slopen van een aantal parkeergarages en een kwart van de 12.000 woningen
van de hoogbouwflats in de zogenaamde F-buurt (bij winkelcentrum Amsterdamse
Poort) en de K-buurt (bij winkelcentrum Kraaiennest). De overgebleven 9.000 flats
worden gerenoveerd, terwijl er in de nabijheid ten minste 3.000 nieuwe en gevarieerde
laagbouwwoningen moeten worden gebouwd zonder het vele groen van het gebied
aan te tasten.
In 1996 wordt er opdracht gegeven voor vier ontwerpstudies. De opdrachten
worden verstrekt aan vier allochtone architecten, die respectievelijk in India,
Indonesië, Suriname en op Curaçao zijn opgegroeid. De gemeentelijke opdrachtgever
hoopt dat zij zich het best kunnen inleven in de woonwensen van de lokale bevolking.
Eind-1996 en begin-1997 houden deze architecten drie bijeenkomsten met de
voornaamste doelgroepen: Surinamers, Ghanezen en Antillianen. De Ghaiiezen
vormen met 11% de grootste etnische groep in de F-buurt, terwijl de Surinamers en
Antillianen de omvangrijkste groepen in de K-buurt zijn. Het fraai geïllustreerde
rapport Op blote voeten door het huis omvat de autobiografische schetsen van de
architecten, een reeks korte beschrijvingen van de woonwensen van een aantal
deelnemers aan de bewonerspanels, de voorgestelde projecten van de architecten en
een evaluatie van deze plannen door de gemeentelijke opdrachtgever.
Uit het onderzoek blijkt dat alle bewoners veiligheid, toezicht op de kinderen, een
ruime eetkeuken, parkeren bij de woning, en multiculturele contacten belangrijk
vinden. Toch zijn er ook opmerkelijke verschillen omdat de meeste mensen, inclusief
de architecten, een woning ontwerpen die veel lijkt op het huis waarin ze zelf zijn
opgegroeid. Zo vertelt de Surinaamse architect hoe hij opgroeide in de multiculturele
gemeenschap van de volkswijk Combé in Paramaribo, terwijl de Antilliaanse architect
met nostalgie spreekt over het huis van zijn oma in Willemstad. Beiden bevestigen
het belang dat Surinamers en Antillianen hechten aan een woning die naar buiten naar de veranda en de tuin - in plaats van naar binnen - naar de kachel en de keuken
- is gericht. Beide bevolkingsgroepen voelen zich ook niet prettig bij de strakke
onderverdeling van de Nederlandse woningen in streng afgesloten ruimtes die het
sociale leven in huis onnodig beperken. De redactrice van het rapport, Usha Marhé,
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verwoordt dit gevoel misschien nog wel het best met haar wens om nog ooit in een
huis met een houten vloer te wonen: ‘Mijn schoenen uittrekken. Dat is het eerste wat
ik doe als ik thuiskom... Het leven is hier heel anders dan in Suriname, waar de
fysieke ruimte anders wordt
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beleefd en waar de sociale ruimte en de omgangsvormen ook anders zijn... Die houten
vloer... Die wordt in mijn volgende huis werkelijkheid, om dat heerlijke fysieke
gevoel via mijn voeten naar boven te laten kruipen, waardoor ik me geestelijk steeds
meer kan verzoenen met de kleine, besloten ruimtes, die in Nederland huizen zijn.’
Terwijl de meeste Surinamers en Antillianen erg op hun privacy gesteld zijn, willen
veel Ghanezen graag in een compound wonen. De compound op het platteland van
Ghana is een gesloten wooneenheid waarin verschillende huishoudens van
aanverwanten wonen. Het hart van de wooneenheid bestaat uit een binnenplaats
waarin de kinderen veilig kunnen spelen onder het toezicht van de eigen en naaste
familieleden, De compound lijkt nog het meest op het Nederlandse hofje. Toch zijn
er ook Ghanese bewoners die het gebrek aan privacy in de compound te benauwend
vinden. Zij wijzen erop dat Ghana vele bouwtypen kent en dat niet iedereen in een
compound woont.
De ontwerpstudies die na consultatie met de bewonerspanels worden voorgesield
zijn interessant. Ze variëren van een verzameling cirkelvormige compound-achtige
bebouwingen met een gemeenschappelijk binnenplein en stretch-woningen die
gemakkelijk aangepast kunnen worden aan veranderende woonwensen tot
bebouwingen met een duidelijke hiërarchische scheiding tussen privé en openbaar.
Het rapport laat op duidelijke wijze de verbetering in het beslissingsproces ten aanzien
van stedenbouwkundige wensen in onze multiculturele samenleving zien. De gebruiker
is met meer de passieve huurder van de jaren zestig toen stedenbouwkundigen op
een paternalistische manier de woonomgeving van de toekomstige bewoners
bepaalden. De architecten zijn zich bewust van de heterogeniteit van allochtone
bevolking in de Bijlmermeer alsmede van variaties binnen een bepaalde etnische
groep.
Toch hebben de ontwerpstudies ook verschillende tekortkomingen. Met
uitzondering van één architect die tracht ‘flexibele, beweegbare’ ruimten te ontwerpen,
gaan de overige architecten te veel uit van de huidige behoeften van de allochtone
bewoners. Hoe zullen deze woningen en openbare ruimten beleefd worden door
toekomstige generaties die een veel minder strakke band met het geboortehuis van
hun ouders en grootouders hebben? Moeten deze woningen dan weer afgebroken
worden omdat het leefklimaat niet adequaat is? Net zoals het originele
Bijlmermeerontwerp, ligt er in deze voorstudies een te grote nadruk op functie en
structuur en is er nauwelijks aandacht voor proces en gedrag. Hoe verhoudt de
woonomgeving zich tot de multiculturele contacten tussen de wijkbewoners? Hoe
passen de sociale ruimten die zo belangrijk zijn voor de diverse etnische groeperingen
in het totale plan? Waarom reppen de studies niet over de verscheidenheid aan
culturele expressies in de openbare ruimte die zo typerend zijn voor de Bijlmermeer?
Desalniettemin geeft het rapport een interessante tijdopname van een ambitieus
vernieuwingsproces in wording. De lezer krijgt een gevoel voor het samenspel van
cultuur, natuurlijke omgeving en menselijke basisbehoeften, zoals veiligheid en
geborgenheid. Op blote voeten door het huis laat ook het belang van
stedenbouwkundige inspraak zien en vooral dat verschillende mensen binnen dezelfde
cultuur andere woonwensen kunnen hebben.
Inmiddels is al met de ontruiming van één flat in de F-buurt en de sloop van een
ander complex in de F-buurt begonnen. Geen van de voorstudies werd als volwaardig
beschouwd, maar het werk van de architecten werd van een dermate hoge kwaliteit
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geacht dat zij waarschijnlijk allen weer uitgenodigd zullen worden om uitgewerkte
plannen in te dienen. Het gehele project moet rond het jaar 2003 klaar zijn.
Ton Robben
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Ray Abrahams, Seksuele relaties en beschermgedrag onder
Surinaams-Hindostaanse mannen. Delft: Eburon, 1997, 157 p. f 35,-.
Met zijn verkennende studie naar seksualiteit onder Hindostaanse mannen afkomstig
uit Suriname heeft Abrahams een moedige poging ondernomen een gevoelig
onderwerp in kaart te brengen. Het onderzoek is verricht met het oog op een betere
voorlichting over AIDS-preventie aan Hindostanen. Hiertoe zijn interviews met
informanten gehouden en participerende observaties verricht, uiteraard niet van het
seksueel gedrag op zich, maar van sociale interacties van de onderzoekspopulatie.
Het grootste deel van het onderzoeksmateriaal is echter afkomstig van interviews
met 26 heteroseksuele Hindostaanse mannen - waarvan de helft getrouwd - en zeven
vrouwen. De geselecteerde mannen moesten in het half jaar voorafgaande aan het
interview twee of meer seksuele partners hebben gehad. In dit opzicht is het onderzoek
moeilijk representatief te noemen. De gegevens afkomstig van de vrouwen dienen
louter ter verificatie van of aanvulling op hetgeen de mannelijke respondenten naar
voren brachten. Seksualiteit van vrouwen is geen apart onderwerp van studie geweest,
waardoor de rol die vrouwen (kunnen) spelen in AIDS-preventie, bijvoorbeeld door
condoomgebruik af te dwingen, onduidelijk blijft. Dit is betreurenswaardig, te meer
daar het onderzoek louter betrekking heeft op heteroseksualiteit waarvoor nu eenmaal
partners van verschillend geslacht nodig zijn. Overigens is het ontbreken van
homoseksuelen en jongeren onder de twintig jaar in de onderzoeksgroep een groot
gemis.
De vier onderzoeksvragen die Abrahams hanteert, staan alle in het teken van
AIDS-preventie. Ze gaan over de mate waarin riskant sociaal-seksueel gedrag onder
Hindostaanse mannen voorkomt, welke sociaal-culturele en demografische kenmerken
HIV-transmissie bevorderen of tegengaan, in hoeverre de mannen zich bewust zijn
van de risico's en welke maatregelen ze tegen eventuele besmetting nemen. Deze
vragen worden ook inderdaad beantwoord, zij het pas in de laatste hoofdstukken. De
hoofdstukken twee tot en met vier zijn hoofdzakelijk gewijd aan religie en traditie,
reproductie, huwelijk, maagdelijkheid, partnerkeuze en (huwelijks)trouw.
In deze hoofdstukken legt Abrahams sterk de nadruk op de hindoetraditie van
pawitra en kunvar (vrouwelijke, respectievelijk mannelijk reinheid of maagdelijkheid),
purdah (vrijheidsbeperking van de vrouw) en ijjat (morele en ethische gedragscode).
Door deze nadruk lijkt de studie eerder betrekking te hebben op de rol die purdah,
pawitra en ijjat spelen in de seksuele opvattingen en praktijk van Hindostaanse
mannen, dan op riskant seksueel gedrag. Abrahams kent daarbij wel een erg zwaar
gewicht toe aan tradities. Hij stelt bijvoorbeeld dat de geringe animo van Hindostaanse
mannen voor prostitutieseks te maken heeft met de illusie van exclusiviteit die terug
te voeren zou zijn op purdah (p. 72). Abrahams schetst een nogal statisch beeld van
de seksuele cultuur, terwijl die al in Suriname, met zijn uiteenlopende seksuele
praktijken, aan verandering onderhevig was en in Nederland verder is aangepast.
Voor deze ontwikkelingen heeft hij onvoldoende oog.
Los van het feit dat de hoofdstukken twee tot en met vier slechts ten dele op de
onderzoeksvragen betrekking hebben, (eigenlijk hoofdzakelijk op vraag twee naar
de sociaal-culturele en demografische kenmerken die HIV-transmissie bevorderen
of tegengaan), leveren ze niettemin enkele opvallende gegevens op. De geïnterviewde
mannen hebben hun eerste seksuele ervaringen meestal met oudere, meer ervaren
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vrouwen gehad; vaak betrof het een familielid. In Nederland worden bij losse seksuele
relaties Hindostaanse vrouwen meestal op Hindostaanse feesten en huwelijken
benaderd. Voor korte seksavontuurtjes zijn vooral Hollandse vrouwen in trek, die
met name in discotheken worden gevonden. Slechts een klein aantal mannen bezoekt
in Suriname en Neder-
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land prostituees.
Bij een vaste, duurzame relatie blijken purdah en pawitra volgens Abrahams wel
degelijk een rol te spelen. De achttien mannen met een vaste relatie plegen echter
zelf ontrouw. Er is hier sprake van een dubbele moraal: bij de keuze van een
(huwelijks)partner speelt de maagdelijkheid en (huwelijks)trouw van de vrouw een
grote rol, terwijl tegelijkertijd vrouwen die hun maagdelijkheid niet bewaren en niet
seksueel trouw zijn in trek zijn bij losse seksuele relaties. De mannen wassen daarbij
zelf hun handen in onschuld door de verantwoordelijkheid voor losse seksuele relaties
bij de vrouwen te leggen.
De hoofdstukken vijf en zes zijn gewijd aan de toegepaste seksuele technieken en
de risico's. De meest populaire techniek is de vaginale seks, direct gevolgd door
vingeren en aftrekken. Men heeft een afkeer van cunnilingus, terwijl tegen fellatio
minder bezwaar is. Extreem impopulair zijn oraal-anale, genitaal-anale en
SM-technicken. Deze voor- en afkeuren houden volgens de auteur nauw verband
met het reinheidsprincipe.
Bij seks met hun vaste partner gebruiken mannen geen condoom, omdat hun
vrouwen contraceptiva gebruiken. Bijna alle mannen zien ook bij losse seksuele
relaties meestal af van condooms, omdat men die niet prettig vindt, ervan uitgaat dat
hun losse partners niet besmet zijn, er een taboe beslaat op het bespreken van seks,
of omdat louter het aansnijden van condoomgebruik kan leiden tot bedenkingen bij
de partner. Alleen bij prostitutiebezoek worden altijd condooms gebruikt.
Objectief gezien vrijen op twee na alle geïnterviewde mannen onveilig, terwijl zij
zelf denken geen risico te lopen. Zij menen de kans op besmetting te kunnen
voorkomen door vrouwen te selecteren op uiterlijke signalen van reinheid, door
vrouwen te benaderen die men reeds kent of door alleen met die vrouwen in zee te
gaan die niet al te gewillig zijn. Dit soort mechanismen noemt Abrahams cultuureigen
strategieën.
Het laatste deel van hoofdstuk zes is gewijd aan de kennis van de respondenten
over AIDS. De risico's zijn over het algemeen wel bekend, maar geen van de
respondenten meent zelf concreet gevaar te lopen op besmetting. Er is dan ook weinig
behoefte aan informatie over AIDS. Slechts een paar mannen zijn bereid in de
toekomst veiliger te gaan vrijen. Deze zorgwekkende uitkomsten vragen natuurlijk
om aanbevelingen, die dan ook in het laatste hoofdstuk worden gedaan. Abrahams
benadrukt hierbij de diversiteit binnen de doelgroep Hindostanen, het gebruik van
middelen waarmee de doelgroepen daadwerkelijk worden bereikt (zoals video's en
films) en de inzet van terzake geschikte voorlichters. Eén belangrijke vraag blijft
echter onbeantwoord: hoe bereik je mensen die zelf aangeven nauwelijks
belangstelling te hebben voor meer informatie?
De meerwaarde van de studie is vooral gelegen in de ontsluiting van een
onontgonnen terrein. Het is knap dat Abrahams voor dit gevoelige onderwerp toch
nog 33 respondenten heeft weten te vinden. Zij hebben openhartig met de onderzoeker
over seksualiteit gesproken, getuige de vele citaten die in het boek zijn verwerkt.
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen was een heel boek echter niet
nodig geweest, maar had een rapport van circa dertig pagina's wellicht volstaan. De
schrijver had dan misschien ook meer tijd gehad om de vele spelfouten te verbeteren.
Lucie Bloemberg
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Berichten
Colloquium 1998
Het eerstvolgende colloquium van Oso zal gehouden worden op zaterdag 14 november
1998 in het Soeterijn theater, Linaeusstraat 2, 1090 HA Amsterdam (Tropenmuseum).
Het thema van deze lezingendag met discussie zal zijn: de politieke machtsvorming
en machtsdeling in Suriname.

‘Een laatste groet’. Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel Nederland,
7 maart t/m 31 december 1998.
Vanaf 7 maart 1998 is in het Museum voor Volkenkunde te Rotterdam (Willemskade
25), de expositie Een Laatste Groet, Uitvaart- en rouwrituelen in multicultureel
Nederland te zien. De tentoonstelling omvat een selectie van ruim honderd zwart-wit
foto's uit het gelijknamige boek, gemaakt door de bekende Nederlandse fotografe
Marrie Bot. De foto's geven een indringend beeld van de overeenkomsten en
verschillen in de manier waarop mensen uit een aantal bevolkingsgroepen in
Nederland met de dood omgaan. Ze ontsluiten een wereld die nog niemand in zijn
volledigheid kent en ontkrachten veel gangbare clichés over de rituelen rond uitvaart
en rouw. Het is de eerste samenhangende presentatie over dit onderwerp in Nederland.
Marrie Bot woonde vanaf 1990 ruim honderd uitvaarten bij en legde de rituelen
vast bij rooms-katholieke, protestantse, joodse en niet-kerkelijke Nederlanders. Ze
brengt daarbij zowel de traditionele aspecten als de recent ontstane gebruiken in
beeld. Daarnaast fotografeerde ze de rituelen rond de dodenbezorging van de in
Nederland wonende Surinaamse creolen, Pakistaanse, Iraanse en Surinaams-Javaanse
moslims, Surinaamse Hindoestanen, Kaapverdianen en Chinezen. De fotografe was,
met toestemming van de nabestaanden, betrokken bij de familiegebeurtenissen vanaf
het moment dat de overledene werd gewassen en opgebaard tot de laatste doden- en
rouwrituelen, soms enkele jaren na de dood. De verscheidenheid aan gefotografeerde
riten en gebruiken bij de gevolgde groepen is groot.

Gemengde Commissie voor Surinaamse Archieven.
Van de zijde van de Gemengde Commissie willen wij de lezers op de hoogte houden
van relevante ontwikkelingen op het terrein van de archiefzorg in Suriname. Enerzijds
is er vanwege de politieke situatie vertraging ontstaan in de uitvoering van de in het
verleden gemaakte plannen, anderzijds bevindt een tweetal projecten zich momenteel
in een belangrijke fase.
Het Project Microverfilming is nu in een operationele fase geraakt. De verbouwing
van een ruimte binnen het landsarchief tot microverfilmingsatelier is afgerond, de
benodigde apparatuur is verscheept en geïnstalleerd en twee medewerkers zijn in
Nederland en in Suriname door de firma Microformat geïnstrueerd. Sindsdien is men
daadwerkelijk begonnen met de zo belangrijke schaduwverfilming van de
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belangrijkste en meest bedreigde archiefbestanden in Suriname, te beginnen met de
registers van het Centraal Bureau Burgerzaken (registers burgerlijke stand).
Hoewel vanaf begin 1998 operationeel, is op 24 april 1998 het project nog eens
door de minister van Binnenlandse Zaken en zijn landsarchivaris H.A. Telgt en de
Nederlandse algemeen rijksarchivaris dr. M.A. van Boven feestelijk in werking
gesteld.
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De voorbereiding van de nieuwbouw van het Landsarchief (het geschenk van minister
Pronk in 1996) heeft een aanvang genomen. De eerste fase was de opstelling van
een algemeen programma van eisen waaraan dit gebouw, zon moeten voldoen.
Commissieleden P.J. Margry en H. Leeuwenberg zijn daartoe in oktober 1997 naar
Suriname gereisd en hebben er gesproken met de Nederlandse ambassade
(projectuitvoerder), de minister van Binnenlandse Zaken en de voor de totstandkoming
van het Landsarchief ingestelde Bouwcommissie. Dit heeft geresulteerd in een eerste
Programma van Eisen (PvE) waarin de gewenste omvang van de dienst en het gebouw
zijn beschreven en waarin de (archivistische) normen zijn geformuleerd waaraan een
en ander dient te voldoen. Na verwerking van het commentaar an de Bouwcommissie
op dit concept, kan dit PvE in de loop van 1998 definitief worden gemaakt. Op basis
van dit PvE zal de ambassade een internationale architectuurprijsvraag uitschrijven.
Na de keuze van het winnende ontwerp, zal een uitgewerkt bouwkundig PvE moeten
worden opgesteld, waarna in theorie een aanvang met de bouw zou kunnen worden
gemaakt. Echter, voordat er daadwerkelijk een gebouw staat, kunnen er nog enige
jaren overheen gaan. De situatie is momenteel zo dat vanwege de gespannen politieke
verhoudingen tussen Suriname en Nederland, alleen lopende projecten mogen worden
afgehandeld. Dit betekent dat na de vaststelling van het algemene PvE de voortgang
in de nieuwbouw mogelijk stil zal komen te liggen en er voorlopig geen prijsvraag
kan worden uitgeschreven.
P.J. Margry

Gewoon Haags. Migranten uit Indonesië en China, Suriname en de
Antillen, 22 april t/m 30 auguatus 1998.
Vanaf 22 april is in het Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7 te Den Haag,
de tentoonstelling ‘Gewoon Haags, Migranten uit Indonesië en China, Suriname en
de Antillen’ te zien. De expositie toont de tastbare sporen van nieuwkomers en hun
nakomelingen van de laatste driekwart eeuw. De hiervoor gebruikte informatie, het
beeldmateriaal en de voorwerpen komen niet alleen uit de archieven, maar vooral
van de betrokkenen zelf. Zij vertelden openhartig over het leven in hun nieuwe stad,
lieten hun foto-albums zien en leenden privé-bezittingen uit. Uit hun verhalen blijkt
dat de eerstkomenden de sfeer en cultuur van het land van herkomst probeerden te
herscheppen voor hun landgenoten die volgden. Met hun vaardigheden en
vakmanschap leverden zij een gezamenlijke bijdrage aan het Haagse stadsleven.
Als regeringscentrum, diplomaten- en handelsstad maakte Den Haag al vroeg
kennis met verlofgangers, werklui en studenten uit het toenmalige Indië, met
Chinezen, Indonesiërs en met Indische mensen. Na de dekolonisatie kwamen er
opnieuw groepen migranten naar Den Haag, nu uit Suriname en de Antillen. Zij
namen deel aan het Haagse leven en creëerden nieuwe stadsbeelden: toko's en oosterse
restaurants, moslimbegrafenissen op Eik en Duinen, Indoroekbands op het Gevers
Deynootplein, Surinaamse mannen met gekooide zangvogels op het Malieveld, Pasar
Malam Besar en Chinees nieuwjaar met veel vuurwerk en een leeuwendans. Achter
al deze activiteiten gaan tal van uiteenlopende persoonlijke verhalen schuil. Zo vertelt
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een Haagse middenstander hoe zijn comestibleszaak onder invloed vim een groeiende
Indische clientèle veranderde in een winkel met oosterse producten en van lieverlee
Toko Persoon werd genoemd. Een van de drie Indische zusjes uit de Hawaiianband,
de Honolulu Queens, herinnert zich hun optreden in de Houtrusthallen waarmee ze
de eerste prijs van een muziekconcours in de wacht sleepten. Een pandita, de eerste
hindoestaanse priesters in Den Haag, blijkt betrokken te zijn geweest bij de vroegste
vertoningen van Indiase films in speciaal daarvoor gehuurde zalen. En de organisator
van het Tropisch Carnaval memoreert dat dit
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feest de eerste keer, in 1988, al meteen meer publiek trok dan de koningin op
Prinsjesdag.
Op de tentoonstelling ‘Gewoon Haags’ zijn vierentwintig portretten van nu
al-lang-geen-nieuwkomers-meer te zien. Bij deze levensgeschiedenissen hoort ook
eens scala aan voorwerpen: een verwarmde etensdrager van het eerste Chinese
restaurant in Den Haag, Het Verre Oosten, het 40 jaar oude uithangbord ‘Rumah
Makan Indonesia’ van restaurant Soeboer, een zelfgemaakte negen-snarige
Indo-rock-gitaar, een Shanghai-dress die in de jaren zestig veel werd gedragen door
meisjes van de Indische jongerengroep de Plu, een Picoletkooitje van de
zangvogelvereniging Beef tree en een rituele winti-drum.
Al deze voorwerpen, foto's, videofrag-menten en verhalen zijn geordend in thema's
als eetcultuur, muziek, sport en culturele organisaties. Op al deze gebieden hebben
migranten een onmiskenbaar stempel gedrukt op het Haagse stadsleven. Hun
levensverhalen hebben zich vermengd, met elkaar en met de geschiedenis van Den
Haag. Veel van het door hen meegebrachte is inmiddels dan ook ‘Gewoon Haags’.

‘Onvoltooid Sranan-woordenboek’ van Pater Donicie
Onder het lemma ‘Donicie’ in de ‘Encyclopedie van Suriname’ staat onder andere
het volgende: ‘Hij werkte lange tijd aan een Surinaams woordenboek, dat
onuitgegeven bleef.’ Jacques Arends zou graag willen weten of het lexicografisch
materiaal dat pater Donicie hiervoor verzameld heeft, bewaard is, en zo ja, waar.
Lezers van Oso die hier iets meer over kunnen vertellen, wordt verzocht contact op
te nemen met: Jacques Arends, Leerstoelgroep Socio-linguistiek & Creolistiek,
Afdeling Taal- en Letterkunde, Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 210, 1012
VT Amsterdam, tel.: 020-525.3862 of 071-521.6530, fax: 020- 525.3021, email:
j.arends@hum.uva.nl.

Redemptoristenarchieven
De Nederlandse provincie van de congregatie van de redemptoristen (gesticht door
Alfonsus de Liguori in 1732) kwam op verzoek van ‘Rome’ in 1866 in de missie
van Suriname werken. Per 1 december 1997 is daar formeel een einde aan gekomen
omdat er bij gebrek aan leden, geen Nederlandse redemptoristen meer naar Suriname
gezonden kunnen worden.
In oktober 1997 is het archief van de redemptoristen van Paramaribo (verslagen,
rapporten, persoonsgegevens, memoralbilia etc.) naar Nijmegen overgebracht. Daar
draagt het Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland (Katholieke Universiteit
van Nijmegen, KAN, Erasmuspiein 36, 024-361.2412) er zorg voor.
Het materiaal zal eerst, na de vele tropenjaren, een bewerking ondergaan en dan
geïnventariseerd worden, alvorens voor raadpleging gereed te zijn.
In het archief van de redemptoristen (Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem,
043-450.3055) is ook materiaal over de redemptoristen in Suriname. Er bestaat een
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inventaris van: Buysen, C. & A. v. Huygevoort & C. Stuart, ‘Inventaris van het
Bestuursarchief van de Congregatie van de Redemptoristen (C. SS. R.) betreffende
de Vice-Provincie Suriname (1824) 1865-1969 (1989).’ Deze inventarisatie is een
uitgave van de Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland, Nijmegen
1993.

Seminar ‘Historische database van Suriname’: 125 jaar Hindostaanse
immigratie in Suriname', 13 juni 1998, Algemeen Rijksarchief te Den
Haag
Historische database-project
Het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de
Universiteit van Suriname en Amrit Consultancy in Den Haag hebben in
samenwerking met de Vereniging
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Nauyuga in Suriname een uniek project opgezet om de persoonlijke gegevens van
Hindostaanse contractanten in Suriname in een database op te slaan. Deze gegevens
liggen in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag opgeslagen in de zogeheten
Immigratieregisters en Immigratie Klappers.
Tussen juni 1997 en april 1998 zijn uitgebreide gegevens ingevoerd van ruim
26.000 contractanten (tweederde van het totaal aantal).
De gegevens die ingevoerd zijn: achternaam, voornamen, contractnummer, plaats
van herkomst (streek, dorp, politiepost), aankomst, contractperiode (inclusief
verlenging), familie-relaties (familie van welke contractant), huidkleur, bijzondere
fysieke kenmerken, voor wie de contractant is geworven, waar hij/zij te werk is
gesteld, mogelijke activiteiten van verzet en algemene aantekeningen in het register
(inclusief aantekeningen over kinderen). De ingevoerde gegevens, van de klappers
omvatten summiere gegevens van alle immigranten (ruim 35.000): naam,
contractnummer, het schip waarmee men aangekomen is en de status (overleden,
vertrokken e.d.).
Deze gegevens hebben voor genealogische en wetenschappelijke doeleinden grote
waarde. De gegevens uit de database worden in boekvorm uitgebracht in een
namenboek van ongeveer 5.000 pagina's (vijf in kunstleer gebonden delen van
ongeveer 1.000 pagina's). Het namenboek (alle vijf delen samen) zal f 2.000,- kosten
en wordt in een beperkte oplage uitgebracht. Daarnaast zal er een overzichts-publicatie
worden uitgebracht met overzichts-artikelen over Hindostanen.
De database en bijbehorende publicaties zullen in Nederland op het seminar op
13 juni 1998 worden gepresenteerd. Dit seminar vindt plaats in het Algemeen
Rijksarchief (ARA) te Den Haag.

Speciaal onderdeel
Een speciaal onderdeel op het seminar omvat een kennismaking met de Surinaamse
archieven van het ARA. Bezoekers van het seminar zullen in subgroepen onder
begeleiding deelnemen aan een rondleiding in het ARA.

Aanmelding
Gezien de beperkte capaciteit (maximaal 100 deelnemers) is reservering vooraf
verplicht. Deelname aan het seminar kost fl 15,-. Dit bedrag is inclusief koffie, thee,
een lunch uit de Hindostaanse keuken. Deelnemers krijgen een korting van 20% op
de aanschaf van het overzichtsboek over 125 jaar immigratie. Aanmelding en
informatie: Amrit Consultancy, Gerard Doustraat 160, 2526 NK Den Haag, tel:
070-388.70.33, fax: 070-388.93.33, email: amrit@bart.nl. Boekingen vinden plaats
op basis van datum van aanmelding en betaling.
Dit project is een initiatief van de Werkgroep Historische Database met als
participanten IMWO, Amrit Consultancy, ARA en de Universiteit van Amsterdam.
De werkgroep stelt zich ten doel om de digitalisering van de Surinaamse archieven
te bevorderen.
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Programma:
10.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur

Welkomstwoord door de directeur van
het Algemeen Rijksarchief (ARA) dr.
J.E.A. Boomgaard

10.35 uur

Lezing Maurits Hassankhan (IMWO):
Contractarbeid

11.05 uur

Lezing Sandew Hira (Amrit
Consultancy): Ontwikkeling van de
positie van Hindostanen in Suriname

11.35 uur

Lezing Chan Choenni (Onderzoeksbureau
B&A): Hindostanen in Nederland

12.05 uur

aanbieding overzichtsboek aan een lid
van de Hindostaanse gemeenschap en
aanbieding van de database aan de
Algemene Rijksurchivaris dr. M.W. van
Boven/Dr. J.E.A. Boomgaard.

12.20 uur

Lunchpauze

13.20 uur

speciaal onderdeel: Duik zelf in het
verleden van de Hindostaanse
immigranten.

15.20 uur

Borrel

16.15 uur

Einde
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achterplat

[Nummer 2]
[Afbeeldingen omslag]
De afbeelding op de voorzijde van de omslag is in 1893 gemaakt door Julius Muller.
Op deze foto zien we de familie Van Loor voor hun boerderij in Kassabaholo (foto
KIT, 83/8218).
De afbeelding op de achterzijde is een maluana. Dit is een ronde houten schijf
van bijna een meter middellijn, die door de Wayana-Indianen wordt gebruikt om in
ronde huizen de nok van binnen af te sluiten. Op deze maluana, waarvan het origineel
in het Academiegebouw te Leiden te zien is, zijn aan weerszijden van het middelpunt
figuren afgedeeld die een zogenaamde kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met
twee koppen en kuifveren.
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Freek L. Bakker
De Eredienst voor Kālī
De godin Kālī moet bloed zien, dan zal ze een goede moeder zijn.
Voor veel Surinaamse hindoes is de eredienst voor de godin Kālī iets waar zij het
liefst enige distantie toe bewaren. In hun ogen is het een cultus die niet bij het
hindoeïsme hoort. Vooral het feit dat in deze cultus dieren worden geofferd, stuit
hen tegen de borst. Dat is in tegenspraak met het verbod om te doden, een verbod
dat ertoe geleid heeft dat veel hindoes vegetariër zijn.
Voor bepaalde christenen, vooral uit evangelisch-protestantse hoek, is deze eredienst
zelfs het ergste dat er in de hindoe religie bestaat, maar tegelijk ook datgene dat de
ware aard van deze godsdienst onthult. In 1992 schreef de hindostaanse christen
Deonarayan, die overigens afkomstig was uit Guyana, een boek, The Curse of the
Devtas (De vloek van de devtā's), waarin hij met kracht dit standpunt naar voren
bracht. Het woord devtā is Hindi en betekent godheid. Wonderlijk genoeg werd het
boek op 1 juni 1992 door de toenmalige Nieuw Front regering, waaraan ook de grote
hindostaanse partij van die jaren, de VHP, deelnam, uit de roulatie genomen. Dr.
R.M. Nannan Panday, de voorzitter van het hoofdbestuur van de Shri Sanatan Dharm
Maha Sabha Suriname, de grote organisatie van hindoes die het orthodoxe hindoeïsme
zijn toegedaan, had geprotesteerd tegen de verspreiding ervan. Het argument van
Nannan Panday was dat de schrijver ten onrechte beweerde dat de hindoe goden
duivels zijn. Het is waar dat Deonarayan dit standpunt naar voren bracht, maar hij
deed dal op basis van een betoog waarin hij zich vooral bezig hield met de eredienst
voor Kālī en daarvan kunnen ook hindoes zeggen dat het daarin om de aanbidding
van demonen gaat. In het dagblad De West werd uiteraard aan de orde gesteld hoe
democratisch de regering was nu zij dit boek uit de roulatie liet nemen. Zondigde zij
zo niet tegen de vrijheid van drukpers? Het verbod werd dan ook direct bestreden
door de mensenrechtenvereniging Moiwana (De West, 2 juni 1992). Overigens
worden ook in werken van andere christelijke theologen soortgelijke dingen gezegd
over de goden van het hindoeïsme. Die zijn niet uit de roulatie genomen, maar ze
zijn waarschijnlijk zo te raadplegen in de bibliotheek van het theologisch seminarie
van de Evangelische Broedergemeente in Paramaribo.
Het verbod van Deonarayans The Curse of the Devtas tekent de macht van de VHP
in die tijd en de nauwe verbondenheid van deze partij met de Shri Sanatan Dharm
Maha Sabha Suriname. Als de Maha Sabha iets niet wil, zal de VHP zijn best doen
het voor elkaar te krijgen.
In India wordt de verering van de godin Kālī over het algemeen echter gezien als
een onlosmakelijk onderdeel van het hindoeïsme. Ook de vooraanstaande
negentiende-eeuwse Indiase hindoe denker Rāmākrsna (1836-1886) was een vereerder
van Kālī.
De Kālī-cultus wordt meestal Kālīpūjā of Kālīmāīpūjā genoemd. Een pūjā is een
aanbiddingsritueel en Kālīmāī betekent moeder Kālī. Voor de beschrijving hiervan
gebruiken wij behalve bronnen over wat er gebeurde in Suriname ook Odaipaul
Singhs Hinduism in Guyana: A Study in Traditions of Worship (Hindoeïsme in
Guyana: een studie van tradities van aanbidding), omdat in dit boek het een en ander
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over de wortels van deze beweging wordt gezegd. Bovendien wordt in Suriname
vaak beweerd dat het alleen de Guyanezen zijn die Kālī vereren.
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Sedert het eind van de jaren zestig kwamen er immers vanwege de verarming in hun
eigen land grote aantallen Guyanezen naar Suriname. Volgens de journalist en
Suriname-kenner John Jansen van Galen waren er in het begin van de jaren tachtig
zelfs 60.000 (Jansen van Galen, 1995, p. 268). Betrouwbare cijfers over het aantal
legale en illegale Guyanezen ontbreken echter.1. Zij vestigden zich meestal op de
plantages, waar zij de nieuwe gastarbeiders werden. Overigens is halverwege de
jaren negentig, toen de economie van Guyana weer uit het dal omhoogkwam, een
groot deel van hen weer naar hun vaderland teruggekeerd. Niettemin wonen er ook
nu nog grote aantallen Guyanezen in Suriname. Ofschoon de eredienst voor Kālī
zich concentreert op de plantages, zullen we in het vervolg van dit artikel zien dat
de stelling dal het alleen de Guyanezen zijn die bezig houden met de eredienst voor
Kālī op zijn minst enige nuancering behoeft.
Dit alles wordt aangevuld met informatie uit een interview met Joop G. Vernooij
op 25 april 1997 en met eigen observaties.

Het ritueel
De jaren vijftig
In 1951 schreef C.J.M. de Klerk dat bij grote rampen zoals besmettelijke ziekten
onder mensen en vee, felle droogte en dergelijke, maar ook wel op momenten dat er
geen sprake was van onheil, dikwijls een bloedig offer werd gebracht aan Kālī. Maar
volgens De Klerk gebeurde dat in zijn eigen tijd nog maar betrekkelijk zelden. Dit
offer noemde men een Kālīpūjā. Het woord Kālīmāīpūjā werd in deze tijd blijkbaar
nog niet gebruikt, want de bronnen die ik voor deze periode geraadpleegd heb noemen
alleen de term Kālīpūjā.2. Het was volgens De Klerk aan de invloed van westerse
gedachten en aan de opvattingen van de Ārya Samāj te danken dat de eredienst voor
Kālī aan het verdwijnen was. Verder schreef hij dat het, als het al gebeurde, plaatsvond
in afgelegen gebieden, in wat hij de buitendistricten noemde. In de noten van zijn
boek vermeldde hij overigens dat hem bekend was dat ten zuiden van Paramaribo
aan het Pad van Wanica, tegenwoordig de Indira Gandhiweg, een hindoe elk jaar
een Kālīpūjā liet houden. Omdat De Klerk zelf niet in de gelegenheid was een
dergelijke eredienst bij te wonen, baseerde hij zich op mededelingen van ooggetuigen
(De Klerk 1951: p. 84). Haridat Rambaran vertelt echter dat het zeker in de jaren
vijftig in Nickerie niet ongewoon was om zo'n offer te brengen en dat daar ook geen
grote geheimzinnigheid omheen heerste.3.
Op een plek buiten de buurtschap, bijvoorbeeld bij een kruispunt van wegen of
ergens in een polder, werd van aarde een vedī (altaar) gemaakt van 90 bij 60 cm met
op de vier hoekpunten een stok van ongeveer één meter met bovenaan een rood
driehoekig vlaggetje. Tussen de stokken werd halverwege een rood vierkant baldakijn
gespannen, zodat de vlaggetjes nog net boven het baldakijn uitstaken. Het altaar werd
vervolgens in drie vakken van 30 bij 60 cm verdeeld en elk vak kreeg drie rode
driehoekige vlaggetjes, drie aarden schaaltjes, elk met een blokje kamfer en een
sopāri-noot (een palmvrucht die op een nootmuskaat lijkt). Naast elk vak kwam een
aarden potje met dhārā (in dit geval rum) te staan. Naast het altaar werden de volgende
benodigdheden klaargezet: een thāli (koperen schaal) met dubaghās (een speciaal
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soort gras), een beetje rijst, geelwortel, gemalen sandelhout, een takje van een bittere
plant, een lotā (koperen beker) met dhārā, een Chinese roos, een kalsā (grote aarden
schaal met daarin een pit van katoen die later als lampje zal dienen), een mālā
(bloemenkrans) en een groot kapmes.
Op de dag van het offerritueel begon een brahmaanse pa
it met het brengen
van een pūjā met een homa-offer ter ere van Kālī. Daarna trok de priester zich terug
en trad een ojha naar voren, een soort demonenbezweerder afkomstig uit een lage
kaste, of als er geen ojha
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beschikbaar was, een van de organisatoren van het offer. Deze nam tijdelijk de plaats
van de pa
it in en kreeg tijdens dit gedeelte ook de naam svāmī.

Jhandi's (hindoe vlaggen) op een erf in Nickerie, april 1997. Daartussen hangt ook een zwarte: een
teken dat een van de bewoners van het erf de godin Kali vereert.

Vervolgens werd een bok gebracht. Maar soms was het om de een of andere reden
niet mogelijk om een bok te slachten, dan nam men een haan. Voorschrift was dat
de bok één kleur had, wit, zwart, bruin of eventueel een andere kleur. De haan moest
altijd wit zijn.
De bok kreeg een bloemenslinger om zijn hals gehangen, terwijl men op zijn kop
met rode menie een sindhūr (rood teken) schilderde. Daarna hield men de bok bij
het altaar een

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

120
schaal rijst voor en op het moment dat hij zijn hals strekte om daarvan te eten, sloeg
men met één slag zijn kop af. Als er twee slagen nodig waren, moest er een andere
bok gebracht worden. Rambaran vertelde dat de slachter soms met opzet een bok
met meer dan een slag de kop afsloeg, omdat hij de bok te mager vond, zodat de
offeraar gedwongen werd met een vetter exemplaar te komen. Het bloed van de bok
werd in de koperen schaal opgevangen en aan Kālī geofferd. De kop werd voor het
altaar gelegd en daar later begraven. Het vlees van de romp werd gekookt en als
prasād opgegeten. Stipjes bloed werden aangebracht op de kamferblokjes, de
sopāri-noten en aan de voet van de kleine vlaggetjes. Ondertussen reciteerde de
svāmī uit de Kālīcālīsā, een boekje met heilige spreuken voor het offerritueel.
Soms pakte de svāmī de schaal met bloed tussen zijn tanden vast en kroop hij tot
voor het altaar om het daar te offeren, terwijl de omstanders ondertussen op de trom
roffelden en met andere muziekinstrumenten een hels lawaai produceerden. Ook
gebeurde het wel dat hij zelf, nadat hij zich eerst met rum bedwelmd had, het bloed
opdronk. Daardoor werd hij bezeten door Kālī, die door zijn mond verklaarde
bevredigd te zijn. Rambaran meldde dat het niet de svāmī was die in trance raakte,
maar een ander die vervolgens tijdens de trance door de svāmī werd ondervraagd.
Nadat hij uit zijn trance weer in de werkelijkheid van het dagelijks leven was
teruggekeerd, kreeg ook deze een bloemenkrans omgehangen. Vervolgens werden
de kamferblokjes aangestoken evenals de kalsā, wat sfeervol licht gaf tijdens de
avondmaaltijd na het offerritueel. Op dat ogenblik las de svāmī nog een aantal
spreuken uit de Kālīcālīsā, sprak enkele gebeden uit en vroeg Kālīmāī te waken over
het dorp en voorspoed te schenken aan allen (De Klerk 1951: 84-85; Rambaran 1995:
36-38).
Behalve de Kālīpūjā is ook de eredienst voor īh in dit verband belangrijk. īh
is een dorpsgodje, maar in deze ceremonie is hij de vertegenwoordiger van alle
dorpsgodjes. De dorpsgodjes moesten blijkbaar eveneens vaak worden verzoend bij
rampen als ziekten en droogte e.d. De pūjā voor īh vond dikwijls gelijktijdig plaats
met de eredienst voor Kālī, maar dan wel van elkaar gescheiden door water. Ook
voor īh werd een vedī gemaakt, waarop werden twee beelden van olifanten werden
neergezet en van rode stof een klein baldakijn were gespannen. Aan īh werd meestal
een varken geofferd. Dal werd dan gedaan door camārs, mensen van een lage kaste.4.

De jaren negentig
In de jaren negentig kwam de Kālīpūjā of beter de Kālīmāīpūjā, zoals deze
plechtigheid in deze tijd meestal werd genoemd, in Suriname opeens sterk in de
belangstelling te staan, want op 30 november 1990 was er door de STVS een
televisie-uitzending aan gewijd waarin van dit ritueel beelden werden vertoond. Naar
aanleiding hiervan schreef Joop Vernooij in het dagblad De Ware Tijd een artikel
om wat achtergrond-informatie te geven. De televisie-uitzending had nogal wat
opschudding veroorzaakt. In een tweede artikel gaf Vernooij een beschrijving van
de Kālīmāīpūjā die op 8 maart 1992 gehouden werd in de oudste van de twee
Kālī-tempels die Mariënburg telt. Mariënburg ligt in het district Commewijne. In
deze tempel, de Maha Kali Devi Mandir, worden namelijk al sinds 1981 één à
tweemaal per jaar Kālīmāīpūjā's verricht. Volgens Vernooij zijn het de Guyanezen
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geweest die begonnen zijn. Zij ondersteunen het nog steeds. In het begin was echter
bijna niemand in Paramaribo en omgeving hiervan op de hoogte.
In de beschrijving die nu volgt gaan wij uit van Vernooijs tweede artikel in De
Ware Tijd. De beschrijving is wel aangevuld met informatie uit het interview dat ik
hem heb afgenomen.
Vernooij vertelt dat de Maha Kali Devi Mandir in feite niet meer is dan een afdak
met gaten in de zinkplaten en weinig ruimte voor de men-
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sen die de rituelen willen bijwonen. Daarom vinden de ceremoniën buiten de tempel
plaats.
In de mandir staan kleine en grote beelden. Op 8 maart 1992 werden vroeg in de
morgen nog drie beelden gebracht die alle drie wat groter waren dan de andere
beelden. De grootste van deze drie had felle kleuren. Dat was een beeld van Kālī,
terwijl de twee kleinere K
a en Hanumān voorstelden. Het beeld van Kālī heeft
een afgehouwen hoofd in haar hand met daarbij een klein uitsteekseltje waarop een
kommetje kan worden neergezet, waarin dan zogenaamd het afdruipende bloed kan
worden opgevangen. Rawanlall of Rohan Lall,5. die pujārī of leider is van de rituelen
in deze mandir, zei dat hij graag nog iets christelijks had gehad. Hij had bij de beelden
al een islamitische spreuk hangen, die ook werd vereerd. Bovendien had hij als
voorbereiding op deze plechtigheid 21 dagen gevast. Zijn helpers, die in het geel
gekleed waren, hadden niet gevast, maar wel een week lang zoutloos gegeten. Verder
was het menstruerende vrouwen verboden om bij de ceremonie aanwezig te zijn.
Nadat de beelden in de tempel waren neergezet, werden ze aangekleed. De mūrti
van Kālī kreeg een sari om, een pruik op het hoofd en enkele halskettingen en een
bloemenslinger om haar hals. Voor de beelden werden drie kokosnoten geplaatst en
één halve kokosnoot die gevuld was met olie met daarin een pitje dat later werd
aangestoken. Verder werden er bananen, roti (Indiaas brood), een spuitbusje Rexona,
sigaretten, enkele flessen met rum en enkele flessen met andere alcohol neergezet.
Alle mūrti's waren rijkelijk voorzien van gron-nyan. Gron-nyan is voedsel dat de
grond zelf voortbrengt, zoals cassave, napi en allerlei groenten. Napi is een rode of
witte knol die in de grond groeit en in Suriname veel gegeten wordt.
Heel belangrijk voor de pūjā was dat de mensen in de gelegenheid werden gesteld
om offers aan te bieden, bijvoorbeeld een schaal met fruit. Ondertussen prevelden
heel veel mensen die aanwezig waren gebeden, terwijl een groep in het wit geklede
jonge mannen met zwarte of rode banden om op tamboerijnen sloeg en op een tapu,
een trom met een geitenvel, die regelmatig in het vuur verwarmd werd. Het ritme
veranderde voortdurend, maar soms herkenden bepaalde mensen er een ritme in dat
ook wel klinkt bij de winti-ceremoniën, de ceremoniën van de religie die met de
negerslaven is meegekomen uit Afrika en zich vervolgens in het Caraïbisch gebied
verder ontwikkeld heeft. In de loop van de plechtigheid werden dertien vlaggetjes
in allerlei verschillende kleuren aan stokjes vastgebonden en buiten de mandir
neergezet. Bij een vorige gelegenheid in november 1991 waren alle dertien vlaggetjes
zwart.
Wezenlijk is dat er tijdens het ritueel hanen en geiten worden geofferd. De godin
Kālī moet bloed zien, dan zal ze een goede moeder (māī) zijn. Het is met name dit
gebeuren dat veel mensen trekt, mensen uit alle bevolkingsgroepen van het land, dus
ook javanen, creolen en bosnegers. Deze keer waren tussen de tweehonderd en
tweehonderd vijftig mensen aanwezig. Nu werden er negen hanen en twee geiten
geslacht. Dat was niet zo veel, want andere jaren werden er wel vijftien of twaalf
geiten geofferd, terwijl vlak daarvoor zes à zeven hanen waren geslacht. Maar
misschien was het dit jaar wel wat minder, omdat alles in Suriname toen nogal duur
was. Want alle aanwezigen horen ook te eten te krijgen. Bij de hanen werd de kop
afgesneden en bij de geiten werd met één slag de kop afgehakt.
Ondertussen waren, terwijl de plechtigheid aan de gang was, mensen in trance
geraakt. Zij begonnen te springen, te beven en niet-motorische bewegingen te maken.
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Sommigen slikten paraffine-blokjes in en riepen verkrampt naar Kālī of iemand
anders. Nadat de geiten en de hanen waren geslacht en de lichamen van de dieren
op de grond waren gelegd, begon de ceremonie met de zweep.
Een van degenen die in trance waren geraakt,
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knielde neer en hield de arm omhoog. De leider van de plechtigheid gaf hem met
een dik koord van ongeveer drie meter drie zweepslagen om de pols. Verder raakten
mensen met vurige kooltjes hun lichaam aan, en sommigen liepen zelfs dwars door
het vuur, op blote voeten!

Altaar voor īh, april 1997. Wie goed kijkt, ziet onder het baldakijn een fles sterke drank (foto: M.C.
van Baal-Baas)

Behalve dat tweemaal per jaar dit uitgebreide ritueel plaatsvindt, was er ook elke
zondag nog gelegenheid om de godin Kālī om raad te vragen. Iemand raakte in trance
en gaf antwoord.
De televisie-uitzending en de verschijning
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van het boek The Curse of the Devtas leidden tot grote opschudding onder hindoes
uit de kring van de Sanātan Dharm. Zij gaven uiting aan hun afgrijzen over wat in
Mariënburg plaatsvond. Dat was geen hindoeïsme. Met name de bloedige offers en
de alcohol riep bij hen weerstand op. Kort daarna werd Rohan Lall, de man die zoals
we hierboven zagen verantwoordelijk was voor de halfjaarlijkse rituelen en geldt als
de stichter van de Kālīmāīpūjā in deze vorm in Suriname (Deonarayan 1992: 95-96),
onder nooit helemaal opgehelderde omstandigheden vermoord. Daarna zijn de
erediensten voor Kālī op deze plek verwaterd. Nu staat daar alleen nog een grote
mūrti van deze godin.
Maar in de andere Kālītempel in Mariënburg worden nog steeds Kālīmāīpūjā's
gehouden. De leider daar is Budhram Ramphal. Ook hij is een Guyanees. Zijn kennis
over de eredienst voor Kālī en alles wat daarbij hoort kreeg hij van zijn vader en
grootvader. Hij organiseert overigens slechts éénmaal per jaar een Kālīmāīpūjā, in
het najaar bij volle maan in de maand kārtika. Daarbij valt op dat hij tussen de mūrti's
een witte vlag geplant heeft voor de moslims en een kruis voor de christenen.
Tegenover degenen die kritiek hebben op het slachten van dieren haalt Ramphal
twee verzen aan uit het Bhagavad Gītā, een populair en gezaghebbend hindoeïstisch
werk uit India dat is geschreven in de periode tussen 100 voor en 100 na Christus.
Het eerste vers6. bevat een oproep van K
a, de incarnatie van god Vi
u, aan
zijn vriend Arjuna om de strijd aan te binden tegen zijn neven, de kwaadaardige
Kaurava's, ook al betekent dat bloedvergieten. En in het tweede vers7. krijgt de
gelovige te horen dat de godheid langs de weg van het offer schenkt wat hij of zij
verlangt, maar dat wie de godheid daarvoor geen offers teruggeeft een dief is.
Budhram Ramphal organiseert deze Kālīmāīpūjā's al sinds 1991. Er was dan ook
enige rivaliteit tussen hem en Rohan Lall. Maar nu Rohan Lall dood is, is het centrum
van Ramphal het middelpunt geworden voor de eredienst voor Kālī in Suriname.
Verder houdt Ramphal niet alleen consultaties op zondag maar ook op
donderdagavond. Daar zijn soms wel honderd mensen aanwezig, maar soms ook
minder. Meestal zijn er dan problemen met het transport.8.

De Durgāpūjā
Overigens is dit niet de enige manier waarop de godin Kālī wordt vereerd. Zowel
De Klerk als Odaipaul Singh, en met hen vele hindoes, zijn van mening dat de
Durgāpūjā of Durgāpāth die in de tempels van de Sanātan Dharm wordt gehouden
ook een vorm van aanbidding is van Kālī (De Klerk 1951: 84, 208-209; Singh 1995:
85, 99-102). Een dergelijke Durgāpūjā wordt onder andere verricht in de Shri Radha
Krishna Mandir van de Shri Sanatan Dharm Paramaribo-Noord. Dat is een reguliere
pūjā met zestien onderdelen, waarmee ook andere godheden worden vereerd. Het
woord Durgāpā h legt meer nadruk op de recitatie van delen uit de Durgāsaptaśatī9.
die dan plaatsvindt. Pā h betekent namelijk lezing of recitatie (De Klerk 1951: 208;
Singh 1995: 99-102). Hoe dan ook, hier vloeide geen bloed. De godheid kreeg een
lichtoffer, fruit, bloemen etc., maar er werd geen dier geslacht. En de maaltijd die
ons na afloop werd aangeboden was vegetarisch. De Klerk wijst er op dat we in de
persoon van Kālī dezelfde afschrikwekkende verschijningsvorm tegenkomen van de
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godin Parvatī als in de persoon van Durgā. Verder attendeert hij er op dat in de
Sanātanī tempels Durgā met name tijdens de negen nachten van de navrātri in het
voorjaar in de hindoe maand caitra en in het najaar in de hindoe maand aśvina wordt
vereerd met deze Durgāpūjā of Durgāpā h. Maar anders dan in het noorden van
India, waar elke avond een pūjā wordt gedaan, is er in Suriname in deze periode
meestal slechts op één avond een eredienst (De Klerk 1951: 84, 208-209). Maar ook
dan vindt de Durgūpūjā in elk geval in het voorjaar
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plaats in nagenoeg dezelfde periode als in Mariënburg de Kālīmāīpūjā.10.
Een nieuwe ontwikkeling was dat in de navrātri-periode van het najaar van 1977
door de mensen van Tout Lui Faut, een regio ten zuiden van Paramaribo, voor Durgā
een grote eredienst werd georganiseerd waarvoor zij een pop van de godin hadden
gemaakt. Een jaar lang waren de vrouwen bezig geweest om de pop te maken en de
mooie kleren te naaien waarmee de pop naderhand werd aangekleed. Op de dag van
de eredienst werd de pop in een feestelijke optocht onder begeleiding van zang en
muziek langs het Tout Lui Fautkanaal naar de Suriname-rivier gedragen en tegen
half zes 's avonds bij Domburg in de rivier gedeponeerd, waarna de pop naar zee
dreef. Na 1977 is dit feest elk jaar herhaald. De organisator is een zelfstandige
Sanātanī vereniging, de Sanatan Dharm Mahamandal Suriname. Interessant is dat
voor dit feest tot dusver altijd medewerking wordt verleend door de ambassade van
India in Paramaribo.11.
Overigens kan de Durgāpūjā eveneens aan huis worden verricht. Dan doet men
een pūjā in huis, in een privé-tempeltje in de tuin of gewoon ergens op het erf, of
men plaatst men enkele beeldjes in de tuin en verricht daar rituelen bij. In alle gevallen
worden deze ceremoniën afgesloten met het planten van een bamboestok met daaraan
een gele vlag. Dat is opvallend, omdat na een Kālīpūjā een bamboestok met een
zwarte vlag wordt geplaatst. Niet uitgesloten dient te worden dat er ook mensen zijn
die er tegenover de buitenwacht niet voor uit willen komen dat zij een Kālīpūjā
hebben gedaan en dan planten ook zij een gele of eventueel een rode vlag. De vlag
die men plant is immers in de wijde omtrek zichtbaar en een zwarte vlag maakt
meteen duidelijk dat men een godin aanbidt die in de kring van het orthodoxe
hindoeïsme niet geaccepteerd wordt. Toch zagen we in Nickerie hier en daar een
zwarte vlag, in Paramaribo echter nauwelijks. Daar worden ze wel aan de oever van
de Suriname-rivier geplant door vissers. ‘Guyanese vissers,’ zegt men dan al gauw.
Maar zeker is dat niet. Met andere woorden, er is tussen het officiële hindoeïsme en
de eredienst voor Kālī duidelijk sprake van spanning. Ook de heftigheid van de
opschudding die in Suriname door de uitzending van de Kālīmāīpūjā op televisie is
ontstaan, is opvallend. Wat is er aan de hand?

De achtergrond
Om daar enigszins achter te komen willen we gaan onderzoeken wat de achtergrond
is van de Kālīmāīpūjā. Odaipaul Singh heeft daar in zijn Hinduism in Guyana namelijk
het een en ander over te melden. Uiteraard gaat Singhs boek over Guyana, maar het
is bekend dat er relaties zijn tussen de hindoes in Suriname en die in Guyana. Dat
geldt met name voor Nickerie, dat tot ver in de jaren vijftig makkelijker te bereiken
was vanuit het westen van Guyana dan vanuit Paramaribo. Geen wonder dat er nog
altijd familie-relaties zijn tussen hindostanen van Nickerie en die van Guyana, en
dan niet te vergeten de economische en culturele relaties, die nog steeds aanwezig
zijn.
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Odaipaul Singh was in Guyana zelf overigens meer dan eens getuige van een
Kālīmāīpūjā, die in dit land trouwens dikwijls Madrasi pūjā (pūjā van Madras) heet.
Verderop zal duidelijk worden waarom.
Over het algemeen verschillen de beschrijvingen die Singh van dit offerritueel
geeft nauwelijks van wat diegenen gemeld hebben die over Suriname geschreven
hebben. Toch maakte hij enkele interessante opmerkingen.
Zo vertelde hij dat de leider van het ritueel wanneer de bok de bloemenslinger om
zijn hals had gekregen het dier overgoot met een emmer water. Als de bok het water
van zich afschudde, werd dat door de aanwezigen opgevat als een teken dat de godin
het offer aanvaardde. De schrijver merkte daarbij op dat hij nooit had meegemaakt
dat de bok het water niet van zich afschudde. Verder vermeldde Singh dat vaak
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hetzelfde kapmes werd gebruikt om de kop van de bok af te slaan en dat dat kapmes
van te voren eveneens een bepaald ritueel onderging. Oudere deelnemers zeiden zich
te herinneren dat de leider van het ritueel nadat de kop van de bok was afgeslagen,
het bloed van de geit dronk. Singh maakte daarbij echter de kanttekening dat dit,
hoewel het als een wezenlijk onderdeel van de Kālīmāīpūjā wordt beschouwd,
tegenwoordig niet meer plaatsvindt (Singh 1995: 88-89).
Verder schreef Singh dat er in Guyana niet meer op blote voeten door het vuur
wordt gelopen, hoewel ouderen zich kunnen herinneren dat dat vroeger wel gebeurde
(Singh 1995: 91).
Over de mensen die in trance raken maakte Singh een aantal zeer kritische
opmerkingen. Hij wees er op dat ook veel aanwezigen niet geloofden dat iedereen
die in trance raakte, echt bezeten was. Vaak werd gezegd dat mensen in trance raakten
om zo geld te verdienen en Kālītempels te stichten, zelfs in plaatsen waar al een
heiligdom voor Kālī aanwezig was. Dat maakte hen verdacht, omdat het niet voor
de hand lijkt te liggen dat de godin dat niet geweten zou hebben. Evenmin lijkt het
waarschijnlijk dat zij degenen die in haar geloofden tegen elkaar zou willen opzetten.
Een enkele keer kwam het voor dat vrouwen die in trance waren geweest en niet
zuiver op de graat gebleken waren door de dorpsbevolking uit hun dorp verdreven
werden (Singh 1995: 93-94).

Drie oorsprongen
Volgens Singh vormen drie rituelen de oorsprong voor wat nu de Kālīmāīpūjā heet.
Alle drie de rituelen stammen uit India, maar werden ook in Guyana geïntroduceerd.
Twee rituelen zijn afkomstig uit Noord-India en één uit Zuid-India. Anders dan in
Suriname is er in het verleden in Guyana ook een grote groep mensen uit Zuid-India
naar dit Caraïbische land gekomen, ongeveer 6,3% van het totale aantal immigranten
dat uit India kwam (Singh 1995: 49). Zij kwamen via de haven van de Indiase stad
Madras en daarom worden zij vaak Madrasī's genoemd. In de tempels die deze
Zuid-Indiase immigranten in hun nieuwe vaderland gebouwd hebben staan
godenbeelden die een zwarte huiskleur hebben. Nico C.D. Waagmeester vertelde
dat een van hun pa
its daar heel trots op was en zei dat de Madrasī's daarom een
betere basis hadden voor integratie met de Atro-Guyanezen die al in Guyana woonden
dan de andere immigranten die uit India naar Guyana gekomen waren. Inderdaad
hebben heel wat van deze Afro-Guyanezen de rituelen in hun tempels bijgewoond
en het zou Waagmeester om die reden niet verwonderen wanneer hier al de eerste
aanzetten gemaakt zijn tot enige vermenging met winti-ceremoniën.12.
Een van de rituelen die de oorsprong vormt van de Kālīmāīpūjā, is het offerritueel
voor īh. Dat ritueel komt uit Noord-India. īh werd volgens Singh trouwens
eveneens aangeduid met de namen īh bābā, gāv devatā of grāmadevatā. īh bābā
betekent ‘vader īh’, terwijl gāv devatā en grāmadevatā allebei ‘godheid van het
dorp’ betekenen. īh staat in dit ritueel dus voor alle dorpsgodjes bij elkaar. De naam
van het ritueel is gāv pūjā, letterlijk dorpspūjā. Het ging dus om een plechtigheid
van het hele dorp, hoewel niet iedereen meedeed. Soms kwam men mensen uit andere
dorpen tegen die om een financiële bijdrage vroegen, want voor een deel van de
benodigdheden was een groep van zeven dorpen verantwoordelijk. Tijdens het ritueel
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werd er altijd een geit geslacht en raakte er bovendien bijna altijd iemand in trance,
meestal een vrouw die in dat geval een boodschap ontving van een godin die Singh
pas verderop in zijn boek aanduidde met de naam Kālī. In de periode voor het
offerritueel waren er trouwens ook mensen in trance geraakt. Sterker nog, de
boodschap dat men een pījā moest gaan houden, werd in de meeste gevallen eveneens
ontvangen door die iemand die in trance was. Vaak werd de boodschap gebracht in
de vorm van een waarschu-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

126
wing voor de gevolgen wanneer men op een bepaalde datum geen pūjā hield.
Een andere ceremonie die de oorsprong vormt voorde Kālīmāīpūjā is een ouder
ritueel waarbij een varken werd geslacht en waaraan alleen camārs (kastlozen)
mochten deelnemen. Misschien was dit er wel eerder dan de gāvpūjā en was het daar
mogelijkerwijs zelfs de voorloper van. Dit ritueel was ook bestemd voor īh en het
werd in de jaren vijftig nog op deze manier uitgevoerd, maar daarna verdween het.
Singh schreef dat het in 1950 voor het laatste keer werd gedaan in Port Mourant, het
centrum van de eredienst voor Kālī in Guyana, en in 1956 voor het laatst in Cornelia
Ida, de plaats waar Singh is opgegroeid.
Ondertussen werd de andere pūjā, waarbij altijd een geit werd geslacht, nog wel
verricht, alleen werd de kring van deelnemers nu ook uitgebreid tot de camārs, terwijl
de naam van het ritueel werd veranderd in Kālīpūjā, eredienst voor de godin Kālī.
Het varken werd vervangen door een geit. En īh verdween naar de achtergrond,
wat niet zo'n probleem gaf, omdat hij werd beschouwd als een helper van Kālī. Verder
vermeldde Singh dat vooraf aan het offer van de bok door een brahmaanse priester
een pūjā gedaan werd, waarna deze priester zich terugtrok. We zagen al dat dat ook
in Suriname gebeurde. Singh wees er op dat dit een opvallend gegeven is, omdat in
Noord-India de Kālīpūjā een brahmaanse eredienst is, die in zijn geheel door
brahmanen wordt verricht. Deze brahmanen accepteren bovendien nog het vlees van
dit offer als prasād.
De Durgāpūjā zonder offer van een dier in een tempel, waarbij de tempel sponsor
is, heeft zich volgens Odaipaul Singh hieruit ontwikkeld (Singh 1995: 83-85).
Behalve deze twee rituelen afkomstig uit Noord-India is ook een ritueel uit
Zuid-India hier van belang geweest. Dat is de zogenaamde Madrasi pūjā, die zich
richtte op de godin Mariammam. Jayawardena geloofde in 1963 dat deze pūjā zijn
langste tijd in Guyana gehad had en waarschijnlijk over niet al te lange tijd verdwenen
zou zijn. Maar het omgekeerde was het geval, want de eredienst maakte daarna een
revival door en krijgt nu steeds meer aanhang bij de bevolking van dit land. Een van
de oorzaken is volgens Singh dat Mariammam hoe langer hoe meer werd
geïdentificeerd met Durgā, of veel meer nog met Kālī. Als gevolg daarvan ging ook
een toenemend aantal hindoes van Noord-Indiase afkomst aan haar erediensten
deelnemen. Begin jaren negentig was volgens Odaipaul Singh,13 deze identificatie
zo sterk geworden dat de mensen zich nauwelijks meer bewust zijn dat het hier
oorspronkelijk ging om een ritueel voor Mariammam. De naam voor het ritueel is
nu echter wel veranderd in Kālīmāīpūjā. Het proces van onderlinge integratie is zelfs
zo ver voortgeschreden dat ook de beelden van Dur a, Lak mī en Sa toī Mā in
de eredienst zijn opgenomen. Volgens Singh blijft het Zuid-Indiase element echter
de kern vormen van het ritueel. Dat de cultus zo makkelijk andere godinnen
absorbeerde, kwam, zo geloofde hij, omdat iedere godin als śakti (energie) beschouwd
wordt. Met andere woorden, het gaat hier voor de hindoes in feite telkens om dezelfde
persoon.
Singh concludeerde dat hier sprake is van een samensmelting van grote brahmaanse
Sanskriet traditie van de hindoe elite met de kleine niet-brahmaanse traditie van het
volk, dat geen Sanskriet achtergrond heeft. Aan de ene kant is de eredienst voor
Mariammam gesanskritiseerd, aan de andere kent heeft de grote Sanskriet traditie
uit Noord-India nu een Zuid-Indiase cultus in zich opgenomen.
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Dat hier sprake is van een proces van sanskritisering blijkt ook uit het tijdstip
waarop de Kālīmāīpūjā gehouden wordt. De pūjā voor Mariammam werd
oorspronkelijk in Zuid-India gehouden tijdens de eerste zestien dagen van de Tamil
maand pangku (maart-april) of de eerste tien dagen van de Tamil maand cittirai
(april-mei). De laatste periode correspondeert met de navrātri-periode in Noord-India,
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waarin ook de Durgāpūjā plaatsvindt. Tijdens deze feesten ontving Mariammam
zowel vegetarische offers als bloedoffers (Singh 1995: 96). De Kālīmāīpūjā wordt
tegenwoordig echter verricht in beide navrātri-perioden, zowel die in de maand
caitra als in de maand aśvina. En daarmee heeft zij zich aangepast aan de tijdstippen
van de brahmaanse Sanskriet traditie uit Noord-India.
Het was al opgevallen dat ook in Suriname de naam Kālīmāīpūjā pas valt in de
beschrijvingen van de jaren negentig. Ook de inhoud van wat wordt verteld, maakt
duidelijk dat er iets is veranderd. Want nu is er sprake van een tempel, in de jaren
vijftig nog niet. Vandaar dat de conclusie voor de hand ligt dat de eredienst voor
Kālī in Suriname is meegegaan in het proces dat in Guyana plaatsvond en dat ook
in Suriname de belangstelling voor deze ceremonie is gegroeid. Wel vindt de
voornaamste Kālīmāīpūjā, die van Budhram Ramphal, een week na de
navrātrī-periode van het najaar plaats. Dat wijkt dus weer enigszins af, maar het is
waarschijnlijk voor het gevoel van de aanwezige gelovigen daar nog dichtbij.

De weerstand
Ook in Guyana is de weerzin tegen het offeren van dieren groot, al heel lang zelfs.
Want al aan het begin van de deze eeuw ontstond hierover in de tempel van Port
Mourant zelfs een schisma. Pa
it Kistima Rajgopal beweerde dat het dieroffer
een historische misvorming was en geen grondslag had in de heilige teksten. Maar
het gevolg van zijn standpunt was dat hij met zijn volgelingen werd
geëxcommuniceerd door de andere leden van de tempelgemeenschap van Port
Mourant. Die bleef vasthouden aan het slachten van dieren. In Tamilnadu, de Tamil
deelstaat in Zuid-India, bestond dit schisma al veel langer, want ook daar waren
tempels die nog slechts vegetarische offers aan Mariammam brachten en andere die
nog steeds dieren offerden. Al in de Middeleeuwen was er in Tamilnadu grote
weerstand tegen het offeren van dieren ontstaan door het optreden van de Jaina's,
volgelingen van een niet-hindoeïstische religie die fel tegen het doden van levende
wezens is. Het was aan hun invloed te danken dat de grote bhakti-dichters van
Zuid-India eveneens niets moesten hebben van dierenoffers.
Met andere woorden, de weerstand in Suriname zelf heeft oudere papieren dan de
introductie van de eredienst voor Kālī in dit land. Toch wil ik hier ook op iets anders
wijzen, namelijk hierop dat in het hindoeïsme van Suriname in de periode dat de
hindostanen hier woonden, de invloed van de brahmanen en het brahmaanse denken
is toegenomen. Talloze hindoes hebben het gevoel dat zij deel uitmaken van een
hoge beschaving. Tot die beschaving hoort dat men geen levende wezens doodt.
Vroeger was dat misschien anders, maar velen kregen in Suriname de behoefte om
zich ook in godsdienstige zin te verheffen. Daarom koos een aantal van hen voor de
Ārya Samāj. Zo onttrokken zij zich aan de suprematie van de brahmanen van de
Sanātan Dharm. Tegelijk echter konden zij zich op deze manier aan de brahmanen
gelijkwaardig voelen. In de Ārya Samāj was dr ongelijkheid van het kastestelsel
immers afgeschaft. Hetzelfde gaat misschien op voor de mensen die zich aansloten
bij de Brahma Rishi Gayatri Sansthān. Daarbij komt dat er volgens de Ārya Samāj
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in de godsdienst van de Veda's, dat in hun ogen het oorspronkelijke hindoeïsme was,
geen dieren werden geofferd.
En nu kwam daar de Kālīmāīpūjā die in Guyana een revival had doorgemaakt en
daar steeds meer aanhang had gekregen ook naar Suriname. Misschien was zij er al,
maar het was nog verborgen, totdat er opeens een televisie-uitzending over werd
gemaakt, waarin bovendien nog aan het licht kwam dat ook in Suriname de aanhang
groter was dan diverse tegenstanders van de Kālīmāīpūjā misschien hadden verwacht.
In ongeveer diezelfde tijd
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verscheen Deonarayans The Curse of the Devtas en maakte dat boek duidelijk hoe
de eredienst voor Kālī de christenen munitie gaf om het hindoeïsme te brandmerken
als een primitieve religie waar het christendom ver bovenuit stak. Het imago van het
hindoeïsme als godsdienst afkomstig uit een hoge beschaving met een zeer verheven
moraal, namelijk het niet-doden, lag aan scherven. En dat terwijl de opvatting over
het hindoeïsme die Deonarayan verkondigde er in het verleden al voor had gezorgd
dat verschillende hindoes waren overgegaan naar het christendom. Een aantal hindoe
leiders moet het gevoel hebben gehad dat zij door de Kālīmāīpūjā, en vooral door
de grote bekendheid die deze eredienst gekregen had een ferme dolksteek in de rug
gekregen hadden en dat alles op alles gezet moest worden om de schade te beperken
en de hindoe religie het aanzien terug te geven dat zij in hun ogen verdiende.
De eredienst voor Kālī is nog springlevend in Suriname, zelfs de eredienst voor
īh. En ook beide motieven om het uit te voeren gelden nog steeds. Zo heb ik zelf
gezien dat in Nickerie een pūjā voor īh werd gedaan, compleet met het uitgieten
van rum, omdat de vader van de man die het offer bracht dodelijk ziek was (zie de
foto op pag. 122). Alleen werd daar geen dier geofferd en er raakte niemand in trance.
Daarnaast worden er nog steeds éénmaal per jaar Kālīmāīpūjā's georganiseerd in
Mariënburg. Daar worden wel dieren geofferd en daar raken ook mensen in trance,
terwijl het motief om op die momenten een eredienst voor Kālī te houden niet meer
is dan de datum op de kalender. Vervolgens zagen we dat de woede van de hindoe
leiders ertoe heeft geleid dat sommige hindoes de pūjā voor Kālī in het geheim
verrichten met als gevolg dat vooral in Paramaribo, waar de meesten van deze leiders
wonen, nauwelijks iets van de erediensten voor deze godin te zien is. Maar in Nickerie
is men opener en lijkt ook de weerstand kleiner. Is de oorzaak soms dat er in Nickerie
naar verhouding weinig christenen wonen? Daardoor is de noodzaak om zich
tegenover de niet-hindoeistische buitenwereld te verdedigen kleiner met als gevolg
dat mogelijk ook het gezag van de hindoe leiders geringer is. Het is voor mij nu nog
een vraag. Misschien dat de toekomst hier meer duidelijkheid brengt. Feit is in elk
geval dat het gezag van de hindoe leiders taant. De felheid waarmee door hen wordt
gereageerd kan immers ook wijzen op onzekerheid.

Tot slot
Hierboven kwam aan het licht dat er in de eredienst voor Kālī een vooraanstaande
rol wordt gespeeld door hindostanen die afkomstig zijn uit Guyana. De priesters in
Kālī-tempels op Mariënburg zijn beiden Guyanezen. Bovendien beperkt de eredienst
zich tot de plantages, typisch de plaatsen waar zich ook de meeste Guyanezen
bevinden. Voorzover mij bekend zijn er immers alleen Kālī-tempels op de plantage
Mariënburg. Toch gaat het te ver om daaruit de conclusie te trekken dat er geen
hindostanen uit Suriname zelf bij deze eredienst betrokken zouden zijn. Vernooij
heeft ze gesignaleerd. Dat de tegenstand verklaard zou kunnen worden uit een
machtstrijd tussen Surinaamse en Guyanese hindostanen lijkt mij daarom onjuist.
Misschien zit dat element er in, maar hierboven zagen we dat we in Guyana op
dezelfde tegenstand stuiten.
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Het is echter nog sterker. Mijn indruk is dat de Kālīmāīpūjā een beweging is waarin
voor het eerst ook sprake lijkt te zijn van belangstelling is van mensen uit andere
Surinaamse bevolkingsgroepen dan de hindostanen alleen. Deze beweging slaat de
bruggen die de andere hindoe bewegingen niet konden of wilden slaan. De
verwantschap van de ritmes van de muziek en van het ritueel met de winti-cultus is
daar niet vreemd aan, terwijl Budhram Ramphal niet aarzelt om een kruis en een
witte vlag te planten om ook de christenen en de moslims het gevoel te geven dat zij
erbij horen.
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Demeeste creolen zijn christen en de meeste javanen moslim. Overigens is dit niet
nieuw, omdat er in Guyana al contacten tussen creolen en hindostanen uit Zuid-India
bleken te bestaan.
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Jean Jacques Vrij
Jan Elias van Onna en het ‘politiek systhema’ van de Surinaamse
slaventijd, circa 1770-1820
Het historisch onderzoek naar de Surinaamse slaventijd heeft zich tot nu toe
hoofdzakelijk gericht op de plantagewereld en de haar omringende marrons. De
geschiedenis van Paramaribo, waar tegen het einde van de achttiende eeuw toch
reeds een aanzienlijk gedeelte van de Surinaamse bevolking - circa 20% in 17911. gevestigd was, heeft relatief heel weinig aandacht gekregen. Dat geldt daarom ook
voor een bij uitstek verstedelijkte bevolkingsgroep als die van de vrije ingezetenen
van geheel of gedeeltelijk Afrikaanse origine. Wanneer men zich evenwel iets langer
in hun geschiedenis verdiept, is de conclusie onontkoombaar dat dit een enorme
leemte in de Surinaamse historiografie betekent. Noch getalsmatig noch voor wat
betreft hun kwalitatieve bijdrage aan de samenleving vallen de vrije kleurlingen en
zwarten weg te cijferen.
In 1783 opperden de directeuren van de Sociëteit van Suriname - de bestuurders van
de kolonie in het moederland - dat met name de vrije ingezetenen van gemengd bloed,
mits zij de juiste stimulans ontvingen, ‘het voornaamste gedeelte der inwoonderen’
zouden kunnen gaan vormen.2. Een kleine twee jaar later ventileerde gouverneur
Wichers een vergelijkbare gedachte; anders dan veel Europese immigranten, zo
schreef Wichers, voelden de kleurlingen zich verbonden met het land en met enig
beleid zou men van hen ‘nuttige burgers’ kunnen maken. Deze verwachtingen werden
in de halve eeuw rond 1800 in belangrijke mate ingelost.
In zekere zin gingen de ontwikkelingen zelfs verder dan Wichers voor ogen lijkt
te hebben gestaan. In 1784 zag hij in de ‘halfslagtige: castisen, mestisen en mulatten’
vooral een potentiële volksklasse - zelf sprak hij van een ‘gemeen- of lagen stand’.3.
Een kleine kwart eeuw later schreef hij, inmiddels gevestigd in Nederland in een
advies-nota aangaande het te voeren beleid in de West-Indische koloniën dat ‘(...)
een evenwicht gehouden [moest] worden tusschen de meest bevoordeelde klasse der
blanken, de tweede klasse van vrije zoo gekleurde als negers en de laatste klasse van
slaven.’4. Het door hem bepleite ‘evenwicht’ ging dus gepaard met een
maatschappelijke rangorde. De sociale mobiliteit van vrije kleurlingen en zwarten
diende binnen zekere grenzen te blijven.
Dit hiërarchisch systeem werd met name in de achttiende eeuw wel als ‘politiek
systhema’ aangeduid. De werkelijkheid liet zich evenwel in dat keurslijf niet dwingen.
Ontwikkelingen die de op huidskleur gebaseerde maatschappelijke hiërarchie
ondermijnden, openbaarden zich al tijdens Wichers' leven. Een nadere beschouwing
van de spectaculaire carrière van Jan Elias van Onna, van slaaf tot top-administrateur,
moge deze bewering adstrueren. Vooraf gaan enkele inleidende opmerkingen over
oorsprong, omvang en sociale positie van de bevolkingsgroep waar hij uit voort
kwam.

Van slaven tot vrijen
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Zoals bekend ving de koloniale geschiedenis van Suriname aan in het midden van
de zeventiende eeuw. In de eerste fase van de maatschappelijke ontwikkeling waren
alle vrijen blank en alle niet-blanken slaven.5. Wat in deze situatie verandering bracht
was het verschijnsel van manumissie, de handeling waardoor een individuele slaaf
of slavin een vrij mens werd.
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De facto was dit een zuiver particuliere aangelegenheid: van de betreffende slaaf en
zijn meester. Vanaf 1733 werd de manumissie nochthans alleen als rechtsgeldig
beschouwd indien zij was bekrachtigd door gouverneur en raden (die samen het Hof
van Politie en Crimineele Justitie vormden) en bezegeld met de uitreiking van de
zogenaamde vrijbrieven. Dat kostte bovendien geld.
Voor een gedetailleerde analyse van de verschillende facetten van het fenomeen
manumissie in de periode 1760-1828 zij verwezen naar het werk van Rosemary
Brana-Shute. Alleen ter oriëntatie geef ik hier enkele min of meer representatieve
praktijkvoorbeelden.
Verschillende mensen werden door hun eigenaren vrijgegeven omdat zij dezen
langdurig en/of in kritieke levensfasen bijgestaan hadden. Zo bepaalde de Sefardische
Jood Josias Pardo in 1759 in zijn testament dat voor de zwarte slavinnen Niobe,
Alcione en Iris na zijn dood vrijbrieven verzorgd moesten worden. Hij werd hiertoe
bewogen ‘(...) uyt consideratie van hunne extraordinaire oppassing in mijne ziekelijke
ouderdom & billik is wel daaden te beloonen want zij hebben mij opgepast niet als
slaaven maar als of se mijn eyge kinderen waaren.’ Pardo was gescheiden en
kinderloos.6.
Andere mannen onderhielden met hun eigen of andermans slavinnen meer of
minder duurzame intieme relaties, verwekten kinderen bij hen en manumitteerden
hen en/of hun kinderen. Onder deze mannen vinden we verschillende
plantage-directeuren. Een voorbeeld is de Duitser Johan Godfried Clemen, die rond
1760 directeur was van de plantage Hoyland aan de beneden Commewijne. Daar
verwekte hij bij de negerin Christina een zoon, die hij in 1773 manumitteerde. De
zoon, in 1777 gedoopt als Christiaan Frederich Nemelc, was in de jaren '80 en '90
eveneens plantage-directeur; later vestigde hij zich als timmerman te Paramaribo.
Nemelc (1761-1812) kocht zijn moeder van de eigenaren van de plantage Hoyland
en manumitteerde haar in 1788. Ook kocht en manumitteerde Nemelc zijn eigen
levenspartner, de mulattin Catharina en twee van hun kinderen in 1803.7.
Ten derde waren er in Paramaribo velen die meer slaven bezaten dan zij voor hun
eigen bediening of ter assistentie in de uitoefening van hun ambacht nodig hadden.
Dergelijke eigenaren leenden soms een willig oor aan verzoeken van slaven om zich
te mogen uitkopen. Bovendien bleken verschillende mensen bereid zo'n slaaf te
helpen door hem het losgeld voor te schieten. Zo betaalde de vrije neger Kina van
Friderici - zelf in 1796 door gouverneur De Friderici gemanumitteerd - in 1805 f
3000,- aan de blanke Jacob Bruining voor de mulat David. Tevoren was hij met
David overeengekomen dat deze hem schadeloos zou stellen door hem gedurende
zes jaar als timmermansknecht te dienen, waarna David vrij man zou zijn.8.
Vaak is beweerd dat de Surinaamse slaventijd gekenmerkt wordt door een zeer
laag manumissiecijfer (Brana-Shute 1985: 202, 219; Oostindie 1993: 20). Er wordt
dan op gewezen dat het aantal per jaar gemanumitteerden - althans in de periode
1760-1828 - nooit meer bedroeg dan enkele tienden van een procent van het totaal
aantal slaven, dat in deze periode schommelde tussen de 45.000 en 60.000 (Van
Stipriaan 1993: 311). Deze redenering is echter in zekere zin misleidend. Iemand
werd immers niet door andere slaven maar door één of meer vrijen gemanumitteerd.
Met andere woorden het aantal gemanumitteerden was nooit een functie van het
aantal slaven, maar wel van het aantal vrijen. In dat licht bezien was het aantal jaarlijks
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gemanumitteerden niet gering. Rosemary Brana-Shute (1989: 42) schatte het aantal
vrijgemaakten in de periode 1760-1826 op ongeveer 4000; dat komt neer op een
gemiddelde van zo'n 60 gemanumitteerden per jaar. De totale vrije bevolking (blanken,
kleurlingen en zwarten) exclusief de militaire bezetting bestond in de tweede helft
van die periode uit 5 à
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Jan Gerhard Wichers (Groningen 1745 - Vreeswijk 1808) geschilderd door A. de Lelie, bij de aanvang
van zijn termijn als gouverneur van Suriname (1784-1790). De identiteit van de lijfknecht links op
de achtergrond is onbekend.
(Foto Iconografisch Bureau).
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7000 zielen. Het manumissiecijfer wordt dan 10 per 1000; dat is van de orde van
grootte van een geboortencijfer. In 1830 bijvoorbeeld bedroeg het aantal geboorten
per 1000 binnen de vrije Surinaamse bevolkingsgroep in haar geheel: 31,1 (Van Lier
1949: 24, 71, 72).
De manumissies waren dan ook - naast de vermenging, die het gevolg was van de
relaties tussen blanke mannen en niet-blanke vrouwen - een belangrijke factor in de
verschuivingen die in de loop der tijd plaatsvonden in de samenstelling van de vrije
bevolkingsgroep. Deze demografische verschuivingen zijn vanaf 1762 aardig te
volgen. De navolgende bevolkingscijfers zijn overigens steeds exclusief militairen.
In 1762 telde de kolonie als geheel 2720 vrije bewoners, waarvan 2390 blanken
en 330 vrije zwarten en kleurlingen. In Paramaribo woonden toen 1881 vrijen, van
wie 1623 blank en 258 niet-blank waren.9. Voor het jaar 1781 beschikken we over
een lijst met in Paramaribo woonachtige vrije kleurlingen en zwarten. Hierop staan
739 namen. Vergeleken bij 1762 is hun aantal dus bijna verdrievoudigd. Het aantal
blanke bewoners van Paramaribo zou in hetzelfde jaar slechts 1107 hebben bedragen.10.
Hoewel volgens verschillende berichten deze bevolkingsgroep in de jaren '70 sterk
in aantal afgenomen was, lijkt dit wat weinig. Volgens David de Isaac Cohen Nassy
telde de stad in 1787 circa 2000 blanke bewoners (Essai Historique 1788, II: 39).
In de volgende jaren bleef het aantal blanke bewoners in de kolonie als geheel
ongeveer 3000 (1000 op plantage,11. 2000 in de stad) bedragen. Het aantal vrije
zwarten en kleurlingen daarentegen nam in diezelfde periode sterk toe: 1760 zielen
in 1791, 2889 in 1805 en 3075 in 1811 (Wolbers 1861: 442-3; Einaar 1934; 72, 98).
Slechts weinigen van hen woonden in het plantage-gebied, zodat het zeer
waarschijnlijk is dat zij in Paramaribo de blanken al begin negentiende eeuw in aantal
overtroffen. In 1833 waren er in Suriname 2903 blanken - onder wie 2045 stedelingen
- en 5294 vrije zwarten en kleurlingen, van wie 4951 in Paramaribo woonden (Lans
1842: 197, 201). Overigens wijzigden in de loop der jaren ook binnen de
bevolkingsgroep van vrije niet-blanken de numerieke verhoudingen zich; in 1805
was 35,6% van hen van puur Afrikaanse origine, in 1833 nog maar 22,3%.

Het ‘politiek systhema’
De mening van Jan Gerhard Wichers (1745-1808) en andere Surinaamse regenten
dat de zwarten en kleurlingen binnen het vrije volksdeel op het tweede plan behoorden
te blijven, kwam voort uit pragmatische overwegingen. Zij valt terug te voeren op
hun perceptie van de Surinaamse situatie. Wichers was zeker geen ideoloog van het
racisme. Zijn zoon, Jan Wicherides (1775-1802), verwekt bij Adjuba van Hesterslust
- een ‘karboegerin’, dat wil zeggen een dochter van een mulat en een negerin - stuurde
hij naar de Republiek, waar hij zich vrij kon ontplooien.12. In Suriname echter waren,
in de ogen van de bestuurlijke elite, normale sociale verhoudingen binnen de vrije
bevolkingsgroep onmogelijk vanwege de numerieke overmacht van de slaven. In
alle West-Indische koloniën waar sprake was van een dergelijke overmacht vreesde
men het effect van de aanblik van vrije zwarten en kleurlingen op het gemoed van
de slaven. Bij dezen zou immers de indruk kunnen ontstaan dat ook voor hen de
vrijheid nabij was. Het is een bekend psychologisch mechanisme dat naarmate de
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verwachtingen hoger gespannen zijn, onrecht moeilijker te dragen valt. Dit kan
uitdraaien op een zogenaamde ‘revolution of rising expectations’. Door nu op
verschillende manieren te benadrukken dat vrije zwarten en kleurlingen toch nooit
meer dan tweederangs burgers konden zijn, hoopte men de slaven hun illusies te
ontnemen en de dreiging van een revolutie af te wenden.
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‘Miniatuurportret van Jan Wicherides (Paramaribo 1775-Mijdrecht 1802) door J.A. Schmetterling.
Op de achterzijde staan de beeltenis van een treurende vrouw bij een graf. Wicherides' sterfdatum
en de tekst: ‘de mon coeur jamais s'effacera la douleur’. Wicherides liet bij zijn overlijden een
hoogzwangere weduwe en twee kleine kinderen na.
(Foto Iconografisch Bureau)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

135
Van Lier (1949: 48-9) heeft laten zien dat deze denktrant een hoofdrol speelde in de
bezwaren die gouverneur en raden in 1764 inbrachten tegen het huwelijk van de
negerin Elizabeth Samson met een blanke man. Wanneer dergelijke huwelijken
ingang zouden vinden en daardoor kinderen van negerinnen dezelfde maatschappelijke
standing als de blanken zouden verwerven, hoe lang zou dan - zo vroegen zij zich
af - het ‘gevoele die de negers hebben, van onse praeminentie boven hun’ nog stand
houden? Deze denktrant kwam ook op andere momenten tot uiting, bijvoorbeeld
toen in 1767 besloten werd dat vrije negers voortaan op een afzonderlijk gedeelte
van de Nieuwe Oranje Tuin begraven moesten worden.13. Hij lag ook ten grondslag
aan de organisatie van de vrije kleurlingen en zwarten in van de blanken afgescheiden
schutterscompagnieën.
In 1781 werd op deze indeling een veelzeggende uitzondering gemaakt. Aanleiding
was een verzoekschrift van de mulat Carel Rühle (1756-1818). Rühle was geboren
aan de Afrikaanse Goudkust uit de verbintenis van Anthony Rühle, een Duitse
employé van de West-Indische Compagnie en Jaba Botri, een vrije Afrikaanse vrouw.
Hij had zijn jeugd in Amsterdam doorgebracht en was vervolgens naar Suriname
verhuisd. Als vrijgeborene en als iemand die zich met de formele toestemming van
de directeuren van de Sociëteit in de kolonie gevestigd had, stelde hij zichzelf gelijk
aan de blanke burgers. Hij maakte dan ook bezwaar tegen het feit dat hij in Paramaribo
voor het vervullen van zijn schuttersplicht (voornamelijk bestaande in het doen van
nachtwachten) ingedeeld was onder de vrije kleurlingen en zwarten - merendeels
vrijgemaakten.14. Rühle's verzoek om onder de blanke schutters gerangschikt te worden
werd echter afgewezen. Ronduit gezegd: men oordeelde hem - als mulat - niet blank
genoeg. De leden van het Hof van Politie die hun licht lieten schijnen over het
verzoekschrift - onder wie toenmalig raad-fiscaal Wichers - adviseerden echter om
twee andere categorieën kleurlingen voortaan wel onder de blanken te rekenen.
Hun uitgangspunt was dat ‘(...) niets nadeeliger is voor het polityk systema, dan
een verwarring van classen en rangen, waarom tot het geslagt der blanken niet moeten
gereekent worden dan de zulke die in couleur weinig van de blanken zijn verschillende
(...)’. Daaruit trokken zij de conclusie dat mulatten en musticen tot de compagnieën
van niet-blanken moesten blijven behoren. Alle ‘nader aan de blanken komende
graaden’ van kleurlingen - dat wil zeggen casticen enzovoorts - zouden echter in het
vervolg in de blanke schutterscompagnieën opgenomen moeten worden. Dat zou
bovendien ook moeten gelden voor musticen die niet uit een buitenechtelijke
verbintenis maar uit een wettig huwelijk waren geboren. Deze aanbevelingen werden
door het Hof overgenomen.15.
De bepaling aangaande de uit een wettig huwelijk geboren musticen lijkt de
bedoeling van de nieuwe regelgeving te frustreren. Huidskleur is hier plotseling niet
meer het indelingskriterium. Deze inconsistentie wordt begrijpelijker wanneer men
weet dat een aantal wettig geboren musticen reeds jaren in de blanke compagnieën
hun burgerplicht vervulden. Dat gold met name de drie gebroeders Esser, zoons van
de Duitser Adolf Esser en de mulattin Johanna van der Weg. De oudste, Johan Adolf
Esser (1747-1792), bekleedde in 1781 zelfs de rang van eerste luitenant in de
burgercompagnie van boven Cottica - hetgeen door Carel Rühle in zijn rekest ook
fijntjes was opgemerkt. De noodzaak deze reeds bestaande situatie te legitimeren
verraadt iets van de spanning tussen beleid en maatschappelijke realiteit. Maar we
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mogen ons er niet door laten afleiden van wat duidelijk de essentie was van de
regeling.
Dit wezen lag in het communicatieve aspect, de beeldvorming naar de slaven toe.
De burgercompagnieën van Paramaribo waren zeer zichtbaar en omgeven met
prestige. Dat laatste
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kwam vooral tot uiting bij ceremoniële gebeurtenissen als de intocht of de begrafenis
van een gouverneur, wanneer zij onder de wapenen kwamen in de straten van de
stad. Wat de regeling van 1781 klaarblijkelijk beoogde te vermijden was dat - door
de aanwezigheid van casticen et cetera in de compagnieën van kleurlingen en zwarten
- bij de omstanders de indruk kon ontstaan dat ‘blanken’, kleurlingen en zwarten in
dezelfde compagnieën dienden en dus op voet van gelijkheid stonden.16.

Sociaal-economische mobiliteit
In het vervolg van dit artikel gaat het mij met name om twee vragen. In welke mate
vormde het belang dat de bestuurlijke elite aan het politiek systhema hechtte, een
obstakel voor de sociaal-economische mobiliteit van de vrije zwarten en kleurlingen?
Aan de ander kant, in het geval er sprake was van mobiliteit, wat was daar van het
effect op het politiek systhema?
In hun bovenaangehaald advies uit 1781 schreven Wichers c.s. ook iets over de
potentiële economische rol van de vrije zwarten en kleurlingen. Hun bespiegelingen
bleven binnen de grenzen die we van Wichers al leerden kennen. De ‘vrije negers,
mulatten en misticen’ dienden de onderbemande trede te bezetten van ‘de zogenaamde
gemeene burgers, in wiens overvloed en welvaart het welzijn egter van een land
gelegen is.’ Hierbij moet men denken aan ambachtslieden, werklieden, lager
plantagepersoneel, misschien ook kleine landbouwers. Deels waren dit echter beroepen
waarin de economisch actieven onder de vrije zwarten en kleurlingen vanouds reeds
werkzaam waren. Zo waren de 52 mannen die in oktober 1774, mede namens de
overige zwarten en kleurlingen, verzochten om - naar het voorbeeld van de blanke
burgers - tot een burgercompagnie geformeerd te worden, naar eigen zeggen ‘(...)
meest timmerlieden, metselaars, vissers en andere ambagtslieden (...) die van hun
dagelijkse handwerk bestaan en hunne verdiensten soo binne als buyten Paramaribo
moeten soeken (...)’.17.
Het ging Wichers dan ook niet om verheffing van de vrije niet-blanken in Suriname.
De door hem gepropageerde ‘bevolkingspolitiek’ (Van Lier 1949: 74, 79-80) beoogde
slechts de vermeerdering van hun aantal. Het door hem aangeprezen middel daartoe,
het met publieke gelden vrijkopen van ‘kinderen uyt gemengde geslagte gesprooten’,
werd in het advies van 1781 voor het eerst aan de orde gesteld. Het in slavernij
verkeren van mensen ‘in couleur en eigenschappen na aan het geslagt der blanken
accedeerende’ was immers fnuikend voor het politiek systhema.18. Dat laat onverlet
dat het niet terecht is om Wichers te beschouwen als de geestelijke vader van de
maatschappelijke opmars van de vrije kleurlingen, zoals Van Lier deed.
Die opmars, die in het vervolg van dit artikel geïllustreerd wordt aan de hand van
de carrières van Jan Elias van Onna en enkele ander kleurlingen, is ook niet te danken
geweest aan de interventie van één enkel individu. Van Liers interpretatie ligt wat
dit betreft teveel in de lijn van wat Herbert Spencer ooit ‘the great-men-theory of
history’ noemde. Zeker speelde het optreden van individuen een belangrijke rol;
enkelen van hen komen in het navolgende nog ter sprake. Maar de opkomst van een
gedeelte van de vrije kleurlingen was ook in belangrijke mate het logische gevolg
van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen.
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Jan Elias van Onna: jeugd
Jan Elias van Onna werd geboren - in of rond 1766 - als slaaf. Zijn moeder was dus
een slavin, zoveel is zeker. Haar identiteit heb ik echter niet vast kunnen stellen. Die
van zijn biologische vader evenmin. Zelf beweerde Jan Elias ooit dat Gerrit Barend
van Onna zijn vader was. Deze zou hem toen hij nog vrijgezel was
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‘bij zekere zijne Negerin’ hebben verwekt.19. Om verschillende redenen is dit dubieus.
Zo blijkt Gerrit Barend van Onna (ca. 1723-1781) zelf ook een kleurling te zijn
geweest. Het feit dat Jan Elias steevast als ‘mulat’ werd aangeduid suggereert sterk
dat, in geval zijn moeder een zwarte vrouw was, zijn vader een blanke moet zijn
geweest. Wel was Jan Elias inderdaad uit een slavin van Gerrit Barend geboren.
Bovendien was hij door laatstgenoemde grootgebracht; met andere woorden Gerrit
Barend van Onna was, zo niet de genitor, dan toch de pater van Jan Elias.
In 1773 werd Jan Elias door Gerrit Barend van Onna gemanumitteerd. Deze
verklaarde bij die gelegenheid dat hij en zijn vrouw - hij was in 1767 gehuwd met
Clara Elisabeth van Loeffbeek, evenals hij een kleurlinge20. - genegen waren dit
‘mulatte kind door haar lieden slaavinne geprocreëerd (...) als hun vrij eigen te
adopteeren en aan te neemen’. Zij werden daartoe bewogen omdat zij geen kinderen
hadden en niet verwachtten die nog te zullen krijgen.21. Als we Gerrit Barend mogen
geloven, was Jan Elias dus een kwekipikin, een pleegkind en niet zijn eigen vlees en
bloed. Ook in latere aktes en andere overgeleverde schrifturen duidden hij en zijn
vrouw hun pupil nooit anders aan dan als hun vrijgemaakte of hun geadopteerde
mulatte jongetje.
Jan Elias' pleegouders waren eenvoudige mensen. Beiden waren gewezen slaven,
die zich zelf van hun eigenaren hadden vrijgekocht. Hoe Gerrit Barend van Onna
precies in het onderhoud van zijn gezin voorzag heb ik niet kunnen achterhalen, maar
het kan geen vetpot hebben opgeleverd. Toen hij in 1781 overleed liet hij twee erven
met enigszins vervallen huizen en twee slaven na.22.
Jan Elias was inmiddels - in 1779 - door hem uitbesteed als leerling-klerk bij
Hendrik Maurits Wolff. Kort daarop, nadat er een verwijdering was opgetreden tussen
hem en zijn vrouw, had Gerrit Barend van Onna Jan Elias bovendien, voor het geval
van zijn overlijden, onder Wolffs voogdij geplaatst.
Wolff (1751-1804) was een Hollander die in 1774 met zijn echtgenote naar
Suriname was verhuisd. Laatstgenoemde, Anna Doro-thea van Fredriksdorff (ca.
1753-1787) was een geboren Surinaamse en - opmerkelijk genoeg - een mulattin.
Haar presumptieve vader, de planter Johann Friedrich Knöffel, had er zorg voor
gedragen dat zij en haar zuster na zijn dood in 1760 voor hun opvoeding naar Europa
waren gezonden. Bovendien had hij hen Knöffelsgift, een kleine koffie-onderneming
in Commewijne, nagelaten. Het huwelijk met Wolff was ongelukkig en in 1780
keerde Anna Dorothea van Fredriksdorff voorgoed terug naar de Republiek.23. Haar
man bleef in Suriname, waar hij een buitengewoon succesvol administrateur werd.
Op het eind van de achttiende eeuw was het aantal plantages waarover hij, alleen of
met anderen, het beheer voerde dermate groot dat hij naar de mening van Marten
Schalkwijk (1994: 226-7) beschouwd moet worden als ‘the most central person in
the plantation network.’ Dat Jan Elias van Onna op zijn kantoor kwam te werken en
zijn pupil werd, betekende een beslissende wending in diens leven.
Begin 1782 vervoegde Clara Elisabeth van Loeffbeek zich bij Wolff en eiste haar
pleegzoon op. Ze deelde mee dat zij hem een ambacht wilde laten leren. Gezien het
feit dat er al zoveel blanke en heel capabele schrijvers waren die amper van hun
inkomsten konden bestaan, kon zij zich niet voorstellen dat ‘een vrijgemaakten mullat,
wiens agting geensints bij die van een blanke konde werden gecompareert’ daar wel
in zou slagen. Wolff was stupéfait. Hoe kon deze vrouw, zo vroeg hij zich af, ‘(...)
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haar eigen zelve (als meede van het mulatte geslagt) zoo zeer (...) declineeren, door
de sustenue dat een mulat niet even goed, bequaam, nuttig en geagt voor de
maatschappije zoude kunnen geraaken als eene vrij gebooren blanke persoon (...)’?
Bovendien gaf de praktijk haar ongelijk: ‘(...) waar vind men
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mulatte vrije baasen [zelfstandige ambachtslieden, jjv] die thans zulk eene ruime
kostwinning vinden kunnen, en inteegendeel zijn er verscheiden mulatten schrijvers
als onder anderen Philip Renard, J.A. van Bliekveld, Planteau, Comvalius, Jan de
Bije en meerderen welken een goeden kostwinning hebben en zeer fatzoenlijk voor
den dag koomen (...)’.
Wolff merkte nog op dat Jan Elias met name op zijn kantoor een unieke gelegenheid
kreeg om ‘zig verder bequaam te maken in alles wat tot een compleet comptoir
weesen behoorende is’.24.

Aanbod en vraag.
Uit Wolffs repliek komt naar voren dat er al rond 1782 een aantal jonge kleurlingen
was met voldoende scholing om als klerken op handelskantoren te kunnen fungeren.
Dat stemt overeen met de opmerking van Wichers uit 1784 ‘(...) dat men in de laatste
jaaren begonnen is met ze meer en meer als bijzondere huisschrijvers en op de
secretariën te gebruiken’ (Van Lier 1949: 80). Dit zegt iets over het schoolbezoek
en de kwaliteit van het onderwijs in de voorafgaande twee decennia. De door Wolff
genoemde personen waren allen tussen de 20 en 30 jaar oud.
In 1753 werd besloten ‘de schoolmeester te belasten de malatte en swarte van de
kinderen der christenen bisonderlijk te plaatsen’,25. totdat men voor hen een eigen
onderwijzer gevonden zou hebben. De segregatie in het Surinaamse onderwijs nam
toen dus een aanvang, hoewel pas in 1761 een vaste schoolmeester voor de niet-blanke
kinderen gevonden werd. Vanaf dat jaar sprak men van de ‘Mulattenschool’. Hoewel
er verschillende aanwijzingen zijn dat de school ook door zwarte kinderen bezocht
werd - een enkele maal sprak men van ‘de mulatten & neeger school’ - suggereert
die benaming dat de meerderheid der leerlingen van gemengd bloed was.
Meestal wordt in navolging van Van Lier (1949: 81) voetstoots aangenomen dat
het onderwijs op deze school op een laag peil stond. Maar de leden van de kerkeraad
die jaarlijks de scholen bezochten waren veelal positief. Vanaf 1772 was de situatie
trouwens weer zoals die vóór 1761 geweest was. Eén en dezelfde (lands-)
schoolmeester, Van Claveren, gaf les aan zowel blanke als niet-blanke kinderen. Wel
moest hij beloven ‘te onderhouden de vereyschte separatie ofte afzondering van de
blanke met de mulatten scholieren.’26. In 1793 waren er onder de met prijzen vereerde
leerlingen van ‘den zeer bekwaame schoolmeester Daniel van Claveren’, verschillende
kleurlingen - zoals de later als kunstenaar bekend geworden mustice Gerrit Schouten
(1779-1839) en de mulat Jan Balthazar de Crosides (ca. 1780-1840), een natuurlijke
zoon van dominee Johannes Christophorus de Cros.27. Of in 1793 nog sprake was
van separaat onderwijs is onduidelijk.
In het feit dat het klaarblijkelijk vooral kinderen van gemengd bloed waren die de
‘mulattenschool’ bezochten valt de hand van blanke vaders te herkennen. Meer dan
anderen bezaten dezen zowel de motivatie als de middelen om hun kinderen naar
school te sturen.
Veel kinderen werden destijds immers geboren uit weliswaar ongewettigde maar
monogame en duurzame relaties tussen blanke mannen en zwarte of kleurling vrouwen
- relaties die tot op zekere hoogte het vanzelfsprekende gevolg waren van het feit
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dat er relatief weinig blanke vrouwen in de kolonie waren. Zo kwamen vier van de
vijf door Wolff genoemde kleurling klerken uit zulke verbintenissen voort. Hun
vaders hadden allevier twintig jaar of langer met de moeders van hun kinderen
samengeleefd. Kinderen uit andere relaties hadden deze mannen niet, met uitzondering
van Willem Bliek - de vader van Van Bliekveld - die weduwnaar was en uit zijn
huwelijk een blanke zoon had. Planteau, Comvalius en De Bije droegen de achternaam
van hun vader.28.
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Wat was voor blanke mannen in zulke omstandigheden natuurlijker, zou men denken,
dan om zich te bekommeren om de toekomst van hun kinderen en ervoor zorg te
dragen dat zij een opleiding kregen?
71337133
Zoals Wolff's uitlatingen impliceerden was er ook een werkelijke vraag naar de
arbeid van de kleurling klerken. De crisis van de jaren '70 schijnt een dramatische
afname van de blanke bevolkingsgroep ten gevolg te hebben gehad. Velen verloren
hun plantages aan crediteuren in het moederland. Anderen raakten het vertrouwen
in de toekomst van de plantagekolonie kwijt. Een uittocht was het gevolg. Aan de
andere kant steeg mogelijk ook de behoefte aan kantoorklerken doordat de
administrateurs-kantoren - die de plantages voor in het moederland verblijvende
eigenaren beheerden - het als gevolg van deze ontwikkelingen juist drukker kregen.
Er ontstond aldus een wat Popper (1957: 147 e.v.) noemde ‘situational logic’. Er
was een vraag naar personeel voor het vervullen van functies die tot dan toe het
exclusieve domein van blanken hadden gevormd. Daartegenover stond een aanbod,
van kleurlingen met de vereiste kwalificaties. Die situatie leidde als vanzelf tot de
instroom van kleurling mannen eerst in lagere en vervolgens ook in hogere échelons
van zowel overheid als particuliere sector.

Blanke superioriteit?
Het doordringen van kleurlingen in hogere maatschappelijke posities vond in de
onderhavige periode op relatief bescheiden schaal plaats. Maar dat doet weinig af
aan de essentiële betekenis van deze ontwikkelingen. Die lag in het feit dat de
sociaal-economische rangorde hoe langer hoe minder overeenstemde met de op
huidskleur gebaseerde hiërarchie welke de pleitbezorgers van het politiek systema
voor ogen stond. Het systema raakte dan ook geleidelijk aan obsoleet.
Men dient zich hierbij te realiseren dat een goed deel van de blanke bewoners van
Suriname in die tijd tot de lagere sociaal-economische klassen behoorde. Onder hen
vond men ook ambachtslieden, lager plantagepersoneel, pontevaarders, bodes en
lieden zonder vast middel van bestaan. Verschillenden waren analfabeet.
Tegenover deze blanke ‘schamele luyden’ kan men bijvoorbeeld de gebroeders
Comvalius stellen. Beiden waren in 1784 klerken op de secretarie van de kolonie,
met zowel blanke als kleurling collegae. In 1789 bleek Abraham Sigismundus
Comvalius, de oudste van de twee, inmiddels een rang opgeschoven. Hij was één
van de vijf beëdigd assistenten; de overige vier - onder wie een latere raad van politie
- waren allen blanken. Een niveau onder hem - dat van de kopiïst-klerken - werkten
in 1789 acht blanken, en drie kleurlingen onder wie zijn jongere broer Adriaan
Johannes (1763-1835). Deze werd in 1805 tot beëdigd assistent (in casu ter
gouvernements-secretarie) bevorderd. Later werd hij in verschillende functies
benoemd waarin hij het gezag vertegenwoordigde, zoals ‘keurmeester van 't bestiaal’
(1809), ‘meeter van alle scheepen en vaartuygen’ (idem) en houtmarktmeester
(1816).29.
In de periode dat de broers Comvalius op de secretarie van de kolonie werkzaam
waren was één van hun superieuren de mustice Willem Hendrik Esser (1754-1809),
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broer van de eerder genoemde Johan Adolf. Aanvankelijk geëmployeerd als
kopiïst-klerk was hij in 1777 benoemd tot provisioneel- en in 1784 tot effectief
gezworen klerk, een functie die overeen stemde met die van notaris in de Republiek.
In 1787 werd hij bovendien toegelaten als solliciteur.30. Een rechtskundige van een
hogere graad was de mulat Philip Samuel Hanssen (ca. 1751-1806), die na rechten
gestudeerd te hebben aan de Leidse universiteit zich in 1779 als advocaat in zijn
geboorteland vestigde.31. Ook
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de mulat Jan Weyne (ca. 1764-1818) had - in 1791 - een universitaire studie in de
rechten voltooid, zij het aan de minder hoog aangeslagen Universiteit van Harderwijk.
In Suriname bekleedde hij rond 1798 de functie van 1e gezworen klerk van de wees-,
curatele- en onbeheerde boedelskamer en was daarnaast werkzaam in de particuliere
sector; zo was hij boekhouder (en executeur-testamentair) van de raad van politie
Charles Brouwn.32.
De mate waarin kleurlingen binnen de private sector op de hogere niveaus
functioneerden is niet zo eenvoudig te achterhalen. Er zijn echter aanwijzingen dat
verschillende zogenaamde ‘comptoirbedienden’ in feite de belangen van hun
werkgever waarnamen. De centrale rol die de mulat Jan Willem Boon (ca. 1750-1801)
op het kantoor van de administrateur Dirk van der Mey vervulde kwant tot uiting
toen in 1797 Van der Meys gezichtsvermogen ernstig aangetast raakte. Van der Mey
(1727-1798) gaf Boon - die bovendien zijn natuurlijke zoon was - toen
tekenbevoegdheid, in aanmerking nemende ‘de naauwe betrekking tusschen hem en
den heer J.W. Boon, zijn lange jaarige trouwe en eerlijke dienst ten zijn (...) comptoir
beweesen en zijn bequaamheid in zijn comparants zaaken en affaires.’33. Na het
overlijden van Van der Mey het jaar daarop administreerde Boon als executeur van
het testament van zijn vader de twee plantages die tot de boedel behoorden.34. Ook
de eerder genoemde Jan de Bije (ca. 1761-1802) was door zijn vader in 1789 benoemd
tot executeur van zijn testament en administrateur van zijn plantage,35. hetgeen doet
vermoeden dat ook hij al vóór zijn vader's overlijden in diens zaken ingevoerd was.
Een wat later voorbeeld tenslotte is dat van de mustice Samuel Ferdinand Flu (ca.
1783-1841), die als boekhouder in dienst was van de koopman Carel Fredrik Steffens
en door deze in 1810 ‘als in mijne comptoir zaaken ten volle ervaaren’ aangewezen
werd als executeur-testamentair.36. Een aantal kleurlingen was in de onderhavige
periode buitendien grondeigenaar. Dat gold in 1798 onder meer voor Esser, Hanssen
en Boon.37. Toch bereikte geen van de genoemde personen de statuur van Jan Elias
van Onna.

Jan Elias van Onna: carrière
Na acht jaar bij Wolff gewerkt te hebben vertrok Van Onna in juli 1787 naar de
Republiek, waar hij zich - zoals hij later zelf zei - bekwaamde in de notariële en
rechtskundige praktijk. Hij regelde ook nog iets anders. Beducht dat zijn onwettige
geboorte zijn carrièrekansen zou kunnen schaden, verzocht hij - met succes - brieven
van legitimatie bij de Staten-Generaal.38. Of het bezit ervan hem in Suriname ooit
baat heeft gebracht staat te bezien; aanvankelijk in ieder geval niet.
Van Onna's opzet was om zich in Suriname te vestigen als procureur. Procureurs
waren evenals de solliciteurs pleitbezorgers, maar terwijl laatstgenoemden alleen
voor lagere rechtbanken mochten pleiten waren de procureurs ook bevoegd om voor
hogere rechtscolleges - in de Surinaamse context betekende dat het Hof van Politie
en het Hof van Civiele Justitie - op te treden. Wellicht vanuit een voorgevoel dat hij
in Suriname weerstanden zou ontmoeten, verzekerde hij zich alvorens naar zijn
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geboorteland terug te keren van brieven van aanbeveling van de in Amsterdam
zetelende directeuren van de Sociëteit van Suriname.
In december 1790 was Van Onna terug in Suriname. de volgende maand verzocht
hij bij het Hof van Civiele Justitie om admissie als procureur. Zijn verzoek werd
zonder tekst of uitleg van de hand gewezen.39. Omdat de directeuren hadden laten
weten dat toelating van Van Onna in het door hem geambieerde ambt hen ‘niet
onaangenaam zoude zijn’, stuurde het Hof aan hen wel een uitgebreide motivatie
van hun besluit.40.
Het Hof grondde zijn bezwaren voornamelijk op wat genoemd werd ‘de vile en
abjecte conditie en staat’ van Jan Elias van Onna
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‘welke is een gemanumitteerde mulat’. Wanneer, zo werd betoogd, iemand van een
dermate onaanzienlijke maatschappelijke rang voor het Hof zou mogen postuleren
dan was dat ten hoogste schadelijk voor het prestige van het rechtscollege.
Dat Van Onna in zo'n lage achting stond was, beweerde men, geen kwestie van
vooroordelen (‘bloote volksbegrippen’), maar vloeide noodwendig voort uit ‘(...) de
instelling van een politicq systhema, die alle de Europeesche volkeren in America
van het hoogst belang schijnt voorgekomen te zijn.’ Teneinde, met zo'n klein aantal
blanken, de grote hoeveelheden slaven in bedwang te houden was het noodzakelijk,
zo legde men uit, om te proberen ‘(...) door een zeekere indruk van onderschijding
en ontzag, de negers en die van hunne bloede een maat van vreez' voor de blanken
(...) in te boezemen.’ Om diezelfde reden had men in Suriname bijvoorbeeld de vrije
zwarten en kleurlingen in separate burgercompagnieën ondergebracht ‘in alle opzigt
van die der blanken afgezondert’. Er diende met andere woorden, uit het oogpunt
van raison d'état, een sociale afstand gehandhaafd te worden tussen blanken en vrije
niet-blanken. Gesproken werd van een ‘politique onderscheiding’. Admissie van
Van Onna als procureur was dan ook niet alleen schadelijk voor het prestige van het
Hof van Justitie en de balie, maar erger nog: ‘strijdende tegen alle politicque
voorsieningen en gesteldheid van zaken in deeze gewesten.’
Achter deze starre stellingname gaan evenwel inconsistentie en gebrek aan
unanimiteit schuil. Inconsistentie, omdat de mulat Hanssen en de mustice Esser
respectievelijk twaalf en drie jaar tevoren wèl als praktizijns toegelaten waren. Daarbij
had ongetwijfeld een rol gespeeld dat het feit dat Hanssen doctor in de rechten was,
terwijl hij bovendien beschikte over een admissiebrief om voor het Hof van Holland
te mogen postuleren, iedere aanmerking ongepast maakte, en wat Esser betreft dat
hij de eerbare status bezat van iemand die uit een wettig huwelijk geboren was. In
tegenstelling tot Van Onna waren beiden bovendien uit vrije moeders geboren en
derhalve nimmer slaaf geweest. Maar toch.
Het gebrek aan unanimiteit bestond hierin dat minimaal drie van de elf
stemhebbende leden van het Hof van Civiele Justitie Van Onna wèl toe hadden willen
laten.41. Voor verschillende personen uit de blanke bestuurlijk elite was de instroom
van kleurlingen in de hogere regionen van de samenleving vermoedelijk reeds een
fait accompli en het politiek systhema zoals dat de hardliners voor ogen stond
inmiddels een hersenschim. Onder de voorstanders van admissie van Van Onna als
procureur bevond zich de toenmalige gouverneur Juriaan François de Friderici
(1751-1812).
Het lijkt erop dat Van Onna na Hendrik Maurits Wolff in de Friderici een nieuwe
patroon vond. Een van de diensten diede gouverneur Van Onna bewees, was dat hij
in mei 1792 op Van Onna's verzoek verklaarde dat hij niet onder de burgercompagnie
bestaande uit vrije kleurlingen behoorde. In zijn verzoekschrift beriep Van Onna
zich op zijn gelegitimeerde status.42. In feite maakte De Friderici hier evenwel een
uitzondering, want Van Onna's onwettige geboorte mocht dan door de verworven
brieven van legitimatie ‘geaboleerd’ zijn, hij was nog steeds een mulat en geen
mustice en diende derhalve volgens een strikte lezing van het reglement van 1781
onder de kleurlingen zijn burgerdiensten te verrichten. Over het algemeen bleef men
in de onderhavige periode aan die precieze interpretatie vasthouden.
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Voorts was De Friderici Van Onna behulpzaam in zijn ambtelijke carrière. Hij
moet al vroeg beseft hebben dat de capaciteiten van Van Onna een beter lot verdienden
dan wat de meerderheid in het Hof van Civiele Justitie hen had toegedacht. In augustus
1791 benoemde hij Van Onna tot gezworen klerk ter secretarie van het gouvernement.
Ter oriëntatie: Van Onna's
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collega aldaar was een telg uit een Nederlands adelijk geslacht. In het midden van
de jaren '90 werd Van Onna tevens aangesteld tot notulist van de kleine of geheime
raad van de gouverneur. Ook was hij in die jaren enige tijd keurmeester van het
bestiaal. In juli 1799 benoemde De Friderici hem tot secretaris bij het college van
commissarissen van de nieuwe wees-, curatele- en onbeheerde boedelskamer. In
december 1814 tenslotte aanvaardde Van Onna het hoogste ambt dat hij in zijn
loopbaan zou vervullen, dat van weesmeester en curator van genoemde kamer. Beide
laatste functies, die van secretaris en die van weesmeester/curator van de wees-,
curatele- en onbeheerde boedelskamer worden door Schalkwijk (1994: 396) gerekend
tot de ‘bureaucratie sub-elite’. Van Onna bleef weesmeester/curator tot maart 1819.43.
De Friderici liet bovendien een deel van zijn privé-belangen door Van Onna
behartigen. Krachtens zijn in 1801 opgestelde testament was Van Onna één van de
executeurs-testamentair, welke tevens administrateurs van zijn effecten en plantages
waren; de anderen waren De Friderici's echtgenote, de latere gouverneur a.i. Pieter
Berranger en twee latere raden in het Hof van Politie, Jacob Stöckel en Frans
Beudeker. Ook de Friderici's weduwe en zoon benoemden in hun in 1813 gepasseerde
testamenten Van Onna tot één van hun executeurs-testamentair. Tot aan zijn dood
in 1822 bleef Van Onna, samen met Beudeker, de plantages van de familie De
Friderici administreren.44.
De De Friderici's waren niet de enigen die hun particuliere belangen (deels) aan
Van Onna toevertrouwden. Naast zijn ambtelijke loopbaan bezat Van Onna een zich
geleidelijk uitbreidende clientèle - zowel in Suriname als in het moederland - die hij
bediende als zaakgelastigde, administrateur of executeur-testamentair. Reeds toen
hij in 1790 uit Europa terugkwam had hij verschillende opdrachten op zak om in
Suriname specifieke zaken te regelen voor, dan wel in het algemeen de belangen
waar te nemen van, in de Republiek gevestigde families en personen.45. Later was hij
onder meer gemachtigde van voormalig gouverneur Wichers. Medio 1808 zocht Van
Onna Wichers op in diens landhuis nabij Utrecht en werd hij door deze persoonlijk
geïnformeerd omtrent zijn zakelijke belangen.46. Luttele maanden voor zijn overlijden
kon Wichers dus zelf vaststellen dat de tijd in Suriname sedert zijn vertrek in juni
1790 niet stil was blijven staan en dat de eens door hem gepropageerde
maatschappelijke rangorde door de ontwikkelingen scheen ingehaald.
Met name het administreren van andermans plantages moet voor Van Onna een
winstgevende business zijn geweest. Gewoonlijk kwam aan administrateurs 10%
van de opbrengst van de door hen beheerde plantage toe. Van Stipriaan (1993: 295-8)
heeft, gebruik makend van aantekeningen van de Nederlandse plantage-eigenaar Van
Breugel die Suriname in 1823-1824 bezocht, een aantal top-administrateurs uit 1824
nader besproken. Er waren in dat jaar 13 administrateurs die door Van Stipriaan tot
de top werden gerekend omdat zij allen tien of meer plantages onder hun beheer
hadden. Welnu, Jan Elias van Onna had in 1820 het beheer over 32 plantages.47.
Steeds deelde hij de administratie met anderen, maar dat was conform hel gangbare
patroon (Van Stipriaan 1993: 295). Van Onna zou, ware hij niet in 1822 overleden,
in 1824 zonder twijfel tot de top-administrateurs behoord hebben. Het is een speling
van het lot: wanneer Van Breugel Suriname een jaar eerder had bezocht, zou Van
Onna eerder door de historici zijn ontdekt.
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Naast de 32 plantages die hij ten behoeve van anderen administreerde, had Van
Onna in 1820 nog een suikerplantage in Commewijne en drie houtgronden aan het
pad van Wanica onder zijn beheer. Het betrof hier zijn persoonlijk eigendom. De
suikerplantage, Kroonenburg, had hij al in 1811 in bezit; de onderneming telde toen
98 slaven. Ook de twee hout-
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gronden Duisburg en Onverwacht waren reeds in 1811 zijn eigendom; ze stonden
toen onder het opzicht van de vrije neger Bienvenue van Van Onna en telden tien
slaven. Bienvenue was overigens in 1807 door Van Onna vrijgemaakt.48. De derde
houtgrond, Flora, bezat Van Onna in gemeenschappelijk eigendom met een zekere
Bueno de Mesquita.
Van Onna liet bij zijn overlijden geen kinderen na. De vrouw met wie hij zo'n 30
jaar had samengeleefd, de mulattin Theresia van Moll, was acht maanden voor hem
overleden. In zijn op 30 december 1822, daags voor zijn sterven, gepasseerde
testament schonk hij acht van zijn slaven de vrijheid. Voorts vermaakte hij afgezien
van een tweetal kleinere legaten, waaronder f 5000,- aan Bienvenue, een bedrag van
maar liefst f 50.000,- aan de armenkas van de Lutherse gemeente waartoe hij
behoorde.49. Zijn erfgenaam was Frederik Jan Louis Rens van Onna (1798-1873) in
wiens levensgeschiedenis Van Onna veel van zichzelf herkend moet hebben. Frederik
Jan Louis Rens was, verwekt door een blanke vader, geboren uit een zwarte moeder.
Zij was een slavin van Jan Elias van Onna. Kort na de geboorte van haar zoon was
zij overleden, waarna Van Onna Frederik Jan gemanumitteerd en opgevoed had.50.
Daarmee was hij in het voetspoor getreden van zijn eigen pleegvader Gerrit Barend
van Onna, zonder wiens initiële ingrijpen Jan Elias' talenten mogelijk nimmer tot
ontplooiing waren gekomen, maar in slavernij hadden moeten vegeteren.

Besluit
Naar het inzicht van de voorstanders van het politiek systhema dienden aan de sociale
mobiliteit van vrije zwarten zowel als kleurlingen grenzen gesteld te worden. Dit
was noodzakelijk, zo heette het, teneinde de façade van blanke superioriteit tegenover
de slaven op te kunnen houden. Dat was de theorie. In de jaren tachtig van achttiende
eeuw werd echter duidelijk zichtbaar dat in de praktijk een tegengestelde ontwikkeling
gaande was. Toenemende aantallen jonge mannen van gemengd bloed drongen door
tot posities die voorheen aan blanken voorbehouden waren geweest. Zij kwamen
voort uit een bredere groep van goed geschoolden. Dat zij die scholing kregen was
vermoedelijk vooral bij de gratie van de betrokkenheid van blanke vaders, ofwel van
kleurling (pleeg-) vaders zoals in het geval van Van Onna en Jan Weyne. Dat er
echter ook een substantieel beroep op hun vaardigheden gedaan werd valt te herleiden
op demografische omstandigheden: de drastische afname van de (niet-Joodse) blanke
bevolking.
Het resultaat was dat de door Wichers c.s. in 1781 voor het politiek systhema zo
gevaarlijk geachte ‘verwarring van classen en rangen’ optrad. De op huidskleur
gebaseerde maatschappelijke hiërarchie scheen steeds meer een illusie. Vergeleken
bij het stelsel van kleinerende maatregelen dat de vrije kleurlingen en zwarten in het
Franse West-Indisch gebied trof, bleef de Surinaamse variant van de ‘politique de
couleur’ dan ook gematigd (vergelijk Gisler 1965: 91-100). Zij kende eigenlijk twee
meer structurele facetten die in het bovenstaande ook ter sprake zijn gekomen: de
segregatie in het onderwijs en de organisatie van vrije zwarten en kleurlingen in van
die der blanken afgezonderde burgercompagnieën. Dit laatste onderscheid bleef nog
tot ver in de negentiende eeuw gehandhaafd (Wolbers 1861: 680).
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De psychologische betekenis hiervan moet overigens ook weer niet onderschat
worden. Het feit dat Van Onna de gouverneur verzocht te verklaren dat hij niet tot
de burgercompagnie van vrije mulatten behoorde is veelzeggend. Ook bijvoorbeeld
Boon en Hanssen maakten om verschillende redenen geen deel uit van deze compagnie
en verscheidene anderen probeerden zich aan de dienst binnen haar verband te
onttrekken. Evenals dat in 1781 voor Carel Rühle het geval geweest was,
symboliseerde de
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afzonderlijke compagnie in hun ogen kennelijk te pijnlijk de mindere maatschappelijke
positie van hen die er deel van uitmaakten.
Tegen aanvaarding van een tweederangsstatus lijkt Van Onna zich steeds met heel
zijn wezen te hebben verzet. Bij gelegenheid van de volkstelling van 1811 gaf hij
op dat hij kleurling was, maar met de uitdrukkelijke toevoeging: ‘bij de souverainiteit
van Holland gelegitimeerd en verklaard te behooren in de classe der eerste voorregten,
en bij het Gouvernement indertijd daarin geconfirmeerd.’51. Twee jaar eerder, toen
hij verzocht om verhoging van zijn traktement als secretaris van het college van
commissarissen van de weeskamer danwel ‘een meer gewigtige en lucrativer
amptsbetrekking’, gaf hij te kennen zich te vlijen ‘tot meest alle de publicque posten
in deese colonie de noodige vereischten te bezitten’.52.
Dit zelfbewustzijn vormde ongetwijfeld één van de sleutels tot zijn succes. Het
was vermoedelijk ook de reden dat sommigen zijn bloed wel konden drinken. Een
voorbeeld is de mulat Emanuel Frederik Hoth (ca. 1767-1810) die kapitein was van
de burgercompagnie van vrije mulatten. Hoth verbood in 1802 in zijn testament
expliciet elke bemoeienis met zijn nalatenschap van ‘den zeer kundigen en al te
doordreevene, dog bij mij ten eenemaale veragt wordende J.E. van Onna’.53.
Maar in de periode waarin Jan Elias van Onna opgroeide was het openbare klimaat
niet bijzonder gunstig voor de ontwikkeling van een dergelijk geloof in eigen kunnen.
De overtuiging die zijn stiefmoeder in 1782 uitte dat hij beter een ambacht kon leren
verraadt een laag verwachtingspatroon. De invloed van de mentaliteit die sprak uit
de bejegening van Van Onna door de meerderheid in het Hof van Civiele Justitie
was in de samenleving dan ook nog sterk aanwezig. Cruciaal is dan een particuliere
omgeving die een tegenwicht biedt, die stimuleert in plaats van ontmoedigt. Dat Van
Onna zo'n uitzonderlijke carrière kon maken was denk ik dan ook, behalve aan zijn
pleegvader die hem de vrijheid schonk, aan De Friderici die hem op zijn merites
beoordeelde en natuurlijk aan zijn eigen talenten, vooral te danken aan Hendrik
Maurits Wolff onder wiens hoede hij zijn vormingsjaren - van zijn twaalfde tot zijn
twintigste - beleefde. Wolff, die in 1782 de redenatie van Clara Elisabeth van
Loeffbeek afwees en opmerkte dat Van Onna's vorderingen duidelijk aantoonden
dat hij binnenkort ‘niet minder als een gebooren Hollander’ toegerust zou zijn voor
een carrière in de administratie-branche. En die bovenal liet weten dat hij niet inzag
waarom ‘(...) een mulat niet even goed, bequaam, nuttig en geagt voor de
maatschappije zoude kunnen geraaken als eene vrij gebooren blanke persoon (...)’.54.
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Jean Jacques Vrij doet sinds enige jaren archiefonderzoek naar de sociale geschiedenis
van de vrije kleurlingen en zwarten in de Surinaamse slaventijd, met name het tijdvak
circa 1750-1840. Op dit moment schrijft hij aan een kleine monografie met als
werktitel ‘de compagnieën vrije burgers mulatten en negers, 1775-1816’.
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Eindnoten:
1. Surinaamsche Staatkundige Almanach voor den jaare 1793 (exemplaar Universiteitsbibliotheek
Leiden), waarin een bevolkingsstaal volgens ‘de laatste authentieke optelling van het jaar 1791’.
Enig voorbehoud is geboden, omdat niet duidelijk is hoe de cijfers precies tot stand gekomen
zijn. Zie ook Wolbers: 442-3.
2. Algemeen Rijks Archief 's-Gravenhage, eerste afdeling (in het vervolg ARA-I), Sociëteit van
Suriname (SvS) 73, resolutie 15 januari 1783.
3. ARA-I, SvS 511, Wichers aan secretaris Munter, 14 december 1784. Grofweg geldt dat in het
Surinaamse vocabulaire van de jaren 1770-1820 een mulat iemand was wiens ene ouder blank
en andere ouder zwart was; een mestice (ook wel: mustice of mistice) was kind van een blanke
en een mulat, ofwel van een blanke en een Indiaan; een castice was kind van een blanke en een
mestice.
4. ARA-II, Ministerie van Koloniën 1814-1849 (MvK) 3563, advies Mr. J.G. Wichers (ca. 1807).
5. Voor alle duidelijkheid: de Indianen noch de marrons zijn in dit artikel onder de ingezetenen
van de kolonie gerekend.
6. ARA-I, Oud-Notariëel Archief Suriname (ONAS) 29 fo 65 e.v. Pardo overleed in februari 1760;
drie maanden later werd het verzoek om vrijbrieven voor de drie negerinnen toegewezen (ARA-I,
SvS 152, res. 19 mei 1760).
7. ARA-I, Raad van Politie (RvP) 410 fo 10 e.v., 444 fo 5 e.v., 484 fo 26; Oud-Archief Burgerlijke
Stand Suriname (BS) 14 fo 64; ONAS 203 fo 145 e.v., 264 fo 334 e.v., ARA, microfilms.
Volkstelling 1811, free coloured and black residents II no. 194. Nemelc was onder meer directeur
op plantages die eigendom waren van zijn vader en diens echtgenote (Clemensburg, Buys en
Vlijt) en later op ondernemingen van Hendrik Maurits Wolff (Den Briel, Landzigt); zie ook
Surinaamsche Staatkundige Almanach 1793, 1795, 1796 en 1798.
8. ARA-I, ONAS 95 no. 14; RvP 669, notulen 9 september 1811.
9. ARA-I, SvS 318 fo 77 e.v..
10. ARA-I, RvP 113, bijlagen bij notulen 12 maart 1781; idem, notulen 14 mei 1781.
11. Er waren in deze periode iets meer dan 500 plantages in bedrijf. In navolging van Cohen Nassy
(Essai Historique 1788, II: 38-9) is aangenomen dat op iedere onderneming gemiddeld 2 blanken
woonden. Afgaande op de resultaten van de volkstelling van 1811 zouden er in dat jaar slechts
2029 blanke burgers in de hele kolonie zijn geweest (Einaar 1934: 98), maar een nadere blik
op de opgave-formulieren leert dat vrijwel alleen stadsbewoners geteld zijn.
12. ARA-I, BS 10 fo 84; RvP 435 fo 308. Nederland's Patriciaat 20 (1931/2) p. 339.
13. ARA-I, SvS 159, res. 19 februari 1767.
14. ARA-I, RvP 424 fo 356. Zie voor de familie Rühle, van welke verschillende telgen zich in
Suriname vestigden, ook: Michel R. Doortmont, Natalie Everts en Jean Jacques Vrij, ‘Tussen
de Goudkust, Nederland en Suriname. De Euro-Afrikaanse families Van Bakergem, Woortman,
Rühle en Huydecoper’ (te verschijnen in De Nederlandsche Leeuw).
15. ARA-I, RvP 112, notulen 28 februari 1781 en bijlage.
16. Pas vanaf 1785 was er sprake van afzonderlijke compagnieën voor zwarten enerzijds en
kleurlingen anderzijds. Overigens waren de ‘compagnieën vrije burgers mulatten en negers’
pas in 1775 opgericht - voor die tijd had men de vrije kleurlingen en zwarten niet de eer aan
willen doen om hen deel uit te laten maken van de burgerwacht van de stad.
17. ARA-I, RvP 414 fo 128.
18. ARA-I, RvP 112, bijlage bij notulen 28 februari 1781. Overigens blijken Wichers c.s. in hun
advies sterk beinvloed door de ideeën van de Fransman Hilliard d'Auberteuil, verwoord in zijn
Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue (Paris, 1776/7) en
m.n. in het hoofdstuk ‘des affranchis’ (zie ook Gisler 1965: 96-7).
19. ARA-I, Staten-Generaal 7978, rekest Jan Elias van Onna om brieven van legitimatie, behandeld
28 november 1787. Dit verzoekschrift had alleen kans van slagen als Van Onna aannemelijk
wist te maken dat zijn natuurlijke vader zelf ook de bedoeling had gehad hem te wettigen. Dat
kon vermoedelijk alleen door wijlen Gerrit Barend van Onna, die hem had opgevoed, als vader
op te voeren.
20. ARA-I, SvS 206, 20 maart 1767: ‘[e]ene mulat genaamt Gerrit Barend van Onna en een mulattin
Clara Elizabeth van Loeffbeek sig selfs vrijgekogt hebbende, hebben heeden ondertrouw gedaan.’
21. ARA-I, RvP 401 fo 235.
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22. ARA-I, ONAS 255 fo 21.
23. ARA-I, ONAS 30 fo 95, 392 fo 251 & 253; RvP 421 fo 309; SvS 207 fo 682, 208 fo 535; BS
29 fo 59.
24. ARA-I, RvP 427 fo 295 & 302. Clara Elisabeth van Loeffbeek bracht de kwestie voor het Hof
van Politie, dat bepaalde dat Wolff de voogdij over de jongen behield.
25. Gemeente Archief Amsterdam (GAA), Particulier Archief (PA) 379 (archief classis Amsterdam
van de Nederlands Hervormde kerk) 221 (acta conventus deputatorum Suriname) fo 358. De
navolgende passage over het onderwijs in de jaren '50, '60 en '70 is gebaseerd op de acta
conventus deputatorum uit die periode (GAA, PA 379 inv. no. 221 & 222)
26. ARA-I, RvP 85, insertie no. 5 bij notulen 10 februari 1772.
27. ‘Korte chronyk der merkwaardige gebeurtenissen van den jaare 1793’, in: Surinaamsche
Staatkundige Almanach vvor den jaare 1794, p. 52-5.
28. Jacob Alexander van Bliekveld (geb. ca. 1752) was de zoon van Willem Bliek en de negerin
Phyllis van Blick; Hendrik Petrus Planteau (geb. ca. 1763) was een zoon van Pierre Planteau
Jzn. en de negerin Lavallière van Bossé; Abraham Sigismundus Comvalius (geb. ca. 1759) was
een kind van Balthazar Comvalius en de negerin Jona (Adriana Catharina) van Comvalius; Jan
de Bije (geb. ca. 1761) was de zoon van Pieter Hendrik de Bije en de mulattin Mariana van de
Bije. ARA-I, ONAS 39 fo 237, 41 fo 192, 62 fo 243, 73 fo 86, 240 fo 722, 337 fo 56; RvP 416
fo 439, 446 fo 42, 583* fo 105; Raad van Civiele Justitie (RvJ) 1322, verklaringen onder ede
van A.C. van Comvalius en A.S. Comvalius, 1328, verklaring onder ede van J. de Bije.
29. ARA-I, SvS 379 fo 804; Gouvernements-secretarie (GS) 22 fo 105, 23 fo 24, 481 no. 8, 617
d.d. 20 juni 1816; Surinaamsche Almanach op het jaar onzes heere Jesu Christi Anno 1789.
30. ARA-I, RvP 91, notulen 17 februari 1775; id., 124, notulen 24 augustus & 10 september 1784;
id., 442 fo 103. J.A. Schiltkamp, De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van
de West-Indische Compagnie ('s-Gravenhage, 1964): 327. Een solliciteur kon rechtsbijstand
verlenen in ‘kleine zaken’.
31. ARA-I, RvJ 15, notulen 11 januari 1779; Staten-Generaal 7961, rekest Samuel Loseken,
behandeld 23 juli 1784. Hanssen was de zoon van de Duitser Samuel Loseken en de vrije negerin
Betje van Hannibal. Loseken nam het initiatief om zijn onwettige kinderen te legitimeren, maar
omdat nagelaten werd om aan de hieraan verbonden financiële verplichtingen te voldoen
vervielen de brieven van legitimatie in 1791 (ARA-I, SvS 397, bijlage 220 bij missive Friderici
d.d. 27 juni 1791).
32. Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, bewerkt door Mr O. Schutte (Zutphen,
1980): 264; Surinaamsche Almanach voor den jaare 1798; ARA-I: ONAS 87 no. 20. Weyne's
moeder was een vrije mulattin genaamd Elisabeth. Zijn vader Pieter (van) Weyne was eveneens
kleurling; hij was een zoon van een zwarte moeder en een half-Indiaans half-blanke vader.
33. ARA-I, ONAS 604 fo 45. Boon was door Van der Mey enkele jaren voordat deze met een
blanke vrouw in het huwelijk trad verwekt bij de negerin Nanie van de plantage Corpinabo en
in 1761 door hem ondergebracht bij zijn moeder te Rhenen, prov. Utrecht. Daar werd Boon in
1768 gedoopt. Hij keerde in 1770 terug naar Suriname en manumitteerde zijn moeder Nanie in
1777 (ARA-I, ONAS 65 fo 31, SvS 205 fo 108 & 206 fo 1013, RvP 417 fo 43; Rijks Archief
Utrecht, ‘naamregister der gedoopte kinderen tot Rheenen’ (kopie)).
34. ARA-I, ONAS 79 no. 53; 290 fo 36; 441 fo 60.
35. ARA-I, ONAS 62 fo 243.
36. ARA-I, ONAS 98 no. 12 & 39.
37. Surinaamsche Almanach voor den jaare 1798. Boon was met Emanuel Fredrik Hoth eigenaar
van een nabij Paramaribo gelegen buitenplaats genaamd Wilhelminasburg, Hanssen was als
één der erfgenamen van zijn oudtante Nanette Samson medeëigenaar van de houtgrond
Onverwagt (Para), terwijl Esser als medeërfgenaam van zijn moeder, de weduwe Gosseky, één
van de eigenaren - en daarbij de administrateur - van de koffie- en katoenplantages De Uitvlugt
en Hiesveld (Hoer Helena kreek) was (ARA-I, ONAS 56 fo 144, 69 fo 91).
38. ARA-I, SvS 209 fo 819; RvJ 27, rekest J.E. van Onna d.d. 17 januari 1791; Staten-Generaal
3849: 1267, 1363.
39. ARA-I, SvS 80 fo 59, 210 fo 688; RvJ 27, notulen 21 januari 1791 en bijlage.
40. ARA-I, SvS 397 fo 378.
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41. Hendrik Frederik Matile, Johannes Albertus van Lobbrecht en gouverneur De Friderici; van
twee andere raadsheren valt het standpunt niet te achterhalen (ARA-I, RvJ 27, zitting 21 januari
1791; SvS 397 fo 378).
42. ARA-I, GS 414, rekest Jan Elias van Onna 5 mei 1792.
43. ARA-I, GS 25 fo 131, 473 no. 137, 639 no. 134; SvS 210 fo 1188. Surinaamsche Almanach
voor den jaare 1793, 1795, 1796, 1798.
44. ARA-I, ONAS 835 (‘inventaris van alle zodanige papieren betrekking hebbende tot 't kantoor
van nu wijlen den Weled. Heer Jan Elias van Onna’), 96 no. 27, 98 no. 11, 99 no. 26.
45. Zie bijvoorbeeld ARA-I, ONAS 745 fo 171 & 746 fo 32, 68. Zo nam Van Onna de belangen
waar van leden van prominente Surinaamse families als de Bedloo's en de Roepels en had hij
de nalatenschappen van de Raden van Politie Hugo John Kennedy en Petrus Cornelis van
Stuyvesand onder zijn beheer (ARA-I, ONAS 805 no. 51, 832 no. 35, 847 no. 2, 911 akte d.d.
16 juli 1813).
46. ARA-I, ONAS 452 no. 30, 757 fo 307.
47. Surinaamsche almanak voor het jaar 1820. Al bij gelegenheid van de volkstelling van 1811
gaf Van Onna op naast secretaris van de weeskamer ook plantage-eigenaar en ‘administrateur
van onderscheidene plantagien’ te zijn (ARA microfilms, volkstelling 1811, free coloured and
black residents II no. 160).
48. ARA microfilms, volkstelling 1811; ARA-I, RvP 500 fo 29.
49. ARA-I, BS 14 fo 119; Archief Onbeheerde Boedels en Wezen Suriname 1788-1828 125 fo 299;
ONAS 812 no. 112.
50. ARA-I, BS 14 fo 258; RvP 539 fo 24. ARA-II, MvK 369 d.d. 5 november 1823 no. 61/23, 375
d.d. 16 december 1823 no. 59, 2081 (Suriname) fo 3. De vader van Frederik Jan Louis Rens
was een vriend van Jan Elias van Onna, de blanke creool Louis Jürgen Rens (1770-1817).
F.J.L.R. van Onna poogde in 1823, net als zijn pleegvader in 1787 had gedaan, brieven van
legitimatie te verwerven, maar dat als zoon van zijn natuurlijke vader L.J. Rens. Hij kreeg nul
op het rekest omdat hij niet aannemelijk kon maken dat Rens hem had willen legitimeren.
51. ARA microfilms, volkstelling 1811, free coloured and black residents II no. 160.
52. ARA-I, GS 483 no. 418.
53. ARA-I, ONAS 94 fo 8.
54. ARA-I, RvP 427 fo 302.
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Wim Rutgers
Brandende kaarsen om de donkere heidenwereld te verlichten
Zendingsromans over Surinames binnenland
Vertellen over de missie boeit groot en klein en wie het doet kan altijd op
een dankbaar gehoor rekenen. (H. Helmer C. ss. R.)
Geschiedenis is een vrouw. Een blanke vrouw, machtig als de eigenares
van een grootplantaasje! En blankwit ook, want alleen zij hebben de macht
om over ons te zeggen, zodat wij in hún termen bestaan. (Edgar Cairo)
In de inleiding op zijn in 1972 verschenen standaardwerk, Oost-Indische Spiegel,
schreef Rob Nieuwenhuys dat de Indische letterkunde moeilijk geheel geïntegreerd
kan worden in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, want ‘ze is nu eenmaal
voortgekomen uit een geheel andere culturele en sociale situatie, ze heeft andere
verschijningsvormen dan de Nederlandse, met een lichte voorkeur voor niet-literaire
genres, Ze ziet er eenvoudig anders uit...’ Wat voor de Nederlandse literatuur omtrent
de Oost opgaat, geldt mutatis mutandis voor de West.
Eén van die andere verschijningsvormen, overigens niet in de index van de
Oost-Indische Spiegel opgenomen, is het missie- en zendingsverhaal, dat in de
Caraïbisch-Nederlandse literatuur een lange traditie kent die tot ver in de vorige eeuw
teruggaat. Dat subgenre kwam niet voort uit de gedachte iets ‘alleen maar op papier
[te] zetten en het dan naar het land der blanken [te] sturen om de menschen daar om
“die domme zwartjes” te laten lachen..,’ een aantijging waartegen zendeling P.M.
Legêne zich in Van Boschnegers en Roodhuiden 1932: 34-35 verdedigt, maar met
de idee door middel van een verteld verhaal ‘als brandende kaarsen de donkere,
diepgezonken heidenwereld te verlichten’ (Legêne: Herdenking 1935: 5). We dienen
te bedenken dat de verhalen veelal geschreven werden door de missionarissen en
zendelingen in den vreemde, maar dat ze zonder uitzondering bestemd waren voor
het veilig in het moederland gebleven thuisfront.
De verhalen hadden naast een informerende functie over het zendingswerk heel
vaak als nevendoel de portemonnee van de lezer te openen ten bate van het
zendingswerk. Het laatste laten we voor wat het is, het eerste doel interesseert ons
wel, omdat in het pre-televisietijdperk deze verhalen veelal de uitsluitende
informatiebron waren die weergaven hoe het er in ‘die donkere diepgezonken
heidenwereld’ aan toe ging. Met andere woorden: dit soort verhalen over onze West,
gepubliceerd en wijdverspreid in boekvorm en in populaire bladen als Berichten uit
de Heidenwereld en De Godsdienstvriend - om er maar twee te noemen - waren in
hoge mate beeldbepalend voor de lezers in Europa.

Twee werelden
Tijdens de kroningsplechtigheden van Christaan VI van Denemarken, in 1731 in
Copenhagen, ontmoette Graaf van Zinzendorf, de stichter van de Evangelische
Broedergemeente, de Hernnhutters, de gedoopte ‘Kammer-Mohr’ Anton Ulrich, die
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land, het zendingsvuur van de Broeders ontstak. Een jaar later was de zendingsarbeid
op St. Thomas en St. Croix realiteit. Drie jaar daarna trokken de eerste broeders
eveneens naar Suriname, waarmee een traditie gevestigd werd die zich tot in onze
eeuw zou voortzetten.
Van al die naar de West uitgezonden zendelingen is ons waarschijnlijk de naam
van de uit Denemarken afkomstige Peter Martin Legêne (1885-1954) wel het meest
vertrouwd, ook al omdat hij tientallen boeken met zendingsverhalen schreef, die hij
als voorzitter en secretaris van het Zeister Zendingsgenootschap publiceerde. Vele
daarvan gaan over Suriname, waar Legêne van 1916 tot 1930 als zendeling onder
vooral de Hindostanen werkzaam was. Legêne was van oorsprong journalist, maar
volgde later een theologische studie, deed zendingservaring op in India, waar hij
Hindi en Urdu leerde. De journalist vinden we terug in de vaardige stijl van zijn
zendingsverhalen, de Indiase ervaring in zijn hang naar het Oosters mystieke dat uit
zijn werk spreekt. Al binnen enkele jaren na terugkeer uit Suriname schrijft Legêne
zijn eerste Surinaamse zendingsverhalen.
Zending kun je overal bedrijven, maar in de verhalen van P.M. Legêne - en vele
anderen - vinden we haar uitsluitend onder de bosbewoners van het Surinaamse
binnenland: onder de slavenbevolking op de plantages, de onafhankelijke marrons
en hun nazaten, en de autochtone Indianen diep in het oerwoud.

Dilemma
In het zendingsverhaal ontmoeten twee werelden elkaar: die van de blanken in de
stad, de beschaving, de cultuur, en die van de zwarte en de rode mensen in de
ongerepte natuur van het bos. Ze staan voor P.M. Legênes beleven scherp tegenover
elkaar. In een van zijn bekendste werken, het in 1948 verschenen en diverse keren
herdrukte Suriname, land mijner dromen luidt het aldus:
Hier ontmoeten twee werelden elkaar, de wereld der ‘cultuur’ en de wereld
van het meest primitieve menselijk leven. [46]
P.M. Legênes zendingsverhalen ontstaan vanuit een dualistische positie. Enerzijds
verdedigt hij de culturele eigenheid van marrons en Indianen en schrijft hij met een
grote antropologische openheid over hun rituelen bij geboorte, dood en begrafenis,
anderzijds staat hij vanuit zijn zendingsopdracht volstrekt onverzoenlijk tegenover
het heidendom met zijn geloof in heilige bomen als de kankantri, heiligdommen etc.
en verdedigt hij christelijke symbolen als doop en belijdenis en westerse waarden
als het huwelijk.
In zijn verhalen gaan zending, medische hulp en schoolonderrricht steeds samen,
waarbij de laatste twee in dienst staan van de eerste door de bekeringsmogelijkheden
die ze bieden.
De zendeling is bij de mensen in het bos, maar wordt nooit één met ze. Hij preekt
tégen ze maar communiceert niet echt mét hen. Als een ware Kipling-adept schrijft
Legêne, dat hij graag met de bosbewoners zou willen praten, maar dat een dergelijk
gesprek zonder diepgang zal blijven, want ‘zij leven in hun eigen wereld, die ons,
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Blanken, niet aangaat en waar wij toch geen begrip van hebben. Die wereld is zo ver
van de onze, als het Oosten is van het Westen.’ Dat lijkt de hele zendingsidee te
ondermijnen, maar ‘Oost en West zullen elkaar nooit vinden, dan alleen in Jezus
Christus en in Zijn kerk’.
Dit onoverbrugbare twee-werelden-motief duikt in Legênes werk herhaaldelijk
op. Legêne verdedigt de Goede Wilde-idee als hij schrijft over de ‘stille wereld van
ongeschonden natuur’ tegenover de ‘onrustig jagende’ wereld, waarin ‘mensen op
jacht naar geluk, het geluk van zichzelf en anderen vertrappen, omdat zij niet weten,
waarin het ware geluk bestaat’. [209]
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Over de mensen in het bos luidt het:
Wat zijn ze mooi! Wat passen ze goed in deze omgeving. Welk een ongeluk
zou het zijn, als de boze wereld van buiten hier binnendrong en deze fijne
‘cultuur’ vernietigde, die zij, door het Evangelie alleen hebben geschapen.
Gelukkig voor hen liggen hun gemeenten zo ver achter tal van grote en
gevaarlijke watervallen, dat er weinig contact met de buitenwereld mogelijk
is. Gelukkig, zeggen wij... [181]
Wat zou hij erbij gedacht hebben toen hij het woord ‘cultuur’ tussen aanhalingstekens
plaatste? Het dilemma zit hem in het open oog voor de noodzaak van medische hulp
en onderwijs, waarvan Legêne wel degelijk het belang ziet.

Natuur
De zendingsverhalen ruimen veel plaats in voor de indrukwekkende exotische natuur.
Ze beschrijven daarbij de reële natuur en het bos als metafoor. De ongerepte natuur
is Gods werk en als zodanig een wonder van pracht voor wie het geloof heeft dat te
schouwen. Maar hetzelfde oerwoud is een oord van donkere, demonische angst voor
wie het licht van het geloof nog niet is ontstoken. J.W. Baronesse Van Lynden zegt
het aan het begin van In het oerwoud van Suriname (1948) aldus:
De mensen zeggen wel eens, dat je God kunt leren kennen uit de natuur;
maar bij de heidenen zien we wel, dat dit niet zo is. [12]
Voor hen zit de natuur immers vol angstwekkende demonen. Tijdens de slavernij
bood het oerwoud de mogelijkheid tot vlucht naar de vrijheid. Maar vervolgens
regeerde in het bos de angst voor in bomen, water en rotsen verborgen geesten, angst
voor de wereldlijke en geestelijke leiders, zodat
zij op deze manier toch weer slaven werden, niet van blanke
plantage-eigenaren, maar van toverpriesters, medicijnmannen en tyrannieke
opperhoofden. Hun leven werd zo grenzeloos donker, dat zij het lachen
verleerden, en hun ogen werden zwart als de nacht. Die ogen vertelden
van angst en vrees, waarin zij leefden van de geboorte tot aan de dood.
(P.M. Legêne: Swititaki 1950: 8)
Slechts voor de gelovige christen is de natuur een oord van harmonie en schoonheid.
De weelderige plantengroei van het bos waarin alles wat een sprankje zonlicht wil
bereiken wordt omgebogen tot het beeld van de mens die gelovig omhoogstreeft naar
Het Grote Licht.
Met onweerstaanbare kracht wordt alles omhoog getrokken tot het licht.
Doch door dit geweldige, alles bezielende streven naar omhoog vergaat
alleen het onkruid. Al het andere wordt erdoor gezegend. Door elkaar
getrokken en gesteund schieten de stammen omhoog, slank en rank, met
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een kracht die ze nooit zouden kunnen ontwikkelen, wanneer zij alleen
stonden. (...) Zo draagt het sterke het zwakke, en daarvoor dient het kleine
en zwakke dat gedragen wordt, weer tot versiering van zijn drager. Zou
de wereld niet een paradijs kunnen worden, wanneer ook de mensen zich
zouden willen buigen voor die goddelijke wet van dienende liefde, de een
de ander dragende, omhoog naar het licht? (P.M. Legêne: De gevloekte
plantage: 1951: 78-79)
Het is een metaforische vondst die Legêne kennelijk zó geslaagd vond dat hij deze
steeds weer gebruikte. In De symphonie van het oerwoud en Wat het Surinaamse
oerwoud ons vertelt komen we hem in nagenoeg dezelfde woorden tegen.
Klim op tot God, jaag naar het licht uit Hem, zuig Zijn Goddelijk licht in
U op. En verlicht dan met Uw licht de donkere wereld rondom U... (P.M.
Legêne: Wat het Surinaamse oerwoud ons vertelt, 193x: 24)

Beeldvorming
Aan het begin van het zendingsverhaal Tani, het godenkind schrijft Legêne dat het
weliswaar een verhaal is, maar dat het daarom niet minder werkelijk is wat er in
staat;
Het is door en door waar. Want al de feiten, die er in verwerkt zijn, zijn
genomen uit het werkelijke leven van de Boschnegers, uit de dagelijksche
gebeurtenissen in die donkere wereld der demonen. [7]
Er zijn trouwens in het algemeen sterke aan-
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wijzingen dat dit soort exotische verhalen over andere landen en volken om hun
informatieve waarde geconsumeerd werden.
P.M. Legêne schetst een sterk ideologisch geladen beeld van het leven van de
Surinaamse bosbewoners als een bestaan vol angsten en vrezen dat de arme heidenen
moeten doorstaan. Voor hen is het leven in de natuur verre van idyllisch, want ze
zijn overgeleverd aan strenge leefregels, opgelegd door talrijke demonen in heilige
bomen, watervallen, rotsen en overal elders, aan de misbruiken van macht door de
medicijnmannen, aan het autoritaire en zelfzuchtige bewind van de kapiteins als
bestuurlijke autoriteit. Het leven in het bos valt de arme heidenen niet te benijden.
Pas met de komst van het christendom wordt het bosbestaan leefbaar en genotvol.
Je hoeft geen cultuurrelativist te zijn om op te merken dat zendingsactiviteiten
mensengemeenschappen in het Surinaamse bos beïnvloedden. Bekering betekent
vaak scheuring in gezinnen tussen ouders en kinderen, man en vrouw, sociale isolatie
in het dorp van inwoning, soms zelfs verbanning. In de verhalen worden deze zaken
aangestipt, zelden dieper geproblematiseerd dan als het offer dat de bekeerling brengt
voor zijn heiland. Christendorpen worden altijd positief, heidendorpen negatief
geschetst.
Zendingsarbeid is het delgen van een historische schuld voor ethicus Legêne: ‘Wij
hebben veel schuld af te betalen aan deze arme menschen, veel weer goed te maken!’
Er zit in Legênes verhalen een sterk ‘wiedergutmachungs-element’ in die zin dat hij
zich een eeuw later nog schaamt om wat er tijdens de periode van de slavernij aan
blanke wreedheden is begaan:
Als gij den aardbodem bouwen zult, zal hij U zijn vermogen niet meer
geven, totdat elke gulden, die hier werd geroofd, is vergoed, totdat al het
bloed, dat hier werd vergoten, is verzoend, en alle tranen, die hier vloeiden,
met tranen van berouw zijn betaald. ((P.M. Legêne: De symphonie van
het oerwoud, 1934: 19)
Anderzijds propageren zijn verhalen de superioriteit van de blanke, westerse
beschaving en wordt Legêne daarmee impliciet [?] verdediger van de
hollandiserings-idee. Dat de zendingsactiviteiten na de emancipatie van 1863 de
koloniale autoriteiten welgevallig waren, werd in 1935 bij het tweehonderdjarig
jubileum van de Hernnhutter zending in Suriname onomwonden door gouverneur
dr. A.A.L. Rutgers verwoord, toen hij de betekenis van de Hernnhutterzending plaatste
‘in het kader van Nederlands koloniale taak in Suriname’, als ‘de heilige roeping om
het welzijn en de ontwikkeling te bevorderen van de volken, die nog niet in staat zijn
tot zelfbestuur’. De ethische politiek in een notendop. De zendingsroman bevestigt
deze gedachte. Uiteindelijk brengt de zending zegen in het donkere bos, dat ze als
met kaarsen van de duisternis bevrijdt.
Eén van de bekendste zendingsromans van P.M. Legêne is wel Tani, het godenkind
dat in de jaren na verschijnen enkele keren werd herdrukt. Het is een traditionele
bekeringsgeschiedenis van de heidense hoofdfiguur Tani en zijn bevrijding van de
angst. Tani wordt door zijn bijzondere gaven en zijn vriendschap met tijger en slang
gezien als een godenkind. Maar dan een heidens godenkind!
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Dan komt de inheemse zendeling, die aanvankelijk nog weinig resultaat boekt:
‘Het werk der zending in het Bosland is een ploegen op harde rotsen en slechts zelden
heeft de zendeling de vreugde, mensen door het Evangelie gegrepen te zien’. [70]
Maar het zal duidelijk zijn dat Tani wel degelijk bekeerd wordt en van een heidens
godenkind tot een Kind van God wordt. Via de wereldse liefde voor het reeds bekeerde
meisje Switimoffo, maakt Tani tevens kennis met de Goddelijke Liefde.
De bekering van deze twee jonge mensen brengt hen in de problemen met hun
familie, hun dorp en met de tovenaar. Maar die worden alle opgelost, zodat Tani en
Switimoffo een christelijk huwelijk kunnen sluiten.
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Illustratie van Eva Schütz in P.M. Legênes Soeradshmoekhi, een kinderboekje over de hindostaanse
migratie naar Suriname
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Zelfs hun uiterlijk veranderde zienderoogen. Niet alleen kregen hun oogen
een anderen glans, maar er kwam een geheel nieuwe uitdrukking op hun
gelaat, die van rust en vrede in het hart getuigde. [173]
Op hun beurt tijgen Tani en Switimoffo op het zendingspad en ‘een drukke tijd van
een heerlijken oogst’ begint. Beiden zijn ‘uit diepe duisternis en een gruwelijk leven
in zonde en duivelsdienst rein gewasschen in Zijn bloed’.

Herschrijvingen
Zendingsromans werden door passanten geschreven. In hoeverre hebben auteurs van
Suriname zèlf zich de traditionele zendingsroman eigen gemaakt?
De Surinaamse onderwijzer Kees Neer (1916) die langdurig in het binnenland
lesgaf, is dertig jaar jonger dan zendeling Legêne, maar publiceert met Viottoe (1949)
een roman die aansluit bij de traditie van de zendingsroman. Een r.k.
onderwijzer-catecheet heeft als ideaal diep in het bos een christen-dorp te stichten.
De persoon naar wie de roman genoemd is, is een jong, pienter meisje, de beste
leerling van de school en reeds ‘een vurig Christinnetje’. Zij raakt in een conflict
tussen de tradities van het bosgemeenschap en haar individuele geweten, als ze op
negenjarige leeftijd wordt uitgehuwelijkt aan Mammoe, een man van veertig jaar,
die bovendien geen christen is en vorige vrouwen slecht behandeld heeft. De
onderwijzer verzucht: ‘op dit christinnetje had ik mijn hoop gesteld: de Boze heeft
z'n prooi wel goed gekozen.’
Tegenspeler van Mammoe en personificatie van de vernieuwing wordt de jonge
ambitieuze Lodewijk Amappa, een jonge christen, die naar de stad trekt om het
timmervak te leren en vervolgens in de oorlogjaren voor de Amerikanen op vliegveld
Zanderij werkt. Het verhaalgenre veronderstelt dat na de nodige verwikkelingen de
jongelui Viottoe en Lodewijk een gelukkig huwelijk kunnen sluiten, het eerste
christenhuwelijk van het dorp.
Viottoe beschrijft traditie contra vernieuwing, bos en stad, onkunde tegen onderwijs,
obia en geneeskunde, de wetten van het bos contra de wetten van de kerk, heidendom
en christendom. Verandering, invloed van de stad, kan niet uitblijven. Daar is de
roman dan ook niet tegen, veeleer gaat het om de manier waarop. De wijze
dorpsoudste Koniman vindt dat de bostraditie moet blijven, maar dat onderwijs nodig
is:
De school is goed. 't Is goed dat wij mensen van 't bos, leren schrijven en
rekenen. Maar de geesten van die gestorven zijn, zullen wraaknemen over
ons, als wij de wetten van 't bos met voeten treden. [42]
Feloe Kamisa, de oom van Viottoe zegt dat ‘de tijden zijn veranderd, en wat niet
goed was in het verleden, hoeft op de dag van vandaag niet te worden gehandhaafd’.
Bekering wordt hier dus in een algemeen kader van verandering, ontwikkeling,
verwestersing geplaatst.
P.M. Legêne en Kees Neer zijn relatieve tijdgenoten die beiden de
bosgemeenschappen van buiten beschrijven, ondanks hun verblijf. Beiden gebruiken
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hun verhaal om veel ervaringen over het bosleven te kunnen vertellen. Neer geeft
uitvoerige beschrijvingen van het dorpsleven, de visvangst, feesten, (winti)dans, spel
en begrafenissen, kangala (raadpleging van de goden), kroetoe, omsingeling en
afstraffing. Beiden beschrijven de natuur, de rivier en de watervallen.
Kees Neer haalt de scherpe kantjes van de bekering er een beetje af. In Viottoe
verdedigt hij de christelijke waarden op verdraagzamer manier, met meer begrip
voor de traditie, dan Legêne in Tani, het godenkind. Hoewel in beide romans het
resultaat gelijk is, gaat het in Viottoe niet zo van ‘door dik en dun’ en ‘te vuur en te
zwaard’. De roman demonstreert begrip voor de cultuur van het bos, en is in die zin
humaner vanuit de idee dat de ziel van de mens van nature christelijk is en
gemakkelijk christelijk voelt, als de mens zelf zijn geweten niet smoort.
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Albert Helman
We maken een sprongetje in de tijd. In de jaren vijftig brengt de Surinaamse auteur
Albert Helman (1903-1996) een dubbele correctie aan op de romantiserende en
moraliserende zendelingen-auteurs. In De laaiende stilte lezen we het negatief van
wat P.M. Legêne schreef over het bos. Waar bij Legêne in het oerwoud alles opwaarts
streeft, wordt bij Helman de vegetatie omlaag getrokken. De hulp van de planten aan
elkaar om omhoog te streven wordt tot strijd. Het oerwoud is bij beiden een metafoor
voor de idee van Gods doel met de mens, maar met een geheel verschillende
uitwerking!
Lianen krachtiger dan ijzeren ketenen klimmen langs de bomen op en
trekken hen in daverende val omlaag. Huizenhoge orchideeën leven in de
kruinen en beroven al het onderhout van zonlicht. (...) Geen wezen gunt
het andere hier ook maar een korte rust: insecten vreten vogels, vogels
bloemen, bloemen weer insecten. De beesten vreten alles en elkaar, de
mensen evenzo. (...) Als dit Gods schepping is, hoe kan men dan nog aan
een onderscheid geloven tussen God en Duivel? Zij zijn beiden één, en zó
is dan verworpenheid een uitverkiezing en het uitverkoren-zijn een wijze
van verdoemenis. (Albert Helman: De laaiende stilte 1952, 1961: 142-143)
Dat is het eerste aspect. Van 11 april tot 22 mei 1955 neemt Albert Helman deel aan
een Surinaamse oerwoud-expeditie. Hij houdt een dagboek bij, dat hij evenwel pas
vijfentwintig jaar later, als Het eind van de kaart, zal publiceren.
Hoewel zijn oerwoud-ervaringen dus van enigszins later datum zijn dan die van
P.M. Legêne en van Kees Neer, is de houding nogal verschillend. Ook Helman gaat
van de tegenstelling tussen bos en stad uit, aldus verwoord:
Ik ben geen blind adept van Jean-Jacques Rousseau, die alleen maar
kritiekloze bewondering koesterde voor de ongebreidelde natuur, ben mij
er integendeel goed van bewust, dat wij alleen met behulp van de moderne
westerse techniek zo veilig en snel konden reizen, en in luttele dagen
datgene konden afdoen, wat anders evenveel weken vergt. (...) wij
stedelingen beginnen de oerwoudbewoners steeds dichter te naderen, alles bijeengenomen meer tot hun schade dan tot hun voordeel. [212]
Albert Helmans verslag van zijn expeditie naar het binnenland is een omkering van
gegevens uit traditionele zendingsroman. De Westerse medische kunst was in die
verhalen immers steeds superieur. Naarmate Helman dieper het oerwoud binnendringt,
krijgt hij problemen met opgezette benen die hem veel last bezorgen. Dit kan gelezen
worden als metafoor voor de onaangepastheid van de stadsmens aan het bosbestaan.
Het lukt Helman niet de pijn te verdrijven. Westerse medische kunst baat niet, maar
een Indiaanse dresivrouw weet met een compres van boskruiden de kwaal afdoende
te verhelpen. De natuurgeneeswijze wint. De natuur in het bos is harmonisch, de
mens die erin leeft is ermee verbonden, het is de stadse indringer die het evenwicht
verstoort.
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Edgar Cairo
De Surinaamse auteur Edgar Cairo (1948) publiceert in 1982 Dat vuur der grote
drama's, waarvan het verhaal afwisselend gesitueerd is in het twintigste eeuwse
Nederland en de achttiende eeuwse Hollandse kolonie Berbice. In de bijna vijfhonderd
pagina's dikke roman zijn acht historische fragmenten in de zendingspost Pilgerhuth
in de Berbice gesitueerd, een van de belangrijkste zendingsposten van de Evangelische
Broedergemeente.
In zoverre zouden we van een zendingsverhaal kunnen spreken, maar dan wel een
waarin dit genre volkomen herschreven wordt. Met het bijbelse Cham-motief als
vertrekpunt, verlegt Edgar Cairo het perspectief van de traditionele zendingsroman
compleet. Hij gebruikt de historische namen van zendelingen, als van Schuhman
[Cairo's spelling] bijvoorbeeld, hoewel deze niet meer dan een kleine rol in het verhaal
speelt. Th. Schumann werd in 1747 zendeling in Pilgerhuth, hij leerde de taal der
Arowakken en preekte in die taal, hij vertaalde Bijbelfragmenten in het Arowaks,
hij vervaardigde een grammatica en een woordenboek, hij
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dichtte en vertaalde vele liederen in het Arowaks. P.M. Legêne beschreef deze
vertegenwoordiger van de missionaire linguïstiek uitgebreid in zijn in 1941
gepubliceerde De roode man en het evangelie; Pioniers in de Zuid-Amerikaanse
oerwouden.
Edgar Cairo volgt de historische gegevens, zoals Legêne die beschreef. Zijn
herschrijving is dus een zeer bewust doordacht proces. Hij vertelt zijn verhaal vooral
vanuit de jonge Akwembene, die herdoopt is tot Matthias, en de oude ‘vliegende
neger’ Esthello, niet vanuit de blanke zendelingen. De historische fragmenten lopen
uit op de grote slavenopstand in de Berbice van 1763. Edgar Cairo keert de traditionele
zendingsroman compleet om:
Zie je, ze zeggen van ons negers, overal waar we zijn, dat we heiden zijn,
geboren om afgod te dienen in het bukken & aanbidden van ze. Weldan:
zij, die witkristen, is zij zijn de ware heiden! [64]
De altijd zo negatief beschreven medicijnman wordt positief, de blanke wordt met
zijn rare gewoonten belachelijk gemaakt, de blanke weet geen weg met natuur en
seksualiteit, de blanke is indringer in een oord waar hij niet thuishoort en dat hij
leegrooft. De gevluchte slaven, Indianen en koloniale blanken drijven gezamenlijk
de spot met de Broeders en hun leer, die het dus in het kwadraat te verduren krijgen.
Bekeringen worden ironisch beschreven: ‘De broeders hadden menige indiaan bekeerd
en afgeholpen van dat exotisch afgodische.’ [101]
Akwembene-Matthias fungeert als een intermediair tussen zendelingen Indiaan.
Hij leeft als het ware tussen twee werelden. Zijn bekering bevrijdt hem niet, maar
brengt hem in een niemandsland: ‘Hij verstond zijn eigen negers niet. Een diepe
diepe kloof. De wanhoopskloof van de kolonie!’ [444]. Zijn christelijke opvoeding
heeft hem totaal vervreemd van zijn afkomst: ‘een bijbellezer in 't gesloten
Pilgerwereldje was hij.’
Als tijdens de opstand in 1763 Pilgerhuth wordt overvallen en uitgebrand, en de
mensen vermoord, vlucht Matthias in opperste verwarring naar het kamp van de
blanke kolonialen die hem verwelkomen als hulp tegen de opstandige negers! Matthias
is totaal gedesoriënteerd:
Hij zou blijven rennen, zijn geest, zijn ziel, zijn bosspirit! Dwars door de
bossen, door het land! Rennen, rennen, vluchtend wegrennen. ... tot op de
jongste negerdag! [448]
En de bloeiende zendingspost Pilgerhuth? De natuur, de wildgroei en het wilde dier
hernemen hun rechten:
De slang zou er opnieuw de slang verwekken. De tijger zou er weer
verschijnen voor een nieuw domein. En de spin, Master Tarantula, zou
opnieuw de netten van de roof gaan spinnen tussen al het struikgewas,
vergaan! Vergaan! [448]
Het is weer een spel van eten en gegeten worden. De ‘oogst’ van de zending is nihil.
De kaarsen zijn gedoofd.
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In het subgenre van de Europese zendingsroman en de postkoloniale herschrijvingen
daarvan vinden we een bewijs dat niet alleen Nederlands-Caraïbische passanten
andere thema's beschreven dan hun collega's die thuis bleven, zoals Nieuwenhuys
een kwart eeuw geleden al claimde voor de Oost, maar tevens dat er een steeds
bredere kloof gaapt tussen wat deze Europese passanten schreven en wat de
Caraïbische auteurs daar zèlf tegenover stelden.
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Gerard Volker
De Surinaamse Burgeroorlog, 1986-1992
In de nacht van 21 op 22 juli 1986 overviel een groep van zeven, met enkele geweren,
kapmessen en ploertendoders gewapende bosnegers, militaire posten bij Stolkertsijver
en Albina. Hierbij werden niet alleen wapens buitgemaakt, maar ook elf soldaten en
een onderofficier als krijgsgevangenen meegenomen. De groep, die onder leiding
stond van Ronnie Brunswijk en zich het ‘Surinaams Nationaal Bevrijdingsleger’
noemde, liet een maand later opnieuw van zich horen, toen ze de Echo-compagnie
aanviel. De elite eenheid van het Nationaal Leger die erop uitgestuurd was om ‘voor
eens en voor altijd af te rekenen met de lastposten uit de Jungle’, werd volkomen
verrast en haar commandant gevangen genomen. Enkele dagen later versch een
Bouterse, die tot dan toe de ernst van de situatie volledig had onderschat - getuige
een van zijn eerdere uitspraken over Brunswijk en het Jungle Commando: ‘Laat dit
korte termijn-ding maar aan het leger over. Die jongen heeft wel pk, maar geen IQ.’
(Van der Beek 1987: 41) -, op de Surinaamse televisie en deelde mee dat hij de
toestand als zeer ernstig beschouwde.
De burgeroorlog die volgde op de gebeurtenissen bij Stolkertsijver en Albina zal
in dit artikel centraal staan. Hierbij zal een antwoord worden gegeven op drie
belangrijke vragen die de gebeurtenissen van Ronnie Brunswijk en zijn Jungle
Commando opriepen: wat waren de motieven van Brunswijk om in opstand te komen;
van wie kregen de rebellen steun; en hoeverre hebben de gebeurtenissen van
Brunswijk bijgedragen aan het democratiseringsproces in Suriname?

Brunswijks eenmans-guerrilla
Brunswijk kwam in 1980 op achttienjarige leeftijd als dienstplichtig militair in het
leger, waar al snel bleek dat hij in vrijwel alle disciplines excelleerde. Dit ging niet
onopgemerkt aan Bouterse voorbij en hij stuurde Brunswijk naar een speciale
commando-opleiding op Cuba. Vervolgens voegde Bouterse - die twijfelde aan de
loyaliteit van zijn ‘stadslijfwachten’ en daarom begonnen was met het rekruteren
van bosnegers (Franszoon 1989: 36) - Brunswijk, een geboren Ndyuka, aan zijn
veiligheidsdienst toe.
Brunswijks inzet was ongekend. Zo was hij de enige die, terwijl de overige
omstanders op de grond doken om dekking te zoeken, overeind bleef staan om
Bouterse te beschermen, toen bij een bezoek van de legerleider aan Nickerie, naar
later bleek per ongeluk, een geweer van een lid van de erewacht afging. Maar ondanks
zijn grote inzet werd Brunswijk in maart 1984 ontslagen.1. Zijn val, in financieel en
sociaal opzicht was groot. Na zijn ontslag werkte Brunswijk als keukenhulp,
magazijnbediende, en arbeider in de goudvelden van de Sarakreek, maar veel geld
en aanzien leverde hem dit niet op.
Op 8 augustus 1985, enkele weken nadat Brunswijk was teruggekeerd in zijn
geboortedorp Moengo Tapoe aan de grens met Frans Guyana, werd de bank van het
nabijgelegen Moengo overvallen. Hoewel er nooit harde bewijzen zijn gevonden
voor Brunswijks betrokkenheid, waren er toch sterke aanwijzingen die in zijn richting
wezen. Zo was Brunswijk een uur voor de overval nog bij de bank gesignaleerd en
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zou hij volgens, een getuige eens gezegd hebben dat hij een bank zou overvallen als
hij ooit zonder geld kwam te zitten (Van der Beek 1987: 26). Nog meer verdenking
laadde hij op zich door duizenden guldens onder de plaatselijke bevolking te verdelen,
wat hem de
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naam ‘Robin Hood’ opleverde. Deze naam deed hij verder eer aan door militaire
voertuigen te overvallen en de lading - whisky, kaas en champagne, bestemd voor
Bouterse - uit te delen (Hansen 1986).

Het politieke motief doet zijn intrede
In mei 1986 stuurde het weekblad de Nieuwe Revu, aangetrokken door de verhalen
over een Robin Hood die in het oerwoud van Suriname zou opereren, de verslaggevers
Pieter Storms en Gerard Wessels naar Frans Guyana. Voor hun vertrek hadden de
twee contact opgenomen met André Haakmat. De ex-vice-premier van Suriname en
voorzitter van het Amsterdamse Volks Verzet, kende Brunswijk niet, maar had wel
van hem gehoord en vroeg de twee journalisten om hem in telefonisch contact met
Brunswijk te brengen als ze die zouden kunnen vinden (Haakmat 1987: 213). Vijf
dagen later, in de namiddag van 4 juni 1986, ging bij Haakmat de telefoon. Toen hij
opnam en vroeg wie er aan de lijn was, kreeg hij als antwoord ‘Met Ronnie’ en na
een kort gesprek spraken de twee af elkaar in Nederland te ontmoeten (Haakmat
1987: 212-213). Enkele dagen later vertrok Brunswijk die nadat een ware klopjacht
op hem was geopend, toch al van plan was Suriname te verlaten (Van der Beek 1987:
34), naar Nederland.
Reeds na enkele gesprekken met het ‘verzet’ besloot Brunswijk om via dezelfde
route als hij gekomen was, terug te keren naar Suriname. Het had Haakmat en de
zijnen weinig moeite gekost om Brunswijk duidelijk te maken dat Bouterse van het
politiek toneel diende te verdwijnen. Dit zou niet alleen in het belang van Brunswijk
zijn, maar ook in het belang van de bewoners van het binnenland en vooral in het
belang van de gehele Surinaamse bevolking (Haakmat 1987: 212-217 en Van der
Beek 1987: 38). In de weken voor zijn vertrek werd Brunswijk door Michel van Rey
- die als minister van defensie kritiek had geleverd op het militaire regime in Suriname
en daarom gedwongen was geweest het land te verlaten - nader ingelicht over de te
volgen strategie. Deze zou moeten bestaan uit kleine aanvallen op militaire doelen
waarbij succes verzekerd zou zijn en die het volk aanspraken, dus de politiek van
‘de gestage druppel die de steen uiteindelijk uitholt’ (Haakmat 1987: 216).
Op 1 juli kwam het Nationaal Surinaams Bevrijdingsleger, dat vooralsnog uit drie
man bestond - Brunswijk, zijn neef Max en een vriend -, aan in Frans Guyana. In de
daaropvolgende weken verzamelde Brunswijk een groepje van twaalf getrouwen om
zich heen. Deze mannen, die later de ‘commandanten van het eerste uur’ genoemd
zouden worden, lieten in de nacht van 21 op 22 juli voor het eerst van zich horen.
Enkele dagen later werd op de Nederlandse televisie een communiqué voorgelezen,
waarin het Jungle Commando bekend maakte dat de overvallen gericht waren op het
herstel van de democratische rechtsstaat.

De binnenlandse oorlog
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Het werd al snel duidelijk dat de ‘asfaltsoldaten’ van Bouterse niet opgewassen waren
tegen de ‘Jungles’ van Brunswijk. Om toch enig effect te sorteren, poogde Bouterse
het Jungle Commando af te snijden van de mensen van wie het steun kreeg: de
bosnegers. Hiertoe nam het Nationaal leger de toevlucht tot intimidatie van de gehele
bosnegerbevolking in het gebied rond Moengo. De bosnegersamenleving in het
Cottica-gebied en langs de weg Moengo-Albina werd van de kaart geveegd. Dorpen
en nederzettingen werden geplunderd, in brand gestoken, of op andere wijze, zoals
Moengo Tapoe met bulldozers, vernietigd. Bosnegers die terug kwamen van hun
werk werden gevangen genomen en met plastic vuilniszakken over het hoofd naar
Fort Zeelandia in Paramaribo

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

159

Kaart 1: Omgeving van Moengo. Nagetekend van een oorspronkelijk op karton gemaakte kaart door
de opstandelingen (eigendom Thomas Polimé)
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gebracht, andere bosnegers werden te Moengo mishandeld (Polimé & Thoden van
Velzen 1988: 18-19). Op 1 augustus 1986 werd te Morakondre de driejarige Cakwa
Kastiel door soldaten van het Nationaal Leger doodgeschoten en op 29 november
schoten militairen in het dorp Moiwana, zonder aanzien des persoons, iedereen neer
die zij in het vizier kregen. Tientallen mensen, waaronder drie zwangere vrouwen
en negentien kinderen jonger dan tien jaar, vonden de dood (Memre Moiwana 1992;
Amnesty International 1986: 43-47). De ‘novembermoorden’ brachten een
vluchtelingenstroom van vele duizenden bosnegers naar Frans Guyana op gang en
het legerbad hiermee eindelijk de ‘free firing zone’ die het zo graag wilde hebben.
Brunswijk beperkte zich inmiddels niet langer tot militaire doelen en was begonnen
met aanvallen op economische doelen, zoals het Bruynzeel-houtbedrijf, de
oliepalmplantage Victoria en de bauxietwinning. De meest succesvolle actie van het
Jungle Commando was echter het opblazen van drie hoogspanningsmasten van de
transmissielijn van Afobaka naar Paranam op 25 januari 1987, waardoor niet alleen
de bauxiet-industrie werd lamgelegd, maar ook Paramaribo maanden zonder
elektriciteit kwam te zitten.
De schade van deze acties was groot, waardoor de economische situatie van
Suriname - die door de stopzetting van de ontwikkelingshulp vanuit Nederland naar
aanleiding van de decembermoorden in 1982 en de verminderde exportwaarde van
bauxiet toch al niet rooskleurig was - verder verslechterde. De enige kans op
economisch herstel lag in de hervatting van de ontwikkelingshulp en dit zou alleen
gebeuren wanneer er sprake zou zijn van een verregaande democratisering.
Het voor economisch herstel vereiste democratiseringsproces raakte in 1987 in
een stroomversnellingen nadat een concept-grondwet was goedgekeurd en door de
bevolking per referendum was geaccepteerd, volgden op 25 november 1987
verkiezingen. Het Front voor Democratie en Ontwikkeling (Het Front) behaalde met
veertig van de eenenvijftig zetels een monsteroverwinning en met de installatie van
Ramsewak Shankar als president was de parlementaire democratie officieel hersteld.
De rol van het leger was echter geenszins uitgespeeld. Het Front had in het geheime
Akkoord van Leonsberg toegezegd de grondwet niet te wijzigen als het legerde
verkiezingsuitslag zon accepteren. In deze grondwet waren twee artikelen (177 en
178) opgenomen die de rol van het leger definieerden: het verdedigen van de
soevereiniteit en autonomie van Suriname, meehelpen aan de ophouw van de natie
en ‘de voorwaarden garanderen waardoor het Surinaamse volk een vreedzame
overgang naar een democratische en sociaal rechtvaardige maatschappij kan realiseren
en consolideren’. Vooral met dit laatste werd een tijdbom gelegd onder het
democratisch bestel, aangezien in artikel 178 niet was vastgelegd wat deze
‘democratische en sociaal rechtvaardige maatschappij’ precies inhield. Het bood het
leger dan ook de mogelijkheid naar eigen goeddunken in te grijpen. President
Ramsewak Shankar, durfde de confrontatie met Bouterse niet aan en kreeg al snel
de bijnaam ‘Ram is zwak’ Shankar. Het leger had de touwtjes nog stevig in handen
en hulp uit Nederland, en daarmee economisch herstel, bleef uit.
Voor de verkiezingen hadden de Frontleiders geroepen dat ze ‘naar Oost-Suriname
zouden wandelen’ om vrede te sluiten (Van der Werf 1988: 8). Vrede leek inderdaad
binnen handbereik toen in juli 1989 het Akkoord van Kourou tot stand kwam. Hierin
kwamen afgevaardigden van de Surinaamse regering en het Jungle Commando tot
afspraken over de vrijlating van gevangenen, noodhulp aan het binnenland en de
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veilige terugkeer, opvang en werkgelegenheid van de vluchtelingen, waarvoor de
Nederlandse regering bereid was ontwikkelingsgeld vrij te maken. Voorts werd
afgesproken dat een aantal leden van het Jungle Commando deel uit
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zou gaan maken van een speciale politie-eenheid voor het binnenland. Tenslotte zou
de noodtoestand in alle gebieden waar deze gold, opgeheven worden en zou een
amnestieregeling van kracht worden. Het akkoord werd door het parlement en de
regering goedgekeurd, maar stuitte bij het Nationaal Leger op grote bezwaren (Meel
1990: 816).
Om het verzet tegen het Kourou-akkoord kracht bij te zetten en de chaos in
Suriname verder te vergroten, begon het Nationaal Leger een groep indianen te
bewapenen. Via deze ‘Tucajana Amazones’ kregen de militairen politieke invloed
in het binnenland, terwijl het leger zelf buiten schot bleef (Morpurgo 1990: 800).
Deze indianen, die ten onrechte pretendeerden te spreken namens alle indianen,
waren met name tegen de in het Akkoord van Kourou aan het Jungle Commando
toebedeelde rol van ordebewaker in het binnenland (Verschuuren 1994: 143).
Gesteund door manschappen en materieel van het leger, hadden zij spoedig de controle
over een groot deel van het Surinaamse binnenland. Naast de ‘Tucajana Amazones’
steunde Bouterse twee oppositionele bosnegersplintergroeperingen: de ‘Mandela’,
een groep Matawai-jongeren die al snel een samenwerking met de Tucajana's aanging
en de ‘Augula’, een groep Saramakaanse jongeren.
Ondertussen ging de strijd in het binnenland verder. Op 13 oktober 1989 bezette
het Jungle Commando het bauxietstadje Moengo, waar op 20 maart 1990 een
merkwaardig incident plaatsvond. Een Colombiaans vliegtuig, dat met duizend kilo
cocaïne op weg was naar Apoera in West-Suriname, werd nabij Moengo door het
Jungle Commando onderschept. Brunswijk besloot, tot grote woede van Bouterse,
die om de lading van het vliegtuig had gevraagd, de cocaïne aan de politie over te
dragen. Het conflict bereikte een hoogtepunt met de arrestatie van Ronnie Brunswijk
in het kabinet van Bouterse, waarbij twee lijfwachten van Brunswijk de dood vonden.
Op last van het Openbaar Ministerie en onder druk van de Nederlandse en
Amerikaanse regering werd Brunswijk na twee dagen echter weer vrijgelaten.2.
De strijd in het binnenland laaide na dit incident kortstondig - van mei tot september
- op. In mei vonden er gevechten plaats tussen het Jungle Commando en de Augula
met als inzet de Afobaka stuwdam, op 19 juni heroverde het leger Moengo op de
rebellen, op 23 juli moest het Jungle Commando de zendingspost Debiké ook opgeven
en op 3 september bezette het Nationaal Leger Langatabiki. De chaos in Suriname
was compleet en onder het motto ‘als de burgerregering het niet doet, dan neemt het
leger wel zijn verantwoordelijkheid’ begon Bouterse gesprekken met afgevaardigden
van het Jungle Commando en de doorbet leger gesteunde, Tucajana Amazones.
Bouterse zou zijn ‘Nationale Verzoening’ echter niet kunnen afmaken.

Eindelijk vrede
Op kerstavond 1990 nam het Nationaal Leger voor de tweede keer sinds de
onafhankelijkheid in 1975 de macht over. Aan deze machtsovername lagen
verschillende motieven ten grondslag: ontevredenheid en gekwetste trots.
Ontevredenheid over de door de regering genomen maatregelen om de Militaire
Politie haar opsporingsbevoegdheid te ontnemen, over het uitblijven van promoties
en over de aangekondigde grondwetswijziging, welke in strijd zou zijn met het
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Akkoord van Leonsberg. Gekwetste trots bij Bouterse omdat president Shankar niet
voor hem opkwam toen het Bouterse in Nederland verboden werd landgenoten te
ontmoeten voor zijn campagne van ‘Nationale Verzoening’ (Verschuuren 1994:
145). Tenslotte speelde mee dat de regering, tegen de wil van de legertop in, weigerde
vervroegde verkiezingen uit te schrijven (Buddingh' 1995: 354). De regering-Shankar
werd naar huis ge-
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Kaart 2: Omgeving van Albina Nagetekend van een oorspronkelijk op karton gemaakte kaart door
de opstandelingen (eigendom Thomas Polimè)
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stuurd en op 27 mei 1991 werden nieuwe verkiezingen gehouden.
De nieuwe re gering-Venetiaan gaf de hoogste prioriteit aan nauwere samenwerking
met Nederland en op 18 juni 1992 tekenden de Nederlandse premier Ruud Lubbers
en president Venetiaan in Den Haag het ‘Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere
samenwerking’. Hierin werden afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied
van de economie, defensie, buitenlandsbeleid en justitie, steun bij het stroomlijnen
van de bureaucratie en hervatting van de ontwikkelingshulp. Het sprak voor zich dat
hierbij voor het leger geen rol was weggelegd. Bouterse was fel tegen, maar niemand,
ook de Nationale Democratische Partij - de politieke arm van het leger - niet, durfde
het verdrag af te wijzen (Verscheuren 1994: 146). De rol van het leger werd steeds
verder teruggedrongen. Met volledige instemming van de Nationale Assemblée
werden alle passages waaraan het leger een politieke rol ontleende uit de grondwet
geschrapt. De onwelwillende houding van de regering-Venetiaan tegenover het leger,
leidde er op 20 november 1992 zelfs toe dat Bouterse zijn ontslag indiende als
opperbevelhebber van het leger. Wie hoopte dat Bouterse zich daarna uit het openbare
leven zou terugtrekken zou echter bedrogen uitkomen. In februari 1993 liet hij zich
kiezen tot politiek leider van de NDP en hoewel hij officieel geen kandidaat was
voor het presidentschap, liet hij weten dat ‘als het volk hem roept’ hij het presidentiële
paleis wel wilde betreden (Bommels 1996: 72).
De ‘Kerstcoup’, de regeringswisselingen en de verkiezingen zorgde voor de nodige
vertraging in het vredesproces, maar in maart 1992 begon er schot in de zaak te
komen. Op 30 april sloten het Jungle Commando en de Tucajana Amazones een
akkoord waarin beëindiging van de vijandelijkheden werd overeengekomen. Begin
juli tekenden het Jungle Commando, de regering en de Tucajana's een
principe-overeenkomst om op korte termijn tot een akkoord te geraken en op 8
augustus werd uiteindelijk het Akkoord van Nationale Verzoening en Ontwikkeling
- en daarmee de definitieve vrede - getekend. Er werden afspraken gemaakt over een
amnestieregeling, de ontwapening en ontbinding van de strijdende partijen en de
opbouw van het binnenland. Ook de terugkeer van vluchtelingen uit Frans Guyana
kwam op gang.
Dat de vrede was getekend, betekende niet dat Brunswijk van het toneel verdween.
De voormalige rebellenleider was hij de parlementsverkiezingen in 1996 lijsttrekker
van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) en ambieerde de post
van Minister van Sociale Zaken. Het zag er even naar uit dat de ABOP één zetel zou
behalen, maar deze sneuvelde bij de eindtellingen hiermee lijkt de politieke rol voor
Brunswijk voorlopig uitgespeeld.

Hoe konden de opstandelingen de strijd volhouden?
In 1986 sprak H.F. Herrenberg (1988: 21) de woorden: ‘Dat de criminele bende van
“Redi Moesoe”3. Ronnie Brunswijk wordt gefinancierd is duidelijk. Bepaalde krachten
buiten ons land financieren de acties; deze gewapende acties in ons land’. De vanuit
Nederland opererende verzetsgroepen tegen Bouterse waren in 1986 echter op sterven
na dood. De Pendawa Lima van Paul Somohardjo wist in Rotterdam nog enig
enthousiasme op te brengen, maar de Raad voor Bevrijding van Suriname onder
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voorzitterschap van Henk Chin A Sen en het Amsterdamse Volks Verzet van Haakmal
waren krachteloos gebleken. De groepen hadden zowel gewelddadige als niet
gewelddadige acties ondernomen, maar resultaten in de strijd tegen Bouterse waren
niet geboekt. Teleurstelling en onderlinge verdeeldheid hadden het vuur van verzet
vrijwel gedoofd.
Het is niet verwonderlijk dat de verzetsgroepen die geld, inspiratie en steun tekort
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kwamen, Brunswijk als een geschenk uit de hemel zagen. Zij die hoopten op een rol
in het ‘Suriname na Bouterse’, probeerden met hem samen te werken. De eerste die
hiertoe een poging ondernam, was Haakmat. Hij haalde Brunswijk over om de strijd
tegen Bouterse voort te zetten, maar toen grote successen uitbleven en de strijd in
Oost-Suriname langzaam doodbloedde, distantieerde Haakmat zich van hem. Na
Haakmat volgden oud-president Chin A Sen en Somohardjo, maar hoe vaak de
verzetsleiders zich ook op het hoofdkwartier van Brunswijk op Stoelmanseiland
lieten fotograferen, veel meer dan verbale steun, goede intenties en beloftes brachten
ze niet mee. Een professionele oppositionele beweging zou dan ook niet van de grond
komen en het Jungle Commando bleef op zichzelf aangewezen.
Herrenberg (1988: passim) zocht de oorzaak van de binnenlandse oorlog in het
buitenland en met name in Nederland, dat door het bewapenen, logistiek ondersteunen
en publicitair begeleiden van de ‘criminele bende van Brunswijk’ zou proberen het
regime van Bouterse omver te werpen. In werkelijkheid lagen weinig landen wakker
van de problemen in Suriname. Toch toonden met name Nederland, Frankrijk en de
Verenigde Staten, meer dan gemiddelde interesse.
Hoewel Frankrijk zich officieel volstrekt afzijdig hield van het conflict in het
buurland en niet ingenomen was met de aanwezigheid van een guerrillabeweging
aan de grens, kneep het, zolang het Jungle Commando geen misbruik maakte van
zijn positie, een oogje toe. De reden hiervan was dat de toestand in Suriname en met
name de contacten tussen Bouterse en Libië, de Franse autoriteiten altijd zorgen had
gebaard (Caribbean Insight 1987: 2; Thorndike 1990: 51). De contacten zouden een
gevaar kunnen opleveren voor de Franse raketbasis in Kourou. Het Jungle Commando
vormde het ideale instrument om het bewind in Paramaribo onder druk te zetten en
de Franse autoriteiten lieten dan ook weten geen enkele schending van hun territorium
door Surinaamse militairen te tolereren. Dat het de Fransen ernst was, bleek wel uit
een incident dat in 1986 op de Marowijne plaatsvond, toen een Frans marineschip
zich dreigend tegenover een patrouilleboot van het Surinaamse leger posteerde, toen
deze laatste op ‘bootvluchtelingen’ had geschoten (Dings 1986: 15). De Franse
houding was voor Ronnie Brunswijk een flinke steun in de rug. Hij voelde zich veilig
onder de Franse vleugels. Of zoals een lid van het Jungle Commando zei: ‘Als de
Fransen echt tegen het Jungle Commando waren, dan zou de strijd niet langer dan
drie dagen meer duren’ (Caribbean Insight 1986: 2).
Niet alleen voor Frankrijk vormden de contacten tussen de Surinaamse legerleider
en Libië een bedreiging, ook voor de Verenigde Staten waren de ‘uitstapjes’ die
Bouterse begin jaren tachtig maakte een doorn in het oog. De situatie was voor de
Amerikaanse regering echter niet dermate bedreigend dat krachtig handelen nodig
werd geacht (Brana-Shute 1990: 193-194). Daarnaast speelde de onzekerheid over
het Suriname na Bouterse een grote rol. Brunswijk had dan wel gezegd pro-Verenigde
Staten te zijn (Brana-Shute 1990: 200), maar men was nog niet zo zeker van de
mensen in de naaste omgeving van de rebellenleider (Van der Beek 1987: 121;
Hirschland 1993: 70). De Amerikanen steunden de opstandelingen in het binnenland
daarom niet en gaven de voorkeur aan voortzetting van het democratiseringsproces
via de bestaande kanalen, dat wil zeggen zoals dat door Bouterse in gang gezet was
(Brana-Shute 1990: 199-200).
Hoewel ook in Nederland grote onzekerheid bestond over het Suriname na Bouterse
en men weinig vertrouwen had in de ‘adviseurs’ van Brunswijk (Hirschland 1993:
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70), was men hier geneigd de opstandelingen te steunen. Een klein deel van de
humanitaire hulp aan de vluchtelingen in Frans Guyana kwam bij het Jungle
Commando terecht, waardoor de opstandelingen in ieder geval in de meest noodza-
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kelijke behoeften, zoals brandstof en proviand, voorzien werden (Hirschland 1993:
14 en 70). Officieel was Nederland natuurlijk op geen enkele wijze bij de strijd in
het binnenland betrokken.
Hoewel de opstandelingen streden voor het welzijn van iedereen en niet voor een
deel van de Surinaamse bevolking, wordt het Jungle Commando in één adem genoemd
met de bosnegers en gebruikt men zowel de algemene term ‘burgeroorlog’ als de
meer gespecificeerde term ‘bosnegeropstand’. De relatie tussen de bosnegergroepen
en het centrale gezag in Paramaribo was nooit optimaal geweest (De Groot 1987;
Pakosie 199): 873-878). Hier leek na de militaire coup van 1980 verandering in te
komen. Zo werden diverse voorzieningen ten behoeve van het binnenland getroffen,
vond er dankzij verbeterde registratie een sterke toename van sociale uitkeringen
plaats en werd voor het eerst nagedacht over een ontwikkelingsbeleid voor het
binnenland (Schollens 1993: 122). Steeds meer obstakels die voorheen voor veel
bosnegers deelname aan het openbare leven in de weg hadden gestaan, verdwenen,
met als gevolg dat het aspiratieniveau steeg. Het werd dan ook steeds moeilijker om
toe te kijken hoe de militaire, creoolse, top in weelde baadde. Het gevoel van onvrede
bij veel bosnegers werd dus niet gevoed door absolute, maar door relatieve armoede
(Thoden van Velzen 1988: 216-221). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
populariteit van de Robin Hood, die stal van de rijke creoolse militairen en de buit
verdeelde onder de arme bosnegers, groot was.
De onvrede met het militaire regime werd verder gevoed door de verscherpte
grenscontroles. Deze werden gezien als een ontoelaatbare inbreuk op het recht van
de bosnegers om zich vrijelijk binnen hun eigen territoir - de rivieren van
Oost-Suriname - te bewegen (Thoden van Velzen 1988: 221). Polimé & Thoden van
Velzen (1988) wijzen er hierbij op dat de onvrede voornamelijk gevoed werd door
het feit dat het zeer lucratieve smokkelen van rijst naar Frans Guyana tot het verleden
zou gaan behoren. Naast de relatieve armoede en de verscherpte grenscontroles,
speelde het gebrek aan respect voor de bosnegercultuur die het Nationaal Leger
toonde in zijn zoektocht naar Brunswijk een rol. Bepaalde tradities en gebruiken,
zoals het taboe op het gewapend betreden van dorpen, werden met de voeten getreden
(Scholtens 1993: 122). Daarnaast moesten vooral bosnegerheiligdommen het
ontgelden (Polimé & Thoden van Velzen 1988: 19).
Van doorslaggevende betekenis was echter het gebruik van bruut geweld. Het
leger heeft met zijn ‘verschroeide aarde’-tactiek ervoor gezorgd dat de meeste
bosnegers het Jungle Commando van Brunswijk zijn gaan steunen. Van de rest van
de Surinaamse bevolking hoefde het Jungle Commando, dat voor het merendeel uit
bosnegers bestond, weinig steun te verwachten. Bosnegers bevonden zich immers
aan de onderkant van de sociale hiërarchie (Thorndike 1990: 50; Dew 1994: 122).

Gevolgen oorlog
Het belangrijkste motief voor Bouterse om in 1987 verkiezingen uit te schrijven,
was de economische malaise waarin Suriname verkeerde. Deze malaise werd
veroorzaakt door de stopzetting van de ontwikkelingshulp vanuit Nederland in 1982,
waardoor de deviezeninkomsten met ruim 180 miljoen op jaarbasis afnamen (CES
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WO 1990: 6). Parallel hieraan liepen de exportinkomsten, vanwege een wereldrecessie
in de bauxietsector, terug van 918 miljoen gulden in 1980 tot 592 miljoen in 1985
(Chin 1987: 153). Het ging dus al zeer slecht met de Surinaamse economie voordat
Brunswijk met zijn strijd begon. Een probleem voor de Surinaamse regering was
echter dat economisch herstel niet verwacht kon worden van een eventuele stijging
van de bauxietprijs. Dit moet op het conto van Brunswijk en het
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Jungle Commando worden geschreven. Zij hadden immers de sluiting van de mijnen
in Moengo en de aluinaardefabriek en aluminiumsmelter in Paranam veroorzaakt en
daarmee de aluminiumproduktie in Suriname lamgelegd. Om de aluminiumproduktie
weer op gang te brengen, hoefde Bouterse alleen maar het Jungle Commando te
verslaan. De ‘asfaltsoldaten’ van het Nationaal Leger waren echter geenszins
opgewassen tegen een guerrillagroep in het oerwoud. Hierdoor lag de enige hoop op
economisch herstel in de hervatting van de Nederlandse steun.
Naast economische druk heeft het Jungle Commando een grote bijdrage geleverd
aan het dalen van het prestige en aanzien van Bouterse. De acties dwongen hem
toevlucht te nemen tot bruut geweld, waardoor het politieke aanzien van de eens zo
sterke Bouterse daalde (Chin 1987: 67 en 173; Haakmat 1987: 219).

Conclusie
De overvallen bij Stolkertsijver en Albina juli 1986 luidden het begin in van een
burgeroorlog die zes jaar zou gaan duren. Het was al een jaar lang onrustig geweest
in Suriname, maar van een oorlog op grote schaal was nog geen sprake. De onrust
werd veroorzaakt door Ronnie Brunswijk, die uit geldgebrek en onvrede met zijn
ontslag als lijfwacht van Bouterse, begonnen was met overvallen op banken en
militaire voertuigen. Een politiek motief ontbrak vooralsnog.
Begin juni 1986, tien maanden nadat hij zijn eenmans-guerrilla was begonnen,
besloot Brunswijk - op wie een ware klopjacht was geopend - dat het veiliger zou
zijn als hij naar Nederland zou vertrekken. Daar kwam hij in contact met anti-Bouterse
groeperingen, die hem over wisten te halen de strijd tegen Bouterse voort te zetten.
Het resultaat was dat Brunswijk, die in eerste instantie van plan was geweest definitief
in Nederland te blijven, een maand na zijn vertrek weer terug in Suriname was. Van
enkel een wraakmotief, zoals het geval was voordat Brunswijk naar Nederland vertrok,
was geen sprake meer. Een politiek motief, het herstel van de democratische
rechtsstaat, had zijn intrede gedaan.
Dat de opstandelingen de strijd hebben kunnen volhouden, mag een wonder heten.
Geestelijke bijstand kregen ze genoeg, maar daadwerkelijke steun bleef uit. De
verzetsgroepen in Nederland waren onderling te verdeeld om Brunswijk te steunen
en ook actieve internationale hulp bleef uit. Van de Surinaamse bevolking hoefde
Brunswijk ook niet veel te verwachten. Een uitzondering hierop vormde de
bosnegerbevolking. De relatie tussen hen en de regering in Paramaribo verslechterde
in de tweede helft van de jaren tachtig. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in
de relatieve armoede van de bosnegers, de verscherpte grenscontroles en het gebrek
aan respect voor de bosnegercultuur, die de militairen toonden in hun zoektocht naar
Brunswijk. De doorslag gaf echter het gewelddadig optreden van het leger. Dit
optreden en de opgekropte frustraties over het regeringsbeleid vonden een uitlaatklep
in de strijd van het Jungle Commando, waardoor de strijd, ondanks het feit dat die
gevoerd werd voor het welzijn van de gehele Surinaamse bevolking, een bosnegerstrijd
werd.
De Surinaamse economie had in de eerste helft van de jaren tachtig sterk geleden
onder de stopzetting van de ontwikkelingshulp vanuit Nederland en de verminderde
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exportwaarde van bauxiet. Economisch herstel viel echter alleen te verwachten van
hervatting van de ontwikkelingshulp en niet van een toename van de exportwaarde
van bauxiet. Dit was het gevolg van de binnenlandse oorlog. Het Jungle Commando
had de bauxietproduktie lamgelegd, waardoor de exportwaarde van bauxiet niet zou
kunnen stijgen, zelfs al zou de bauxietprijs toenemen. De enige kans op economisch
herstel lag daarmee in de hervatting van

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

167
de ontwikkelingshulp en aangezien hiervan geen sprake kon zijn zolang de militairen
in Suriname de dienst uitmaakten, was een verregaande democratisering vereist.
Hiermee hebben de acties van Brunswijk dus een belangrijke bijdrage geleverd aan
het democratiseringsproces in Suriname.
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Eindnoten:
1. Over de redenen van het ontslag lopen de meningen uiteen. Zo spreken Peter Meel (1993: 142)
en Hans Buddingh' (1995: 346) van ongeoorloofd gedrag, Schroeder (1987: 5) en Thorndike
(1990: 50) van discriminatie en Thoden van Velzen (1988: 218) van een loonconflict. Hoewel
dit laatste de aanleiding van het ontslag vormde, moet de oorzaak volgens Frans van der Beek
(1987: 24-25) elders gezocht worden. Brunswijk, belast met de veiligheidsmaatregelen overal
waarde legerleider in het openbaar verscheen, was dichterbij Bouterse komen te staan dan
sommigen van de zestien coupplegers uit 1980. Dit vormde een dermate grote bedreiging voor
de positie van de ‘groep van zestien’, dat zij Brunswijk zo snel mogelijk uit het leger wilden
hebben. Het loonconflict vormde hierbij niet meer dan een excuus
2. Voor een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen rond de cocaïnevlucht zie: Hirschland
(1990).
3. In 1772 werd besloten 116 slaven vrij te kopen om een “Neeger Vrijcorps” te vormen dat jacht
moest gaan maken op weggelopen slaven (marrons). Tot de uitrusting van deze soldaten behoorde
een rode baret, waardoor deze “verraders” in de volksmond al snel de naam “Redimusu” kregen
(zie Hoogbergen 1985: 25-28).
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Henk Waltmans
Over Albert Helman als katholieke jongere
Albert Helman (1903-1996), schrijversnaam van Lodewijk Alphonsus Maria ‘Lou’
Lichtveld, is de eerste Surinaamse schrijver, die in de Nederlandse literatuur een
belangrijke positie inneemt: hij zette Suriname met een eigen gezicht op de
letterkundige map. Rond zijn negentigste verjaardag verschenen van de tijdschriften
Mutyama en Oso, Tijdschrift voor Surinaamse Taalkunde, Letterkunde, Cultuur en
Geschiedenis themanummers, waarin diverse aspecten van het leven en oeuvre van
deze Surinaamse schrijver, musicus en politicus werden belicht. Weinig aandacht
werd besteed aan zijn katholieke jeugd. Dit artikel zal daarop ingaan.
Albert Helman werd op 7 november 1903 geboren in Paramaribo als zoon van de
gouvernementsambtenaar Alphonsus Marinus Franciscus Lichtveld en de
onderwijzeres Francis Jacoba Rosheuvel. In hem komen veel Surinaams-etnische
lijnen samen. Hij was ook de achterkleinzoon van een Zuid-Amerikaanse Indiaan
en kleinzoon van een in Nederland katholiek geworden grootvader, die zich bij zijn
terugkeer in de West als smid in Paramaribo vestigde en zijn kinderen ‘een steedse
opvoeding gaf.’ (Nord 1948: 11-12). Aan zijn katholieke vorming had in Suriname
weinig ontbroken: hij kwam uit een degelijk katholiek gezin, werd koorknaap en
ging elke dag naar de H. Mis. Hij vertelde zelf: ‘Mijn vader was een vroom-katholieke
man, sterk onder de invloed van de missionarissen, mijn moeder deed daar braaf aan
mee. Mijn grootmoeder daarentegen had nog veel, wat je zou kunnen noemen,
heidense trekken in zich..’ (Van Verre 1980: 9).
Lichtveld, roepnaam ‘Louis’, reisde op zijn tiende, vanwege het ‘koloniale’
jaarverlof van zijn vader, met zijn ouders naar Nederland, waar zij tijdelijk in
's-Hertogenbosch hun intrek namen. Lou ging ook daar elke dag ter kerke en was
opnieuw koorknaap (Nord 1948: 11). Na zijn aanmelding kwam hij op 17 september
1914 in het Juvenaat van de Paters Redemptoristen bij de Kapel in 't Zand in
Roermond aan. Hij was erg jong, net nog geen elf jaar oud. In dit Juvenaat werd hij
in de eerste klas geplaatst. Enkele maanden later vertrok hij al, vanwege zijn zwakke
constitutie. Aan te nemen valt, dat heimwee een belangrijke rol speelde. Het Stamboek
van het Juvenaat, dat ik in het archief van de Paters Redemp-toristen in Wittem heb
ingezien, vermeldt over het schooljaar 1914/1915 over Lichtveld: ‘In Dec. voor een
jaar in familiekring teruggekeerd om nog wat aan te sterken’.1.
Lou Lichtveld keerde bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in 1915 terug om
opnieuw in de eerste klas te beginnen, waar hij op 17 mei 1916 vertrok. Het Stamboek
zegt hierover: ‘In Roermond. terug 21 Sept. 1915; voor goed vertrokken wegens te
zwakke gezondheid 15 juni 1916’.2. Van Kempen bevestigt dat: ‘Een gelukkige tijd
was de drie en een half jaar die hij in Nederland doorbracht niet: hij verdroeg het
klimaat slecht en was veel ziek (voortdurende hoofdpijnen), wat vermoedelijk een
psychosomatische oorzaak had: hij had veel last van heimwee.’ (Van Kempen 1993:
18). Ook later wordt gesproken over zijn weemoed en heimwee. Zo noteerde Van
der Meer de Walcheren: ‘En toch heel zijn wezen, ogen, en hart waren vol van
herinneringen. Nederland droeg hij niet in zijn hart, 's winters vooral niet als het

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

koud en guur was, of een alles doordringende mist Amsterdam tot een grauwe wolk
van droefgeestigheid maakte.’ (Van der Meer de Walcheren 1940: 248-249).
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De familie ging na het jaarverlof naar Suriname terug. Hugo Pos doet de werkelijkheid
geweld aan, als hij van hem zegt: ‘Hij wil priester worden en vertrekt daartoe op
achttienjarige leeftijd samen met een Chinese vriend, die een zelfde roeping voelt,
naar Holland. Het feest gaat niet door, beiden haken af..’ (Pos 1988: 64) Si non e
vero..... Nord had al eerder, met een soortgelijke fantasierijke interpretatie van de
feiten, beweert dat hij achterbleef in een seminarie te Roermond: ‘Daar was hij twee
en een half jaar, was veel ziek omdat hij het klimaat slecht verdroeg en bleek niet
voldoende aanleg voor priester te hebben.’ (Nord 1949: 11). Lichtveld werd ook niet
door de Redemptoristen weggezonden. Dat was niet aan de orde. Michiel van Kempens
(1993: 180) opmerking: ‘Toen het de weinig subtiele paters duidelijk werd dat van
priesterroeping bij de jonge Lichtveld [...] geen sprake was, keerde hij met gemengde
gevoelens, gefrustreerd en toch blij, naar Suriname terug’ suggereert meer dan
daadwerkelijk aan de hand was. De in cursief gestelde tekst is overigens van Helman
zelf afkomstig, die daarmee in mijn ogen wat goedkoop de brave paters met
terugwerkende kracht een onverdiende oorvijg toediende.
Dat achteraf oorvijgen uitdelen deed Helman wel meer, getuige de uitlating in een
vraaggesprek voor de Vlaamse televisie. De Leuvense hoogleraar dr. Joos Florquin,
die trouwens nogal eens al te toegeeflijk terugwijkt als essentiële en dringende vragen
aan de orde hadden moeten komen, zegt: ‘Uw officiële voornamen zijn Lodewijk
Alfonsus Maria. Die hebben een vrij vrome toets!’ Helman antwoordt daarop: ‘Ja,
een beetje teveel van het goede zou ik zeggen, maar dat heb je wanneer je uit een
missieland komt. Die paters daar, de paters Redemptoristen dan, meenden, dat ze je
zulke namen moesten geven.’ Florquin: ‘U loopt anders niet direct over, dunkt me,
van sympathie voor die paters Redemptoristen.’ Antwoord van Helman: ‘Nee.’
(Florquin 1978: 62). Helman wist natuurlijk heel goed dat het in katholieke families
over de hele wereld volstrekt normaal was dat de kinderen de namen van heiligen
kregen.
In zijn geboorteland maakte Helman de uitstekende Paulusschool van de Fraters
van Tilburg af, deed het eerste onderwijzersexamen en kwam in het bezit van de
lagere vierderangs onderwijzersacte. Hij was kortstondig onderwijzer aan een school
voor Hindostaanse kinderen (Nord 1948: 23). Hij nam ook muzieklessen. Op
achttienjarige leeftijd ging bij opnieuw naar Nederland, waar hij de komende dertien
jaar zou wonen en werken. In 1922 werkte hij als muziekrecensent voor het
rooms-katholieke dagblad De Maasbode en later als muziekrecensent en
kunstredacteur voor De Telegraaf. Hij was korte tijd onderwijzer op een volksschool
in Amsterdam en studeerde Nederlandse letteren aan de Universiteit van Amsterdam,
maar zakte voor zijn examen letterkunde.3. Hij was ook leraar theorie en
muziekgeschiedenis aan de Nieuwe Muziekschool te Utrecht.4. In de jaren dertig was
hij vaste medewerker van De Groene Amsterdammer.5.

Vriend Pieter
Na 1920 ontstond (in Nederland) een opbloei van de katholieke literatuur vooral
door de bezielende leiding van Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970), de
auteur van onder andere de roman De Jacht naar Geluk (1907) en Gerard Bruning
(1898-1926). Helman ging deel uitmaken van deze rooms-katholieke
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schrijversgroepering, waarvan naast de twee genoemden ook Henri Bruning, Anton
van Duinkerken, Gerard Knuvelder, Jan Engelman, Gerard Wijdeveld, Antoon Coolen
en Albert Kuyle deel uitmaakten. Tot de groep katholieke jongeren behoorden ook
Maurits Molenaar en Jacques Schreurs, de beeldende kunstenaars Piet en Matthieu
Wiegman en de schilders Otto van Rees, Joep Nicolas en Charles H. Eijck. Zij
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Albert Helman in 1910, toen nog Lou'tje Lichtveld (foto uit: Max Nord; Albert Helman; een inleiding
tot zijn werk. 's-Gravenhage, 1949.
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werkten mee aan tijdschriften als Roeping dat voor het eerst verscheen in oktober
1922, zetten zelf tijdschriften op (De Valbijl) en groepeerden zich rond De
Gemeenschap, waarvan het eerste nummer in januari 1925 verscheen met een
houtsnede van Henri Jonas op het omslag: een zegenende Christus tussen rokende
fabrieksschoorstenen. Van De Gemeenschap was Helman redacteur en
muziekrecensent. Hij had als muziekcriticus een vaste rubriek in Opgang (Knuvelder
1940: 36; De Ridder 1970: 19; Van Verre 1980: 49). In deze tijdschriften kwam de
culturele en maatschappelijke kritiek op het openbare leven geducht aan de orde
(Van Duinkerken 1933: 44). De Gemeenschap werd al snel een tijdschrift waarin
ook niet-katholieken publiceerden (Marsman, Slauerhoff, Den Doolaard en anderen).
Het was veel moderner ingesteld dan De Roeping dat toch vooral een tijdschrift voor
eigen kring bleef. De Gemeenschap werd in 1941 verboden en na de oorlog niet meer
voortgezet (Lodewick 1959: 312).
Lichtveld raakte bevriend met Pieter van der Meer de Walcheren. Deze zette hem
aan tot schrijven en voorzag hem van het pseudoniem Albert Helman. Hij plaatste
Lichtvelds eerste artikel op letterkundig gebied, over Herman Teirlinck, in het
weekblad Opgang van Herman van den Eerenbeemt onder de naam Albert Helman
(Nord 1949: 23). Hel-man was ironisch bedoeld als tegenpool van Engel-man.
Helman zegt hier zelf van, dat deze naam werd ontleend aan een figuur, een dokter,
uit het verhaal Vergelding, opgenomen in de bundel Het geheime. Vreemde verhalen
van Pieter van de Meer de Walcheren: ‘Niet zonder een grijns ontdekte Pieters
biograaf (na zijn dood) dat Van der Meer toen in 1905 deze dokterde naam “Albert
Helman” gegeven had.’ (Van Verre 1980: 50; Helman 1980: 80). Over Helman
schreef Van der Meerde Walcheren: ‘Strijdbaar is hij vanzelfsprekend, hij ware
anders geen katholieke jongere’ (Van der Meer de Walcheren 1940: 321). Maar een
paar pagina's verder merkt hij reeds relativerend op dat deze jongeren ‘lang geen
homogeen geheel, allerminst een litterair kapelletje vormen waar alles pais en vrede
is’ (Van der Meerde Walcheren 1940: 324).
Later, in 1980, wijdde Helman een biografie aan Pieter van der Meer de Walcheren
onder de titel Vriend Pieter. Deze werd door Wim Rutgers (1993: 27) zeer mild als
‘een zeer persoonlijke biografie’ aangemerkt. Een subtiele manier van kritiseren. Jan
de Ridder had er geen moeite mee onomwonden van een ‘sterk subjectieve
interpretatie en een sterk vertekend portret’ te spreken. Hij noemde vooral de
hoofdstukken over de monnik6. Pieter ‘anti-klerikaal, anti-monastiek’. Nog sterker:
De Ridder, zelf een intimus van Pieter die aan hem zijn literaire nalatenschap
toevertrouwde, zet deze biografie weg als een sof: ‘Helaas is Vriend Pieter een boek
geworden vol halve waarheden, eenzijdige voorstellingen, talloze fouten, weglatingen,
en vele slordigheden.’7. Tegen deze achtergrond verwondert Helmans opmerking
niet: ‘Toch heeft de onbetrouwbaarheid van het geheugen ook haar voordeel bij het
oproepen van herinneringen.’8. Ook was ik niet verbaasd, dat Helman deze biografie
in 1985 afzwakte tot een ‘psychografie.’9. Dat maakt het allemaal wat ambivalent,
want Helman antwoordde op een vraag naar de belangrijke mannen in zijn leven:
‘...zeer zeker Pieter van der Meer de Walcheren, die erg van me hield... die me veel
geholpen heeft’ (Van Verre 1980: 121).
Dat Pieter van der Meer de Walcheren en Albert Helman vrienden waren in die
tijd, blijkt ook uit de onbevangen wijze, waarop Van der Meer de Walcheren zijn
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eerste ontmoeting met Helman beschrijft: ‘In diezelfde tijd bracht Matthias10. op een
keer een jeugdige Westindiër mee naar huis, de Caraïeb, zooals hij hem voorstelde
aan Anne-Marie,11. die hem hartelijk welkom heette. Want Matthias had haar reeds
over de jongen gesproken. [...] Matthias bleef zich altijd het eerste bezoek herinneren
dat die jonge man hem bracht op het redactie-
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bureau: een kleine, donker-uitziende jongen, met een veel te grote, breed-gerande
hoed op bel zwarte kroeshaar. Dadelijk hield Matthias van de jongen, die schrander
de wereld inkeek, buitengewoon begaafd en intelligent was.’ (Van der Meer de
Walcheren 1940: 248).

Wies Moens
Helman kwam ook thuis bij de Vlaamse dichter Wies Moens (1898-1982) die met
Karel van den Oever, Jozef Muls, Stijn Streuvels, Lode Baekelmans, Albert Servaes
en Ernest Claes naast vele anderen tot de vrienden van Van der Meer behoorden, die
Moens ‘dat ernstige hart van Vlaanderen’ noemde (Van der Meer de Walcheren
1940: 166). Vanuit het licht golvende dorpje Sint Gillis-Dendermonde schreef Helman
op 18 juni 1926 een briefkaart met twee postzegels van 30 centimes gefrankeerd aan
Pieter van der Meer de Walcheren in Amsterdam:

Beste Vriend,
Kuifje12. moet tamelijk plotseling naar Holland terug en nu kom (moet) ik
mee. En eigenlijk doe ik 't wel graag, voor een tijdje ten minste. Mag ik
nu Zaterdag bij jullie komen logeeren? Denkelijk kom ik tegen een uur of
4 aan. Verwilderd en vervuild. - Maar blij en met iets van St. Benoit Labre
in ons hart. Of 't oogenblik zitten we bij Wies Moens. Morgen ga ik naar
m'n zusje toe. Tot ziens dus over een paar dagen en t.t. in Xo.
Lou.
Moens zou in december 1981 over Helman tegen Hans Roest zeggen, dat hij bijzonder
veel gehouden had van Albert Helman ‘een eerlijke, idealistische jongen op wie je
aart kon’. Roest vroeg zich toen af, of Moens Helman niet verwarde met Albert
Kuyle, ‘die hem politiek nader lag... hij heeft na de oorlog ook nog last gehad’ (zowel
Wies Moens als Albert Kuyle hadden fascistische Sympathiën) dan Helman, links
en ongelovig geworden en een fel man in het ondergrondse verzet’. Roest vervolgt
dan: ‘Maar in de herdruk van het interview met 's Gravesande, dat ik tot een paar
maanden geleden nog niet kende, lees ik: ‘Veel houd ik van de jonge West-Indiër
Lou Lichtveld (= Albert Helman), die zich hij de katolieke Hollandse jongeren heeft
aangesloten. Hij is een levende kracht; en hij is iemand die je ontroeren kan, echt en
diep, en dat kunnen er weinigen.’ (Roest 1984: 217)
Helman zelf had niet de minste aarzeling evenzeer met waardering over de persoon
van Wies Moens te spreken, ‘want al was Wies een Vlaamse activist, met wie ik het
niet altijd eens was, het was een bijzonder lieve en aardige man.’(Van Verre 1980:
53). En in een interview met Florquin (1978: 95) zei hij: ‘Ja, behalve met Marnix
Gijsen heb ik enorm veel vriendschap ondervonden van Wies Moens, in mijn jongere
jaren.’
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Levensweg
Helman heeft een lange alleszins te respecteren moeilijke en eenzame weg afgelegd
van gedreven en diep religieus katholiek tot een even gedreven agnosticus en partijloze
anarcho-socialist; eigenlijk de omgekeerde weg van Pieter van der Meer de Walcheren.
Hoe ver die weg was, geeft zijn uitlating in het gesprek met Van Verre aan in 1980:
‘Het is begrijpelijk dat de Kerk zich altijd aan de kant schaart van de dictatuur en
het kapitalisme. Van de dictatuur, omdat de Kerk zelf dictatoriaal georganiseerd is;
het is een club die regels heeft en een bepaalde organisatievorm, een dictatoriale.
Het is ook begrijpelijk dat ze aan de kant van de kapitalisten staat, want het is een
machts-apparaat: macht over de zielen van de mensen. Dat alles heeft natuurlijk niets
te maken met het christendom, niets te maken met het evangelie.’ (Van Verre 1980:
53 en 61; Rutgers 1993: 25-27). Helmans periode van ‘godsvrucht’ heeft niettemin
langer geduurd dan veelal, ook door hem zelf, wordt aangegeven. De schrijvers
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Albert Helman op een olieverf van Otto van Rees in 1924. (foto uit: Albert Helman, Wederkerige
portretten; een alternatieve autobiografie. Zutphen: Terra, 1985).
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rond De Gemeenschap sloten het boven-natuurlijke allerminst buiten hun
belangstelling. Zo bewerkte Helman de verhandeling ‘Van seven manieren van
heiliger minnen’ van de middeleeuwse mystieke Beatrijs, van het toenmalige
Cisterciënserklooster van Nazareth bij Lier (Florquin 1978: 73)13. ‘God als de schepper
van alles was altijd zeer nadrukkelijk aanwezig. Vooral in zijn eerste boeken is
Helman de vrome katholiek, de kerkorganist die in zijn werk God looft’, schrijft
Wilfred Lionarons (1996). Van der Flier (1995) schreef hierover: ‘Helman stelt de
kunst voor als een hulpmiddel tot de verbreiding van Gods woord, of anders gezegd:
de dienst aan God moet centraal staan. In die zin is dus alle kunst religieuze kunst.’
Van zijn godsdienstige instelling in de jaren twintig leggen ook Helmans brieven
en berichten aan Pieter van der Meer de Walcheren getuigenis af. Uit een brief uit
1924:
Even in haast een briefje. We zijn zoojuist uit de Abdij vertrokken, waar
we een paar heerlijke dagen gehad hebben. 't Wordt steeds mooier. p.
Pieterke was veel bij mij, ook tusschentijds mocht hij bij mij komen praten.
Ik heb hem veel van jullie verteld, en zelf ook heel veel aan hem gehad.
Gisteren heeft onze vader Abt mij als novice-oblaat14. aangenomen. Ik ben
daar zeer blij mee. Hij heeft U aangewezen als mijn directeur; en naar ik
hoop zullen wij over een jaartje nog op een meer bijzondere wijze vrienden
zijn. Kuitje had heel wat tegenstand bij zichzelf te overwinnen. De eerste
avond was hij beslist kwaad, maar 't werd hoe langer hoe beter. Nu is hij
alleen nog maar ‘zeer moe’!
Op een briefkaart vanuit Breda van 3 december 1924:
Vanmorgen heeft p. Du Laurat speciaal voor onze reis de mis opgedragen.
Helman was namelijk ‘aan de zwerf gegaan’, zoals hij het noemde, met zijn
boezemvriend Albert Kuyle, via Zwitserland naar Italië en later naar Sicilië en Tunesië
(Van Verre 1980: 53). Toen Florquin stelde: ‘Hij is voor u later een grote
ontgoocheling geweest’, (Kuyle werd fascist. En dat terwijl Helman altijd zo enorm
fel tegen alle fascisten was) antwoordde Helman, de jeugdvriendschap in gedachten,
sereen: ‘Och, het is beter daar maar niet op in te gaan. Ik denk altijd aan die mooie
versregel van Holst: ‘Het is maar beter stille dingen stil te laten.’ (Florquin 1978:
71).
Vanuit Tunesië schreef Helman op Tweede Paasdag:

Hammam-Lif, 2e Paschen.
Beste Vriend,
Allereerst een Zalig Paschen van uit Afrika aan jou, Christine en Anne
Marie! Gaarne had ik je gisteren de hand gedrukt. Sinds 'n dag of 10 zijn
we nu in Tunis, en het is hier wonder-mooi; nog veel interessanter als in
Italië, temeer daar de Arabieren hier heel voorkomende en gastvrije lui
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zijn. Heel veel zou ik je hiervan kunnen vertellen. Maar ik bewaar het,
totdat wij weer eens rustig samen zitten rond de zwarte kachel, die nu in
mijn verbeelding zoo'n vreemde machien is geworden.
We zijn een dag of vijf naar Hammam-Lif gekomen, een klem plaatsje
aan de golf van Tunis, maar heel mooi, om een beetje rustig en van de
herrie verwijderd onze Goede Week te houden. Hier tusschen die
Muzelmannen heb je er dubbel behoefte aan.
Ik hoop dat m'n Concertkronieken op tijd komen. Over enkele dagen krijg
je iets over onze Goede Week in Hammam-Lif - een prachtige week!
Overigens... het oude liedje: we zitten op 't oogenblik zoowat rut, en hebben
met z'n tweeën maar zes gulden. Kunnen ze nu werkelijk niet opschieten
bij van Munster?15. Ik ben al meer dan 4 maanden weg, en ze hebben nog
maar éénmaal geld gestuurd. Als er niets komt, stuur ik Eertje16. geen copie
meer - Zeg hem dat, wil je? Dan in 's hemelsnaam maar naar de heidensche
bladen; het spijt me dat ik je telkens ermee lastig moet vallen, maar je
snapt wel in wat voor verlegenheid we hier telkens zitten.
Hoe gaat het met 't werk? Is de roman al begonnen. Ik ben er zeer benieuwd
naar. Ook hier wordt er gewerkt; en ik hoop bij terugkomst je iets goeds
te kunnen laten zien. Interessante notities heb ik van de Arabische muziek
kunnen maken! 't Is een rijk volk, maar ontzettend aardsch en bedorven.
Trouwens, dat gaat gemakkelijk samen.
Over een dag of wat schrijf ik weer; ik doe het dus nu maar kort. Mijn
beste groeten aan allen die ik vanouds bij je aantrof. En de zeer speciale
voor Christine en Anne Marie.
Bid een keer voor je Lou.
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Tegen van Verre zou Helman later zeggen: ‘Het was een vervelende tijd voor Kuyle,
een mooie, blonde knaap, die ontzettend veel last kreeg van die Arabieren, die bijna
allemaal homofiel zijn, of beter gezegd: alle kanten uit kunnen, en erg van mooie,
blonde jongetjes houden. We waren toen tweeëntwintig dus eh... daarbij, hij zag er
erg jong uit!’ (Van Verre 1980: 55). Helman en Kuyle zouden samen in de bundel
Van Pij en Burnous (1927) om en om van hun reis verhalen, in wat Van der Meer
de Walcheren (1940: 321) pretentieloze schetsen noemde.
Op 6 juli 1925 reageerde Helman - hij was toen teruggekeerd van zijn rondreis vanuit Hilversum:

Beste vriend,
In de kranten las ik, dat de goede Erik Satie17. gestorven is. Heeft U nog
wat van hem gehoord van Jacques M.?18. Ik hoop van harte dat O.L. Vr.
hem de genade van een goed einde gegeven heeft. U schrijft zeker deze
week wel over hem? De volgende week krijgt U dan van mij ook wat.
Ik vind het hier allemachtig prettig, woon tegenover een klein bosch met
een bende van vogels (alleen geen nachtegaal!). Naast een hoop leelijks
heb je hier toch ook heel wat moois. Kom maar eens gauw kijken.
Met hart, groeten.
Lou.
Op 8 januari 1926, Helman was nog steeds op reis met Albert Kuyle, berichtte hij
vanuit Ascona:

Pax
Beste Pieter,
In de heerlijke zon van Ascona zit ik je te schrijven. 't Is bijna Suriname,
zoo mooi en zoo warm. Wat ongelukkig is dat in Holland met al die
overslroomingen; je kunt het je hier haast niet voorstellen, zoo warm en
droog is het hier. Eergisteren waren we naar Orselino en Madonna del
Sano met z'n allen. Dezelfde morgen was ik al naar Ronco gewandeld. Ik
doe hier maar niets dan loopen, loepen. Je denkt beter en je bidt beter.
Door de lucht waait er een heel fijn nevelachtig geluk, als van iets heel
moois dat je elk oogenblik verwacht te komen. En de Hollandsche
nuchterheid heb je heel ver achter je laten liggen, ergens in een smoezelig
spoorwegstation, als een vervelende koffer die je te zwaar was op reis.
Overigens over koffers gesproken - die groote van mij is nog altijd niet
terecht - En deze opgedrongen armoede is wel 'n beetje lastig, al doet ze
je wel wat op de goede St. Benoit Labre lijken. Beste groeten aan Christine
en A. Marie. Ook van de fam. van Rees19. en van Kuitje.
Je Lou.
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Op 21 december 1928 schreef Helman vanuit Abcoude:

Pax
Beste Pieter, Christine en Anne Marie,
Al weet je, dat ik vandaag geheel den dag in den geest bij jullie ben, ik
moet jullie toch nog enkele woorden schrijven omdat ik zoo oprecht
mee-gelukkig met jullie ben, en mij verheug in deze groote gebeurtenis,
die aangrijpt en blij maakt tegelijk, hoe meer je eraan denkt.
Er is geen enkele priester in mijn familie, en nu krijg ik bijna het gevoel
alsof er een is gekomen. En meer dan dat. Ik weet dat dit de hoogste
vreugde en de hoogste onderscheiding ook is, die onze lieve Heer aan
ouders in hun kinderen kan schenken. Ik bedank Hem dat hij jullie dit gaf,
omdat ik speciaal - in meerdere mate dan jullie het misschien ooit zelf
gedacht hebt - moet beseffen wat jullie als ouders waard zijn, en hoezeer
deze onderscheiding verdiend is; ik heb het toch zelf nu van dag tot dag
ondervonden in jullie vriendschap voor mij, voor ons, en voor allen die
erom vroegen.
Mijn pen wordt droog als ik deze dingen moet schrijven, maar ik heb
gelukkig niet veel woorden noodig om te zeggen hoe ik jullie van ganscher
harte geluk wensch, en met jullie bid en blijf bidden voor père Pieterke,
dat hij een heilig priester mag zijn, die dichter, intiemer bij God door dit
Sacrament ook in staat zal zijn Hem nieuwe, ongekende genaden voor ons
af te smeken.
En zie je, nu zeg ik dan maar weer meteen ‘ons’, omdat ik mij, zelfs op
deze verre afstand, toch weer aanstonds bij jullie voeg. Vraag Père Pieterke
zijn priesterlijke zegen ook voor mij - voor Leen die zich natuurlijk van
ganscher harte hierbij aansluit, en zelf zou schrijven als ze niet sinds
gisteren al ziek te bed lag (een zware hoest) - en voor Cecilia,20. die met
haar brabbeltaaltje denkelijk ook hetzelfde bedoelt als ik.
Dan wensch ik jullie nog een Zalig Kerstfeest, en vele goede dagen in
Oosterhout. Wat een blijde tijd is 't nu toch! Ik omhels jullie heel hartelijk
en blijf je vriend Lou
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Uit al deze brieven blijkt duidelijk, dat Lou Lichtveld toen nog zeer in de ban was
van het rooms-katholicisme, wellicht meer in fraternale dan in leerstellige zin, en
zeker meer dan hij later wilde erkennen. Zijn uitingen van geloof in deze brieven
komen authentiek en niet gekunsteld over, zij zijn diepgemeend en invoelbaar.
Dat hij sterk de invloed van Pieter van der Meer de Walcheren onderging wordt
ook door anderen onderschreven. Zo schreef Gerard Knuvelder over Van der Meer
de Walcheren: ‘de spontane, levende doordringing van alle levenssferen met een
volheid van katholicisme; sterk, vurig (katholiek) leven, en dat spontaan en bezield
geuit door de kunstenaar, was het ideaal voor de kunst waarnaar hij streefde, een
ideaal, dat hij overdroeg op de jongeren rondom hem.’ (Knuvelder 1958: 356).
Helman nam afscheid van De Gemeenschap, toen de rooms-katholieke bisschoppen
een censor aanstelden. In zijn ontslagbrief liet hij weten te weigeren onder welke
vorm van katholieke censuur ook te willen schrijven, wanneer het niet over geloof
en zeden gaat. Maar er was meer aan de hand. Hem beving ook een groeiende weerzin
tegen het sociaal en politiek beleid van de katholieke partij en de katholieke
vakbeweging (Van Verre 1980: 51). Die tegenzin deelde hij met Pieter van der Meer
de Walcheren, die verzuchtte: ‘Men had wel de mond vol van Christendom. Vooral
in Nederland, met al de prachtig georganiseerde, christelijk-politieke partijen. Maar
van de geest van het levende Evangelie viel niets te bespeuren in de daadwerkelijkheid
van het leven. De katholieke jongeren hadden zich in alles in de oppositie gesteld,
maar het grote beproefde, feilloos functionerende mechanisme van de
Rooms-Katholieke Staatspartij maalde de politiek, zoals deze altijd gemalen was,
en ieder die er tegen in ging, zich verzette en nieuwe dingen wilde brengen, werd
verketterd en mee-gemalen.’ (Van der Meer de Walcheren 1940: 232).
Maar Albert Helman trok er een vérdergaande conclusie uit: al spoedig zou hij
het rooms-katholicisme vaarwel zeggen. Hij gaf daar later zijn eigen uitleg aan.
Florquin (1978: 72) stelde hem de vraag: ‘U werd in de jaren van De Gemeenschap
beschouwd als de meestbelovende onder de katholieke jongeren in Noord-Nederland,
maar in 1932 breekt u met het katholieke geloof. Waarom?’ Helman antwoordde:
‘Ik heb niet met het katholieke geloof gebroken, omdat dat geloof er eenvoudig niet
was. Ik kwam uit een land van heidenen en er lag op mij een laagje vernis, maar dat
was er al gauw afgeschuurd door de Hollandse pastoors. Toen dan de bisschoppelijke
censuur kwam bij De Gemeenschap, [...] toen heb ik gezegd: Nou jongens, voor mij
is het tijd geworden om te vertrekken, ik doe niet mee aan deze apekool.’21. Zijn
diep-kritische houding blijkt uit de zinsneden uit zijn brief van 21 mei 1934 aan
Hendrik Wiegersma, van wie hij een ‘van de meest hechte vrienden door alle jaren
heen’ (Hoogbergen & Thelen 1997: 9) was: ‘mijn vreugde, te zien hoe je steeds
geconcentreerder en moediger de weg gaat die je eigen ster je wijst. Een weg die
noodzakelijk naar vereenzaming en de grote stilte van den Abyssus voert, maar die
voor ons de enige mogelijkheid is “onszelf” te zijn. Wie zijn ster kent, mag gerust
de afgronden tarten. Mij is het een grote troost te weten, dat er ook in het
verdoemelijke Holland een enkeling is, die wat kán en doét, en dwars door de horden
zijn eenzelvige weg gaat.’ (Hoogbergen & Thelen 1997: 150/151).
Ik mag vaststellen, dat de vernislaag, waarover Helman spreekt, in elk geval zo
dikgesmeerd was dat zijn tijdgenoten van toen er niet doorheen hebben kunnen zien.
Ik kan ook niet uitsluiten, dat zijn motieven als een verdediging achteraf moeten
worden gezien. Dat achteraf corrigeren deed hij ook in 1952, toen hij in de roman
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De laaiende stilte zijn jeugdwerk De Stille Plantage met de kwalificatie ‘meer lyrische
dan realistische roman’ verloochende (Helman 1952: 7). De persoonlijke
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band met Pieter werd niet verbroken, want op 11 juni 1962 schreef hij nog vanuit
Losone in Tessino aan Pieter van der Meer de Walcheren:
Wat jammer dat het niet geklopt heeft, dat je tijdens mijn veel te korte
aanwezigheid in Holland in Oosterhout was. Ik had er alles voor in elkaar
gezet om, al was het maar een uur, naar de abdij te komen en bij je te zijn.
Nu heb ik het slechts in de geest kunnen doen, want we moesten al voor
je terugkeer vertrekken. Wees er echter van overtuigd, dat al mijn oude
gevoelens van genegenheid en vriendschap onverminderd zijn gebleven,
en dat ik een gelukkig mens ben, die met blijmoedigheid de grote prijs
tracht te betalen, die van ons gevraagd wordt om gelukkig te kunnen zijn.
Temidden van alle activiteit ben ik je goede lessen over de waarde van
het contemplatieve leven niet vergeten, en ik tracht ze naar beste vermogen
in toepassing te brengen. Ik weet dat je het prettig zult vinden dit te weten,
zoals ik mij ook verheug over je voortdurend medeleven.
Wil je ook AnneMarie mijn hartelijke dank overbrengen voor haar
gelukwensen. Ik heb veel aan jullie beiden moeten denken in deze dagen
en ook nu gedurende de korte vacantieweek die ik in ons oude Tessin
doorbreng.
Ik hoop van ganser harte dat het ons vergund zal zijn elkaar binnen niet
al te lange tijd terug te zien. Voorlopig ben ik echter gedwongen naar
Washington terug te keren, in afwachting van wat er verder met mij
gebeurt.
Wees hartelijk omhelsd in de oude vriendschap van je Lou Lichtveld.

Naschrift
Jan de Ridder was zo vriendelijk mij de brieven van Helman aan Pieter van der Meer
de Walcheren, afkomstig uit het door hem beheerde archief van Pieter van der Meer
de Walcheren, ter inzage te geven. Hij gaf mij toestemming deze brieven integraal
op te nemen. Daarvoor ben ik hem erkentelijk. Ik heb de brieven van Helman aan
Van der Meer de Walcheren in de oorspronkelijke spelling gelaten. Andere citaten
heb ik de zegen van de nieuwe spelling gegeven.
Over het uittreden zelf van Helman uit de katholieke kerk, het resultaat van een
complex van redenen en gebeurtenissen, bestaat onduidelijkheid. Michiel van Kempen
geeft in zijn onlangs verschenen bundel Kijk vreesloos in de spiegel hierop een
aanvullende visie.
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Anke Welten
Geen bakra's maar boeroes
Nederlandse boerenkolonisten en hun Surinaamse nakomelingen
In 1995 was het honderdvijftig jaar geleden dat Hollandse kolonisten zich in Suriname
vestigden. Hun nakomelingen, thans geschat op circa zeshonderd, worden in de
(Surinaamse) volksmond boeroes (boeren) genoemd. Deze boeroes verwijzen hij de
definitie van hun identiteit nauwelijks naar Nederland, dit in tegenstelling tot veel
Europese kolonisten buiten Europa voor wie het oude moederland nog steeds een
belangrijke identificatiebron is. Boeroes in Suriname willen over het algemeen niet
geassocieerd worden met Nederlanders. Zij beschouwen zich als een van de vele
etnische groepen in Suriname. In dit artikel bespreek ik de Surinamisering van hun
identiteit.1.
Bij het eerste grote onderzoek naar de kolonisten van 1845 en hun afstammelingen
in Suriname (Verkade-Cartier van Dissel 1937) stond de vraag centraal of blanken
in de tropen in staal zijn te overleven, en specifieker, lichamelijk werk te verrichten.
Eerdere studies belichtten de politieke, economische en landbouwtechnische aspecten
van deze kolonisatie (zie onder meer Halberstadt 1871, Van Raders 1860, Muller &
Hoekstra 1896). De sociaaldemograaf J. Gemmink deed in de jaren vijftig en zestig
van deze eeuw onderzoek naar copulatiepatronen van afstammelingen van de
Nederlandse kolonisten (1970, 1971, 1980). In 1974 verscheen een artikel van C. de
Jong over de Nederlandse boeren in Suriname, dat in 1996 is opgenomen in een
gebundelde uitgave van archiefstukken en oude werken over de boeroes. Ter
gelegenheid van het honderdvijftigjarig jubileum van de Nederlandse kolonisatie in
Suriname is in 1995 een aantal werken verschenen, voornamelijk van de hand van
boeroes of familie van boeroes zelf (Loor & Van Brussel 1995; Van Barneveld &
De Jong 1995). In dat zelfde jaar is er in de Surinaamse en in mindere mate de
Nederlandse media enige aandacht aan de boeroes besteed. In 1997 deed Marieke
Duindam antropologisch onderzoek naar de etnische identiteitsbeleving en
partnerkeuze van de boeroes.
Alle bovengenoemde auteurs zagen de boeroes als een van de Surinaamse
samenleving losstaande groep Europeanen. Hierdoor was het onmogelijk om op basis
van deze onderzoeken conclusies te trekken over de plaats van de kolonisten en de
boeroes in de geschiedenis van de Surinaamse samenleving. De geschiedschrijving
over deze boeroes wordt onrecht aangedaan als zij niet vanuit een bredere
Surinaams-Nederlandse maatschappijhistorische context plaatsvindt.

De kolonisatie van 1845
In 1839 publiceerde Hostmann in het tijdschrift De Kolonist een artikel waarin hij
pleitte voor kolonisatie van Europeanen in Suriname, met als argumenten het oplossen
van enerzijds het armoedeprobleem in Nederland en anderzijds het tekort aan
arbeidskrachten vanwege het ‘dreigende’ einde van de slavernij in Suriname. De
emancipatie van de slaven zou in zijn ogen de plantagelandbouw onrendabel maken.
Blanke kolonisten zouden met de vestiging van kleinschalige landbouwbedrijven de
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werkende mensen creëren (Pyttersen 1893; De Jong 1996).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

182
Volgens Pyttersen is het kolonisatieplan dat de drie dominees A. van de Brandhof,
D. Copijn en J.H. Betting in 1841 indienden bij koning Willem II grotendeels
gebaseerd op het artikel van Hostmann. De meeste tijdgenoten en historici gingen
en gaan er vanuit dat de motieven van met name Van de Brandhof voor het
kolonisatieplan niet zo nobel waren. Voor hem bood het leiden van een
kolonisatieproject een mogelijkheid tot het innemen van een predikambt in Suriname
(Barneveld & De Jong 1995: 13). Bovendien waren voor de drie initiatiefnemers in
de plannen zeer ruime salarissen toebedeeld (De Jong 1996: 12).
Het voorstel van de drie dominees was om tweehonderd huisgezinnen, gekozen
uit de klasse der verarmde landbouwers, naar Suriname over te brengen om daar een
vrije landbouwkolonie te vestigen. Deelnemers aan de kolonisatie moesten landbouwer
van beroep zijn, behoeftig of verarmd zijn, in goede gezondheid verkeren, niet ouder
dan 45 jaar zijn, liefst getrouwd en van onbesproken gedrag. Van den Brandhof,
Betting en Copijn zouden zelf leiders worden van de kolonisatie (Pyttersen 1893:
44). De regering stemde in principe met het plan in en besloot in 1843 dat bij wijze
van experiment voorlopig vijftig gezinnen voor de landbouwkolonisatie naar Suriname
mochten worden gebracht. Als het experiment zou slagen, dan zou de kolonisatie
worden uitgebreid. In het vijfjarig contract dat de kolonisten zouden krijgen, kwam
te staan dat het vervoer naar Suriname gratis was, dat zij zeventig gulden per persoon
en gratis eten zijdens de reis zouden krijgen. Voorts zouden zij in Suriname per gezin
een huis, wat vee en een stuk gedeeltelijk beplant land krijgen, zodat ze zo snel
mogelijk in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. Tot die tijd zouden zij
gratis levensmiddelen krijgen en de eerste vijf jaren hoefden zij geen belasting te
betalen (Pyttersen 1893: 44-48).
Betting vertrok in 1843, in gezelschap van drie potentiële kolonisten, naar Suriname
om een geschikt terrein uit te kiezen. Na terugkomst in Nederland raadde hij zijn
collega's af om op korte termijn naar Suriname te vertrekken. Dat werd hem niet in
dank afgenomen. Hij raakte zijn functie als leider van het kolonisatieproject kwijt.
De minister van Koloniën, J.C. Baud, eiste daarop van Van den Brandhof en Copijn
hem zo spoedig mogelijk een lijst van vijftig gezinnen voor te leggen die wilden
deelnemen aan de kolonisatie, om daarmee te bewijzen dat er voldoende animo voor
was. Het gevolg van al die haast was dat er nauwelijks selectie plaatsvond. Via
collega-predikanten werd het gerucht over de kolonisatie-plannen door Gelderse en
Utrechtse dorpen verspreid en van alle kanten meldden zich belangstellenden, met
name uit Elst, Veenendaal en Rhenen, maar ook enkelen uit Utrecht, Zwolle en
Leeuwarden. Terwijl de schepen pas in mei 1845 zouden vertrekken, waren er in
1843 al gezinnen die al hun bezittingen verkocht hadden om geld voor de eerste tijd
in Suriname te hebben. Degenen die zich voor de kolonisatie hadden opgegeven,
voldeden echter nauwelijks aan de voorwaarden: weinigen waren bekend met de
landbouw en de meerderheid van de kolonisten was jonger dan achttien of ouder dan
vijfenveertig jaar (Verkade-Cartier van Dissel 1937: 59-61).
In Suriname verliepen de voorbereidingen voor de kolonisatie na het vaststellen
van de vestigingsplaats (Voorzorg in het district Saramacca) traag, met name door
de tegenwerking van het Gouvernement, dat de kosten ervan zo laag mogelijk wilde
houden. Dit onder andere omdat de meeste bestuurders en planters de komst van
blanke landarbeiders als bedreiging zagen voor de toen nog op huidskleur gebaseerde
sociale hiërarchie. Behalve zuinigheid vertraagden de vele regens de ontginning,
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1937: 65).
Toen de twee eerste schepen met kolonisten, met respectievelijk 106 en 86 personen
aan
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boord, in juni 1845 in Suriname arriveerden, bleek nog bijna niets gereed: in plaats
van de vijftig huizen die hen waren beloofd, stonden er dertien hutjes tegen de rand
van het oerwoud. Land was ontgonnen noch bebouwd en er was geen huisraad
aanwezig. Ook het afwateringssysteem was nog niet gereed, waardoor de grond heel
drassig was. Voor de kolonisten was dit uiteraard een zware teleurstelling. A. Copijn
beschreef in het tijdschrift West-Indië (1855) de reactie van de kolonisten, toen ze
bij de plaats van bestemming aankwamen: ‘aan boord van het schip [vonden]
ijzingwekkende tooneelen plaats. Vrouwen en kinderen jammerden en schreiden;
mannen liepen, bij de aanblik hunner bestemming, als wanhopenden en woedenden
over het dek. De meesten weigerden om van boord te gaan: eenigen, die nog geld
bezaten, boden dezen den gezagvoerder voor de terugreis aan’ (geciteerd in: Barneveld
& De Jong 1995: 20).
De hygiënische toestand was slecht door het gebrek aan schoon drinkwater, een
goed afwateringssysteem en verse voeding. De hutjes waren niet op palen gebouwd.
Dit alles, samen met de extreme hitte die intrad en de relatief lange natte tijd die aan
de komst van de kolonisten vooraf ging, maakte het uitbreken van ziekten bijna
onvermijdelijk. Als gevolg van een tyfusepidemie, die ruim een half jaar duurde,
overleed binnen een half jaar de helft van alle kolonisten. De overlevenden vestigden
zich daarop in Groningen, waar het klimaat gezonder, maar de grond minder
vruchtbaar was. Daar bleven ze ook niet lang, omdat het zo ver van Paramaribo lag
dat de oogst die zij wilden verkopen altijd al bijna geheel bedorven was op het moment
dat zij met de boot de stad hadden kunnen bereiken. Met toestemming van gouverneur
Van Raders verlieten de boeroes vanaf 1849 één voor één Groningen, onder protest
van Van den Brandhof, die bleef volhouden dat de kolonisatie bij Saramacca kans
van slagen had. De meesten vestigden zich, op aanraden van de gouverneur, in de
buurt van Paramaribo, met name in Kwatta en Uitvlugt, waar anno 1996 nog steeds
de meeste boeroes in Suriname woonden. Toen in 1853 de kolonisatie officieel werd
opgeheven, was Van de Brandhof in Groningen alleen nog met een kleine groep
weduwen en wezen over. Een jaar later werd hij eervol ontslagen en vertrok hij naar
Nederland.

Boeroes in de buurt van Paramaribo tot 1941
Het algehele verloop van het kolonisatie-experiment heeft bij de kolonisten en hun
nakomelingen geleid tot een sterk gevoel van wantrouwen ten opzichte van de
Nederlandse bestuurders. De eerste contacten met de Nederlandse en de lichtgekleurde
bevolking van Paramaribo maakten de desillusie alleen nog maar groter. In plaats
van als hardwerkende en zelfstandige blanke arbeiders met open armen te worden
ontvangen, werden zij door zowel blank, gekleurd als zwart in de stad geminacht.
Handarbeid werd in die tijd nog geassocieerd met slavenarbeid en dus als
minderwaardig beschouwd.
Het was gouverneur Van Raders die moeite deed het taboe op handarbeid te
verbreken. In de periode dat hij gouverneur was (1845-1852) liet hij blanke soldaten
en arbeiders werken in zijn eigen tuin en aan publieke werken. Na de aanvankelijke
tegenzin te hebben overwonnen, leerden zij - volgens Van Raders - trots te zijn op
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het feit dat zij op die manier hun eigen geld verdienden en een bijdrage aan het land
leverden. Uit een afscheidsbrief van kolonisten aan Van Raders uit 1852 blijkt dat
zij diens verdiensten op prijs stelden en blij waren nu ‘vrijelijk door de stad te gaan
zonder bespot te worden, zoo als weleer’ (Van Raders, 1860).
De eersten onder de kolonisten die zich in de omgeving van Paramaribo vestigden,
kregen van het Gouvernement een stuk land aangeboden. Anderen traden in dienst
op plantages of
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De familie van Brussel in 1984. De stamvader is Cornelis, achterste rij, vierde van rechts. Hij kwam
in 1845 op elfjarige leeftijd met zijn ouders naar Suriname (fotograaf Julius Muller, KIT, 83/8202).
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bij andere boeren, en een klein aantal kocht een stuk grond uit eigen middelen. Het
was voor boerenbedrijven in de buurt van Paramaribo een stuk gemakkelijker om
geoogste producten aan de man te brengen dan destijds in Saramacca, maar ook in
de omgeving van de hoofdstad was het bestaan voor de boeroes niet eenvoudig. De
markt werd grotendeels voorzien door de opbrengst van de plantages. Bovendien
waren de stukken land die de boeroes hadden niet groot en was het afwateringssysteem
slecht.
In de periode na de afschaffing van de slavernij in 1863 gingen de zaken voor
boeroes tijdelijk wat gemakkelijker door de groei van de afzetmarkt in Paramaribo
en omgeving en de verminderende productie van de plantages. Na 1895 ondervonden
zij echter geduchte concurrentie van de Hindostaanse kleinlandbouwers. Als reactie
daarop specialiseerden zij zich in het houden van melkvee. De kwaliteit van de melk
verbeterde steeds, waardoor de boeroes tot de oprichting van de Surinaamse
melkcentrale in de jaren zestig de grote melkleveranciers van Paramaribo werden
(Loor & Van Brussel 1995).
De boeroes in de omgeving van Paramaribo vormden een vrij gesloten gemeenschap
in wijken waar weinig leden van andere bevolkingsgroepen, anders dan als
personeelsleden, kwamen. Die geïsoleerde woonplaats plus de gewoonte binnen de
groep te trouwen, leidde ertoe dat alle nog levende boeroes anno 1998 op de één of
andere manier familie van elkaar zijn. Doordat land schaarser en duurder werd
vanwege de uitbereiding van Paramaribo, begonnen in de eerste decennia van de
twintigste eeuw al boeroes het landbouwbedrijf te verlaten.

Een veranderende samenleving
De economische opleving gedurende de oorlogsjaren in Suriname betekende voor
veel Surinamers, waaronder de boeroes, dat zij voor het eerst enige welvaart beleefden.
Hindostanen en Javanen lieten de plantages in de steek en trokken naar de stad om
er tegen relatief hoge lonen in de expanderende bauxietsector te gaan werken. De
kleine boeren aan de rand van Paramaribo profiteerden van de grotere vraag naar
levensmiddelen. De algemene sociale mobiliteit nam toe, ook doordat beter (vaak
ook hoger) onderwijs opeens voor meer mensen financieel haalbaar was. Vanwege
de arbeidsmogelijkheden in de stad, de uitbreiding van Paramaribo naar de gebieden
waar tot voor kort bijna alleen boeren (en in met name Uitvlugt waren dat bijna alleen
boeroes) woonden en de militaire dienstplicht kwamen leden van verschillende
bevolkingsgroepen nu meer met elkaar in contact. Deze sociale mobiliteit leidde er
verder toe dat de arbeidsverdeling die tot dan toe grotendeels via de grenzen van
bevolkingsgroepen verliep, begon af te brokkelen (Dew 1978: 50; Ramsoedh 1990:
151-161).
De oprichting van politieke partijen na de oorlog en de in het vooruitzicht gestelde
binnenlandse autonomie leidden tot een politicering van etniciteit. Onder de boeroes
was weinig interesse voor politieke mobilisatie, waarschijnlijk omdat ook zij zich
weinig betrokken voelden bij de nationale politiek en er weinig baat voor zichzelf
van verwachtten. In de jaren vijftig stemden zij voornamelijk op de Surinaamse
Democratische Partij van Findlay, waarvan vooral lichtgekleurde creolen lid waren.
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In 1996 viel vooral op dat boeroes meer geneigd waren om te stemmen op zowel
creoolse als op de nieuwe interetnische partijen, dan op hindostaanse of Javaanse
partijen. Dit komt doordat de laatstgenoemde partijen veel sterker dan de creoolse
belang hechten aan het in stand houden van de eigen cultuur binnen de Surinaamse
samenleving. De relatieve populariteit van de inter-etnische partij D.A. '91 onder de
boeroes zal voor een groot deel te maken hebben met het feit dat een van de
kopstukken binnen de partij een boeroe en dus een bekende is.
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Behalve in een politisering van etniciteit, uitten veranderingen in de Surinaamse
samenleving na 1945 zich in het opbloeien van eigen (culturele) verenigingen van
alle verschillende bevolkingsgroepen. Een groep vooraanstaande leden van de
boeroe-gemeenschap richtte in de jaren veertig twee verenigingen op waarvan alleen
‘echte’ afstammelingen van Nederlandse kolonisten lid mochten worden: de U.N.I.
(Uitspanning Na Inspanning) en de V.A.N.K. (Vereniging van Nederlandse
Kolonisten). Eerstgenoemde vereniging ging later op in de V.A.N.K.. Beide waren
vooral gezelligheidsverenigingen waar dansavonden en feesten georganiseerd werden.
Vele jongeren leerden er hun huwelijkspartner kennen. Doordat ‘halfbloedjes’ niet
tot de ‘echte’ afstammelingen gerekend werden en leden van andere
bevolkingsgroepen, net zo min als bijvoorbeeld Nederlandse militairen die toen in
Suriname gelegerd waren, zelden tot de clubs toegang hadden, bleef het tot het einde
van de V.A.N.K. halverwege de jaren vijftig ongebruikelijk dat de boeroes buiten
de eigen gemeenschap trouwden. Tegen de zin van de meest traditionele boeroes bij
de V. AN. K. in, trouwden veel boeroe-meisjes overigens wel met Nederlandse
militairen.2. De opheffing van de V.A.N.K. in de jaren vijftig duidt erop dat de groep
die tegen vermenging van boeroes met andere bevolkingsgroepen was, steeds kleiner
werd.
Surinamers die een goede opleiding wilden volgen, waaronder veel boeroes, zijn
in de loop van de twintigste eeuw steeds vaker tijdelijk of voorgoed naar het
buitenland vertrokken. Nederland was tot de onafhankelijkheid van Suriname in
1975 het meest gangbare land om naartoe te gaan, maar de afgelopen decennia werden
met name de Verenigde Staten en in minder mate Canada steeds populairder als
landen om onderwijs te volgen. In de Verenigde Staten en Canada hebben boeroes
nooit contact gezocht met (afstammelingen van) Nederlandse kolonisten aldaar. Ook
voor mensen die zich om andere redenen dan een opleiding vanaf 1975 in het
buitenland vestigden, werd Nederland steeds minder de enige optie. Opvallend is
dat onder de boeroes geen speciale voorkeur voor Nederland bestaat als nieuw
vestigingsland. Met name veel ouderen zijn anno 1998 verontwaardigd dat boeroes
als nakomelingen van Nederlanders een visum moeten aanvragen voor een verblijf
in Nederland.3. Die verontwaardiging geldt ook de houding van Nederland ten opzichte
van hen in het verleden en nu. Als illustratief voorbeeld noemde Marjorie van Raay
in een interview te Paramaribo in mei 1996 het feit dat bij de herdenking van het
honderdvijftigjarig jubileum van de komst van de Nederlandse kolonisten in 1995
behalve de ambassadeur van Nederland in Suriname niemand namens de Nederlandse
regering aanwezig was en dat de boeroes van de herdenkingscommissie van de
ambassadeur niet meer kregen dan een klompje.
Bij de bepaling of iemand een ‘echte boeroe’ is, zijn volgens informanten drie
kenmerken doorslaggevend: afstamming via beide ouders van de groep Nederlandse
kolonisten van 1845, afkomstig zijn uit een familie van veehouders of landbouwers
en een blanke huidkleur (Duindam 1997: 16-17, Welten 1996). Duindam (1997: 17)
merkt op dat zij de indruk heeft dat waar bij de definitie van boeroes vroeger het
accent lag op afstammeling, deze verschoven is naar een accent op blanke persoon.
Uit mijn onderzoek (1996: 86) kwam echter juist naar voren dat boeroes noch andere
Surinamers de boeroe expliciet definiëren als een blanke, hoewel de huidkleur van
een afstammeling wel bepalend is voor de vraag of iemand als ‘echte boeroe’ wordt
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bestempeld. Te veel vermenging zorgt ervoor dat iemand geen ‘echte boeroe’ meer
is. Het belangrijkste herkenningspunt van biologische afstammelingen is de
achternaam. Namen als Van Ravenswaay, Loor en Van Brussel worden door
Surinamers algemeen herkend als namen van afstammelingen van de kolonisten van
1845. Een
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complicatie treedt op waar het gaat om families die zich al vroeg met de boeroes
mengden en inmiddels meestal ook als boeroes worden beschouwd (Gummels, Stolk,
Moniz) of met de naam Van Dijk, die behalve een bekende boeroe-naam, ook de
naam van Nederlands kolonisten is die in de twintigste eeuw deelnamen aan de
kolonisatie van Wageningen in het district Nickerie.4. Als andere kenmerken van de
‘typische boeroe’ gaven informanten op: hardwerkend, meestal behorend tot de
Nederlands Hervormde Kerk, eerlijk en met een voorliefde voor jagen en vissen.
Aannemelijk is dat de herdenking van het honderdvijftigjarig jubileum van de
komst van de Nederlandse kolonisten naar Suriname in 1995 mogelijk van grote
invloed is geweest op het beeld dat boeroes en andere Surinamers tijdens het
onderzoek in 1996 hadden van de boeroes. Boeroes worden door bijna alle
informanten geassocieerd met een verleden van hard werken op de boerderij, zeer
kinderrijke gezinnen en een hedendaagse situatie van kleinere gezinnen waarin veel
aandacht wordt besteed aan de opleiding van kinderen en een relatief hoge welvaart.
Hoewel het inderdaad zo is dat onder de boeroes een relatief groot aantal hoger
opgeleid is en de groep in relatieve welvaart leeft, lijkt de organisatie van de
‘herdenking van honderdvijftig jaar Boerenkolonisatie’ dit beeld versterkt te hebben.
In Surinaamse televisie-uitzendingen en op een tentoonstelling over het leven van
de boeroes is relatief veel aandacht besteed aan de zeer rijke familie Gummels die
maar gedeeltelijk afstamt van de kolonisten van 1845. Minder welvarende families
kwamen onvoldoende voor het voetlicht.
Hoewel een enkele boeroe-familie volgens niet-boeroe informanten er nu nog naar
streeft de sociale contacten te beperken tot andere boeroes en van hun kinderen
verlangen dat zij hun huwelijkspartners binnen de boeroe-gemeenschap kiezen, is
dat streven bij de meesten allang opgegeven. Als reden daarvoor geven informanten
op dat de groep te klein is en dat alle boeroes op de een of andere manier familie van
elkaar zijn.5. Sommige gemengde afstammelingen geven ook aan ‘die boeroes maar
vervelend te vinden’.6. Het proces waarin men afstand nam van het exclusief mogelijk
houden van contacten binnen de groep van ‘echte boeroes’ is min of meer
‘afgedwongen’ door kinderen die hun huwelijkspartners buiten de groep kozen.

Integratie van de boeroes: een individueel proces
In de vorige eeuw waren er al boeroes die met ‘anderen’ trouwden, terwijl er
anderzijds volgens (met name niet-boeroe) informanten er nu nog boeroe-families
zijn die hun kinderen liever met een blanke partner naar het buitenland zien vertrekken
dan dat zij hem of haar met een gekleurde Surinamer zien thuiskomen. Deze
verschillen komen vooral voort uit verschillen in persoonlijke omstandigheden die
ik zal illustreren aan de hand van levensgeschiedenissen van vier boeroes en hun
families.

Het gezin Van Dijk in Moengo
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Direct na zijn trouwen, rond 1932, verdiende Cornelis van Dijk zijn brood als
boerenknecht.7. Uitzicht op een eigen stukje land was er niet. Afgaande op geruchten
dat daar wel een toekomst op te bouwen was, trok hij met zijn vrouw tegen het einde
van de jaren dertig naar Moengo in het district Marowijne, toen een ‘company town’
van de Surinaamse Bauxiet-maatschappij, tegenwoordig Suralco geheten.
Aanvankelijk werkte Cornelis van Dijk ook daar als knecht, maar al gauw kreeg
hij een Amerikaanse boerderij in beheer, die uit zou groeien tot een modelboerderij
die zijn gelijke niet had in het hele Caraïbisch gebied. Er woonden relatief veel
Amerikanen en Nederlanders in Moengo, die daar de mogelijkheid hadden zich af
te zonderen van de rest van de
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bevolking. Woonwijken en het sociale leven waren gesegregeerd volgens lijnen van
de sociale positie van het gezinshoofd: er waren aparte wijken en plaatsen in de
bioscoop voor dag-, week-, lage en hoge maandloners en stafleden. Binnen de grote
stafwijk bestond er bovendien een splitsing tussen Amerikanen, Nederlanders en
Surinamers en tussen de hogere staf en de lagere.
De sociale segregatie viel in grote lijnen samen met een etnische segregatie, maar
er was ook onderscheid tussen blanken. Het gezin Van Dijk nam een bijzondere
plaats in in de gesegregeerde samenleving op Moengo: als blanke stafleden werd het
met name door de Amerikaanse elite als gelijken gezien en had het toegang tot alle
instellingen die voor stafleden bestemd waren. Als Surinamers werden de Van-Dijks
ook door andere Surinamers geaccepteerd. De Nederlandse stafleden keken echter
op hen neer.
De kinderen uit het gezin groeiden op ver buiten de boeroe-gemeenschap bij
Paramaribo, in een plaats met een hele andere, op sociale hiërarchie gebaseerde,
samenleving. De meesten zijn niet met de landbouw in aanraking geweest en geen
van allen heeft de tijd van de V.A.N.K. bewust meegemaakt. Hoewel men in feite
meer Surinamers uit andere bevolkingsgroepen zag dan de boeroes op Uitvlugt,
kwamen de kinderen Van Dijk alleen op school met hen in aanraking. Bewust kozen
hun ouders ervoor hen niet naar een Amerikaanse (blanke) eliteschool maar naar
‘gewone’ scholen te sturen. Een goede schoolopleiding was voor de kinderen volgens
hun ouders zo'n beetje het enige dat telde, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat de meeste
kinderen uit dit gezin een academische graad hebben en dat allen ‘het gemaakt
hebben’. Tegelijkertijd heeft afzondering van de boeroe-gemeenschap ervoor gezorgd
dat acht van de veertien kinderen uit het gezin Van Dijk met niet-boeroes zijn
getrouwd en dat het proces van sociale integratie vrij vlekkeloos schijnt te zijn
gelopen.

Hugo Rijsdijk
De overgrootvader van Hugo Rijsdijk (geboren in 1926) was Jan Rijsdijk, die in
1843 samen met zijn vrouw en zoontje als aannemer-werkman met dominee Betting
naar Suriname kwam. Zijn vrouw en zoontje overleefden de tyfusepidemie in 1845
niet. Jan hertrouwde in 1846 met een koloniste. Uit dit huwelijk werd Dirk geboren,
de grootvader van Hugo. Dirk trouwde driemaal. Zijn tweede huwelijk was met een
creoolse in 1932. De derde vrouw van Dirk was een kolonistendochter, Johanna
Petronella Wouters. Zij had al voor haar huwelijk met Dirk een kind (Truitje) van
een van de houthakkers die met Kappler waren meegekomen. Truitje trouwde met
een Javaan. Dirk en Johanna kregen samen een dochter (Dirkje) en een zoon die Arie
Johannes heette. Dirkje trouwde met een creoolse man en Arie Johannes trouwde tot
twee maal toe met blanke doch niet-boeroe-vrouwen. De tweede daarvan was Helena
Christina van Thol, de moeder van Hugo. Het gezin van Arie Johannes en Helena
telde elf kinderen. Van hen zijn er minstens zes met niet-blanken getrouwd. Hugo
trouwde in 1954 met de half Afrikaanse/half Nederlandse Joan Huberts en zou
ongeveer twintig jaar later trouwen met een vrouw van Surinaams-gemengde afkomst.
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Hoewel er in de familie Rijsdijk altijd al vermenging heeft plaatsgevonden met
leden van andere bevolkingsgroepen, is dat niet altijd geruisloos gegaan. Dirk Rijsdijk
accepteerde de partnerkeuze van Truitje omdat het niet zijn dochter maar die van
zijn vrouw was. Het feit dat Dirkje met een creool trouwde was voor haar broer Arie
Johannes aanleiding om een halve eeuw niet met haar te praten. Diezelfde Arie
Johannes probeerde echter later zijn tante over te halen haar half-creoolse
kleinkinderen te accepteren. En het was ook Arie Johannes die tot twee maal toe met
een weliswaar blanke maar niet boeroe-vrouw trouwde, hetgeen hem door de
boeroe-gemeenschap niet in dank afgenomen werd. Zijn zoon Hugo heeft zich altijd
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Vier Hollandse boerenkolonisten van het erste uur (1845). De foto is genomen door Julius Muller in
1893. Van links naar rechts: C.A. van Brussel (59 jr.), C. Rijsdijk (53 jr.), F. Velthuizen (60 jr.), R.A.
Taminga (53 jr.), foto KIT, 83/8208).
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een beetje van de boeroe-gemeenschap afzijdig gehouden, enerzijds omdat hij ‘niet
van jagen en vissen houdt’, anderzijds omdat hij door de vermenging binnen zijn
familie volgens eigen zeggen toch niet helemaal boeroe is.8.

Willie Veltkamp
Het gezin waarin Willie Veltkamp (geboren in 1933) opgroeide, was een arm
boerengezin met negen kinderen waarin van alle gezinsleden volledige inzet op de
boerderij geëist werd. De school was voor de kinderen van ondergeschikt belang.
Voordat zij op de melkwagen naar school konden meerijden, moesten de koeien
gemolken zijn en na schooltijd moesten de jongens op het veld werken en moest
Willie met putwater en zonder zeep ieders kleren wassen. Pas als de koeien op stal
stonden en al het werk op de boerderij gedaan was, was er tijd om bij kaarslicht het
huiswerk te maken. In het weekend schoot ook dat er vaak bij in omdat vader dan
met een vriend en een paar kinderen naar een stuk grond in Saramacca ging waar
ook gewerkt moest worden. De oogst werd zondags verkocht en het gebeurde nogal
eens dat Willie tot twee uur 's nachts op de markt zat.
Op twintigjarige leeftijd raakte Willie in verwachting van haar vriendje, de boeroe
Willie van Ravenswaaij waarmee ze toen moest trouwen. In de eerste jaren van hun
huwelijk moesten de beide Willies hard werken omdat ze zonder geld, grond en
koeten begonnen. Ze werkten in dienst van vader Van Ravenswaaij voor vijfentwintig
gulden in de week. In de loop der jaren wisten zij echter een boerderij met zo'n
tweehonderdvijftig koeien op te bouwen, waarop (man) Willie nu nog werkt. Het
echtpaar kreeg vijf kinderen en is inmiddels elf jaar gescheiden. Vrouw Willie woont
sindsdien in Nederland.
Willie Veldkamp en haar broers en zussen zijn door de boeroe-gemeenschap nooit
als ‘echte boeroes’ beschouwd, omdat in hun moeders familie Stolk ooit vermenging
plaats gevonden had met iemand met creools bloed. Rijkere boeroes keken verder
neer op de Veltkamps omdat zij arm waren en nauwelijks geschoold. In de ogen van
de boeroes dus geen ‘echte’ boeroes, maar in ogen van niet-boeroes telden zij ook
niet mee. De kinderen Veltkamp deden het slecht op school en werden daar ‘boeroes’
genoemd, wat toen nog een denigrerende klank had. De ouders Veltkamp op hun
beurt wilden weer niet hebben dat hun kinderen met ‘bruinen’ omgingen. Zo hoorden
de Veldkamps nergens bij.
Willie van Ravenswaay kwam uit een welvarender gezin dat nog geheel ‘van
vreemde smetten vrij’ was. Zijn ouders hadden Willie Veltkamp eigenlijk niet als
schoondochter willen accepteren vanwege haar armoedige afkomst en haar bruine
krullende haar. Toch probeerde Willy op haar beurt haar eigen kinderen ervan af te
houden om met niet-blanken te trouwen, ook al waren creoolse en hindostaanse
schoolvriendjes kind aan huis. Pas nu Willie en Willie bruine kleinkinderen hebben,
hebben ze de partnerkeuzen van hun kinderen geaccepteerd.9.

Johan Bakker
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Johan Jacobus Bakker (geboren in 1920) is volgens eigen zeggen geen ‘echte boeroe’.
Zijn grootvader Jacobus Bakker kwam niet als kolonist, maar als dienstman in de
jaren zeventig of tachtig in de negentiende eeuw naar Suriname. Jacobus was bij
aankomst in Suriname al getrouwd niet Sophia Johanna van der Meijden en kreeg
twee dochters en twee zoons. De vader van Johan was het jongste kind en werd in
de jaren 1890 geboren. De moeder van Johan was een Van Brussel en stamde wel
af van de Nederlandse kolonisten.
Johan had drie broers en vier zussen en zijn ouders hadden stukken land bij
Paramaribo, op Kwatta en in het district Saramacca. Het gezin woonde het grootste
deel van Johans jeugd bij Paramaribo waar de ouders koeien hielden, maar Johan en
zijn twee oudere broers werkten als kinderen op het stuk land in Kwatta. Elke
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maandagochtend gingen zij daar op een oude fiets naartoe, sloegen er een kampje
op en bleven er tot zaterdagmiddag werken op het veld. Een oudere hindostaanse
man had in de buurt een stukje land gekregen om te bewerken en bleef bij hen.
Johans broers zijn allemaal verder gegaan in de landbouw, maar Johan zocht om
medische redenen werk buiten de sector. Vanaf 1946 tot aan zijn pensioen in 1980
werkte hij bij Suralco in Paranam in ploegendiensten van steeds acht dagen of nachten
werken gevolgd door een dag rust. Rond 1951 leerde hij ‘het leuke boerinnetje’
Wilma van Dijk kennen. Zij was bevriend met zijn zusjes en ging met hen dansen
op de V.A.N.K.. De vader van Wilma werkte net als Johan bij de Suralco in Paranam.
Pas na tien jaar verkering trouwden zij in 1961 omdat Johan er zeker van wilde zijn
dal hij zijn vrouw en kinderen zou kunnen onderhouden. Wilma was echter opgegroeid
op de boerderij en heeft zich, daarom en uit noodzaak, behalve met het huishouden
en de opvoeding van hun drie zoons en drie dochters, bezig gehouden met het
boerenwerk op het vroegere ouderlijk huis van Johan.
Na zijn pensionering heeft Johan nog een paar jaar rijst geplant op geërfd land in
het district Saramacca. Het werk werd echter gedaan zonder machines, en op den
duur moest hij daarmee stoppen omdat de kosten hoger waren dan de opbrengsten.
Om zijn kleine pensioen aan te vullen en omdat hij het door zijn boeroebloed nou
eenmaal niet laten kan, is hij nu op zijn zesenzeventigste nog bezig op zijn eigen
kleine boerderijtje, waar hij wat centen verdient door 's ochtends aan eigen huis melk
te verkopen.
Het gezin van Johan en Wilma Bakker heeft altijd tussen boeroes gewoond, maar
Johan werkte en verbleef het grootste deel van de tijd in Paranam. Johan deed dat al
voor zijn trouwen en hij kwam daardoor veel minder vaak op de clubavonden van
de V.A.N.K. dan andere boeroes. Contacten met leden uit andere bevolkingsgroepen
zijn er bij Johan en Wilma thuis altijd geweest: alle kinderen kwamen vaak bij elkaar
thuis en volgens Wilma was dat bij haar ouders en grootouders ook al zo. Verder
kwamen zowel creolen als hindostanen bij boeroe-families werken, waarbij met name
de creolen vaak op het onderdanige af eerbiedig deden. Toch waren die mensen bijna
in het gezin opgenomen en werden zij overal bij betrokken. Tekenend is ook dat in
het gezin Bakker tegenwoordig meer Sranantongo wordt gesproken dan Nederlands.
Desondanks duurde het lang voordat de familie de integratie met andere
bevolkingsgroepen accepteerde. Een van Johans broers trouwde in de jaren vijftig
al met een Javaanse, maar dat was zeer tegen de zin van zijn ouders. Van de zes
kinderen van Johan en Wilma is de oudste dochter rond 1988 met een boeroe getrouwd
(die overigens ook heel ver weg familie was). Een andere dochter trouwde met een
Duitser. De derde dochter is echter met een licht gekleurde creoolse jongen getrouwd
en twee van de zoons met Javaansen. De jongste zoon heeft een half-Javaanse
vriendin. Zowel Johan als Wilma zegt hel jammer te vinden dat niet alle kinderen
met blanken getrouwd zijn en dat er waarschijnlijk geen blanke kleinkinderen Bakker
geboren zullen worden. Wilma zegt dat dat komt omdat zij nou eenmaal opgevoed
is met het idee dat je ‘de stam blank moest houden’ en dat kinderen uit andere
bevolkingsgroepen vroeger heel anders opgevoed werden dan boeroe-kinderen.
Boeroe-kinderen moesten thuisblijven en hard meewerken op de boerderij, terwijl
andere kinderen vrijer waren. Maar: ‘Nu valt het bij ons ook anders, want als je er
eenmaal inkomt en ze beginnen bij je thuis te komen, dan wen je er wel aan. Nu heb
ik alle schoon- en kleinkinderen even lief.’
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Conclusies
Boeroes willen over het algemeen niet geassocieerd worden met bakra's. Hoewel zij
zich ervan bewust zijn dat hun voorouders uit Neder
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land kwamen, zijn zij in de afgelopen honderdvijftig jaar een van de vele Surinaamse
bevolkingsgroepen geworden, die zich van de andere bevolkingsgroepen
onderscheiden op grond van hun huidkleur, traditionele beroepssector en geschiedenis.
Het feit dat er in de Surinaamse samenleving geen bevolkingsgroep is die in grootte,
cultuur en/of (economische) macht dominant is, maakt dat zij ‘minder uitzonderlijk’
zijn dan je in eerste instantie zou kunnen verwachten.
Het feit dat boeroes zich niet met Nederlanders associëren is goed te verklaren
vanuit de manier waarop Nederlanders zelf in Suriname met de boeroes en hun
voorouders zijn omgesprongen. Het slecht voorbereide kolonisatie-experiment, waarin
de helft van de aangekomen kolonisten de dood vond, de tegenwerking bij pogingen
om na die catastrofe een nieuwe start te maken en de minachting van zowel de blanke
als de lichtgekleurde creoolse bevolking van Paramaribo tegenover blanken die met
hun handen werken, heeft hen doen beseffen niet als ‘volwaardige landgenoten’ te
worden beschouwd. Nooit in de geschiedenis zijn zij door Nederlanders als
mede-Nederlanders benaderd, zelfs niet in de tijd van de V.A.N.K., waarin een deel
van de boeroes zich op grond van huidkleur en achtergrond van andere Surinamers
heeft willen afzonderen. Die afzondering moet overigens niet zozeer gezien worden
als ‘bewijs’ van identificatie met Nederland, als wel als reactie van traditionele leden
van de gemeenschap op het versnelde integratieproces in Suriname na de Tweede
Wereldoorlog en vergelijkbaar met politieke en culturele mobilisatie van andere
bevolkingsgroepen in die periode. Het korte bestaan van de V.A.N.K. toont aan dat
dat integratieproces echter niet meer te stoppen was.
Sociale contacten en huwelijken van boeroes met leden van andere Surinaamse
bevolkingsgroepen zijn er waarschijnlijk vanaf het eerste begin geweest. Desondanks
heeft het tot de jaren zestig van deze eeuw geduurd voordat ouders de keuze van hun
kinderen voor een niet-boeroe als huwelijkspartner begonnen te accepteren. Zoals
uit de familiegeschiedenissen naar voren komt, blijkt dat het moment van acceptatie
per familie verschilde en zeer afhankelijk was van persoonlijke omstandigheden
zoals werkzaamheden, woonplaats en frequentie van contacten met andere boeroes.
Ook komt duidelijk naar voren dat inter-etnisch huwen onder boeroes lange tijd niet
op prjs gesteld werd. De meeste ouders accepteerden de inter-etnische huwelijkskeuze
van hun kinderen pas op het moment dat er ‘gemengde’ kleinkinderen geboren
werden.
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Joop Vernooij
Redemptoristen in Suriname
Per 1 december 1997 is de verbintenis tussen de katholieke kerk van Suriname en
de Redemptoristen van Nederland formeel volgens het kerkelijk recht verbroken. Het
is goed enige aandacht te schenken aan de 220 Redemptoristen die sinds 1866 naar
Suriname zijn gegaan en daar kerkelijk werk hebben gedaan. Op twee na, een van
Engeland en een van het eiland St. Thomas, allemaal Nederlanders.

Begin
De rooms-katholieke gemeente van Suriname had een uiterst moeizame start. De
Zeeuwen van de West-Indische Compagnie waren antipapistisch en het nieuwe
wingewest aan de Wilde Kust moest gezuiverd blijven van papen. De eerste
gouverneur C. van Aerssen van Sommelsdijck nam op verzoek van zijn katholieke
financiële compagnon op zijn tocht naar Suriname in 1683 toch enkele
Zuid-Nederlandse priesters mee. Hij kreeg er grote problemen mee: tot zijn geluk
stierven de priesters snel en daarmee was dit probleem de wereld uit.
In de achttiende eeuw bestond enkele jaren een katholieke gemeente (1786-1793)
en sinds 1817 is er sprake van continuïteit en zet het proces van verzelfstandiging
van de gemeente, dus los van de kerk van Nederland, in: van apostolische prefectuur
(1825), via apostolisch vicariaat (1852) naar bisdom (1958).
Een groot probleem was altijd om priesters voor de niet zo aantrekkelijke kolonie
te vinden. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren er in de kolonie maar
een handjevol priesters, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Curaçao.
In die tijd groeide de missiegedachte in Europa opvallend en werden er nieuwe
missiecongregaties van vrouwen en mannen gesticht. Dat kwam goed uit want nu
kon de congregatie van de Propaganda Fide, de verantwoordelijke instantie voor de
missies over de hele wereld, ‘Rome’ dus, min of meer verzekerd zijn van
missionarissen.
In 1856 waren de zusters Fanciscanessen van Roosendaal naar Suriname gekomen
voor onderwijs en opvoeding. Ze waren al op Curaçao werkzaam.
In 1863 stierf de eerste apostolisch vicaris G. Schepers en op dat moment telde
Suriname zeven priesters op ongeveer 12.000 katholieken. Rome zocht naar een
kloostercongregatie en kwam in contact met de Redemptoristen.
De congregatie der Redemptoristen werd in 1732 gesticht door Alfonsus de Liguori.
Alfonsus, in Napels geboren, was op zeventienjarige leeftijd al klaar met zijn
rechtenstudie en werd advocaat. Dat beviel hem niet waarna hij priester werd. In die
tijd had de gewone clerus weinig interesse voor de bevolking van de dorpen en
afgelegen streken. Alfonsus de Liguori wilde met zijn nieuwe groep aan hen aandacht
geven. Vandaar dat de slogan van de congregatie werd: het evangelie brengen aan
de armen, want er is overvloedige verlossing (evangelizare pauperibus: copiosa
apud eum redemptio). De congregatie werd specialist in retraites, conferenties en
volksmissies (voor een korte tijd in een parochie om vernieuwing en verandering te
brengen).
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In Rome wist men dat de Redemptoristen redelijk in aantal groeiden en zich
verspreidden over West-Europa en de Verenigde Staten van Amerika. Hoewel de
congregatie geen typisch missionair karakter had, vroeg Rome voor het
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missiegebied Suriname natuurlijk een Nederlandse congregatie om in de kolonie te
werken. Op 31 augustus 1865 werd de overeenkomst getekend.
Nederlandse Jezuïeten waren in 1858 al naar Oost-Indië gegaan, in Guyana kwamen
Engelse Jezuïeten in 1858, op Curaçao de Nederlandse Dominicanen in 1868 en in
Frans Guyana de Franse paters van de H. Geest (Spiritijnen).
De eerste groep Redemptoristen kwam op 26 maart 1866 in Paramaribo aan. De
vijf aanwezige priesters konden naar Nederland teruggaan. Twee van hen (P. Donders
en J. Romme) sloten zich bij de Redemptoristencongregatie aan en bleven in
Suriname.
Er is kerkrechtelijk een onderscheid tussen de lokale kerkelijke overste (ordinarius)
en de kloosteroverste. De eerste heeft autoriteit over alles wat het kerkewerk betreft
en de tweede is alleen verantwoordelijk voor hetgeen binnen het klooster geschiedt
of moet geschieden: er is dus een scheiding van de twee machten. Iemand die
kloosterling is en kerkelijke autoriteit krijgt (dus het ambt van apostolisch vicaris of
bisschop) is niet meer gebonden aan de regels rond de gemeenschappelijke oefeningen.
Daarbij komt nog eens dat de Redemptoristen het privilege van exemptie hebben.
Exemptie betekent dat de kloostercongregatie niet onder het lokale kerkelijk gezag
staat maar zelfstandig is (tenzij de kloosters kerkelijke ambten als pastoor, diaken
op zich nemen). De kerkelijke overste heeft dan niets te zeggen over de gang van
zaken in het klooster. De lokale kerkelijke leider, bisschop A. Zichem heeft
bijvoorbeeld verantwoordelijkheid over de congregatie van de zusters van Paramaribo,
de bisschop van Den Bosch (Nederland) over de congregatie van de zusters en fraters
van Tilburg.
Om het nog ingewikkelder te maken: de lokale kerkelijke autoriteit (de apostolisch
vicaris, bisschop) was en is tot heden tevens kloosterling.
Een constante bleef de financiële verhouding tussen de Nederlandse provincie, de
vice-provincie en het apostolisch vicariaat, later bisdom. Het was de bedoeling het
apostolisch vicariaat zoveel mogelijk financieel zelfstandig te laten opereren, maar
de bronnen daartoe waren nooit toereikend. Vaak was er discussie over bijvoorbeeld:
wie betaalt de reis van de nieuwe missionarissen? Wie betaalt de uitzet? Wie betaalt
de ziektekosten?
Er is in de loop der jaren nogal eens een poging tot definitieve regeling gedaan,
op het laatst in 1989 toen het einde van het verblijf van de Redemptoristen al in zicht
was.

Kloosterlingen
De congregatie van de Redemptoristen kent twee groepen die dezelfde kloosterregel
pogen na te leven, namelijk de paters (de priesters) en de fraters, die een wereldlijk
beroep kunnen uitoefenen zoals onderwijzer, kleermaker, portier, kok. De
kloosterling-priesters heten reguliere priesters en de priesters die geen kloosterling
zijn maar rechtstreeks onder de bisschop vallen, heten seculiere of diocesane priesters.
In Suriname gebruiken de mensen het woord pater voor beide groepen. Zo staat op
het graf van H.v.d. Berg op de katholieke begraafplaats aan de Tourtonnelaan: ‘Pater

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

H. v.d. Berg’ terwijl hij seculier priester was en dus geen pater, maar what is in a
name?
De kern van het kloosterleven is het gemeenschappelijk leven op basis van de
geloften van armoede, gehoorzaamheid en celibaat via gemeenschappelijke
oefeningen.
In Suriname moest het een en ander aangepast worden aangezien het merendeel
der leden gewoon parochiewerk moest doen en dat was eigenlijk niet de bedoeling
van de congregatie. Een priester die alleen langs de rivieren volgens het systeem van
wakakerki werkte, was dan niet binnen de armen van de gemeenschap en dat kon
wel eens slecht aflopen. Of de twee
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leden in Nickerie, op Batavia of in Albina. Ook daar moest de kloosterbel voor
bijvoorbeeld de maaltijd, of voor de meditatie, geluid worden. Zo is er steeds een
dilemma geweest: op de eerste plaats kloosterling of op de eerste plaats missionaris
en parochiepriester!
De congregatie is logistiek verdeeld in provincies, zoals de Nederlandse, de Duitse,
de Venezuelaanse, de Vietnamese. De leden in Suriname vormden een afdeling van
de Nederlandse en werden in 1865 dus een vice-provincie. Dat vereiste een eigen
overste, zoals ook voor alle kleine en grote kloosters. Niet alle pastorieën waar
Redemptoristen woonden, waren kloosters aangezien het aantal erg beperkt bleef.
De laatste tijd waren alleen de Grote Pastorie (Gravenstraat) en de Rosa (Prinsenstraat)
formeel kloosters. Van de andere kant waren de kloosters tegelijk pastorieën.
Nu is de kwestie van de kloosteroversten wel eens interessant geweest. De eerste
groep bestond uit de apostolisch vicaris en enkele leden. De apostolisch vicaris (die
provinciale overste in Nederland was geweest) was de kerkelijke overste (ordinarius),
tegelijk vice-provinciaal, tegelijk kloosteroverste en tegelijk hoofd van de parochie.
Later toen het aantal Redemptoristen goed groeide, kwam er een duidelijke uitsplitsing
maar wel was er een rare situatie: de kerkelijke overste, de vice-provinciale
kloosteroverste, de overste van het huis en de pastoor van de parochie woonden in
hetzelfde huis. Dat moest natuurlijk af en toe leiden tot conflicts of interest.
Mgr. W. Wulfingh die in 1889 apostolisch vicaris werd, was tegelijk
vice-provinciaal. Hij breidde het missiewerk sterk uit en had daar natuurlijk meer
priesters voor nodig. Hij vroeg die aan de provinciale overste in Nederland, maar
die zei geen mensen beschikbaar te hebben. Bij een bezoek aan Rome vroeg hij heel
slim aan het hoofd van de Propaganda Fide, de generale overste van de
Redemptoristen te vragen dat hij de provinciale overste van Nederland zou verzoeken
meer priesters naar Suriname te sturen. Die schijven van hogerhand liepen goed.
Wulfingh kreeg zijn priesters. Maar kort erna werd (uit wraak) op aandringen van
de provinciale overste van Nederland, een aparte vice-provinciale overste voor
Suriname benoemd. Toen Wulfingh overleden was, werd de combinatie van
kerkelijke- en kloosteroverste weer hersteld.
In de periode van 1920-1970 werkten steeds zo rond de veertig palers
Redemptoristen in Suriname. De daling van het aantal fraters zette al direct na de
oorlog in (zie tabel 1).

Tabel 1: Aantallen paters en fraters Redemptoristen in Suriname.

1917

paters
36

fraters
23

1938

40

23

1939

40

23

1940

39

23

1941

38

23

1947

43

22

1948

42

25
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1949

40

21

1950

39

18

1970

42

7

1990

15

3

1998

8

1

Nederland was vooral in de periode 1930-1970 een belangrijk leveringsgebied
van paters, fraters en zusters voor de missies over de gehele wereld. In tabel 2 (uit
Willemsen 1996: 88) is het aantal uitgezonden missionarissen vermeld, met de
gemiddelde leeftijd. Tabel 3 geeft een opsomming van missionerende priesters, fraters
en zusters.
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De paters en fraters Redemptoristen in de tuin van het Bisschopshuis, aan de Gravenstraat, circa
1930.
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Tabel 2: Vanuit Nederland in de wereld werkende missionarissen

1900-1904

uitgezonden
374

gem. leeftijd
28

1920-1924

697

36

1930-1934

1270

38

1935-1939

1394

39

Bron: Willemsen, 1996: 88

Tabel 3: Missionerende Nederlanders

1924

priesters
1200

fraters
550

zusters
1250

1930

1378

660

1696

1940

2594

1134

2485

1950

3229

997

2394

1966

4392

1265

2867

1972

3720

1166

2510

1992

1798

452

663

Bron: Willemsen, 1996: 10
In de loop der tijd zijn maar enkele Surinamers Redemptorist geworden, onder
wie de bekende schrijver H. Rikken. A. Mertens en N. Tyndall werkten in Brazilië.
Fr. Morrees, in 1870 in Paramaribo geboren, stierf, nog juist geprofest, in 1888 in
Wittern (Nederland). Momenteel kent de congregatie drie Surinaamse leden, namelijk
mgr, A. Zichem en de paters H. Moesai en W. Wong Loi Sing. De Nederlandse
provincie van de Redemptoristen telde 127 leden in 1997. Wereldwijd zijn er ongeveer
5.600 Redemptoristen.
In 1990 namen de Redemptoristen in Suriname op een kapittel het besluit de status
van vice-provincie per 1991 op te geven en geheel onder de Nederlandse provincie
te vallen aangezien het aantal zo geslonken was dat het niet meer te doen was alle
daartoe verplichte taken, administratief, financieel en wereldwijd, goed uit te voeren.
De groep is nu een regionale communiteit, de kerkrechtelijke term.

Kapittel
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De kloostertraditie kent ook het kapittel. Dat is een samenkomst van
vertegenwoordigers van provincies om de zaken van de congregatie te behartigen
en besluiten dienaangaande te nemen. De algemene kapittels gelden voor de provincies
van de hele wereld, zoals er ook provinciale en vice-provinciale kapittels zijn.
Op het Tweede Vatikaans Concilie is wereldwijd aandacht geschonken aan de
toestand der kloosters. Een van de maatregelen was dat alle ordes, congregaties en
instituten hun Regels en Constituties moesten evalueren en aanpassen. Een dwingend
punt was de invoering van democratische structuren. Een element ervan was dat er
op provinciaal- en vice-provinciaal niveau ook kapittels moesten gehouden worden.
De benoemingen moesten ter plaatse gedaan worden en het hoofdbestuur in Rome
bekrachtigde die dan wel.
In 1969 is in Suriname het eerste kapittel gehouden en Suriname moest een eigen
weg van democratie vinden via de opstelling van statuten voor het kapittel. Een van
de kernpunten was: wie kunnen aan het kapittel deelnemen? Dat werd de hele groep
omdat die toch redelijk klein was.
Er waren twee soorten kapittels zoals het keuzekapittel voor de keuze van een
vice-provinciaal en drie consultoren. Het zakenkapittel ging over kwesties die speelden
in de congregatie, de kerk of in de Surinaamse vice-provincie, zoals de beleving van
de kloosterlijke armoede in het arme Suriname, de verhouding met de lokale bisschop,
de verhouding met de andere religieuzen in Suriname en nieuwe wegen van
kloosterleven.
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Leefwijze
De kloosterlingen, of ze nu in Paramaribo of in Nickerie, Albina, Vierkinderen,
Tamarin woonden, hadden een strakke en scherpe dagorde:
5.00

opstaan,

5.30

morgenmeditatie,

6.00

H. Mis,

11.30

remissie (pauze),

12.00

gewetensonderzoek/maaltijd

13.30-14.30

rusttijd

15.00

geestelijke lezing

16.30

eind klein silentium

18.00

remissie

18.30

avondmeditatie

20.00

avondmaal/recreatie

21.30

avondgebed

In de morgenuren en de middag moest dan het kerkelijk werk worden gedaan. In
de loop der tijd vervielen voor de pastores enkele verplichte geestelijke oefeningen,
vooral in de middag vanaf drie uur. Ook was een discussiepunt hoelang de leden
mochten slapen. De congregatie vond acht uur wel aan de hoge kant. Moest de
middagrust erbij gerekend worden of niet. Van hogerhand werd erkend dat het tropisch
klimaat in Suriname afmattend was en dat er dus andere regels moesten gelden.
De donderdag was een recreatiedag, een vrije dag en dan was er meer vrijetijd,
wat andere voeding. Op buitengewone recreatiedagen, zoals de verjaardag van de
kloosteroverste of de apostolisch vicaris, waren er nog meer uitzonderingen.
Suriname had zo haar eigen regelingen. Dat betrof ook het roken, dat eigenlijk
helemaal niet in de congregatie van de Redemptoristen voorkwam. Ook hier werd
een uitzondering gemaakt. De leden die op vakantie naar Nederland gingen, bleven
zich daar aan de rookgewoonte houden, hoewel in de Nederlandse kloosters door de
andere leden niet gerookt mocht worden.
Er werden nauwkeurige bepalingen gemaakt, voor het eten en drinken. De
Constitutie II, 219 van de ‘Constitutien en Regels’ (Nederlandse vertaling 1939)
schreef de leden voor:
dat de leden als armen met een eenvoudig voedsel tevreden moeten zijn,
zonder enig aanzien van persoon en ondanks het verschil van hun bediening
en hun hoedanigheid. Daarom is bepaald, dat op gewone dagen twee
gerechten bij de maaltijd en een bij het avondmaal voorgezet zullen worden.
Dit moet zo verstaan worden, dat waar volgens algemeen gebruik een soep
opgediend wordt bij het middagmaal of bij het middag- en avondmaal,
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deze niet als gerecht geldt. Ook wordt niet als gerecht beschouwd het fruit
of de kaas, waar deze op het eind van den maaltijd gegeven wordt. Het
ontbijt kan men nemen volgens het in iedere Provincie goedgekeurd gebruik
(p. 143).
De ‘Statuta’ artikel 56 van de eigen Surinaamse kloosterregeling dekt voor ons de
tafel:
1. Het ontbijt zal gewoonlijk bestaan uit koffie met melk zonder suiker,
brood met boter en vruchten, gewoonlijk bacoven (als die er zijn advocaten,
radijsen en ramenas). Op vastendagen mag suiker gebruikt worden, maar
geen vruchten. Op de buitengewone recreatiedagen en de vastenavonddagen
mag vleesch of koek worden gegeven, op de andere recreatiedagen en de
Zondagen te Paramaribo koek, op de buitenstaties vleesch, maar deze
toespijs worde nooit gegeven tijdens de Advent (uitgezonderd op het feest
van St. Nicolaas en van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen), de Noveen
van de H. Geest en de groote veertigdaagsche vasten (uitgezonderd 1e
klas recreatiedagen als de Kerkelijke vastenwet het niet verbiedt).
2. Het middagmaal zal gewoonlijk bestaan uit soep of pap, twee porties
en vruchten. Bij de eerste portie worden gewoonlijk geen afzonderlijke
groenten gegeven (wel stampkost) tenzij salade. Augurkjes en andere
geïmporteerde toespijs worden alleen toegestaan op enkele buitengewone
recreatiedagen, maar Surinaamsche zaken (als birambi en kabbes) kunnen
dagelijks opgediend worden. Ook koek als die ten geschenke gegeven is.
Op vastendagen wordt toegestaan brood met boter.
3. Het avondmaal zal gewoonlijk bestaan uit thee met melk en suiker,
brood met boter en vleesch en uit vruchten. Op Vastendagen en Zaterdagen
zal in plaats van vleesch gegeven worden kaas of iets dergelijks (op
Zaterdagen alleen kaas) en blijven de vruchten achterwege. Op
onthoudingsdagen wordt in plaats van vleesch gegeven kaas, of een koppel
eieren of wat
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koude visch. Op de recreatiedagen en de Zondagen worden de vruchten
gegeven zooals bij het middagmaal op andere dagen gewoonlijk slechts
bacoven. Soms mag men chocolade geven in plaats van thee.
Deze uiterst nauwkeurige bepalingen betrof ook de kleding: bovenkleding,
onderkleding (‘de plantage-paters moeten zorgvuldig toezien, dat er niets van hun
linnengoed gestolen wordt. Laten zij zich telkens vergewissen, dat er niets in de
plantage-kerk enz. achterblijft, wat gestolen of verknoeid kan worden’), beddegoed
(‘dc durc muskietenkleeden moeten bijtijds worden verwisseld, anders lijden ze
teveel door het wasschen. Dit geldt ook voor de hangmatten en de daarbij behoorende
muskietenkleeden. Gewoonlijk zal de verwisseling moeten geschieden, nadat de
Soeur schoone muskietenkleeden gezonden heeft’) en ander linnegoed (‘van onze
kleeding of linnengoed mag niets worden uitgeleend of weggegeeven, ook niet aan
de armen. Wil men dezen helpen, dan voorzie men daarin op andere wijze; het vuile
goed moet zoo bewaard worden, dat het niet door vochtigheid of insekten enz.
bedorven wordt. Nat goed wordt eerst gedroogd, voordat het in de (was)kist wordt
gedaan, anders stikt het’).
De kloosteroverste liet nog wel eens bepalingen rondgaan in de trant van:
handdoeken niet als poetslap gebruiken: niet teveel boter op het brood smeren;
voorzichtig met kopjes en schotels.
De paters en fraters maakten twee wereldoorlogen mee. Veel van het eten, drinken
en lijfgoed kwam uit het moederland en tijdens de oorlogen moest er behoorlijk
bezuinigd worden. In september 1914 bepaalde de vice-provinciaal:
1. het gebruik van sigaren worde streng beperkt tot Zondag en
recreatiedagen. Buiten die dagen stelle men zich met een pijp tevreden.
Ook mogen aan vreemden geen sigaar worden weggegeven;
2. cognac en jenever mag alleen voor plantagereizen worden aangevraagd;
wat het gebruik van bier en boter betreft, is het moeilijk een maat vast te
stellen. Wij vertrouwen dat eenieder door persoonlijke overtuiging geleid,
zich ook daarbij zal beperken en iets minder dan gewoonlijk nemen.
In 1915 werd het volgende geregeld:
Het gebruik van peperdure natuurboter wordt streng beperkt tot de refter
(voorde boterham) en allen worden dringend verzocht hun brood toch
matig te smeren; ook de fraters-koks worden verzocht zuinig te zijn met
de in de keuken te gebruiken melange, vooral bij het bereiden van saus en
het stoven van groenten enz.
Bier, wijn, conserven werden schaars maar de regelingen probeerden een rechtvaardige
verdeling te handhaven, met enige uitzonderingen voor de priesters die op de rivieren
werkten.

Kerkewerk
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De Redemptoristen deden zoals trouwens ook hun voorgangers, hun kerkewerk zoals
dat in Nederland, Europa en over de hele wereld gebruikelijk was: verkondiging,
sacramentenbediening, zorg voor armen en wezen. De katholieke kerk had de idee
de ene ware kerk van Christus te zijn en dus moest alle andere religie en christendom
bestreden worden. De katholieke kerk was het instituut voor ziel en zaligheid.
Het zelfverstaan van de kerk stond op die manier haaks op hetgeen in Suriname
leefde. Suriname was een protestantse kolonie (altijd protestantse gouverneurs) en
het volksgeloof van de afstammelingen van de slaven leefde nog sterk. De koloniale
overheid was alleen maar in winst voor het moederland geïnteresseerd en deed niet
veel om een nieuw land op te bouwen en een nieuwe natie te vormen.
De priesters moesten naar hun eigen idee de kerk planten. De bodem, de zeden en
gewoonten der mensen, was volgens hen niet goed, maar toch is het gelukt.
De priesters gingen met succes de strijd aan met de protestanten, in het bijzonder
met de evangelische broedergemeente. Sommige
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Redemptoristen waren onderwijzer of haalden akten. Zij bouwden mee aan een type
kerk dat in de richting ging van een school- of kinderkerk. De katholieke gemeente
volgde het werkpatroon van de broedergemeente en werd op haar manier een
volkskerk.
Dat bracht echter wel mee dat de katholieke gemeente de samenleving heeft
opgezadeld met een ernstige en diepe scheiding in de christelijke groep, met name
dan de Creoolse.
De weg naar een eigen melaatseninrichting, een eigen ziekenhuis en eigen
standsorganisaties met tenslotte een eigen politieke partij is niet alleen een product
van de katholieke gemeente alleen, maar ze is daar wel medeverantwoordelijk voor
en heeft pas de laatste decennia het tij laten keren.
De kerk breidde zich logistiek uit naar de districten, namelijk Marianella
(Vierkinderen) in 1890, Nickerie in 1892 en Albina in 1895. Er werden vele scholen
in stad, district en bosland opgericht. In 1894 opende de melaatseninrichting Gerardus
Majella haar poorten, in 1916 werd het St. Vincentiusziekenhuis ingezegend. De
priesters richtten een eigen bouwvakvereniging op, een standsorganisatie voor de
eigen metaalbewerkers, een voor de aannemers. Eigen sportorganisaties werden
opgericht om de eigen leden binnen eigen structuren bijeen te houden en sterk
tegenover de buitenwereld te maken.
De Redemptoristen begonnen ook onder andere groepen dan de groep van de
afstammelingen van de slaven te werken. Er werden expedities naar de
Boven-Marowijne en de Surinamerivier gemaakt. De paters deden etnologisch
onderzoek, zoals pater van Coll. Hij vertaalde de gebruikelijke kleine katechismus
in het Arowaks (Lokonon) en Caraibs (Kaliña), zoals pater K. Klinkhamher decennia
later ook zou doen. Pater H. Rikken gaf enige tijd een blad in het Chinees uit. Pater
Morssink leerde het merkwaardige Afakaschrift. Pater W. Ahlbrinck specialiseerde
zich in de zeden en gewoonten van de Caraïben. Pater Franssen vertaalde de
katechismus in het Hindi. Pater C. de Klerk promoveerde op een dissertatie over de
cultus en het ritueel van de orthodoxe Hindoes in Suriname en publiceerde een studie
over de immigratie der Hindostanen, Pater A. Donicie verdiepte zich in het Sranatongo
en het Saramakaans en pater H. de Groot gaf woordregisters uit van de taal van de
Ndyuka en die van de Saramaka. De priesters richtten Tamarin, Rajpur, Copieweg,
Lombé, Nason en Taman Putro op, evenzovele plaatsen waar de diverse
bevolkingsgroepen vooruitgeholpen werden.
Enerzijds moesten de priesters de criteria van de universele kerk, van ‘Rome’
ingang doen vinden en benadrukken, anderzijds gedoogden ze langzaamaan veel,
zeker ook als reactie op de strenge broedergemeente. Ze kregen in de loop der
decennia respect voor de culturen en begonnen het als een rijkdom te ervaren. Zo
verbonden zij zich, soms streng, nors, punctueel en soms ook wel elitair en burgerlijk,
met het volk.

Opvallend
Het onbetwiste boegbeeld van de Redemptoristen in Suriname is Petrus Donders die
in 1842 in Suriname kwam werken en in 1887 op Batavia stierf. Hij werd op 23 mei
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1982 zalig verklaard. Op Rainville is een straat naar hem genoemd en er is een P.
Dondersschool. Ook in Nederland wordt hij in herinnering gehouden, met name in
Tilburg.
Pater L. Weidmann wordt in Paramaribo op diverse plaatsen in ere gehouden. De
stichter van de Progresssieve Surinaamse Volkspartij (1946) staat op zijn plein aan
de S. Redmondstraat. De Progressieve Werknemers Organisatie, die Weidmann in
1948 oprichtte, eert hem met een borstbeeld op haar terrein aan de Limesgracht.
Verder is een straat op Rainville naar hem genoemd.
Paramaribo-West heeft een Borretstraat.
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A. Borret kwam als afgestudeerd jurist in Suriname bij de griffie van de Koloniale
Staten werken en werd korte tijd lid ervan. Hij wilde priester en Redemptorist worden
en zo gebeurde. Helaas heeft hij snaar kort geleefd (1848-1888).
In die tijd wilde de militaire commandant van Fort Nieuw-Amsterdam, Felix
Lemmens, hetzelfde en hij volgde in Nederland een opleiding daartoe. Teruggekeerd
in Suriname werkte hij in Nickerie en Albina, vanwaaruit hij het
melaatsenetablissement in Frans Guyana bezocht. Hij werd melaats (zoals pater J.
Bakker op Batavia, die daar in 1890 begraven werd), moest geïsoleerd worden en
stierf totaal op, in 1906 in de Majella.
Frater Eduard Peulen is ook een opvallende figuur. Hij was in Nederland gehuwd
en schoolmeester. Zijn vrouw en hij besloten afzonderlijk in het klooster te gaan.
Via St. Thomas kwam bij in Suriname werken. Van 1866 tot 1890 werkte hij in het
onderwijs en droeg hij zorg voor de wezen te Livorno.
Frater Anselmus Bonten, afgestudeerd van het muziekconservatorium, beeft in
Paramaribo veel aan muziek gedaan. Hij componeerde, arrangeerde en gaf velen les.
Een straat op Gunny's Park is naar pater A. Verschure vernoemd. Hij heeft veel
voor de padvinderij gedaan. Pater H. Ruyter was decennialang inspecteur van het
katholiek onderwijs. Op Tourtonne VI is een straat naar hem genoemd. Verder is er
een Mgr. Wulfinghstraat (Gravenstraat) en een Mgr. van Roosmalenstraat (Rainville).
Diverse scholen zijn naar paters genoemd, zoals de V.d. Pluymschool op Brownsweg.
P. v.d. Pluym was in 1961 op Lombé verdronken.
Verder is er een pater Wiliebrandsschool op Pikin Slé (Boven-Suriname). Pater
Willebrands heeft veel voor de scholenbouw in het binnenland gedaan.

Huldiging
Bij de herdenking van het vijfentwintigjarig verblijf van de Redemptoristen
publiceerde het maandblad van de Redemptoristen in Nederland, De Volksmissionaris
(12: 11-12) een lang gedicht ‘Aan de Missionarissen van Suriname’. We nemen het
zesde en laatste couplet:
Al vlecht deze aard geen kronen
Voor uwe heldendeugd,
Zij, dit, Alphonsus' zonen,
Uw zoetste zielevreugd:
Op 's levens gouden blaadren
Heeft God, in vlammenschrift,
Uw naam, haast dien der vaadren,
Voor de eeuwigheid gegrift.
Bij de grootse viering van het honderdjarig verblijf in Suriname op 26 maart 1966
in Paramaribo waren de twee laatste coupletten van het danklied:
Thans vieren wij, vervuld met Christus' Geest het groot
Redemptoristenfeest!
Zij zijn door Hem gezonden
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als uitverkoren mensen
om ons te verkonden:
‘Gods liefde kent geen grenzen’.
Aan U, o God, zij roem en grote macht!
door duizend tongen juichend uitgebracht.
Zo willen wij U prijzen
met alle heil'gen samen
en eer U bewijzen
in Suriname. Amen
(Programma, p. 15).
De teksten laten het gods- en kerkbeeld van de voorgaande tijden zien: helden, roem
en eer, uitverkorenen. Bij de herdenkingen is heel wat poëzie geproduceerd. Een
afspiegeling van het gelovig denken en voelen der tijden en wellicht het meeste door
de paters zelfgemaakt.
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Archieven
Het archief van de Redemptoristen van Suriname is overgebracht naar de stichting
Kloosterarchieven Nederland, in Nijmegen. Daar zal een bewerking en inventarisatie
plaatsvinden. In Wittem bevindt zich veel materiaal aangaande de Redemptoristen
in Suriname (Buysen. C., e.a.: Inventaris van het bestuursarchief van de Congregatie
van de Redemptoristen (C. SS. R.). Betreffende de Vice-Provincie Suriname (1824)
1865-1969 (1989). Stichting Documentatiecentrum Kloosterarchieven in Nederland
Nijmegen 1993.
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H.F. Munneke
Recht en sociale relaties in Nederlandstalig West-Indië
Het Burgerlijk Wetboek dat in 1869 in Suriname en de Nederlandse Antillen ingevoerd
werd, bevatte naar Nederlands model bepalingen op het terrein van het personenen familierecht. Toch is het huidige West-Indische familierecht geen exacte kopie
van het recht in Nederland. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven.
Ten eerste zijn in het verleden in Nederland ingevoerde vernieuwingen niet
consequent overgenomen in het West-Indische recht. Bepaalde elementen van dat
recht vormen om zo te zeggen een stukje Nederlandse rechtshistorie.1. Ten tweede
kent het Surinaamse familierecht enkele bijzonderheden die het Nederlandse vreemd
zijn: deze houden verband met de etnische samenstelling van de Surinaamse bevolking.
Grote veranderingen in het West-Indische familierecht zijn in het verleden niet het
produkt geweest van binnenlandse maatschappelijke consensusvorming. Het idee
van een wetgever die uit eigen beweging vernieuwde maatschappelijke inzichten in
nieuwe regels omzet, lijkt niet te passen in een West-Indische context. Eerder lijken
bepaalde specifieke historische gebeurtenissen hervormingen in gang te zetten. ik
noem ter illustratie drie historische gebeurtenissen:
De eerste gebeurtenis betrof de benoeming van Kielstra tot gouverneur van
Suriname in de crisisjaren tussen de twee wereldoorlogen. Met de benoeming van
deze wilskrachtige man met Oost-Indische bestuurservaring werd de aanval op de
status quo ingezet.2. Kielstra stelde in afwijking van het Burgerlijk Wetboek specifieke
regels voor aangaande huwelijken tussen hindoes onderling en tussen islamieten
onderling. Het toenmalige Surinaamse parlement - de Koloniale Raad - wenste niet
mee te werken aan wat zij zag als een in Oost-Indië gebruikelijke
verdeel-en-heers-politiek. Kielstra kreeg echter in 1940 vanwege de oorlogstoestand
aanmerkelijk grotere wetgevingsbevoegdheden. Hij gebruikte deze om het parlement
buiten spel te zetten (Buschkens & Zevenbergen 1976).
De als tweede te noemen gebeurtenis was de staatsgreep van Surinaamse militairen
begin jaren tachtig. Deze werd gevolgd door de opheffing van de
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw. Deze opheffing was in Suriname
op de lange baan geschoven door de kwestie door te schuiven naar een
studiecommissie (Van den Bergh & Rondeel 1969: 34). Decennia lang gebeurde er
niets. Gehuwde vrouwen konden al die tijd juridisch geen financiële verplichtingen
aangaan. Tijdens de periode van de militaire dictatuur werd de kwestie in één klap
met een militair decreet opgelost (Decreet C-11, Stb. 1981, 23). Ook leek de
revolutionaire wetgever - anders dan zijn parlementaire voorganger - tuet bijstand
van de Universiteit van Suriname snel wetgeving ter verbetering van de rechtspositie
van buitenechtelijke kinderen te zullen doorvoeren (Huber e.a., 1982/1983: 2).3.
De derde gebeurtenis speelde zich af begin jaren tachtig in Europa. Daar sprak het
Europese Hof voor de mensenrechten uit dat erfrechtelijk ongelijke behandeling van
wettige en erkende natuurlijke kinderen in strijd was met het Europese
mensenrechtenverdrag.4. Dat verdrag heeft mede gelding voor de Nederlandse Antillen.
De Antilliaanse rechter was
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daarom van oordeel dat Antilliaanse wetgeving die erkende natuurlijke kinderen
erfechtelijk miskende, discriminerend was; de Antilliaanse wetgever moest toen wel
met reparatiewetgeving komen (zie hieronder).
Als er geen schoksgewijze veranderingen worden doorgezet, lijken weerstanden
tegen veranderingen vaak bepalend te zijn. Ter illustratie noem ik twee voorbeelden.
In Suriname is in 1973 de etnische verscheidenheid op het terrein van het
huwelijksrecht op papier opgeheven. Er is één uniforme regeling geïntroduceerd
voor het religieuze huwelijk, die zou moeten gelden voor iedere etnische groepering
of gezindte. De inwerkingtreding van die regeling is echter op de lange baan
geschoven. De redenen hiervoor zijn nooit naar builen gebracht. Een feit is in ieder
geval dat het parlement de regering nooit onder druk gezet heeft om de
inwerkingtreding af te dwingen.
Het tweede voorbeeld ligt op het terrein van de echtscheiding. De duurzame
ontwrichting van het huwelijk is in 1973 als echtscheidingsgrond wel door de
Surinaamse wetgever geaccepteerd maar heeft tot op heden geen rechtskracht
verkregen. De Antilliaanse wetgever is heden ten dage nog niet zover als de
Surinaamse wetgever in 1973. Dit heeft er zelfs toe geleid dat de voorzitter van het
Hof van Justitie in een interview met een Nederlands dagblad de Antilliaanse wetgever
tot activiteit maande (NRC Handelsblad 14-2-1995). Thans is een commissie onder
leiding van genoemde voorzitter inderdaad ertoe gekomen het voorstel duurzame
ontwrichting als enige echtscheidingsgrond in de wet op te nemen.

Tribale tradities
In het Surinaamse binnenland wonen de Indianen en bosnegers in stamverband.
Daarbinnen is sprake van eigen leef- en verwantschapsvormen die los staan van het
familierecht zoals dat door de nationale overheid is uitgevaardigd. Leefvormen in
binnenlandse stamverbanden zijn beschreven door antropologen. Bedacht dient echter
te worden dat deze studies snel verouderen. Aangenomen moet worden dat de laatste
jaren het leven in het binnenland zich steeds meer is gaan richten op het leven in de
stad. Door de exploitatie van binnenlandse hulpbronnen - bauxiet, hout, goud en olie
- hebben steeds meer binnenlandbewoners kennis gemaakt met de westerse
geldeconomie en de daarmee verbonden leefvormen.
Met betrekking tot de bosnegers is een vast terugkerend thema in de literatuur de
matrilineaire verwantschapsstructuren. Dit houdt in dat er een verband te legen valt
met eenzelfde stammoeder (van een aantal generaties terug). Polygynie is gebruikelijk:
een man kan zoveel vrouwen hebben als hij daadwerkelijk kan onderhouden. Die
vrouwen kunnen in een ander dorp aan de rivier wonen bij hun eigen familiegenoten
van moederskant; de man moet echter zorgen voor een hut, een boot, huishoudelijke
spullen en periodiek voor een nieuw opengehakt stuk oerwoud. Op dat opengehakte
stuk kan de vrouw dan voedsel verbouwen voor haar en voor haar kinderen
(Encyclopedie 1977: 90). Bij de Indianen is polygynie niet gebruikelijk. Mannen
trekken in bij de woongroep van hun vrouw. Een woongroep heeft vaak de
verschijningsvorm van een ouder echtpaar en de gezinnen van hun getrouwde dochters
(Encyclopedie 1977: 298).
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De kennis over leefvormen in het binnenland is voortgekomen uit antropologisch
onderzoek uit de jaren zeventig en tachtig. Het Burgerlijk Wetboek, dat een eeuw
voor deze studies inwerking getreden is, staat geheel los van deze kennis. Bovendien
zijn er ook geen gespecialiseerde overheidsrechtbanken terzake van geschillen die
zich binnen stamverhoudingen op het terrein van familieverhoudingen voor zouden
kunnen doen. Het nationale familierecht van Suriname houdt dus feitelijk daar
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op waar de stamverbanden in het binnenland beginnen.
Toen in de eerste helft van de negentiende eeuw de vredesverdragen met de
bosnegerstammen plaats maakten voor een stelsel van indirect bestuur, is het
familierecht helemaal geen onderwerp van gesprek geweest. Bij de belofte van trouw
die grootopperhoofden van bosnegerstammen in handen van de gouverneur aflegden
(Scholtens 1994: 45), bleef het aspect van het huwelijksrecht geheel buiten de horizon.
In 1935 kwam gouverneur Kielstra met een een ‘Particulier Voorontwerp eener
Huwelijksverordening voor Christen-Boschnegers en Christen-Indianen’. De
bedoeling was om aan een kerkelijk huwelijk gevolgen voor de Burgerlijke Stand te
verbinden door de christelijke voorganger te erkennen als ambtenaar van het
gouvernement. De Rooms-Katholieke missie achtte het voorontwerp wenselijker
voor de creoolse stadsbevolking dan voor de bosnegers en Indianen en uitstel van
Kielstra's voornemen leidde uiteindelijk tot afstel (Scholtens 1994: 95).
In de plannen van Kielstra konden gekerstende binnenlandbewoners binnen de
sfeer van het overheidsrecht getrokken worden. Die plannen lagen in het verlengde
van eerder gevoerd beleid. Binnen het kader van de ‘indirect rule’ paste de door de
koloniale overheid aan inheemse gezagsdragers opgelegde verplichting om zending
en missie ongestoord hun gang te laten gaan (Scholtens 1994: 45).
Hoewel dit in het verleden waarschijnlijk nooit met expliciete bewoordingen
vastgelegd is in beleidsdocumenten, is er wel sprake van een consistente gedragslijn:
geen erkenning van polygame bosnegertradities maar wel stimulering van het
christelijke monogame huwelijk.

Religieuze tradities
Kenmerken
Na de afschaffing van de slavernij ontstond er een nijpend tekort aan arbeidskrachten
op de plantages. Daarom werden pogingen ondernomen arbeidscontractanten van
elders te halen. Transporten vanuit Brits-Indië (van 1873 tot 1918) en vanuit
Nederlands-Indië (van van 1890 tot 1939) brachten respectievelijk 34.304 hindostanen
en 32.956 Javanen naar Suriname (Buddingh 1995: 214-220). Als emigratiemotieven
worden in de eerste plaats economische motieven genoemd, daarnaast het vluchten
voor de justitie, verboden liefdes, het overtreden van sociale en morele wetten en de
zucht naar avontuur (Hoefte 1990: 12).
Een schrijnend tekort aan vrouwen zorgde ervoor dat de gemeenschappen van
contractarbeiders op de plantages hun eigen leefpatronen ontwikkelden. Onder de
Hindostaanse immigranten bleken strikte kastescheidingen en kaste-endogamie huwen binnen de eigen kaste - niet mogelijk (Encyclopedie 1977: 281); in de Javaanse
gemeenschappen deed zich het tegenovergestelde van de door de islam toegestane
polygynie voor, namelijk polyandrie - één vrouw heeft relaties met meerdere mannen
-.5. De afwezigheid van islamitische voorgangers zou mede kunnen verklaren waarom
wisselende seksuele kontakten zo algemeen moeten zijn geweest (Hoefte, rapport
Van Vleuten, 1990: 90).
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Aangenomen mag worden dat met het aantreden van nieuwe generaties het
vrouwentekort minder is geworden. Daarnaast moeten in de jaren '20 en '30 van deze
eeuw Javanen gekomen zijn die veel strikter in de islamitische leer wensten te leven
dan de tot dan dan toe in Suriname wonende Javanen. Deze ‘reformistische’ Javanen
bouwden hun eigen moskee aan de rand van Paramaribo en traden in kontakt met de
islamitische minderheid onder de hindostaande bevolking (Suparlan 1976: 205).6.

Religieuze tradities en overheidsbeleid
Het in 1869 ingevoerde Burgerlijk Wetboek bevatte een uniform huwelijksrecht voor
de gehele Surinaamse bevolking zonder verwijzing
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naar een specifieke bevolkingsgroep of godsdienst. Dat huwelijksrecht bleek bij
hindostanen noch bij Javanen erg in trek. Dat leidde er in praktijk toe dat kinderen
geboren uit hindostaanse en Javaanse vrouwen onwettig waren en erfrechtelijk dus
niet in tel waren. Daarbij kwant dat rechtinstituties die dit probleem zouden kunnen
ondervangen - erkenning en testament - bij de immigranten helemaal onbekend waren
(Adhin 1969: 9).
Er zouden zowel situationele als fundamentele oorzaken aan te wijzen zijn geweest
voor het feit dat het BW-huwelijk nauwelijk voorkwam onder de immigranten (Adhin
1969: 7). Situationele problemen konden zich voordoen vanwege de typische situatie
waarin men als van verre aangeworven arbeidscontractant terecht was gekomen.
Fundamentele problemen hadden te maken met het feit dat men als hindoe of als
moslim een geloofs- en rechtsovertuiging zou kunnen hebben die op essentiële punten
afweek van de huwelijksopvattingen ten grondslag liggend aan het BW-huwelijk.
Met de Huwelijksverordening Aziaten (G.B. 1908, 2) wilde de koloniale overheid
aan een aantal situationele bezwaren van immigranten tegemoet komen. Een aantal
procedures en formaliteiten werd versoepeld voor ‘inlanders’ uit Nederlands
Oost-Indië of Brits-Indië, alsmede hun ‘kinderen en verdere afstammelingen door
wettige en onwettige geboorte’, voorzoverre vader noch moeder afstamt van andere
dan deze inlanders. Daarnaast was het enige principiële punt dat Aziaten op jongere
leeftijd zouden kunnen trouwen dan andere Surinaamse ingezetenen.
Hoewel door de nieuwe wetgeving situationele problemen waren opgeheven, werd
het burgerlijke huwelijk toch niet populair onder de immigranten. Desondanks werden
van overheidszijde de principiële problemen niet aangepakt. Zoals reeds ter sprake
gebracht, maakte gouverneur Kielstra van de oorlogsomstandigheden gebruik om
de Huwelijksbesluiten voor respectievelijk mohammedanen (G.B. 1940, 149) en
hindoes (G.B. 1940, 150) door te voeren.7. Vanaf die tijd kon een religieus huwelijk
rechtsgevolgen hebben voor het burgerlijke recht. Tegelijkertijd bleef het echter
mogelijk voor Hindoes en islamieten om voor het burgerlijke huwelijk te kiezen.

Regulering religieus huwelijk
De huwelijksbesluiten waren bedoeld voor de hel hindoeïsme dan wel de islam
belijdende immigranten en ‘met hen gelijkgestelden’. Voor latere generaties van in
Suriname geboren personen was het de vraag of men ‘opging’ in een bevolkingsgroep
gekenmerkt door godsdienst en land van herkomst (art. 1 Huwelijksbesluiten).
Het was niet de bedoeling van Kielstra om alle aspecten van het religieuze huwelijk
in wetgeving aan bod te laten komen. De leer van de onontbindbaarheid van het
huwelijk (hindoeïsme) en de mogelijkheid van polygynie (islam) wilde hij niet in
zijn wetgeving aan de orde te stellen omdat deze onderwerpen ‘geheel wezensvreemd
aan het Surinaamse huwelijksrecht’ waren; een regeling van de verstoting door de
man (islam) leek hem daarentegen onontkoombaar omdat dit instituut ‘zo sterk onder
de mohammedanen leefde’ (Zevenbergen 1980: 66).
Ingevolge de huwelijksbesluiten is de huwbare leeftijd van de vrouw dertien en
van de man vijftien jaar. Bij het islamitische huwelijk is geen ouderlijke toestemming
toestemming vereist: bij het hindoeïstische huwelijk is ouderlijke toestemming nodig,
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‘voorzover de leer van het Hindoeïsme dat als vereischte stelt’ (art. 4 lid 3). Kielstra
moet ongetwijfeld bekend zijn geweest met gewoonten in hindostaanse kring om
kinderen uit te huwelijken; over het al dan niet religieuze karakter van dit
uithuwelijksgebruik laat hij zich echter niet uit.
Een religieuze huwelijkceremonie mag niet plaatsvinden zonder de zogeheten
huwelijksbeambte. De islamitische ceremonie geschiedt
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‘onder toezicht van de door de Overheid daartoe aangewezen huwelijksbeambten’
(art. 20 lid 1). De hindoeïstische ceremonie geschiedt ‘ten overstaan van een der
daartoe door den Gouverneur uit den bedienaars van den godsdienst aangewezen
huwelijksbeambte’ (art. 8 lid 1). De huwelijksbeambten zijn verantwoordelijk voor
het inschrijven van aangegane huwelijken in het daarvoor bestemde register.
Het islamitische huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding naar
islamitische recht (fash), door verstoting (talak) of door voorwaardelijke verstoting
(talik). De fash wordt uitgesproken door de kantonrechter na verkregen advies van
twee religieuze deskundigen (art. 4 lid 2). De verstoting is een eenzijdige handeling
van de man waarbij hij met een tussenpoos van dertig dagen drie maal de
verstotingsformule uitspreekt. Een nog niet onherroepelijk geworden verstoting kan
ongedaan gemaakt worden met een herroeping (roedjoe). De formule voor
voorwaardelijke verstoting kan door de man worden uitgesproken bij het aangaan
van het huwelijk. Gaat één van de voorwaarden in vervulling - bijvoorbeeld
wangedrag van de man - dan kan de vrouw de huwelijksbeambte vragen de verstoting
te constateren. Verstoting, herroeping en voorwaardelijke verstoting worden in
verschillende registers door de huwelijksbeambte ingeschreven (art. 21).
Met de regeling van de herroeping en de voorwaardelijke verstoting moet Kielstra
de positie van de vrouw in gedachten gehad hebben. In Surinaamse rechtpraktijk zijn
beide rechtsinstituties echter niet tot leven gekomen. Bij de verstoting wordt de
formule drie maal achter elkaar uitgesproken (talak bide), zodat herroepen tijdens
de bedenktijd niet aan orde is; daarnaast lijkt de man niet erg genegen akkoord te
gaan met voorwaardclijke verstoting. Om de vrouw toch tegemoet te komen proberen
huwelijksbeambten meer en meer te bemiddelen bij verstoting (Oedayrajsingh Varma
& Ahmad Ali 1989: 34).

Rechter en religieus huwelijk
Hoewel er slechts weinig gepubliceerde rechtspraak is, is het toch duidelijk dat de
Surinaamse rechter zich afzijdig wil houden van theologische vraagstukken. Het
beslissen daarover laat hij over aan de huwelijksbeambte die zelf huwelijken voltrekt
en/of rechtshandelingen registreert. Voorbeelden van dit soort vraagstukken zijn in
de jurisprudentie te vinden:
- wanneer is een hindoe huwelijk zonder ouderlijke toestemming mogelijk?
- hangen de trouwlustigen wel daadwerkelijk het hindoe geloof aan?
- had de bruid ten opzichte van bruidegom, toekomstige schoonfamilie en hindoe
priester bekend moeten maken dat zij in plaats van maagd moeder was?
- kan een vrouw ondanks afwezigheid van aanleiding gevende gedragingen toch
zonder haar toestemming verstoten worden?
De rechter geeft bij dit soort vragen geen eigen interpretatie van de theologische leer
maar neemt aan dat de huwelijksbeambte de godsdienstige leer juist geïnterpreteerd
heeft.8.
In 1994 gaf de rechter de huwelijksbeambte nog meer ruimte door de Surinaamse
Burgerlijke Stand terecht te wijzen. Deze hield vast aan een Instructie uit de koloniale
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tijd en gaf alleen in geval van ouderlijke toestemming een voor een religieuze
ceremonie vereiste verklaring van ongehuwd zijn af. Deze handelwijze was volgens
de rechter in strijd met het religieuze huwelijksrecht; de instructie die bedoeld was
om misleiding van jonge kinderen te voorkomen, mocht daarom niet meer toegepast
worden.9.
Gelet op de jurisprudentie moet gesteld worden dat priesters die huwelijken willen
voltrekken,10. zich door de rechter noch door de burgerlijke stand gehinderd behoeven
te voelen. Alleen beslaat er nog twijfel over de rol van de rechter bij ‘bekeringen’:
trouwlustigen die niet voldoen aan de vereisten voor een BW-huwelijk, bekeren zich
om langs religieuze weg te
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kunnen huwen. Uiteraard is het aan de priester om iemands toetreding tot een religie
te beoordelen. De rechter zou echter aan de hand van uiterlijke kenmerken kunnen
bepalen of iemand uiteindelijk wel in de betreffende etnische groep is opgegaan
(culturele assimilatie).
In de Kloppenberg-zaak is de vraag aan de orde naar de culturele assimilatie van
een creoolse jongen die gaal samenwonen met een zestienjarige hindoestaanse, zich
bekeert en met haar voor de hindoe-pricster trouwt. De rechter wijst de vordering
van de vader om het meisje terug te geven af. Zijn houding wordt in de literatuur
verschillend uitgelegd:
- de rechter volgt het oordeel van de huwelijksbeambte dat de jongen in de groep
is opgegaan (Oedayrajsingh Varma & Ahmad Ali 1989: 30);
- de rechter oordeelt zelf over culturele assimilatie (Pos 1959: 474; Adhin 1969:
43);
- de rechter zegt te oordelen, maar neemt feitelijk genoegen met door de jongen
uitgesproken intenties om te gaan assimileren. Hij zou het meisje tegen haar
vader in bescherming hebben willen nemen omdat zij anders op de
huwelijksmarkt in hindostaanse kring aan waarde zou hebben ingeboet
(Zevenbergen 1980: 87).
De laatste uitleg zou wijzen op een casuïstische benadering. Bedacht dient te worden
dat ‘bekeringen’ vaak spelen bij interetnische liefdes waarbij emoties hoog kunnen
oplopen.11. De rechter zou de behoefte kunnen hebben de geliefden in bescherming
te nemen tegen een voor hen vijandig geworden sociale omgeving. In een zaak waarin
een moslim en een christen van Indiaanse afkomst vooreen hindoe priester trouwden,
rept hij namelijk met geen woord over gebrek aan culturele assimilatie. Hij verklaart
daarentegen de broer en voogd van één der echtgenoten om formeel juridische redenen
niet ontvankelijk in zijn vordering tot nietigverklaring

West-Indisch familiesysteem
Institutionering West-Indisch familiesysteem
Onder creoolse bevolkingsgroepen in het hele Caraïbisch gebied ziet men zoveel
overeenkomsten in wijze van samenleven dat men wel spreekt van het ‘West-Indisch
familiesysteem’ (Encyclopedie van Suriname 1977: 137). Dat systeem kent een aantal
kenmerken:
- de aanwezigheid van geïnstitutionaliseerde alternatieve man-vrouw relaties;
naast het huwelijk is er het concubinaat waarbij man en vrouw samenleven
zonder gehuwd te zijn, en de ‘bezoeksrelatie’, waarbij er tussen man en vrouw
een publiekelijk erkende en geaccepteerde seksuele relatie bestaat; de man is
een regelmatige bezoeker in het huis van de vrouw,
- het veelvuldig voorkomen van vrouwelijke huishoudhoofden, en
- het feit dat de vrouw een centrale rol in het huishouden vervult, waardoor het
als ‘matrifocaal’ wordt gekenschetst.
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De historische wortels van het Wesl-Indisch familiesysteem zouden stammen uit de
slaventijd toen het voor slaven onmogelijk was een burgerlijk huwelijk te sluiten.
Wel stelden kerkelijke autoriteiten in Suriname en de Nederlandse Antillen kerkelijke
plechtigheden in voor ‘verbonden’ tussen slaven. Dergelijke verbonden werden van
overheidswege gedoogd. Juridisch gezien bleef het regel dat aan ieder kerkelijk
huwelijk een burgerlijk huwelijk moest zijn voorafgegaan (Lenders 1994: 202-206,
Encyclopedie Suriname 1977: 291, 292; Encyclopedie Ned. Antillen 1985: 82).12.
Buschkens (1974) constateert dat het West-Indisch familiesysteem in Suriname
na de afschaffing van de slavernij gebleven is zoals die daarvoor was; hij schrijft dit
toe aan blijvende slechte omstandigheden als werkloosheid, armoede en discriminatie.
De antropologe Abraham-Van der Mark (1973) ziet soortgelijke verbanden als
Buschkens. Zij constateert dat het burgerlijke huwelijk in de tijd dat de oliemaat-
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schappij Shell welvaart op Curaçao bracht, veel populairder was dan in de tijd daarna.
Haar conclusie is dat in een tijd van welvaart een huwelijk met een partner met
inkomensgaranties bestaanszekerheid vertegenwoordigt. Van Dijke en Terpstra
(1987) lijken deze conclusie te delen wanneer zij laten zien hoe Curaçaose vrouwen
vaak bewust kiezen voor een leven buiten het huwelijk en binnen familienetwerken.

Burgerlijk Wetboek en West-Indisch familiesysteem
Het West-Indisch familiesysteem en de door het Burgerlijk Wetboek (BW)
gereguleerde liefdesrelaties lijken gescheiden grootheden te zijn. De wetgever stelt
het huwelijk centraal als wettig geformaliseerde, monogame liefdesrelaties. In het
BW zijn de twee echtgenoten elkaar over en weer getrouwheid, hulp en bijstand
verschuldigd. Zij moeten elkaar het nodige verschaffen en ze zijn ten opzichte van
elkaar verplicht hun kinderen te verzorgen en op te voeden. Overspel kan leiden tot
echtscheiding en gescheiden partners kunnen weer nieuwe huwelijken sluiten. Binnen
het monogame systeem kan dus wel van partner gewisseld worden maar polygamie
is niet mogelijk.
Buitenechtelijk verwekte kinderen kunnen op drie manieren binnen het systeem
van monogamie gebracht worden:
- wanneer een getrouwde vrouw buitenechtelijk zwanger wordt, wordt haar
echtgenoot - betwisting daargelaten - geacht de wettige vader te zijn;13.
- buitenechtelijk geboren kinderen kunnen met toestemming van de moeder door
een ongehuwde man als vader erkend worden.14. Ingeval van een huwelijk tussen
de moeder en de erkenner krijgen de kinderen de status van wettig kind, en
- een ongehuwde vrouw staat haar kind af zodat het door een gehuwd paar
geadopteerd kan worden.15.
Deze methoden van wettiging van buitenechtelijk verwekte kinderen vormen eerder
een bevestiging van het systeem van monogamie dan een erkenning van het
West-Indisch systeem.
Een punt waarop de West-Indische BW's en het West-Indische familiesysteem
raakvlakken lijken te vertonen, is de onderhoudsplicht die een verwekker ten opzichte
van zijn minderjarige kinderen heeft. Het door de rechter laten vaststellen van die
onderhoudsplicht is het doel van de zogeheten vaderschapsactie. Het door de moeder
innen van de onderhoudspenningen lijkt in de praktijk van alledag, in ieder geval op
de Antillen, een moeilijke zaak (Best 1991: 15). Er kan sprake zijn van onwil van
mannelijke zijde maar ook van onmacht. Het West-Indisch familiesysteem is namelijk
vooral populair in lagere sociale klassen; dus daar waar de inkomens laag zijn. Het
is daarom zeer wel denkbaar dat een Caraïbische man meer binnen- en/of
buitenechtelijke kinderen vefwekt dan hij kan onderhouden. De wet houdt ook met
zoveel woorden rekening met armlastige vaders door onderhoudsverplichtingen te
relateren aan ‘draagkracht’.
Op de Nederlandse Antillen en Aruba is net als in Nederland onder invloed van
het Europese mensenrechtenverdrag en de daarbij behorende jurisprudentie de
erfrechtelijke positie van natuurlijke erkende kinderen gelijk getrokken met die van
wettige kinderen (zie nader Van der Planck 1983). In Suriname is het nog steeds zo
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dat natuurlijke erkende kinderen erfrechtelijk minder zwaar tellen dan wettige kinderen
(art. 890 e.v. Burgerlijk Wetboek).
Concluderend kan vastgesteld worden dat de West-Indische wetboeken teveel een
reflectie vormen van het Nederlandse BW om het West-Indische familiesysteem
recht te doen wedervaren. Het Nederlandse systeem lijkt erop gericht te zijn
incidentele gevolgen van buitenechtelijk geslachtsverkeer binnen het bestaande
systeem van monogamie op te vangen. Dat Nederlandse systeem sloot aan bij
opvattingen zoals die op een zeker moment de heersende moraal in Nederland
vormden: buiten-
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echtelijk geslachtsverkeer zou niet meer dan incidentele ‘slippertjes’ betreffen.

Overige wetgeving en West-Indisch familiesysteem
Surnaamse bepalingen
Buiten het BW om houdt de Surinaamse wetgever zich soms bezig met het
concubinaat als een alternatieve wijze van samenleven. Er zijn zijf plaatsen in de
wetgeving te noemen wanneer men door Zevenbergen (1980: 138 e.v.) en door
Gangaram Panday (1992: 86, 87) gegeven informatie bijeenvoegt:
- De ambtenarenpensioenwet (G.B. 1972, 150) maakt een wezenpensioen mogelijk
voor kinderen geboren uit een concubinaatsrelatie. De staat van erkend kind is
daartoe niet noodzakelijk. Voldoende is dat de overleden ambtenaar
onderhoudsplichtig was op basis van een rechterlijk vonnis of een authentieke
akte met een erkenning van de onderhoudsplicht.
- In 1975 is de Ongevallenregeling van 1947 gewijzigd. De regeling hield reeds
bepalingen in die de werkgever verplichten na een dodelijk ongeval van een
werknemer de achtergebleven echtgenote een uitkering te verstrekken. Sinds
1975 komt de weduwenuitkering ook toe aan ‘de moeder van de erkende
natuurlijke kinderen, voorzover zij op het tijdstip van het ongeval tot het gezin
van de man behoort (art. 6 lid 3). De regering wilde zich beperken tot die
concubinaatsverhoudingen waarbij er tenminste iets, te weten de erkenning van
één of meer kinderen, geregistreerd zou zijn. Zij vreesde dat zonder die beperking
‘passerende vriendinnen’ van de overleden man om een uitkering zouden vragen.
- In de Surinaamse Wet huurkoop onroerend goed (Stb. 1978, 32) is ook het
concubinaat aan de orde, zij het niet letterlijk. Indien de dood van een huurkoper
zou leiden tot het einde van de huurkoop, dan kunnen ‘rechtsopvolgers’ de
rechter vragen de huurkoop te continueren (art. 18). In de visie van de wetgever
zou een eventuele achtergebleven concubine naast de wettige erfgenamen een
rechtsopvolger kunnen zijn. In de discussies voorafgaande aan de wet werd
gewezen op de Stichting Volkshuisvesting. Deze zou nabestaande gezinsleden
uit een juridisch niet geformaliseerd samenlevingsverband toch moeten blijven
huisvesten; ontruiming van de betreffende woning ten gunste van ‘wettige’
broers, zusters, ooms of tantes zou de rechter kunnen tegenhouden.
- Ingevolge het in 1977 ingevoerde Wetboek van Strafvordering kunnen niet
alleen (gewezen) echtgenoten zich verschonen als getuige in een strafproces
maar ook (gewezen) ongehuwde partners. Het criterium is ‘duurzaam feitelijk
samenwonen’; die samenwoning moet uit het bevolkingsregister blijken,
behoudens tegenbewijs (art. 197 onder 3).
- De Stichting Staatsziekenfonds heeft ten doel te voorzien in de geneeskundige
verzorging van onder andere ingeschreven ambtenaren en minder draagkrachtige
burgers en hun gezinsleden. Ingevolge het Decreet dat ten grondslag ligt aan
het fonds kunnen ook medische verzorging toekomen aan erkende kinderen en
natuurlijke kinderen van de vrouw, voorzover beide soorten kinderen deel
uitmaken van het gezin van de ingeschrevene; daarnaast zou het fondsbestuur,
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met toestemming van de betrokken minister, niet in het Decreet genoemde
categorieën personen toch als gezinslid voor medische verzorging in aanmerking
kunnen laten komen (art. 12). Op basis van de Stichtingsstatuten krijgt ook de
concubine die blijkens een verklaring van de bevolkingsregistratie tenminste
twee jaar duurzaam samenwoont, medische verzorging (art. 4 lid 2).
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Antilliaanse bepalingen
Wat betreft Antilliaanse wettelijke bepalingen die het West-Indisch familiesysteem
raken, komen hieronder ter sprake Antilliaanse landelijke regels terzake van (a)
ouderdomsvoorzieningen en (b) toelagen voor ambtenaren en Curaçaose eilandelijke
regels over (c) onderstandsuitkeringen en (d) taxi- en busvergunningen. De punten
(a), (c) en (d) ontleen ik aan Joubert (1992: 60, 61).
(a) Een rechthebbende met een echtgenote ontvangt een ouderdomsuitkering voor
gehuwden. Een rechthebbende met ‘slechts’ een concubine ontvangt daarentegen
de lagere ongehuwdenuitkering. Het huwelijk heeft dus een meerwaarde.
Indien twee concubinaatspartners samen een hoger uitkeringsbedrag zouden
krijgen dan twee gehuwden, dan wordt er ten aanzien van de
concubinaatspartners een zodanige korting tocgepast dat het verschil opgeheven
wordt. Een eventuele meerwaarde van het concubinaat wordt dus ‘afgeroomd’.
(b) Ingevolge de Antilliaanse Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht kunnen
niet alleen wettige of gewettigde maar ook andere categorieën kinderen
aanleiding zijn voor het ontvangen van een kindertoelage (art. 29 lid 1-3). Het
gaat dan om ten laste van de ambtenaar komende stiefkinderen en om van zijn
gezin deeluitmakende kinderen die hij als eigen kinderen onderhoudt en opvoedt
bij gebreke van terzake capabele ouders of voogden. De ambtenaar kan ook een
kindertoelage krijgen voor die natuurlijke kinderen wier lol hij zich
daadwerkelijk aangetrokken heeft.
De ongehuwde ambtenaar die enig kostwinner is, kan een kostwinnerstoelage
ontvangen; die toelage bedraagt ten hoogste het salarisverschil tussen de
ongehuwde ambtenaar en eenzelfde gehuwde ambtenaar (art. 30). De
landsverordening stelt geen samenwoningseis.
(c) Sinds 1982 hebben op Curaçao, al dan niet samenwonende, concubinaatspartners
recht op evenveel onderstand als gehuwden. De Curaçaose wetgever acht dan
een concubinaat aanwezig indien een man en een vrouw twee jaar onafgebroken
op het bevolkingsbureau op hetzelfde huisadres geregistreerd staan. Hij geeft
echter geen criteria aan om een concubinaat tussen niet-samenwonende partners
te kunnen vaststellen. Wat betreft de gezinsledenbijslag van een
onderstandsgerechtigde lijkt de juridische status van de kinderen niet
doorslaggevend.
(d) Voor het exploiteren van een autobus of een taxi is op Curaçao een vergunning
nodig, aldus de betreffende verordening uit 1969. Bij overlijden van de
vergunninghouder worden, totdat het bestuurscollege een beslissing daaromtrent
heeft genomen, als vergunninghouder aangemerkt: ‘1. de weduwe, 2. wettige
of gewettigde kinderen, 3. natuurlijke erkende kinderen en 4. indien er ook geen
nabestaanden zijn als onder 3 bedoeld, zij die aannemelijk hebben gemaakt, dat
de overleden vergunninghouder op het tijdstip van zijn overlijden hun enige
kostwinner was’. Een eventuele concubine zou dus als allerlaatste aan de beurt
kunnen komen.
Al deze op rij gezette vindplaatsen leveren geen allesomvattende beschrijving van
het West-Indisch familiesysteem op. Dat is niet verwonderlijk aangezien er een
veelheid aan relaties denkbaar is. Men kan denken aan enkelvoudige relaties zoals
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één samenwoningsrelatie, maar ook aan meervoudige relaties: meerdere
bezoeksrelaties, een huwelijksrelatie en één of meer bezoeksrelaties. Leiden relaties
in welke vorm dan ook tot kinderen dan zijn er weer nieuwe vragen te stellen. Die
vragen kunnen juridisch van aard zijn. Zijn kinderen erkend? Heeft de rechter een
onderhoudsplicht opgelegd? Die vragen kunnen ook feitelijk van aard zijn. Onder
wiens dak wonen de kinderen?
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Wie financiert hun onderhoud?

Benaderingswijzen West-Indisch familiesysteem
De wetgever moge dan geen allesomvattende definitie van het West-Indisch
familiesysteem gegeven hebben, wel lijkt hij vanuit verschillende invalshoeken te
kiezen al naar gelang er een sociale voorziening dan wel een sociale verzekering in
het spel is.
De filosofie achter sociale voorzieningen is om mensen in sociale nood te helpen.
Sociale nood komt het meest voor in lagere klassen van de bevolking. Het
West-Indisch familiesysteem komt daar ook in de meest uiteenlopende varianten
voor. Zou de wetgever voor de verstrekking van sociale voorzieningen zeer nauw
sluitende definities van het West-Indisch familiesysteem geven, dan bestaat het
gevaar dat bepaalde hulpbehoevenden van hulp uitgesloten worden. Om een voorbeeld
te geven. Stel dat men duurzaam samenwonenden voor dezelfde voorzieningen in
aanmerking wil laten komen als gehuwden; voor al dan niet duurzaam samenwonen
acht men beslissend of een paar tenminste twee jaar op één adres gewoond heeft.
Een werkeloze jongeman die wil gaan samenwonen met zijn vriendin komt met dit
criterium noch in aanmerking voor een concubinaatsuitkering noch voor een
volkswoning.
Anders dan voor sociale voorzieningen moet voor sociale verzekeringen premie
betaald worden. Met het totaal van die premies kunnen dan de sociale risico's van
een groep aan elkaar gerelateerde personen afgedekt worden. Omschrijft men die
groep niet precies dan bestaat er de kans dat op zeker moment veel meer mensen dan
voorzien een beroep doen op de betreffende sociale verzekering. De opgebrachte
premies kunnen dan zo snel opraken dat zelfs de primaire doelgroep niet meer bereikt
kan worden. Dat kan de hele verzekering in gevaar brengen. Voorkomen moet daarom
worden dat ‘passerende vriendinnen’ komen profiteren van sociale verzekeringen.
Vanwege de geschetste problemen zal men zoveel mogelijk uit willen gaan van
geregistreerde relaties. Relaties die noch bij de burgerlijke stand, noch op het
bevolkingsregister of op het notariskantoor geregistreerd zijn, zal men het liefst
buiten beschouwing willen laten. Bij relaties die wèl geregistreerd zijn, rijst dan nog
de bewijsrechterlijke vraag of de registratie doorslaggevend moeten worden geacht
of dat er ruimte wordt gelaten voor ‘tegenbewijs’.
Het registreren van relaties lijkt zich vooral te concentreren rond het concubinaat
en concubinaatskinderen. Aan een verklaring van het bevolkingsregister, blijk gevend
van een gemeenschappelijk adres gedurende twee jaar, worden dan op het voor de
betreffende wetgeving relevant punt gelijke rechtsgevolgen verbonden als aan een
trouwboekje van de burgerlijke stand. Bezoeksrelaties en alles wat daarmee
samenhangt vallen buiten de horizon. Om een praktisch voorbeeld te geven: stel dat
een tienermeisje door toedoen van een ‘bezoeker’ moeder wordt, dat de vader daarna
niets meer van zich laat horen en dat het kleinkind door de grootouders in huis
opgenomen wordt. De tot onderhoud van zijn kleinkind bereide grootvader vervult
in dit voorbeeld een belangrijke maatschappelijke rol maar krijgt geen erkenning
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van de wetgever wanneer die zich toelegt op het gelijkstellen van
concubinaatsverhoudingen met huwelijken.
In het gegeven voorbeeld lopen de juridisch veronderstelde werkelijkheid en de
feitelijke werkelijkheid uiteen. De onderhoudsplicht van de verwekker wordt de facto
vervuld door de tot onderhoud bereide grootvader. Die persoonsverwisseling is
problematisch voor de wetgever. Hij kan immers niet van tevoren voorspellen wie
binnen het familienetwerk de verplichtingen van de verwekker op zich zal nemen.
In het gegeven voorbeeld betrof het een grootvader maar het had ook een oom of
een stiefvader kunnen zijn. Een dringende morele
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verplichting kan immers alleen gedragen worden voor degene die daartoe ook de
financiële draagkracht heeft.
De Antilliaanse Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht heeft in zijn stelsel
van salaristoeslagen zowel raakvlakken met concubinaats- als met bezoeksrelaties.
Voor de kostwinnerstoelage is niet samenwonen maar kostwinnen het criterium;
kostwinnen kan men voor een concubant(e) maar ook voor een partner in een
bezoeksrelatie.16. Aangaande de kindertoelage zou het zowel kunnen gaan om kinderen
die met samenwonende ouders een gezin vormen als om kinderen die een gezin
vormen met één of meer verzorgers waarmee zij niet direct verwant zijn.
De overheidspersoneelsdienst moge dan van de wetgever optreden als verstrekker
van sociale voorzieningen. De wetgever lijkt zich wel bewust van de mogelijke
financiële consequenties van het honoreren van ongeregistreerde relaties. Van stringent
geformuleerde rechten op toelagen is namelijk geen sprake. De kostwinnerstoelage
kan worden toegekend (art. 30), terwijl aan rechten op kindertoelagen twee maal de
clausule ‘elk afzonderlijk geval door het bevoegde gezag te beoordelen’ is toegevoegd
(art, 29 lid 2 en 3).

Bestuur en West-Indisch familiesysteem
Het bestuur krijgt met het West-Indisch familiesysteem te maken wanneer een
nalatenschap openvalt zonder dat er zich wettige erfgenamen melden. Volgens het
BW is de overheid dan gerechtigd zich bij voorraad in het bezit van de erfenis te
stellen. De overheid kan dan echter geconfronteerd worden met een concubine en/of
niet-erkende kinderen. Het lijkt dan in Suriname gebruik te zijn dat de
overheidsafstand doet van haar rechten ten behoeve van die personen (Zevenbergen
1980: 131).

Burgerlijke rechter en West-Indisch familiesysteem
Er is in de Nederlandse Antillen en Aruba en Suriname weinig rechtspraak voorhanden
met betrekking tot het West-Indisch familiesysteem. Een verklaring daarvoor kan
zijn dat men in kringen van welgestelde burgers problemen met buitenechtelijke
verhoudingen omwille van de goede naam het liefste in der minne zou willen oplossen
(Joubert 1983: 189). In lagere sociale klassen vreest men mogelijkerwijze minder
een aantasting van de goede naam; daar zullen echter weinig omvangrijke
vermogensbestanddelen zijn, die aanleiding zouden kunnen zijn voor een geschil in
de rechtszaal (Joubert 1983: 189; Zevenbergen 1980: 131).
Het is om twee redenen moeilijk een zeer duidelijke lijn in de rechtspraak te
ontdekken.17. Ten eerste hebben de auteurs die de meeste rechtspraak aanhalen hun
kennis met ontleend aan gepubliceerde vonnissen maar aan ongepubliceerde
studentenscripties (Joubert 1992: 65; Gangaram Panday 1992: 90). Ten tweede lijken
de meeste vonnissen uitspraken in kort geding te zijn; in die uitspraken kan de rechter
zich in vergelijking tot een bodemprocedure een wat meer summiere motivering
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veroorloven. Voor de Antilliaanse rechter komt daar dan nog bij dat cassatie niet tot
de reële mogelijkheden behoort zodat voor eventuele kritiek van de Hoge Raad niet
gevreesd behoeft te worden (Joubert 1992: 64).
De rechter wordt in kort-geding vaak gevraagd om een voorziening met betrekking
tot een concubinaatswoning. Het geschil kan gaan tussen twee partners die hun relatie
hebben opgebroken of tussen één partner en de wettige erfgenamen van zijn overleden
wederhelft. Twee lijnen van redeneren zijn mogelijk. De eerste: de wet kent wel
huwelijks- maar geen concubinaatsrelaties zodat de huwelijkse goederengemeenschap
niet op het concubinaat toegepast kan worden (a contrario redenering). De tweede:
een concubinaat kan onder omstandigheden zoveel lijken op een huwelijksrelatie dat
net als bij een huwelijksrelatie goederengemeenschap moet worden aangenomen
(analoge redenering). De a contrario-redenering zou

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

215
kunnen leiden tot een woningontruiming ten koste van de partner zonder
eigendomsbewijzen. De analoge redenering zou kunnen leiden tot scheiding en deling
van de woning zodat ook de partner zonder papieren voor de helft aan zijn trekken
komt.
De rechter die van de rechtswetenschap de boodschap krijgt dat een
concubinaatsrelatie een contractuele relatie is (Huber 1982: 781), lijkt een middenweg
te kunnen gaan tussen de beide geschetste uitersten. Die middenweg kent in de
West-Indische context echter ook de nodige wegversperringen. Ondanks het feit dat
het notariaat een model van een samenlevingscontract heeft opgesteld, leggen partners
bijna nooit afspraken vast. Met generaliserende opvattingen zoals: het concubinaat
is vaak bedoeld als een surrogaat-huwelijk (Huber 1982: 782) of: bij het concubinaat
staat vrijheid-blijheid voorop (Zevenbergen 1980: 118, 119), komt de rechter niet
zover. Man en vrouw kunnen in een concreet geval immers ook met verschillende
verwachtingen zijn gaan samenwonen. Ronduit problematisch wordt de
contractsgedachte wanneer een man bij overlijden een weduwe-echtgenote en een
weduwe-concubine achterlaat: was er ruimte om naast het ‘huwelijkscontract’ nog
een concubinaatscontract te sluiten en, zo ja, was er voor dat concubinaatscontract
dan geen toestemming van de echtgenote nodig geweest?
Ik wil hieronder de jurisprudentie als volgt indelen:
- geschillen tussen ex-partners,
- erfrechtelijke geschillen tussen buiten- en binnenechtelijke gezinsleden, en
- geschillen tussen een partner en derden.

Ter inleiding op de volgende paragraaf volgt hier enige informatie over de
organisatorische vormgeving van de West-Indische rechterlijke machten. Suriname
heeft zijn eigen Hof van Justitie (hierna te noemen HofS). De Nederlandse Antillen
hadden vanouds hun eigen Hof van Justitie (hierna te noemen HofNA). Na de
uittreding van Aruba uit het Antilliaanse staatsverband in 1986 bleef dit hof zowel
Antilliaanse als Arubaanse zaken behandelen onder de naam Gemeenschappelijk
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (hierna te noemen HofNA).
Rechtszaken worden in eerste instantie behandeld door één enkel lid van het hof
die in Suriname optreedt onder de naam Kantongerecht (hierna te noemen Ktr) en
op de Antillen en Aruba onder de naam Gerecht in Eerste Aanleg met daarbij een
aanduiding van de zittingsplaats, bijvoorbeeld Gerecht in Eerste Aanleg Zittingsplaats
Curaçao (hierna te noemen GEAC). Hoger beroepszaken worden zowel in Suriname
als op de Nederlandse Antillen en Aruba in zogeheten hofzittingen door een groep
rechters beoordeeld. Speciaal voor de Antillen en Aruba bestaat er dan nog de
mogelijkheid van cassatieberoep bij de Nederlandse Hoge Raad (hierna te noemen
HR); bij dit beroep staan bewijsrechterlijke vragen niet meer ter discussie.

Geschillen tussen ex-partners
De West-Indische rechter lijkt zich eerder pragmatisch dan dogmatisch op te stellen
terzake van beëindigde samenwoningsrelaties. Bij vermogensbestanddelen die moeilijk
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te herleiden zijn tot de ene dan wel de andere partner als eigenaar, neemt hij
gemeenschap van goederen aan. Zo vallen, voorzover een van de partners zijn beter
recht niet kan bewijzen, inboedelgoederen binnen de gemeenschap (HofS, 6-5-1983;
Gangaram Panday 1992: 91) maar ook rechten en verplichtingen in verband met
huurkoop en openstaande rekeningen terzake van water, telefoon en elektra (HofNA,
2-12-1986; Joubert 1992: 69). Aan de andere kant kan de scheiding tussen het zijne
en het hare kennelijk zo duidelijk zijn dat de rechter, compensatie van proceskosten
daargelaten, aan het concubinaat geen gevolgen wil verbinden (GEAC, 6-10-1986;
Joubert 1992: 70).
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Binnen het zakenrechtelijk systeem staat eigendom van een huis op naam van een
persoon zodat er geen probleem behoeft te zijn om het eigendom te herleiden. Een
beroep op mede-eigendom van de partner wiens naam niet in de papieren staat, kan
de rechter dan ook op grond van de zakenrechtelijke systematiek afwijzen. Het
probleem is dan hoe hij de bijdrage aan de vermogensvorming van de eigendomsloze
partner moet waarderen. Een bijdrage aan de bouwkosten van een huis kan, naar het
Ktr op 23-6-1959 meent, niet ‘rauwelijks opgevorderd’ worden; hij beveelt daarom,
kennelijk een goede verstandhouding tussen procederende partijen vooronderstellend,
een ‘boedelverdeling in der minne’ (Surinaams Juristenblad 1963, 15). Het HofNA
acht op 22-4-1980 in een soortgelijk geval een vordering terzake van geldlening
mogelijk (Joubert 1992: 64, 65). Het Ktr volgt op 9-12-1980 - daarin later bijgevallen
door het HofS - eenzelfde lijn maar plaatst daarbij een kanttekening; een bijdrage
aan de aankoopsom van een huis valt op te vorderen inzoverre die financiële bijdrage
niet ‘een schenking in materiële zin’ is (Gangaram Panday 1992: 91). In de casus is
er sprake van de beëdiging van een 48-jarige concubinaatsverhouding. Dat roept
vragen op over ontwaarding van het ‘geleende’ bedrag. Verder lijkt het hoogst
onaannemelijk dat er na al die jaren nog een overzichtelijke administratie bestaat
met betrekking tot de vraag van al dan geen schenking.
In één zaak komt het HofS op 19-6-1981 met een expliciete analoge redenering.
Een concubine die na beëindiging van een 25-jarige relatie als woningeigenaresse
woningontruiming door de man vorderde, kreeg te horen:
‘dat bij een langdurige concubinaatsverhouding waarbij een
gemeenschappelijke huishouding is gevoerd voor gemeenschappelijke
rekening er sprake is van een pseudo huwelijksgemeenschap waarop de
wettetijke bepalingen van huwelijksgemeenschap in beginsel naar analogie
behoren te worden toegepast aangezien niet is na te gaan of de vruchten
anders dan door gezamenlijke vlijt, arbeid en inspanning zijn verkregen,
hebbend de vrouw niet gemotiveerd ontkend dat het onroerend goed op
haar naam is aangekocht, aangezien de man geen problemen voor haar
wilde scheppen bij zijn eventueel overlijden, aangezien hij enkele kinderen
- verwekt bij een andere vrouw dan zijn concubine - had erkend’
(Gangaram Panday 1992: 90, 91).
Het HofS vermijdt met een dergelijk lange volzin te zeggen welk element voor hem
het zwaarst heeft gewogen om analoog te redeneren. Het hof lijkt de langdurigheid
centraal te stellen (zie Huber 1982: 777 e.v.). Daar staal tegenover dat het, ongeveer
twee jaar na dit vonnis, nog a-contrario redeneert aangaande een samenleving die
48 jaar geduurd heeft (zie Gangaram Panday 1992: 91). Het lijkt er daarom op dat
de specifieke kenmerken van de casus de doorslag gegeven hebben: een man koopt
een huis op naam van zijn concubine om haar bij zijn eventueel overlijden in
bescherming te nemen; hij heeft namelijk bij een andere vrouw verwekte kinderen
en deze zouden haar als erfgenamen het huis kunnen ontnemen. De concubine wil
nu haar eigendomspapieren gebruiken om de man rechteloos te maken. Deze houding
van de vrouw lijkt de rechter tot een analoge redenering te brengen.
Dat er een alternatief is voor de analoge redenering laat het GEAC op 4-8-1986
zien. Het stelt dat de rechtsverhoudingen tussen samenwonenden beheerst wordt
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door algemene beginselen van goeder trouw (Joubert 1992: 66). Opgemerkt zij wel
dat in die betreffende casus geen feiten naar voren komen die wijzen op onheuse
gedragingen van één van de partijen. Daar lijkt het ter sprake brengen van de goeder
trouw meer op een afleidingsmanoeuvre om aan een buitenwettelijk fenomeen als
het concubinaat rechtsgevolgen te verbinden. Hij acht namelijk beide ex-partners
gerechtigd tot de - met bijdragen van beiden - gebouwde woning, ook al heeft maar
één van beiden erfpachtrechten terzake van de grond.
In de laatstgenoemde zaak wijst de rechter niet alleen op de goeder trouw maar
ook op de
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belangenafweging die moet plaatsvinden nu een van de partners de woning zal moeten
verlaten. Het HofNA stelt in een andere zaak (vonnis 11-11-1986, Joubert 1992: 68)
de belangenafweging helemaal centraal door van geen belang te achten op wiens
naam het huis staat en met wiens geld het gebouwd is. Het gevolg is dat de partner
met het grondhuurcontract moet ontruimen ten gunste van de vrouw en acht, niet
door hem verwekte, kinderen.

Erfrechterlijke geschillen tussen buiten- en binnenechtelijke gezinsleden
In de rechtspraak is de vraag aan de orde geweest of buitenvrouwen en buitenkinderen
meedelen in de erfenis van de wettige erfgenamen. Daaruit valt op te maken dat de
rechter aangaande buitenechtelijke partners anders redeneert dan aangaande
buitenechtelijke kinderen. Buitenechtelijke liefdesrelaties ziet hij erfrechtelijk niet
als binnenechtelijke; buitenechtelijke kinderen beschouwt hij erfrechtelijk wel als
binnenrechtelijke. Ter illustratie van mijn stelling concentreer ik eerst de aandacht
op buitenechtelijke partners.
Volgens het Ktr (22-6-1982) geeft een zeventien jarig concubinaat geen rechten
aan de concubine ten opzichte van de wettige weduwe en andere erfgenamen; volgens
het Hof Suriname (26-10-1984) zou een scheiding en deling wel mogelijk geweest
zijn (Gangaram Panday 1992: 92). De concubine zou dus geen rechten op de erfenis
kunnen laten gelden maar wel zou ze haar eigen eigendommen uit de erfenis kunnen
opeisen.
Het HofNA komt in zijn uitspraak van 19-11-1974 wel de concubine tegemoet
ten nadele van de wettige weduwe (Joubert 1992: 64). Een door het HofNA aanwezig
veronderstelde overeenkomst tussen overledene en concubine zou ingehouden hebben
dal zij tot aan haar dood in de concubinaatswoning zou mogen blijven wonen. Het
HofNA laat de nodige vragen open aangaande het recht van de concubine. Is het een
persoonlijk recht? Zo ja, is er tijdens het huwelijk een rechtsverhouding ontstaan
tussen echtgenote en concubine zonder instemming van de eerstgenoemde? Is het
een zakelijk recht? Zo ja, had de overledene niet de notaris moeten inschakelen om
dat recht aan de concubine over te dragen?
In de tweede zaak moge de concubine meer rechten hebben verkregen dan in de
eerste, feit blijft dat de rechter in geen van beide zaken buitenechtelijke en
binnenechtelijke liefde op één lijn stelt. Aangaande buitenechtelijke kinderen lijkt
er daarentegen wel ruimte voor analogie. Zoals hierboven al aangestipt heeft het
HofNA in navolging van de Europese rechter gesteld dat erkende natuurlijk kinderen
erfrechtelijk een gelijke positie zouden moeten krijgen aan wettige kinderen (Vonnis
14-12-1982, Tijdschrift voor Antilliaans Recht 1983: 30 e.v.). Dit leidde, zoals gezegd,
tot reparatiewetgeving (Publikatieblad 1985, 117). Vervolgens ging het GEAC een
stap verder dan de Europese rechter door ook niet-erkende natuurlijk kinderen gelijk
te stellen aan wettige kinderen.18. Dat laatste heeft vragen opgeroepen: hoe krijgt
notaris die een verklaring van erfrecht moet opstellen, niet-erkende en dus
ongeregistreerde kinderen in het vizier? (Van der Planck 1988: 114 e.v.)
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Geschillen tussen een partner en derden
Een geschil tussen een concubine en een schuldeiser van haar partner werd door het
Ktr via de weg van een a-contrario redenering opgelost (Vonnis 16-4-1982; Gangaram
Panday 1992; 93). Tussen concubinaatspartners bestaat ‘als regel’ geen
goederengemeenschap. Terzake van schuld van de ene partner mocht op goederen
van de andere partner geen beslag worden gelegd.
In een geschil tussen een concubine en een verkeerdeelsnemer die de dood van
haar partner veroorzaakt had, lijkt het Ktr zowel a-contrario als analoog te denken
(Vonnis 13-6-1961, Zevenbergen, 1980: 127, 128). Aange-
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zien de verongelukte man kostwinner was, eisten de achtergebleven concubine en
acht niet-erkende kinderen schadevergoeding op basis van art. 1391 Burgerlijk
Wetboek. De wetgever leek met de formulering ‘de overblijvende echtgenoot, de
kinderen’ niet aan achtergebleven concubinaatsgezinnen gedacht te hebben. Het Ktr
kijkt niet naar de wetshistorie maar leest de letter van de wet: een concubine is geen
echtgenoot (a-contrario), maar onwettige kinderen vallen wel als wettige onder de
algemene noemer kinderen (analogie).

Belastingrechter en het West-Indisch familiesysteem
De belastingrechter heeft zich als zodanig niet uitgesproken over het West-Indisch
familiesysteem. Toch is zijn herinterpretatie van de belastingregels in 1970 interessant
(Antilliaans Juristenblad 1971: 670). In casu was er sprake van een belastingplichtige
die zijn hulpbehoevende tante onderhield. De belastinginspectie wilde hem ook over
het inkomen dat hij aan zijn tante besteedde inkomstenbelasting laten betalen. Haar
argument was dat er geen familierechtelijke plicht bestond om tantes te onderhouden.
De belastingrechter was een andere mening toegedaan: beslissend is niet of iemand
op juridische gronden iets moet, maar of iemand op morele gronden iets doet.
Deze uitspraak is van belang voor diegenen die binnen het West-Indisch
familiesysteem feitelijk optreden als verzorger: stiefvaders, kinderen die hun
alleenstaande moeder onderhouden, et cetera.

Rechtsontwikkeling
Tribale tradities
Het ligt niet voor de hand dat de nationale wetgever in Suriname nog zal komen met
speciale wetgeving ter regulering van het sociaal verkeer van in stamverband levende
personen.19. Er doemen immers geen specifieke juridische problemen op zolang
binnenlandbewoners afzijdig blijven van het urbane rechtsverkeer. Om praktische
voorbeelden te geven: zolang binnenlandbewoners geen bankrekeningen openen,
behoeven banken niet na te denken over hun huwelijksgoederenrecht; zolang
binnenlandbewoners geen testamenten willen laten opmaken, wordt de notaris niet
geconfronteerd met vragen over erfrechtelijke tradities in het binnenland.
Aan de andere kant kan de wetgever ook inert blijven wanneer de stamverbanden
in het binnenland langzamerhand desintegreren. De praktische noodzaak om binnen
het overheidsrecht een plaats in te ruimen voor traditioneel recht verdwijnt dan
vanzelf.
Bovenstaande overwegingen dient men te plaatsen tegen de achtergrond van het
politieke bedrijf in Paramaribo. Het binnenland is nooit sterk vertegenwoordigd
geweest in het parlement, zodat vanuit het binnenland gestelde eisen weinig indruk
zullen maken hinnen de nationale politiek.
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Religieuze tradities
Het huwelijksrecht van 1973 zal bij inwerkingtreding een einde maken aan de
rechtsverscheidenheid op het terrein van het huwelijksrecht. Er zal dan nog maar één
regeling zijn terzake van huwbare leeftijd, ouderlijke toestemming voor
huwelijkssluiting en huwelijksontbinding.
Dat nieuwe recht lijkt een einde te zullen aan ongewenste situaties. Zo zal het niet
meer mogelijk zijn jonge meisjes het huwelijk in te drijven om aansluiting te
verkrijgen bij rijkere families. Daarnaast kunnen naar islamitisch recht gehuwde
vrouwen niet meer zonder opgave van reden verstoten worden. Tenslotte hebben
bekeringen die ten doel hebben een gunstiger rechtsregime te verkrijgen, geen zin
meer.
Zoals gezegd blijft er veel te raden over rond het inwerkingtreden van het nieuwe
recht.20. Wel is het een feit dat de overheid zich meer
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met de verschillende godsdiensten in Suriname zou moeten gaan bemoeien. Iedere
religieuze (splinter)groepering, die als rechtspersoon blijkens haar statuten en
duurzaam feitelijk optreden het karakter van een godsdienstige gemeenschap heeft,
zou bij haar welkom moeten zijn; daarnaast zouden voltrekkers van een religieus
huwelijk met vrucht een van Landswege ingestelde of erkende opleiding voor
huwelijksambtenaar moeten hebben gevolgd (voorgestelde art. 134b lid 2 onder d,
Gouvernementsblad 1973, 140). Op de overheid zal dus de taak rusten blijvende
godsdiensten van voorbijgaande sekten te onderscheiden; levens zal zij mufti's,
pandits, rabbi's, pastoors, dominees en anderssoortige voorgangers in één cursuslokaal
moeten zien te krijgen.

West-Indisch familiesysteem
Het ontbreken van een nationale discussie over de juridische vormgeving van het
WestIndisch familiesysteem doet vermoeden dat principiële veranderingen op zich
zullen laten wachten. Een regulering van het concubinaat of een erkenning van
polygamie lijkt dan ook voorlopig niet aan de orde; wel lijkt de rechtspositie van de
echtgenote en van buitenkinderen binnen het West-Indisch familiesysteem te zullen
veranderen.

Concubinaat
Terzake van het concubinaatsaspect heeft Zevenbergen (1980: 142 e.v.) gepleit voor
wettelijke mogelijkheden om samenwonenden in Suriname te registreren. Aan een
geregistreerd concubinaat zouden dan rechtsgevolgen verbonden kunnen worden.21.
Het Surinaamse Ministerie van Justitie nam het voorstel van Zevenbergen niet over
maat kwam in 1987 met de brochure ‘Het concubinaat - samen leven samen delen?’
Daarin kwam zij met adviezen voor samenwonenden die rechtsgevolgen zouden
wensen; laat de woning op beider naam zetten, sluit een samenlevingscontract af,
laat een testament opmaken, etc. Duidelijk is dat met een bezoek aan de notaris veel
zaken geregeld kunnen worden. De vraag blijft dan over of beide partners bij het
begin van hun samenwoning even bereid zijn jegens elkaar juridische verplichtingen
aan te gaan.22.
In het geplande nieuw Burgerlijk Wetboek voor de Nederlandse Antillen en Aruba
zou beëindiging van een langdurig concubinaat kunnen leiden tot een
alimentatieverplichting voor één van de partners, indien dat redelijk is (De Boer
1997: 6); voorzieningen met betrekking tot de concubinaatswoning bij een beëindigd
concubinaat zijn echter niet getroffen.

Polygynie
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Aan het polygynie aspect van het West-Indisch familiesysteem - buitenvrouwen en
buitenkinderen - wordt in de plannen voor nieuwe wetgeving zijdelings aandacht
besteed. Naar komend Antilliaans en Arubaanse recht kan een verwekker worden
veroordeeld bij te dragen in de kosten van bevalling en onderhoud van de moeder
gedurende de eerste zes weken na de bevalling (De Boer 1997: 6). De vaders van
buitenkinderen staan dus naast de bestaande verplichting tot kinderalimentatie extra
kosten te wachten.
Bij gebreke van nationale consensusvorming valt het moeilijk na te gaan of de
wetgever met zijn benadering van het fenomeen buitenvrouwen en -kinderen brede
lagen van de bevolking vertegenwoordigt. Het juridische onderscheid tussen kinderen,
natuurlijke kinderen, erkende en wettige kinderen lijkt, zeker ook gezien de
terminologiewisselingen van de afgelopen jaren, voor de gewone man nauwelijks te
vatten.23. De vraag is dan of een wettelijk gelegaliseerd systeem van polygynie te
verkiezen is: alle partners en alle kinderen van de man kunnen dan even wettig zijn.
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Vanuit een emancipatorische gedachte is de introductie van polygynie-regels waar
die voorheen niet bestonden, een terugzetten van de klok.24. Er is echter ook een meer
pragmatische overweging. Laten we daartoe, gemakshalve al generaliserend,
aannemen dat de geringe populariteit van het huwelijk binnen het West-Indisch
familiesysteem, wijst op een neiging van de man juridische verantwoordelijkheid te
ontlopen. Eén wettig gezin is dan al teveel van het goede zodat meerdere wettige
gezinnen geheel buiten de horizon vallen.

Rechtspositie echtgenote
In het bestaande echtscheidingsrecht kan een echtgenote stappen ondernemen tegen
haar man wanneer die een buitenvrouw erbij neemt. Overspel is de belangrijkste
echtscheidingsgrond. Daarnaast geldt het principe dat de schuldige betaalt: na een
scheiding vanwege overspel zal de overspelige echtgenoot, indien nodig, voor
alimentatie moeten zorgen.
Naar komend recht zullen de bestaande echtscheidingsgronden - te weten overspel,
kwaadwillige verlating, veroordeling wegens ernstig crimineel gedrag en ernstige
mishandelingen - vervangen worden door een enkele grond. Net als in Nederland
zal duurzame ontwrichting de enige echtscheidingsgrond zijn.
Met dit nieuwe recht wordt de echtgenote die wil scheiden om reden van
buitenvrouwen en/of buitenkinderen,25. in een lastig parket gebracht. Het toepasselijke
overspel is vervangen door duurzame ontwrichting. Nu is het de vraag of naar
plaastelijk gebruik gangbare buitenrelaties wijzen op duurzame ontwrichting. Van
de kant van de man kan immers aangevoerd worden dat in veel huwelijken de
echtgenoot de vrijheid wordt gelaten wordt zich buiten huis te ‘ontspannen’.
Bedacht dient te worden dat de duurzame ontwrichting in Nederland ingevoerd is
in een context van monogame relaties. Deze grond was bedoeld ter vervanging van
de zogeheten ‘grote leugen’. Echtgenoten die op elkaar waren uitgekeken, mochten
niet scheiden met onderlinge instemming; daarom deden zij in de rechtszaal alsof
de één de ander ontrouw was geweest. Met de komst van de duurzame ontwrichting
was noch daadwerkelijk noch gespeeld overspel nodig om een uitgedoofde liefde op
juridisch correcte wijze af te sluiten. Nu kon men oude liefdes afsluiten om daarna
aan nieuwe te beginnen; bovendien zou de alimentatieplicht losgekoppeld worden
van de schuldvraag.
Een twee-sporen systeem is bepleit door Nicastia (1987), die daarbij verwijst naar
zijn ervaringen als toenmalig lid van het Hof van Justitie.26. Enerzijds moet er een
mogelijkheid komen van scheiding op gezamenlijk verzoek vanwege duurzame
ontwrichting zodat de grote leugen (voor monogaam denkende partners) overbodig
wordt. Anderzijds verdedigt hij het continueren van bestaande mogelijkheden voor
één van de huwelijkspartners om zich te ontdoen van een zich misdragende en/of
aan lager wal geraakte partner. Nicastia zou zelfs het bestaande lijstje
echtscheidingsgronden nog uitgebreid willen zien met onder andere drank- en/of
drugsverslaving, aanzetten van vrouw en/of kinderen tot prostitutie. Bij dit tweede
spoor zouden schuldvraag en alimentatieplicht niet ontkoppeld mogen worden.
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Rechtspositie buitenkinderen
De Antilliaanse vrouwenbeweging bood in het voorjaar van 1995 het Antilliaanse
parlement een ontwerp-landsverordening aan.27. Doel was de gerechtelijke vaststelling
van biologische vaders van buitenechtelijke kinderen. De Boeropsteller van het
betreffende ontwerp28. - zag gevolgen in de sfeer van:
- erfopvolging,
- inhoud van de geboorteakte van het kind,
- (wederzijdse) onderhoudsplicht,
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-

huwelijkstoestemming,
mogelijkheid van gezagswijziging,
toestemming tot adoptie, en
beroep tegen kinderbeschermingsmaatregel.

De vaststelling van het vaderschap kan men benaderen vanuit verschillende
perspectieven: identiteitsbeleving, gezinsleven en preventie.
De discussie is in Nederland vooral gericht geweest op het aspect van
identiteitsbeleving. Nieuwe maatschappelijke opvattingen en medische technieken
brachten discussies op gang. Kunstmatige inseminatie, adoptie van kinderen uit
tropenlanden en homo-ouderschap zouden kunnen zorgen voor kinderen onbekend
met hun feitelijke biologische afstamming; daarnaast zou met hedendaags
erfelijkheid-onderzoek het vaststellen van biologische verwantschap eenvoudig
geworden zijn.29. Voor de Nederlandse Antillen en Aruba en Suriname lijken deze
Nederlandse discussies niet zo relevant. Daar lijken andere vragen op zijn plaats:
hoeveel buitenkinderen kennen hun verwekker niet en hoeveel onwetende
buitenkinderen kampen vanwege hun onwetendheid met psychische problemen?30.
Het recht op respect voor gezinsleven van het buitenechtelijke kind wordt in de
Europese en Nederlandse rechtspraak steeds meer gewicht toegekend. Dit recht is
verankerd in art. 8 van het Europese mensenrechtenverdrag. In het door De Boer lid van het Europese mensenrechtenhof - opgestelde stuk vormt dit recht het
uitgangspunt. De verwachting is kennelijk dal eenmaal geïndentifeerde verwekkers
zich het lot van hun buitenkinderen zullen aantrekken. De vraag is in hoeverre die
veronderstelling voor de Nederlandse Antillen en Aruba en Suriname op zal gaan.
Het matrifocale aspect van het West-Indisch familiesysteem wijst er immers op dat
mannen binnen dit systeem opvoedingstaken zoveel mogelijk zullen ontlopen.
Het preventieve aspect is benadrukt door de Antilliaanse vrouwenbeweging. Het
gaat er daarbij niet in eerste instantie om om moraliserend te doen over buitenechtelijk
seksleven. Mannen wordt daarentegen voorgehouden om in contacten met
buitenvrouwen aan anticonceptie te doen. Een verwekkersvermelding op de
geboorte-akte is immers het voorspel voor financiële verplichtingen waaronder ook
het wettige gezin te lijden kan hebben.31.

Conclusies
Dilemma's
Het ontbreken van een nationale consensus over de juridische vormgeving zorgt voor
een fragmentarisch beeld. De wetgever schijnt slechts vernieuwingen door te kunnen
voeren op het moment dat democratische instituties weinig weerstand kunnen bieden.
Zijn die instituties wel bij vernieuwingen betrokken dan is het de vraag of zij niet
meer dan een gebaar van vooruitstrevendheid hebben willen maken.
De wetgever die op zeker moment familierechtelijke vernieuwing zou willen
nastreven, zit met een dillemma. De ingehuurde Nederlandse jurist zal adviseren tot
vernieuwing naar Nederlands model vanwege de positieve ervaringen in Nederland.
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Het onttrekt zich echter aan het gezichtsveld van de verantwoordelijke politici of
maatschappelijke veranderingen in Nederland en in hun land identiek zijn. Daarom
is het voor hen zo moeilijk aan te geven waarom men Nederlandse juridische
vernieuwingen nu juist zo nodig acht voor de eigen samenleving. Om een praktisch
voorbeeld te geven: voor de Surinaamse wetgever die bosnegers wil integreren in
zijn rechtsorde, is het lastig lessen te trekken uit de integratie van Nederlandse homo's
in de Nederlandse rechtsorde.
Dat de Nederlandse schoen wringt, is vaak wel duidelijk. De faciliteiten om de
eigen voet eens op te meten - denk aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek - en een
andere schoen te passen - denk aan rechtsvergelijking-ontbreken echter veelal.
Daarnaast lijkt het volgen van Ne
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derlands voorbeeld een methode om gevoelige discussies over de eigen samenleving
te vermijden.32. Wanneer wet en werkelijkheid te ver van elkaar gaan wijken, zit de
rechter met een dilemma. Wat moet hij doen: de wet toepassen (rechtspraak) of een
voor het rechtsgevoel bevredigende oplossing zoeken (geschillenbeschlechting)?
Soms zullen internationaalrechtelijke ontwikkelingen de rechter in staat stellen recht
te spreken door de wet terzijde te stellen. Het Europese mensenrechtenverdrag is
voor de Antilliaanse rechter een middel geweest om de wetgever te passeren; uiteraad
kon die rechter daarbij gebruik maken van Nederlandse kennis met betrekking tot
een hedendaagse uitleg van dat verdrag. Mogelijkerwijze kan het Amerikaanse
mensenrechtenverdrag in de toekomst door de Surinaamse rechter gebruikt worden
voor rechtsvernieuwing.33. Wanneer het internationale recht zwijgt, kan de rechter
verschillende redeneringen kiezen om het rechtsgevoel voorrang te geven boven de
wet. Het resultaat is dan vaak dat concubines die alleen komen te staan in de
opvoeding van kinderen, niet dakloos gemaakt mogen worden.

Aanpak
Kielsta besefte dat overheidsregels eerder dienden aan te sluiten bij het lokale
rechtsgevoel dan bij het ‘moderne’ Nederlandse recht. Uiteraard behoeft dat
rechtsgevoel geen statisch gegeven te zijn. Kielstra kon verstoting in 1940 nog zien
als een onderdeel van het rechtsgevoel onder de Javanen; het Surinaamse parlement
zag het in 1973 kennelijk als een ongewenst obstakel voor de vrouwenemancipatie.
Idealiter zou de volksvertegenwoordiging (veranderingen in) het rechtsgevoel in
wetgeving moeten omzetten. Op dit punt lijkt het Surinaamse parlement weinig
consequent. Het vond dat Kielstra het volk tekort deed met zijn huwelijksbesluiten,
maar heeft toch die besluiten later niet meer ingetrokken. Datzelfde orgaan sprak
zich in 1973 uit voor veranderingen zonder voor de effectuering van die veranderingen
enige aandacht te hebben.
Zoals het Surinaamse parlement weinig consequent omgegaan is met het religieuze
huwelijk, zo lijkt het Antilliaanse te zullen omgaan met het West-Indisch
familiesysteem. Signalen vanuit de samenleving lijken nauwelijk invloed te hebben
op de politieke agendavorming. Wanneer die signalen afkomstig zijn van verwarde
geesten lijkt dat logisch. Die hierboven besproken standpunten lijken echter zeer
inzichtelijk en zouden daarom discussie verdienen:
- Buitenechtelijke verwekkers van kinderen moeten door naamsvermelding in
geboorteakten geconfronteerd worden met hun juridische en morele
verantwoordelijkheden; zij zullen daarom in hun buitenechtelijke relaties
anticonceptie bespreekbaar moeten maken (Antilliaanse vrouwenbeweging),
- Echtgenoten die een buitenvrouw erbij nemen, moeten weten dat zij hun huwelijk
op het spel zetten met mogelijke alimentatieverplichtingen als gevolg (Nicastia).
De discussie zou een stap verder kunnen gaan wanneer de door Joubert (1992: 75,
106) voorgestelde rechtsvergelijking met Venezuela en Barbados plaats zou vinden.
In beide landen verbindt de wetgever rechtsgevolgen aan buitenechtelijke aspecten
van het West-Indisch familiesysteem: in Barbados dient er sprake te zijn van
registratie, terwijl in Venezuela getuigenbewijs voor de rechter volstaat.
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Voorlopig lijkt het bevredigen van het rechtsgevoel eigenlijk geheel buiten het
politieke debat om te gaan. Zoals we gezien hebben, kunnen kostwinners voor
hulpbehoevenden in de sfeer van de sociale voorzieningen en de belastingen geholpen
worden met een uitkering dan wel een aftrekpost. Doorslaggevend daarbij is of
iemand feitelijk kostwinner is en niet of iemand familierechtelijk kostwinner zou
moeten zijn. Sociaal gedrag kan dus in overeenstemming met het rechtsgevoel beloond
worden, zij het dan wel ten laste van de algemene middelen.
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Mr. dr. Harold Munnike is docent Recht en bestuur van het Caraïbisch gebied aan
de Leidse universiteit. Hij bracht in 1990 het boek De Surinaamse constitutionele
orde sinds 1975 uit. In 1994 promoveerde hij op een studie naar controle,
mechanismen voor de bestuursintegriteit op de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit
artikel vormt een onderdeel van een studie naar de verhouding tussen wet en
werkelijkheid in Nederlandstalig West-Indië.

Eindnoten:
1. Op de Nederlandse Antillen en Aruba is men thans bezig met de introductie van een nieuw
Burgerlijk Wetboek naar Nederlands model. De Amsterdamse hoogleraar De Boer - voormalig
raadsadviseur bij de stafafdeling wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek van het Nederlandse
Ministerie van Justitie - is vanaf juli 1995 als technische bijstander bij dit project betrokken.
2. Kielstra, persoonlijke vriend van de minister van koloniën Colijn, had de nodig rugdekking
vanuit Den Haag.
3. Na de eerste jaren van het militaire bewind nam de politieke turbulentie toe. Veel intellectuelen
die wetgevingsvernieuwingen zouden kunnen begeleiden, vluchtten naar Nederland.
4. Het zogeheten Marckx-arrest (Nederlandse Jurisprudentie 1980, 462).
5. De Nederlands-Indische ambtenaar Van Vleuten rapporteerde in 1909 de Nederlandse regering
onder andere over het ‘moreel van de naar Suriname emigreerende vrouwen’ dat ‘nogal te
wensen overlaat’ en over de verontrustende hoeveelheid geslachtsziekten (Hoefte, rapport Van
Vleuten, 1990: 63, 91). Het ministerie van koloniën besloot het rapport niet openbaar te maken
om de voortgang van de contractmigratie niet in gevaar te brengen.
6. De Javanen behoren tot de Shafiïtische school van de islam, terwijl de islamitische minderheid
onder de hindoestanen behoort tot de Hanafitische school (Encyclopedie, 1977: 304). Kennelijk
waren deze geloofsverschillen niet doorslaggevend. De reformistische Javanen leerden van de
hindostaanse islamieten dat Mekka ten oosten van Suriname lag. Tot dan toe bad de hele Javaanse
gemeenschap met het gezicht naar het westen. Traditionele en reformistische Javenen zouden
nu herkenbaar zijn aan hun gebedsrichting (Suparlan 1976: 205)
7. Laatste wijzigingen van beide besluiten zijn te vinden in Gouvernementsblad 1963: 24.
8. Adhin (1969) geeft een analyse van de jurisprudentie waarin ik mij op één punt na kan vinden.
In de Kloppenbergzaak van 1955 laat de rechter een hindoe-huwelijk gesloten zonder ouderlijke
instemming in stand. Adhin leidt hieruit af dat de rechter impliciet zijn interpretatie geeft van
de hindoe-leer (1969: 41). Ik geloof dat de rechter op theologisch gebied niet wijzer heeft willen
zijn dan de hindoe priester. Jurisprudentie uit 1966 bevestigt deze opvatting. De rechter bepaalt
dat een hindoestaanse vader die zijn toezegging om zijn zoon uit te huwelijken niet nakomt,
schadevergoedingsplichtig is (Adhin 1969: 42). Doorslaggevend zijn niet theologische
argumenten maar ‘gebruiken’ in hindostaanse kring. De lezer zij aangaande die gebruiken
verwezen naar Baidjnath (1998).
9. In deze zogeheten Soekhoe-zaak had een acht maanden zwanger meisje haar intrek genomen
bij een vijftien jarige jongen na intriges van diens ouders. Volgens de Weekkrant Suriname
(oktober, 1994) staat deze zaak niet op zich. Regelmatig zouden meisjes uit rijke families met
intriges gedwongen worden tot een religieuze huwelijksceremonie. Misleiding en ontvoering
zouden fungeren als drukmiddelen, terwijl vergevorderde zwangerschappen meisjes weinig
keus zouden laten. Genoemde bron suggereert dat ook ten tijde van de toepassing van de
instructie, ouders zich vaak voor voldongen feiten geplaatst zagen. Hij refereert aan de
Rahimal-zaak waarin het misleide meisje uiteindelijk zelfmoord pleegde.
10. Huwelijksceremonies zijn voor beambten vaak een belangrijke bron van inkomsten; dit zou
mede kunnen verklaren waarom zij zich soepel opstellen tegenover huwelijkskandidaten
(Zevenbergen 1980: 88).
11. De film Wan Pipel van de Surinaamse cineast Pim de la Parra heeft interetnische liefde als
thema.
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12. Het verhaal over de slaventijd is zo langzamerhand een gemeenplaats gworden. Een feit is
echter dat het beschreven samenlevingstype ook voorkomt in hedendaagse Afrikaanse landen
zonder een verleden van slavernij.
13. Van Wamelen (1996: 1093 e.v.) bepleit een wettelijk systeem waarbij juridisch vaderschap en
zijn verwekker aan elkaar gekoppeld zijn. Forder (1997: 19) verdedigt het huidige systeem
waarbij de sociale werkelijkheid prevaleert boven de juridische werkelijkheid.
14. In navolging van het Nederlandse recht is biologisch vaderschap geen noodzakelijke voorwaarde
voor erkenning. Het Nederlandse recht moet wat dat betreft uniek in Europa zijn (Meulders-Klein
1996: 502).
15. Meijdam-Slappendel (1996) signaleert dat in Nederland adoptie met meer fungeert als een
middel om ongehuwde moeders uit de verlegenheid te helpen maar als een juridische wijze om
- vaak vanuit hel buitenland - kinderen te krijgen. Zij komt met voorstellen om het Nederlandse
Burgerlijk Wetboek aan de nieuwe situatie aan te passen.
16. Tot in de jaren tachtig leek de overheid als werkgever uit te gaan van het ideaalbeeld van de
gehuwde man die als kostwinner een beter rechtspositie zou moeten hebben dan de niet
kostwinnende (gehuwde) vrouwen. Steeds meer werd dit gezien als sekse-discriminatie. Dit
leidde tot activititen van de wetgever en de rechter om ambtelijke rechtsposities sekse-neutraal
te maken (Cuales 1995: 114, 115).
17. De suggestie dat de Surinaamse rechter bewust afstand heeft willen nemen van de Nederlandse
(zie Kraan 1997: 23), veronderstelt een expliciete opzet om een eigen Surinaamse
rechtsontwikkeling in gang te zetten. Het lijkt er mij echter meer op dat de rechter allereerst
zoekt naar een oplossing die redelijkerwijze aansluit bij de feiten van het concrete geval, om
daarna die oplosing dogmatisch te rechtvaardigen.
18. De Hoge Raad is anno 1997 nog niet zover (HR 17-1-1997, Nederlandse Jurisprudentie 486).
19. Huwelijken van gekerstende binnenlandbewoners zullen, zodra het herziene huwelijksrecht
van 1973 in werking treedt, rechtsgevolgen hebben naar Surinaams recht.
20. Zevenbergen (1980: 99) verwoordt anno 1980 de onzekerheid aldus: ‘De nieuwe
huwelijkswetgeving was... nog niet in werking getreden, zes jaar nadat de Staten haar hadden
aanvaard. De verklaring die daarvoor werd gegeven, was dat de uitvoeringsvoorschriften nog
niet gereed waren. Onwaarschijnlijk lijkt, dat zulks de enige reden is. Dit uitblijven zal stellig
in een samenstel van niet duidelijk aanwijsbare factoren zijn oorzaak vinden, als de politieke
constellatie te zamen met de positie van de auctor intellectualis der wet - J.H. Adhin, schr.daarin.’
21. Voor de goede orde: het gaat niet om registratie van homoparen bij wijze van ‘pseudo-huwelijk’
(Nederlands Staatsblad, 1997/324)
22. Het voorwoord bij de brochure signaleert nog veel onwetenheid omtrent mogelijkheden zaken
te regelen tussen samenwonenden. Aan de andere kant suggereert een cartoon in de brochure
dat mannen die gaan samenwonen, vaak uit zijn op een samenwoningsrelatie zonder
rechtsgevolgen; dat zou dan wijzen op onwil in plaats van onwetendheid.
23. Deze opmerking is natuurlijk evenzeer op Nederland van toepassing. Het verschil is echter dat
voor de Nederlandse gehuwde Jan Modaal zonder buitenkinderen deze materie niet van belang
is.
24. Vanuit de emancipatie-gedachte is het eerder acceptabel wanneer de wetgever een eenmaal
gereguleerde polygamie verder aan banden legt. Zo heeft de Marokkaanse rechter in 1993 de
verplichting opgelegd gekregen polygamie tegen te houden ‘in alle gevallen wanneer een
onbillijke behandeling van echtgenotes te vrezen is’ (Buskens 1995: 70).
25. Buitenvrouwen kunnen als zodanig een emotionele belasting zijn, terwijl aan buitenvrouwen
en buitenkinderen bestede middelen het gezinsbudget nadelig kunnen beïnvloeden.
26. Het feit dat de voorstellen van Nicastia publieke bijval noch publieke afkeuring hebben
opgeroepen, wijst op het ontbreken van een nationaal debat. De commissie voor de herziening
van het Antilliaanse familierecht heeft niet Nicastia maar de Nederlands wetgever gevolgd.
Aangenomen moet worden dat de voorzitter van het Hof van Justitie en tevens
commissievoorzitter bekend moet zijn geweest met de voorstellen van Nicastia; mogelijkerwijze
is de publicatie van Nicastia wel ontgaan aan de Amsterdamse hoogleraar De Boer die als
zogeheten technische bijstander de herziening van het familierecht heeft ondersteund.
27. Het Sentro pa Desaroyo pa Hende Muhe (kortweg Sentro di Dama) is mogelijkerwijze bereid
op verzoek een kopie te verstrekken (fax 599 9 869 3526).
28. Zie voor de bemoeienissen van De Boer met hetzelfde onderwerp in Nederland: Nederlands
Juristenblad 1997: 762 en 1900 en 1998: 24-10
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29. De gedachtenvorming lijkt in Nederland volop in beweging. Het wetsvoorstel 20 626 is inmiddels
ingetrokken. Thans is wetsvoorstel 24 649 in discussie, terwijl een specifiek wetsvoorstel inzake
donorgegevens bij kunstmatig inseminatie (23 207) uit de ijskast gehaald wordt. Aan het regelen
van de juridische consequenties van draagmoederschap en transsexualiteit lijkt de Nederlandse
wetgever nog niet toe te zijn (Zie nader: E. Gras, ‘Kronink van het personen, familie en erfrecht’.
Nederlands Juristenblad 31: 1484-1489). Zie voor nadere rechtsfilosofische beschouwingen
over heteroseksuele, homoseksuele en feministische visies op het vaderschap: R. Collier, 1995.
30. Ik ken geen sociaal-wetenschappelijk onderzoek ter beantwoording van deze vragen. Mijn eigen
subjectieve indruk is dat de meeste verwekkers wel bereid zijn in de vriendenkring hun buitenkind
een aai over de bol te geven.
31. Aldus mijn parafrase van uitlatingen van Jeanne Henriquez van het Sentro di Dama hij de
presentatie van de ontwerplandsverordening.
32. De Antilliaanse vrouwenbeweging stelt dit met zoveel woorden aan de orde. Ter illustratie een
citaat uit de Amigoe van 17-10-1997: Er is te weinig maatschappelijke discussie geweest over
het nieuwe - burgerlijk, schr. - wetboek, meende Jeanne Henriquez van Sentro di Dama (Seda).
‘De wet is ook niet gebaseerd op de werkelijkheid. We volgen teveel de Nederlandse wet en
kijken niet genoeg om ons heen, naar de Caribische regio’. Zij had vooral bezwaar tegen de
artikelen over afstammingsrecht en het namenrecht. Deze regelen volgens haar nog onvoldoende
dat het kind het recht heeft te weten wie zijn of haar vader is. Het voorzichtige verweer dat deze
zaken erg gevoelig liggen en nog steeds controversieel zijn in de Antilliaanse gemeenschap,
was volgens haar geen reden om er geen publiek debat over te starten. Ze signaleerde de
tegenstrijdigheid dat er in de nieuwe uitgave ook een ruime passage is opgenomen over
transseksualiteit. In de nieuwe wet is namelijk ook vastgesteld dat een transseksueel die door
het hele proces van ombouwing van man tot vrouw (of andersom) is gegaan, het recht heeft,
mits hij of zij aan bepaalde voorwaarden voldoet, om naar de rechter te stappen om de sekse
op de geboorte-akte officieel te veranderen. ‘Dat is toch ook controversieel?’
33. Op basis van art. 106 Grondwet kan de rechter het Amerikaanse mensenrechtenverdrag voorrang
geven boven de nationale wet. Zie voor nadere informatie over het genoemde verdrag:
http://www.umn.edu/humanrts/interamericansysyem.htm
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Recensies
Iwan Brave, Enkele reis Paramaribo, Terug in Suriname. Amsterdam:
Uitgeverij Bert Bakker, 1998. 169 p.
In 1996 ging de journalist Iwan Brave naar Suriname. Hij was er in 1963 geboren,
maar al in 1970 was hij met zijn familie naar Nederland gegaan. Slechts vage
herinneringen aan zanderige wegen en houten huisjes met kookramen had hij nog.
Bij terugkeer had hij geen vaste baan. Hij probeerde er wel een bij De West of De
Ware Tijd te krijgen, maar met zijn eerste free-lance-stukken liep het al mis.
Kinnesinne en krabbenmentaliteit bij zijn collega's ligt daaraan ten grondslag, denkt
Brave.
Hij had wel enkele Nederlandse broodheren. Voor de ambassade onderzocht hij
de effectiviteit van de gegeven ontwikkelingshulp. Hierdoor kon hij het de eerste
tijd financieel bolwerken. Voor het grote publiek was De Volkskrant zijn belangrijkste
opdrachtgever, want in de zaterdagbijlage schreef hij in twee series over zijn
ervaringen in Suriname. Eerst in de herfst van 1996, later vanaf de zomer van 1997.
Een bundeling van deze stukken kreeg de programmatische titel: Enkele reis
Paramaribo. Zo stellig als de titel is de inhoud aanvankelijk zeker niet. Herhaaldelijk
bekruipt Brave de lust het bijltje erbij neer te gooien. ‘Aanpassen’, is het woord dat
hij het meest te horen krijgt. Maar waaraan aanpassen, is de vraag. Aan de mentaliteit
dat men sneller tien redenen heeft bedacht om iets niet te doen dan één om het wel
te doen? Aan volgzaamheid? Aan het gevoel dat het normaal is geen service te krijgen
als consument? Aan de gewoonte anderen te laten voelen dat ze je nodig hebben?
Aan het informele circuit waarin alles te ‘regelen’ is? Aan de journalistieke gewoonte
een doorgeefluik voor de autoriteiten te zijn en in te binden bij de minste
wenkbrauwfrons? Aan de politieke klucht elkaar in het openbaar voor rotte vis uit
te maken, maar buiten het licht van de schijnwerpers vrienden te zijn? Aan
zelfcensuur? Aan het politiegeweld?
Het is boeiend om te lezen hoe Brave in het dagelijkse Surinaamse leven met deze
vragen wordt geconfronteerd. Hij schroomt niet een geheel eigen weg te gaan en
impopulaire standpunten in te nemen. Hij ergert zich aan achterlijkheid en onkunde.
Hij constateert zonder blikken of blozen dat Suriname een kwart eeuw achter loopt
en dat veel waterdragers die door de braindrain boven zijn komen drijven inmiddels
afdelingschef of directeur zijn. Maar hij constateert ook positieve ontwikkelingen,
zoals een school die leerlingen wel kritisch leert denken. Of banken die in één keer
een inhaalslag van decennia maken. Door dit zoeken naar evenwicht tussen negatieve
en positieve kanten merk je dat Brave zonder vooringenomenheid naar Suriname is
gegaan.
Tot zijn eigen verbazing krijgt hij ook te maken met de gevolgen van zijn
stellingnames, want wat hij in De Volkskrant schrijft, is meteen in Paramaribo bekend.
Het levert hem dreigementen van Bouterse op, die hem ‘landverrader’ noemt en
‘abani Braaf’, wat ogenblikkelijk door zijn vrienden tot een geuzennaam wordt
verheven. Het siert de journalist Brave dat hij niet inbindt en er verslag van doet. De
keuzes die Brave in gewonere kwesties maakt, is vanuit zijn Nederlandse
journalistieke achtergrond niet altijd even voorspelbaar. Zo doet hij wel mee aan de
gewoonte dat vrienden en kennissen de weg langs allerlei loketten flink kunnen
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verkorten, mits je ook voor hen klaar staat. Vanuit de journalistieke ethiek vraag ik
me ook af of het verstandig is om een onderzoeksopdracht van de Nederlandse
ambassade in Paramaribo te aanvaarden. Kan je dan nog kritisch schrijven over die
ambassade als je dat eigenlijk zou willen of moeten?
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Een andere journalistieke kwestie waarmee Brave te maken moet hebben gehad, is
de bescherming van zijn bronnen. Hij voert veel mensen sprekend op, sommigen
met een vage aanduiding als ‘een vriend’, anderen met naam en toenaam of
traceerbaar. Een flink aantal van hen doet uitspraken die in Suriname niet door
iedereen in dank zullen zijn afgenomen. Nu is een gouden regel dat je dat bij gewone
mensen alleen doet, als betrokkenen daarmee instemmen. Ik neem aan dat Brave dat
heeft gedaan en dat wijst er indirect op dat het met de vrijheid van meningsuiting en
de persvrijheid in Suriname beter is gesteld dan men wel eens denkt.
Vaak voegt een bundeling van reeds verschenen stukken niets toe. Zo niet bij
Enkele reis Paramaribo. Duidelijker dan in de losse stukken zie je in de bundeling
een stijlverschuiving. In de eerste serie beschrijft Brave het Surinaamse leven nogal
in clichés: ‘Gesteund door dierbare herinneringen schrijf ik vol energie en weet ik
mij omringd door mijn groene hofje in Zorg en Hoop, waar ik rond zevenen word
gewekt door de vogels. Bij het zien van het gouden ochtendgloren sta ik dan met een
gevoel van “pluk de dag” naast mijn bed. [...] Het kost allemaal niets: de zon, de
vruchtbomen, de vogels. Een rijkdom die ik des te meer waardeer dankzij het feit
dat ik ben opgegroeid in het dichtbevolkte Westen, waar mensen opeengestapeld
voortdurend elkaars verblijfsrecht betwisten, en waar je voor elke scheet toeslag
moet betalen. Met een innerlijke rust, die ik niet eerder heb mogen ervaren, doorzie
ik het nut van al wat leeft.’
Het is een citaat van de westerling Brave die nog niet zo lang in een exotische
omgeving is. Dergelijke clichés komen na verloop van tijd helemaal niet meer voor.
Zo blijkt ook in de taal dat Brave's reis een enkele reis Paramaribo werd.
Waarom hij aan die reis begon, blijft in het vage. In het voorwoord bij de bundeling
schrijft hij. ‘Ik ben niet naar mijn geboorteland vertrokken met het oneigenlijke
motief dat men daar op mij zit te wachten of zelfs om mij staat te springen, of met
de illusie dat daar geen racisme is, maar toch wel met de hoop invulling te geven aan
de belofte van onze ouders dat de kinderen “met diploma's zullen terugkeren om het
land op te bouwen.”’ Ergernis tegen discriminatie in Nederland klinkt erin door. Uit
interviews die Brave gaf, weten we dat hij het gevoel had geen kans te krijgen bij
Nederlandse media. Die kans kreeg hij dus ook niet bij de Surinaamse. Hij constateert
dan ook in een van zijn stukken dat hij nog niet heeft kunnen realiseren wat hij wilde,
omdat hij voornamelijk voor Nederlandse media werkt. Het is duidelijk dat hij dat
als een beperking voelt, maar in wat voor opzicht? Moet hij zich uiteindelijk te zeer
aanpassen aan een Nederlands publiek? Redacties vragen vanuit hun optiek terecht
dat medewerkers zich aanpassen aan het publiek voor wie ze schrijven. En kritiek
daarop wordt in de stukken van die medewerkers al helemaal niet geduld. Is er op
dit punt spanning geweest tussen Brave en De Volkskrant? Het onttrekt zich aan onze
waarneming.
Enkele reis Paramaribo is een document geworden van een Nederlander met
Surinaamse achtergrond die in Suriname als journalist is gaan werken en daar
langzaam maar zeker thuis begint te raken. De beschrijving daarvan is eerlijk, oprecht,
vol liefdevolle kritiek, humoristische knipogen en ergernissen. Ook al verschenen
de stukken in een krant, ze zijn geen journalistiek in engere zin. Dan had Brave
bijvoorbeeld de mishandeling door politie-agenten waar hij herhaaldelijk getuige
van was, uitgespit en hen met naam en toenaam aan de schandpaal genageld, vragen
gesteld aan parlementariërs en superieuren. De stukken zijn ook geen
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geschiedschrijving, ook al vormen historische gebeurtenissen het decor. Enkele reis
Paramaribo is het beste te vergelijken met een serie brieven van een vriend, met
wiens belevenissen je meeleeft, omdat je hem
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hebt leren kennen als integer en omdat hij zo soepel schrijft.
Jos de Roo

Tonko Tonckens, De vicieuze cirkel. Roman over Paramaribo's Waterkant.
Schoorl: Uitgeverij Conserve, 1998. 418 p.
De vicieuze cirkel verscheen eerder in 1978, maar heeft onder het brede (Surinaamse)
publiek toen niet of nauwelijks aandacht gekregen. Deze roman is het vierde boek
in de reeks Surinaamse klassieken uitgegeven door Uitgeverij Conserve.
Tonckens (1903-1981) is niet onbekend met Suriname. Na een Indische
bestuursperiode nam hij bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog dienst bij
het KNIL-leger in Nederlands-Indië. In 1942 kwam Tonckens als KNIL-militair in
Suriname. Na de oorlogsjaren trad hij in dienst bij de Billiton-maatschappij. In 1951
trad Tonckens in het huwelijk met een Surinaamse, Emmy Simons, die de heruitgave
van De vicieuze cirkel van een nawoord voorzag.
De vicieuze cirkel belicht een van de meest schrijnende aspecten van de Surinaamse
samenleving in de jaren dertig en veertig: vrouwen die als gevolg van de werkloosheid
de zorg voor hun gezin niet meer aankunnen en tot prostitutie vervallen.
Deze roman is gesitueerd in een van de nauwe kleine steegjes van de
Watermolenstraat waar drieënzestig prostituees met hun tweeënveertig kinderen
onderdak vinden. De vaders van de meeste kinderen zijn niet bekend, veelal weten
de moeders zelf niet wie de vader van hun kind is, behalve dan dat de vader iemand
is uit de ‘buitenlandse dienst’ (zeelieden).
De prostituees hebben bijna allen een identieke achtergrond: vertrouwen in een
man, de belofte om te zullen trouwen, een kind en daarna ‘het leven’.
De rode draad in dit boek is de acrobatiek van de prostituees en hun kinderen om
op het levenskoord te blijven balanceren temidden van sociale misstanden in het
land. De onderlinge haat en nijd maar ook de onderlinge solidariteit en
hulpvaardigheid zijn centrale thema's. De aankomst van buitenlandse schepen
betekende voor de vrouwen en hun kinderen geld en eten op tafel. Slappe tijden in
de scheepvaart impliceerden voor hen honger. De ‘binnenlandse aanvragen’
(Surinaamse mannen) leverden als gevolg van de crisisjaren nauwelijks genoeg geld
op.
Centraal in dit boek staat het leven van vijf prostituees en hun kinderen en hun
pogingen de cirkel van prostitutie en armoede te doorbreken. Het decor van deze
strijd wordt gevormd door de economische crisisjaren aan het begin van de jaren
dertig, de daarop volgende volksopstanden in 1931 en 1933 en de oorlogsjaren. Deze
oorlogsjaren worden als één groot feest ervaren in Suriname. De legering van
Amerikaanse troepen en de expanderende bauxietindustrie in Suriname betekenden
werk voor velen en harde valuta voor veel prostituees. Ze transformeerden het land
in een groot vakantieoord en zetten tevens de autonomiebeweging (de ‘nonsenserij’)
in gang.
In tegenstelling tot wat de titel van het boek suggereert, slaagt een aantal prostituees
erin ‘uit het leven te stappen’ en een respectabel leven te leiden. Met name het laatste
vormt de drijfveer voor de hoofdpersonen in deze roman. Zo weet Celine, een van
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de hoofdpersonen, na haar ‘carrière’ in de prostitutie een vishandel op te zetten
waarmee ze het Amerikaanse leger van vis voorziet en aldus voor Surinaamse
begrippen een vermogen weet op te bouwen. Dit stelt haar na de oorlog in staat met
haar dochter te reizen naar de Verenigde Staten en Nederland. Ook Flip en Bert,
zonen van prostituees, slagen erin de cultuur van de armoede achter zich te laten en
dienst te nemen op de vaart. Hun plaatsen in het steegje van de Watermolenstraat
worden echter snel ingeno-
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men door nieuwe ‘toetsies’ (prostituees) en hun kinderen. De inhoud van De vicieuze
cirkel zou anno 1998 model kunnen staan voor de vele prostituees in de
Watermolenstraat, nog steeds het decor voor veel vrouwen ‘in het leven’.
De vicieuze cirkel is in een vlotte maar eenvoudige stijl geschreven en blijft tot
de laatste bladzijde intrigeren. De karakters van de hoofdpersonen zijn levensecht.
De prostituees worden niet als louter willoze slachtoffers van de omstandigheden
behandeld. Zij zijn zelf ook bepaald geen lieverdjes.
Nadeel is echter dat er niet slechts één of enkele hoofdpersonen zijn, maar vele.
Hierdoor wisselt het perspectief nogal eens, hoewel dit wel steeds vanuit één
onpersoonlijke verteller wordt gebracht. Soms is er helemaal geen hoofdpersoon aan
het woord, maar schetst de verteller de sociaal-economische en politieke
veranderingen in het land. Dit laatste is echter geen nadeel, want het plaatst de
verhalen van de vrouwen in een helder maatschappelijk en historisch kader. Een
dissonant in het boek vormt echter wel het vermeende anti-communisme van Celine,
een van de hoofdpersonen, en haar aversie tegen het dekolonisatiestreven elders in
de wereld (onder andere in Indonesië) dat zij beschouwt als een vrijbrief voor
moorden, roven en plunderen (pagina 374-377). Wellicht dat hier het onverwerkte
verleden van de auteur als ex-KNIL-militair met betrekking tot het verlies van ‘ons
Indië’ spreekt.
Het is een goede keuze van Uitgeverij Conserve geweest De vicieuze cirkel in de
reeks Surinaamse klassieken op te nemen en het is te hopen dat deze roman het brede
(Surinaamse) publiek zal weten te vinden.
Hans Ramsoedh

Theo Para, Wraak der wijsheid. Het verlangen van Suriname. Amsterdam:
Uitgeverij De Bezige Bij, 1998. 95 p.
Wraak der wijsheid bestaat uit acht korte, betrekkelijk los van elkaar staande essays,
waarin de schrijver stelt ‘naast de feiten vooral de politieke keuzen en hun
(onbedoelde) gevolgen die tot de chronische Surinaamse crisis hebben geleid’ te
onderzoeken, waarbij conclusies getrokken zullen worden ‘met het oog op de
Surinaamse toekomst’ (p. 8). De schrijver staat bekend als een van de taaiste en
hardnekkigste critici van Bouterse en alles en iedereen die met hem te maken heeft.
De verwachtingen zijn dus hoog gespannen bij een dergelijke pretentieuze doelstelling.
Helaas worden deze pretenties maar zeer ten dele waar gemaakt. Theo Para schrijft
alle ellende en decivilisatie in Suriname toe aan Bouterse en de zijnen. Bouterse
wordt als de verantwoordelijke gezien voor de verloedering van de Surinaamse
samenleving. Het is natuurlijk erg gemakkelijk om één tegenstander te hebben die
de schuld van alle ellende kan krijgen. In de tijd toen Theo Para nog communist was
en Henry Doest heette (p. 9), was de tegenstander het kapitalisme en de kapitalisten.
De betoogtrant van de auteur is dezelfde als van de toenmalige communisten: de
tegenstander heeft nimmer gelijk, wij staan aan de goede zijde en weten hoe het
moet, wie het niet met ons eens is heeft de ‘waarheid’ nog niet ontdekt (is nog niet
bewust) of is een handlanger van de tegenstander i.c. het kapitalisme. Helder, simpel
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en duidelijk. De werkelijkheid blijkt, ook in het geval van Suriname, aanmerkelijk
complexer te zijn.
De staatsgreep van 25 februari 1980 werd door een aanmerkelijk deel van de
Surinamers toen gezien als een bevrijding. De democratie was vastgelopen en
functioneerde niet meer, de economische ontwikkeling stagneerde en het geloof in
de toekomst was nihil. Bouterse slaagde er aanvankelijk in om nieuw clan in de
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samenleving teweeg te brengen. Maar snel hierna deed de verloedering haar intrede.
Corruptie, nepotisme, patronage, fysiek geweld en intimidatie namen ongekende
vormen aan, met als dieptepunten de ernstige schendingen van de mensenrechten in
Moi Wana, en de 8 december moorden in 1982.
In zijn essay Van dekolonisatie naar decivilisatie geeft de auteur aan dat civilisatie
in de eerste plaats betekent het nalaten van willekeur en geweld en onderschikking
aan de rule of law.
Het civilisatie begrip draait om zelfbeheersing en discipline i.c het halt houden
waar de rechten van de ander begint. Para verwijt de nationalisten dat ze in hun
streven naar staatkundige onafhankelijkheid de mogelijkheden ten aanzien van de
democratische rechtsorde hebben overschat. In hun strijd tegen de Westerse
overheersing zouden ze de mensenrechten en het respect voor het individu als
‘Westers’ van de hand wijzen. Para stelt: ‘deze nationalistische afkeer tegen de
rechten van de mens wortelt in een etnocentrische kritiek op het kolonialisme’.
Wat Para hier niet analyseert, is dat geweld en onderdrukking het monopolie was
van het kolonialisme en dat hun respect voor het individu in de Derde Wereld ver te
zoeken was. Decivilisatie is niet kenmerkend voor dekolonisatie, maar bestond reeds
tijdens het kolonialisme. Decivilisatie ontstaat wanneer staatsmacht in handen valt
van personen die de mensenrechten aan hun laars lappen. Dat is gebeurd door
Surinamers na de staatsgreep van 1980.
Het volgende essay Op de tweesprong van de eeuw gaat in op de rol van de linkse
partijen ter ondersteuning van de ‘revolutie’ (lees: staatsgreep). Mij intrigeert juist
de vraag hoe het mogelijk is dat uitgerekend linkse partijen en groepen (PALU, RVP,
VP) zich als onderdanige ondersteuners en adviseurs van Bouterse c.s. opwierpen.
In zijn laatste essay Wat te doen na Bouterse geeft de schrijver zijn visie op wat
er zou moeten gebeuren na Bouterse. Para begint met een aantal platitudes en
ongefundeerde beweringen ‘dat Bouterse en de mensen om hem heen ontegenzeggelijk
charlatans zijn, die van economie, cultuur en bestuur geen kaas hebben gegeten. De
weerzin in de Surinaamse samenleving tegen het minderheidsregime van Bouterse
en Wijdenbosch is groot en groeiende (p. 84). Hoe Para aan deze informatie komt
en waar die op gebaseerd is, blijft een raadsel.
Terecht pleit Para voor de vervolging en berechting van de daders van misdrijven
tegen de menselijkheid en andere ernstige schendingen van de rechten van de mens.
Ook dienen de nabestaanden van de slachtoffers schadeloos te worden gesteld.
Para pleit voor de ontbinding van het repressieve leger als een belangrijke stap op
weg naar een echte rechtstaat. De hulp van het buitenland (Nederland en andere
internationale hulp, p. 86) is nodig om Suriname op het spoor van good governance
te brengen. Hij pleit voor een hechte samenwerking met Nederland om het juridisch
isolement te doorbreken. Op economisch gebied zou de overheid moeten afslanken
en zou er aandacht moeten zijn voor een adequaat sociaal zekerheidsstelsel. Zo heeft
Para nog meer punten op zijn lijstje. Origineel is Para hier niet.
Dit boek zal weinig nieuws bevatten voor degenen die de columns van de auteur
in het Weekblad Suriname kennen. Ook aan degenen die op zoek zijn naar feiten
over de staatsgreep en de gevolgen daarvan voor de Surinaamse samenleving heeft
dit boek niets te bieden. Wraak der wijsheid is een bevlogen, gevoelig en emotioneel
pleidooi tegen dictatuur en onderdrukking en voor een menswaardige Surinaamse
samenleving. Degenen die hun gelijk bevestigd willen zien, vinden in dit boek een
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gloedvol rekwisitoor tegen Bouterse c.s. Het zou nuttig zijn als de periode van de
staatsgreep tot heden onderwerp zou worden van gedegen historisch onderzoek.
Edwin Marshall
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Jules Sedney, De toekomst van ons verleden. Democratie, etniciteit en
politieke machtsvorming in Suriname. Paramaribo: Vaco
Uitgeversmaatschappij, 1997. 238 p.
Jules Sedney, die de Surinaamse politiek van binnenuit kent, heeft met het schrijven
van dit boek een boodschap willen uitdragen. Hij wil lering trekken uit het verleden
om de toekomst beter te kunnen inrichten. De schrijver toont zich een warme en
intellectuele pleitbezorger van de parlementaire democratie, hoewel hij ook haar
zwakheden onderkent (p. 83).
Sedney wil laten zien hoe de parlementaire democratie in de multi-etnische
Surinaamse samenleving in de periode 1949-1996, met een onderbreking vanwege
de militaire staatsgrepen, van binnenuit, als mensenwerk met al haar
onvolkomenheden, heeft gefunctioneerd. Vanuit deze ervaringen doet hij
aanbevelingen om het democratisch gehalte van de staat te vergroten. In zijn boek
staan drie thema's centraal: democratie, etniciteit en politieke machtsvorming.
In hoofdstuk 2 komt de etniciteit in de Surinaamse politiek aan de orde. De
hoofdstukken 3, 4 en 6 handelen over democratie en de ontwikkeling van het
parlementair- en kiesstelsel vanaf 1949. Hoofdstuk 5 gaat over de staatsrechtelijke
en politieke gevolgen van de militaire staatsgreep van 25 februari 1980. In het laatste
hoofdstuk geeft Sedney enkele overwegingen mee. In de vier bijlagen, die 73 pagina's
bestrijken (dit is ongeveer 30 procent van de omvang van het boek), worden gegevens
over de regeringen en overzichten van de samenstelling van de
volksvertegenwoordiging vermeld.
Sedney heeft een boek geschreven dat zich kenmerkt door grote kennis van de
politieke geschiedenis van Suriname en een zakelijke, wel doordachte, heldere en
objectieve, betoogtrant.
Uiteraard kunnen persoonlijke appreciaties en beoordelingen niet uitblijven, maar
die geven juist de nodige kleur aan het geheel. Zo wordt de eclatante overwinning
van de NPK I combinatie toegeschreven aan verblinde raciale hartstocht vanwege
de dreigende hindostaanse overheersing (p. 107). Deze verklaring is, te kort door de
bocht. Naar mijn mening is het stemgedrag in 1973 wel degelijk te verklaren vanuit
politieke overwegingen van het electoraat. De VHP-PNP combinatie (1969-1973)
was het tegendeel van wat de Verbroederingspolitiek ten tijde van J. Pengel liet zien:
machtsevenwicht en ruimte om elkaars belangen veilig te stellen en zo
emancipatorische doelen voor de etnische groep te realiseren. De politiekvoering in
de VHP-PNP combinatie liet een politieke en bestuurlijke lijn zien, waarbij de creoolse
politici en bestuurders als stoottroepen en puinruimers mochten optreden en de
Hindostaanse politici en bestuurders op de achtergrond hun politieke, bestuurlijke
en economische macht konden vergroten. De evenwichtspolitiek, die kenmerkend
was voor de Verbroederingspolitiek, was verlaten en had plaats gemaakt voor de
politieke, bestuurlijke en economische dominantie van de hindostaanse
bevolkingsgroep. Dit heeft kwaad bloed gezet bij het creoolse electoraat, dat bij de
verkiezingen van 1973 dan ook massaal de PNP heeft afgewezen.
Volgens Sedney is de Verbroederingspolitiek aan zijn eigen succes ten onder
gegaan. De emancipatie van de twee grote bevolkingsgroepen was door de consequent
gevoerde affirmative action voltooid.
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De schrijver gaat niet in op de vraag of de Verbroederingspolitiek voor J. Pengel
en voor J. Lachmon steeds dezelfde betekenis heeft gehad. Naar mijn mening heeft
de Verbroederingspolitiek voor J. Lachmon een meer instrumentele betekenis gehad,
zoals Sedney die beschrijft, en had deze politiek voor J. Pengel ook een ideële
betekenis in de zin van integratie van de bevolkingsgroepen. Dit ideële aspect van
de Verbroederingspolitiek is echter niet gerealiseerd. Dit heeft J. Pengel doen twijfelen
aan het nut en de wenselijkheid van (het

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 17

233
voortzetten van) de Verbroederingspolitiek.
De auteur stelt dat nauwelijks een jaar na het aantreden van de
Eenheidsfrontregering de PSV een geheim akkoord over samenwerking na de
eerstvolgende verkiezing sloot met de oppositiepartijen NPS en VHP (p. 62). Het
akkoord zou zijn ondertekend door A. Sang Ajang van de PSV, J. Pengel van de
NPS en J. Lachmon van de VHP. In zijn politieke autobiografie schrijft Wijntuin
(1994: 18) echter dat hij grote vraagtekens plaatst bij het bestaan van een dergelijk
akkoord. In de Surinaamse politiek wordt herhaaldelijk geschermd met geheime
akkoorden, die vervolgens worden ontkend of verschillend worden geïnterpreteerd
(akkoord van Leonsberg, akkoord van Katwijk/Wederzorg) (Haakmat 1987: 159).
Deze kwestie zou nader onderzocht moeten worden.
Volgens de auteur kan etniciteit alleen gedijen in een maatschappelijke constellatie
waar de politiek de boventoon voert (p. 41). Ik denk dat dit een onderschatting is
van de persistentie en betekenis van de etnische factor in een maatschappij. In elke
multi-etnische samenleving blijkt etniciteit een maatschappelijke functie te hebben.
In Suriname manifesteert deze functie zich nadrukkelijk in de politiek, waar door
middel van beleid emancipatorische doelen voor de achterban worden gerealiseerd.
Terecht stelt Sedney echter dat etniciteit geen belemmering hoeft te zijn voor
natievorming (p. 13). Hij is van mening dat de creool niet leeft onder etnische dwang
en geen verplichtingen heeft tegenover zijn soort; hij is Surinamer en voelt zich
verantwoordelijk voor zijn medeburgers, wie die ook zijn, en tegenover zijn
medemens, waar die ook woont (p. 43). Idealiseert hij hiermee niet de positie van
de creool ten opzichte van de andere etnische groepen, met name de hindostanen?
Valt hij niet in de valkuil die hij zelf heeft gesignaleerd, namelijk dat creolen moeten
genezen van de waan dat zij de enigen zijn die nationaal kunnen denken (p. 89)?
Over het nationalisme merkt Sedney op: ‘Nationalisme moet een inspiratiebron
zijn en geen sta-in-de-weg. Het romantisch nationalisme van de jaren vijftig heeft
op cultureel gebied tot creatieve prestaties gestimuleerd en heeft het
onafhankelijkheidsstreven in Suriname positieve impulsen gegeven. Op ander gebied
heeft het ons in een isolement gedompeld, ons uitzicht op de wereld verduisterd en
tot geestelijk inteelt geleid. Het romantisch nationalisme is ontaard in een soort
vrijetijdsbesteding der welgestelden. Voor mensen die tegen de natie gezondigd
hadden, werd nationalisme het slaapdrankje voor hun schuldig geweten’ (p. 158).
De beweringen in de laatste drie zinnen worden helaas niet verder toegelicht en
ohderbouwd. Op welke mensen doelt Sedney, wanneer hij het heeft over mensen die
tegen de natie gezondigd hebben?
Terecht geeft Sedney aan dat het nieuw Surinaams nationalisme voor Suriname
op weg naar de 21e eeuw zal moeten inhouden: gedeelde verantwoordelijkheid voor
uitdagingen als economische ontwikkeling, natievorming, regionale integratie en
mondiale oriëntatie (p. 89).
Sedney maakt duidelijk dat de veerkracht van de democratie ligt in zijn
zelfreinigende werking. Deze zelfreinigende werking heeft de democratie in het land
twee maal in de steek gelaten (1980 en 1988), waardoor de weg vrij gemaakt werd
voor een militaire dictatuur. De belangrijkste lering die Sedney uit het verleden trekt,
is ervoor te zorgen dat de vijf pijlers van de democratie (democratische gezindheid,
ordening, beleid, controle en correctie) recht overeind blijven (p. 132).
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In zijn laatste hoofdstuk doet Sedney, vanuit het besef dat Suriname behoefte heeft
aan toegewijde deskundigen en dat een groot deel van de bevolking in het buitenland
woont, het voorstel om naast het Surinaams staatsburgerschap ook het Surinaams
landsburgerschap in te voeren, waaraan beperkt politieke rechten verbonden zijn.
Voor de Surinamer in de diaspora zou het invoeren van het landsburgerschap een
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handreiking zijn om de emotionele band met Suriname om te zetten in een
staatsrechtelijke band. Dit voorstel lijkt prima facie sympathiek en verdient het om
serieus te worden bestudeerd op zijn volkenrechtelijke haalbaarheid, maatschappelijke
en juridische consequenties.
De auteur schetst voorts een somber, maar realistisch toekomstbeeld: ‘een
toenemende accumulatie van grote vermogens in handen van een klein aantal mensen,
families en netwerken die vervolgens politieke partijen financieren, coalities sluiten
met vakbonden en bescherming kopen bij de gewapende machten en bij machten
van de onderwereld’ (p. 43). Als tegenwicht tegen deze ontwikkeling ziet hij de
toename van het aantal georganiseerde machten buiten de politiek, die nog niet etnisch
besmet zijn, maar waarvan sommige wel crimineel geïnfiltreerd zijn (p. 44). Naar
mijn mening moeten de tegenkrachten op iets langer termijn ook elders gezocht
worden, zoals in het versterken van de democratische waarden en de mensenrechten
door onderwijs en vorming, het verstevigen van instituties binnen en buiten de
overheid die de democratie kunnen versterken, internationale contacten met
organisaties gericht op vorming en democratische waarden. Als de zwakke kant van
het parlementair stelsel inderdaad het beschavingsniveau van personen en politieke
partijen is die beslissingen moeten nemen (p. 83), kan het ook niet anders dan dat de
versterking van de democratie op langer termijn door middel van onderwijs en
vorming zal moeten plaats vinden.
Het is jammer dat dit boek geen zaken- en personenregister heeft, dat zou de
toegankelijkheid aanmerkelijk vergroten. Hier en daar zijn enkele kleine foutjes
geconstateerd, die bij een tweede druk zeker gecorrigeerd zullen worden.
Een ernstige omissie, die de auteur gelet op zijn pretenties met het boek moet
worden aangerekend, is dat er geen literatuurlijst is en dat verwijzingen naar
secundaire bronnen geheel ontbreken.
Dit boek is, ten slotte, niet alleen interessant en belangwekkend vanwege de inhoud,
maar ook vanwege het feit dat (een deel van) de Surinaamse (politieke) geschiedenis
door een Surinamer is geschreven. Ik hoop dat Jules Sedney hiermee andere politici
en bestuurders kan aanmoedigen om over hun ervaringen in de Surinaamse politiek
i.c. de recente Surinaamse geschiedenis te schrijven.
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Gerard van Tillo, Levenskunst in de Bijlmer. Mozaïek van een multiculturele
samenleving. Kampen: Kok, 1998. 127 p. f 29,50.
Wie tien jaar geleden het woord Bijlmermeer hoorde, ontkwam niet aan negatieve
associaties die aan dit dicht bevolkte gebied van Amsterdam kleefden. In een licht
hilarische verontwaardiging werd gevreesd dat de zaken in deze wijk met zijn 80.00
inwoners uit zeventig landen uit de hand zouden lopen. Na veel gekissebis kwam
het stadsdeel met rigoureuze vernieuwingsplannen. Uit de ambtelijke hoge hoed
werden vier vernieuwingsprocessen getoverd: ruimtelijke en bestuurlijke vernieuwing,
sociaal economische vernieuwing, en vernieuwing van het beheer. De menselijke
maat werd herontdekt als norm voor welbevinden. Sleutelbegrippen zijn
multiculturalisatie, het scheppen van kansen voor alle bevolkingsgroepen, vooral
voor degenen die in een achterstandspositie verkeren, en participatie. Een haast
onmenselijke opgave daar juist in de Bijlmer normvervaging en verloedering streden
om het primaat in de overlevingsjungle.
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Dankzij een wegkwijnende cultuur van zelfvernietiging is de bottomline van het
incasseringsvermogen kennelijk bereikt. De Bijlmer, zo zeggen de goedwillenden,
is een samenleving in verandering en transitie. Het woord Bijlmer verdween dan ook
langzaam in het spraakgebruik. Daarvoor in de plaats is gekomen
Amsterdam-Zuidoost. Alle inspanningen zijn erop gericht nieuwkomers te
emanciperen en een plaats te laten veroveren binnen een samenleving die ‘wit’ is in
bedrijvigheid, organisatie en bevangen is door de chipknip cultuur. Zoals veel zaken
in het leven zijn ook de uitkomsten van de inspanningen van de nieuwkomers
nauwelijks voorspelbaar. Enige prudentie is dan ook geboden om niet voorgoed af
te glijden in de marge van het bestaan. Met sociale stuurmanskunst is een goed
resultaat haalbaar. In Levenskunst in de Bijlmer doet Gerard van Tillo, hoogleraar
godsdienstsociologie aan de Universiteit van Amsterdam en zelf al jaren inwoner
van de Bijlmer, op indringende wijze uit de doeken hoe het vernieuwingsproces
verloopt. Aan de hand van zes portretten van bevolkingsgroepen, onder wie
Surinamers. Antillianen, Turken, Kroaten en Indonesiërs, geeft hij aan hoe men met
kunst en vliegwerk probeert te overleven in een stadswijk waarin bijvoorbeeld de
werkloosheid van autochtonen driemaal zo hoog is als in vergelijkbare wijken. Die
portretten worden geplaatst in de context van de geschiedenis, de bevolking,
architectuur, economie en speciale problematiek van de Bijlmer. Hij laat zien hoe
en waarom fricties en botsingen kunnen ontstaan die het samenspel van verschillende
culturen met zich meebrengt. Zo liggen voor Surinamers, als groep in Nederland, de
problemen op het gebied van aanpassing aan en inpassing in het Nederlands bestel,
hun onduidelijke identiteit tussen twee culturen in, en vooral op het gebied van sociale
acceptatie.
De matige acceptatie in Nederland valt voor Surinamers zwaarder, daar zij zich
ook in hun moederland niet meer voor honderd procent geaccepteerd voelen. Soms
worden ze in eigen land uitgemaakt voor landverraders en soms als zodanig behandeld.
De achtergrond van het identiteitsprobleem waar veel Surinamers mee worstelen
is dat ze zich op den duur geen echte Surinamers meer voelen, maar ook geen echte
Nederlanders. ‘Zo worden ze teruggeworpen op hun familieclan die zelf met het
dilemma zit om enerzijds herkenbaar te blijven als een familie met een eigen etnische
en culturele achtergrond, maar anderzijds geconfronteerd wordt met de wenselijkheid
te integreren in de Nederlandse samenleving.’
Over de wijze waarop de Surinaamse bevolkingsgroep zich in Nederland zou
moeten opstellen, wordt verschillend gedacht. Het meest gehoorde geluid is een zo
spoedig mogelijke integratie in de Nederlandse samenleving met behoud van de
eigen culturele identiteit. Van Tillo plaatst vraagtekens bij deze mening en vraagt
zich af of de multiculturele samenleving hiermee wel gediend is. De opvatting van
de overheid over integratie, waarbij het beleid zich niet meer specifiek op etnische
groepen wil richten, houdt de verborgen boodschap in dat het groepseigene niet
bevorderlijk is voor het opgenomen worden in de Nederlandse samenleving. ‘Voor
een democratische samenleving behoort de keuze van de betreffende mensen en
groepen een belangrijk criterium te zijn. Immers het gaat daarbij om een groot aantal
zeer heterogene groepen die elk afzonderlijk weer in verschillende ontwikkelingsfasen
verkeren. Het is daarom dan ook niet te verwachten dat die bij hun keuze op een lijn
zullen zitten. Als het gaat om het meest wenselijke beleid, is er sprake van zeer
verschillende opties, accenten en wenselijkheden.’
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Een dominerende rol in het ontwikkelingsproces is, hoe men het ook draait of
keert, weggelegd voor de religie. Merkwaardig is dat de rol van de religie in
beleidsplannen met epidemische angst wordt weggemoffeld en verzwegen. Alsof
Max Weber en Emille Durkheim
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nooit hebben bestaan. Van Tillo meent dat hoewel het in Amsterdam-Zuidoost om
religieuze organisaties gaat met grote verschillen, ze met elkaar gemeen hebben dat
ze in meerdere opzichten van grote betekenis kunnen zijn voor de aanhangers ervan.
Dat geldt voor de overdracht van kennis en vaardigheden aan de gelovigen, voor de
socialisatie, de maatschappelijke participatie, het welzijn en de sociale cohesie voor
de leden van religieuze organisaties in een netwerk van contacten en primaire
voorzieningen. Dank zij de potentie tot gemeenschapsopbouw is religie van
onschatbare betekenis en speelt het een onmisbare rol bij de sociale vernieuwing van
de Bijlmer. Van Tillo pleit ervoor de voorstellen van de minderheidsgroepen om
religie een grotere rol toe te kennen in hun ontwikkelingsproces niet bij voorbaat te
verwerpen. In werkelijkheid zou dit verwerpen erop neerkomen deze groepen de
ontwikkeling te ontzeggen, die wij in Nederland zelf hebben doorgemaakt. Hij is er
voorstander van aan kleine culturele enclaves van minderheden bescherming te geven
door bijvoorbeeld het contact van die (sub)culturen met het land van herkomst in
stand te houden. Als Nederland en Nederlanders spreken over een open samenleving
ontbreekt het aan openheid wanneer het gaat om interesse voor contact met andere
culturen. De globalisering die zo populair is in de westerse samenleving heeft vooral
betrekking op westerse leest geschoeide economische en technologische sectoren.
Voor de culturele sector betekent dit het reduceren van de authentieke cultuur tot
toeristische attracties. Het gaat er van Tillo om dat we inzien dat de levenskunst van
de bewoners wortelt in hun cultuur, en de cultuur in hun religie. Hij vindt het dan
ook niet verwonderlijk dat elementen als religie, levensbeschouwing en zingeving
een leidende rol spelen in het leven van de bewoners. Niet alleen in hun expressies,
opvattingen en privékeuzes, maar ook als het gaat om de groepen en sociale verbanden
waarvan zij deel uitmaken en de eigen contacten die zij aangaan. Men mag niet
voorbijgaan aan de invloed van de eigen levens- en wereld-beschouwing bij de
poging, van mensen van verschillende culturen om samen een geordende samenleving
op te bouwen.
Het boek van Tillo zou tekort worden gedaan indien het alleen wordt beschouwd
in het perspectief van het ontwikkelingsproces in De Bijlmer. In een breder nationaal
kader geplaatst kan het ook gezien worden als een boek dat de meest lucide kritiek
levert op alles wat vrees aanjaagt en bedreigend is in de samenleving. Vooroordelen
en misvattingen over levensstijl en levenshouding van nieuwkomers zijn daar vaak
bewijzen van. Het boek is een manifestatie van een stille revolutie die invloed
uitoefent op veranderingen in het zelfbeeld, de gemeenschapsbanden en religieuze
percepties in een multiculturele samenleving. Die revolutie heeft als boodschap dat
we het hoofd en het hart boven water dienen te houden.
Sigi Wolf

Kees Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West:
Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam
University Press, 1997. 303 p. f 49,50.
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Dikwijls horen we mensen in Suriname de opmerking maken: ‘Laat ons overschakelen
van het lastige Nederlands dat ons in de koloniale tijd is opgedrongen naar een
wereldtaal. De mensen in Indonesië zijn toch ook met succes van het Nederlands
naar een andere taal overgeschakeld’. Het kost dan veel tijd om uit te leggen dat de
situatie van Indonesië en die van Suriname wel heel verschillend waren. Gelukkig
is er nu een boek verschenen waarin aan de hand van een aantal artikelen de
(Nederlandse) koloniale taalpolitiek in Nederlands-Indië, Suriname, de Nederlandse
Antillen en Aruba wordt behandeld.
Geheel in tegenstelling tot de situatie in de
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meeste Engelse, Franse, Spaanse en Portugese koloniën werd in Nederlands-Indië
slechts aan een zeer kleine groep onderwijs in het Nederlands aangeboden, terwijl
vooral in de eerste helft van deze eeuw de vraag naar Nederlands onderwijs groot
was, omdat het Nederlands voor de vooruitstrevende Indonesiër de poort tot het
Westen en daarmee tot dekolonisatie vormde. Voor zover er onderwijs aan de
Inheemse bevolking werd gegeven, gebeurde dit zoveel mogelijk in de volkstaal. In
1865 werd reeds in vijf verschillende voertalen lesgegeven, in 1940 waren dit er
dertig! Gedeeltelijk ligt hieraan respect voor de cultuur van de gekoloniseerde ten
grondslag, maar meer was dit het gevolg van een ‘verdeel en heers’-politiek en van
een angst dat Nederlandstaligheid zou leiden tot een eis voor gelijkstelling. Geschat
wordt dat in 1942 toen de oorlog met Japan uitbrak nog geen twee procent van de
Inheemse bevolking van 70 miljoen het Nederlands actief en/of passief beheerste.
Geheel anders was de Nederlandse houding ten opzichte van het Maleis. De
Europeanen die in de zestiende en zeventiende eeuw in de archipel kwamen, troffen
langs de kusten een vereenvoudigd Maleis aan, waarvan zij in hun contact met de
Inheemse bevolking gebruik maakten. In de loop van de negentiende eeuw, toen het
wenselijk werd geacht om de Indonesische bevolking1. enig onderwijs aan te bieden,
werd dit overwegend in de volkstalen gedaan en waar deze niet gestandaardiseerd
waren, maakte men gebruik van Maleis. Ook het Nederlandse bestuur gebruikte
builen Java Maleis.
Wel was het nu noodzakelijk het Maleis te standaardiseren, want van streek tot
streek konden zeer grote verschillen optreden en dikwijls was het gesproken Maleis
meer een soort pidgin, een contacttaal tussen sprekers van verschillende talen. Als
basis voor dit Standaard Maleis werd de geschreven taal van Riauw (streek en eilanden
aan de oostkust van Sumatra) aangewezen. Wel was Maleis hier de moedertaal, maar
het fungeerde daar en in de rest van de archipel in de eerste plaats als gesproken taal.
De taalkundigen van die tijd waren geen veldlinguïsten, maar filologen. Desondanks
bleven toch in het schoolmaleis en in de uitgaven van Balai Poestaka (Bureau
Volkslectuur) variaties bestaan. Binnen Balai Poestaka werd ook een nieuwe
standaard ontwikkeld.
Aan het einde van de koloniale situatie was er dus een zeer kleine groep Indonesiërs
die het Nederlands beheerste, terwijl een veel groter aantal mensen niet alleen Maleis
sprak, maar deze taal ook kon lezen en schrijven, hetzij als moedertaal, hetzij als
tweede of derde taal. Bovendien was Maleis de moedertaal van een relatief kleine
groep, waardoor de sprekers van andere moedertalen niet hoefden te vrezen voor
politieke of culturele overheersing. Reeds in 1928 werd door de nationalistische
beweging het Maleis uitgeroepen tot Bahasa Indonesia, de eenheidstaal van de
toekomstige republiek.
Voor ons zijn de hoofdstukken over het Maleis (Henk Maier), het Nederlands
(Kees Groeneboer) en Balai Poestaka (Doris Jedamski) het interessantst. Daarnaast
zijn artikelen opgenomen over het Javaans en het Soendanees en de taalopleiding
van de bestuursambtenaar. Een merkwaardig artikel vormt De taal- en
onderwijspolitiek van de Rijnse Zending in de Bataklanden (Uli Kozok). De Rijnse
zendelingen, die hun bekeerlingen liefst zoveel mogelijk van anderen gescheiden
hielden en daarom op hun kweekscholen geen Europese taal onderwezen en
nauwelijks Maleis, lijken een vrij extreme groep. Een wat algemener artikel over
zendingsonderwijs zou ons meer inzicht hebben gegeven. En vanuit een Surinaams
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standpunt hadden we ook graag vergelijkingen willen kunnen trekken met de reeds
lang gekerstende gebieden zoals de Minahassa en Ambon. In het gedeelte over
Nederlands-Indië wordt de periode na de jaren veertig niet besproken.
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Aan Suriname zijn twee hoofdstukken gewijd. De Surinaamse taalpolitiek: een
historisch overzicht is van de hand van Hein Eersel, Suriname en het Nederlands
van Lila Gobardhan. Beide auteurs behandelen ook de periode na 1975. Terecht,
want in taalpolitiek opzicht is er noch in 1954, toen Suriname de eigen binnenlandse
politiek mocht bepalen, noch na 1975 veel veranderd. De twee artikelen overlappen
elkaar enigszins, maar bij Eersel ligt meer nadruk op de politiek ten opzichte van de
Surinaamse talen, terwijl bij Gobardhan het Nederlands centraal staat.
Eersel laat duidelijk zien dat de taalpolitiek van Nederland in Suriname tot de
afschaffing van de slavernij weinig anders was dan in Nederlands-Indië. De slaven
mochten het Nederlands niet leren. Aan de zending werd met tegenzin enig onderwijs
aan de slavenkinderen toegestaan. Tot 1844 mocht zelfs geen schrijfonderricht worden
gegeven. De zending maakte gebruik van de taal der slaven, het Sranan. Na de
Emancipatie werd aanvankelijk het onderwijs aan de kinderen van de ex-slaven door
de zending en in het Sranan verzorgd, maar deze laisser faire politiek maakte na
1870 plaats voor een actieve Nederlandse cultuurpolitiek. In 1876 werd de algemene
leerplicht ingevoerd (24 jaar later pas in Nederland zelf), waarbij het Nederlands de
enige onderwijstaal werd en het gehele schoolprogramma een kopie werd van het
Nederlandse.
In principe vielen vanaf 1878 ook de kinderen van de Aziatische immigranten
onder de leerplichtwet, maar daar deze contractueel verplicht waren te werken van
hun tiende tot hun vijftiende jaar, kon deze niet uitgevoerd worden. Voor hen werden
koeli- en later dessascholen opgericht, waar zij les kregen in de moedertaal, maar
deze scholen was geen lang leven beschoren. Het is jammer dat Eersel het
Boslandonderwijs in het geheel niet noemt. Op zendingsscholen voor de kinderen
van de Marrons werd namelijk nog heel lang (zeker voorbij het midden van deze
eeuw) Sranan als onderwijstaal gebruikt. Ook is het vreemd dat hij, sprekend over
modernisering van het Sranan in de kerk in de jaren vijftig van deze eeuw, de naam
van Voorhoeve niet noemt evenmin als het hoofdzakelijk door Voorhoeve vertaalde
Evangelie van Lucas en de Handelingen.2.
Over de Kweekschool-A, de opleidingsschool voor onderwijzeressen die les moeten
geven aan kinderen van vier tot acht jaar, is Eersel minder goed geïnformeerd. Deze
school werd niet in de jaren zestig maar in 19523. opgericht. Sranan is er nooit
onderwezen, omdat er vanuit werd gegaan dat alle leerkrachten deze taal wel kenden.
Inderdaad is nooit een methode ontwikkeld voor het opvangen van de kleuters in de
moedertaal, waardoor het de docenten Hindostaans en Javaans ook niet duidelijk
was wat zij aan de aanstaande onderwijzeressen moesten leren. Erg jammer dat het
experiment niet goed is aangepakt en daardoor mislukte.
In haar goed gedocumenteerde artikel besteedt Gobardhan aan de hand van citaten
aandacht aan de onverschillige houding van de planters in de zeventiende en achttiende
eeuw ten opzichte van het Nederlands. Pas in de negentiende eeuw kunnen we van
een meer gerichte onderwijspolitiek spreken, eerst aan de kinderen van de blanken,
mulatten en vrij verklaarden, later ook aan de slavenkinderen. Het is jammer dat er
iets uit de tekst moet zijn weggevallen, waardoor de onjuiste indruk wordt gewekt
dat er vanaf 1856 alleen in het Sranan onderwijs werd gegeven.4.
Veel aandacht besteedt Gobardhan aan de assimilatiepolitiek die vanaf 1876
(leerplicht) werd gevoerd. In 1928 schreef de minister van Koloniën expliciet dat
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het de doelstelling van het onderwijs in Suriname was dat alle rassen zouden
samensmelten tot één Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap. Maar na 1929 werd
er zo bezuinigd op het onderwijs dat er - vooral in de districten - weinig van goed
onderwijs terecht kwam.
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Na de tweede wereldoorlog werd wel veel aandacht aan het onderwijs besteed. Dit
gebeurde voornamelijk door oud-Indischmensen, zowel van Nederlandse als
Surinaamse afkomst.5. Verder wordt gesproken over de invloed van STICUSA6. en
het werk van de door haar geïnitieerde Stichtingen Taalonderzoek (Taal-bureau) en
Volkslectuur.
Zoals eerder gezegd, het Statuut en de Onafhankelijkheid hebben geen breuk
betekend in de taalpolitiek. Wel hebben de verschillende commissies en instellingen
gepleit voor vergroting van de kennis van de verschillende moedertalen, maar volgens
Gobardhan hebben sprekers uit verschillende groepen een sterke drang de officiële
taal, het Nederlands te leren, waardoor deze taal steeds meer een unificerende functie
heeft gekregen.
We zouden verwachten dat de Nederlandse taalpolitiek op de Antillen analoog
zou zijn aan die in Suriname. Maar uit de historische beschrijving van Florimont van
der Putte blijkt dal tijdens de periode van de slavernij en ook daarna de officiële
minachting voor het Papiamento niet minder was dan die voor het Sranan, maar
merkwaardig genoeg is de Nederlandse cultuurpolitiek ten opzichte van de Antillen
minder agressief geweest. Zo is er tijdens de gehele periode vóór het Statuut (1954)
nooit leerplicht ingevoerd.7. Het zou interessant zijn na te gaan welke hiervan de
oorzaken zijn. De periode na 1954 wordt door Wim Rutgers behandeld. Uit zijn
artikel blijkt dat hoewel de positie van het Papiamento op de Benedenwindse eilanden8.
veel sterker is dan die van het Sranan (van hoog tot laag en van zwart tot blank wordt
Papiamento gesproken, ook in de volksvertegenwoordigingen), het Nederlands nog
steeds de enige officiële taal is. Op sommige scholen wordt wel in het Papiamento
onderwezen, maar een officiële taalpolitiek is nog niet vaslgesleld.
In Koloniale Taalgeschiedenis zijn de Nederlandse (ex-)koloniën in één kader
behandeld, waardoor wij de koloniale taalpolitiek in de negentiende en twintigste
eeuw kunnen vergelijken en constateren hoe totaal verschillend de erfenissen zijn
geweest die Nederland heeft nagelaten.
Eva Essed-Fruin

Ronald Snijders, De man met de piccolo. Biografie over zijn vader Eddy
Snijders. Schorl: Uitgeverij Conserve, 1998. 158 p.
Onlangs verscheen van de hand van Ronald Snijders een biografie over zijn vader
die in 1990 op 66-jarige leeftijd overleed.
Wat kan de lezer in het boek verwachten? Ronald Snijders, een begenadigd fluitist,
etnomusicoloog en publicist van Surinaamse afkomst, raakte geïnteresseerd in het
schrijven van een biografie toen hij begin jaren tachtig
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op vakantie naar Suriname ging. Hij trof in het ouderlijk huis een map van zijn vader
met daarin enkele muziekstukken die hij had geschreven. Vanaf die periode begon
hij met het inventariseren van zijn vaders composities. Hij vroeg daarnaast aan
Surinaamse musici die zijn vader gekend hebben welke ervaringen zjj met hem
hadden gedeeld. Uit deze verscheidene bronnen heeft Ronald Snijders het muzikale
leven van zijn vader vastgelegd.
De auteur schrijft over een man die hij bijna twintig jaar in huis heeft meegemaakt.
Zijn inspiratie, grappen en grollen, twijfels, dromen, woede en hobby's. Snijders
schrijft over een musicus en zijn muziek. Eddy Snijders was een stadscreool uit
Paramaribo, een militair, een Surinamer in hart en nieren, een autodidact.
In deze biografie beschrijft Ronald Snijders het leven van zijn vader, die in
Paramaribo, Suriname, als beroepsmusicus werkzaam was in de befaamde Militaire
Kapel. Eddy bespeelde verschillende blaasinstrumenten, leidde en dirigeerde bands,
koren en orkesten in Suriname, doceerde muziek en componeerde werken waarin
Creools-Surinaamse stijlen gecombineerd werden met Europese invloeden en met
Pan-amerikaanse muziekstijlen als latin, jazz en Caraïbische muziek. Zijn arrangement
van het Surinaams Volkslied wordt nog steeds gebruikt.
De meest markante verschijning van Eddy Snijders was die met de kleine fluit,
de piccolo, welke tijdens opwindende straatparades reeds in de verte boven het schelle
koperen slagwerk uit klonk. Eddy bezat een rijke fantasie, was een vrolijk mens en
had veel gevoel voor humor. Als dirigent was hij zeer gewild, wellicht vanwege het
enthousiasme dat hij uitstraalde. Men vond dat hij de bedoeling van een stuk duidelijk
kon overbrengen en dat hij het treffend kon verwoorden. Snijders kreeg ook wel eens
kritiek: soms miste zijn muziek elke oorspronkelijkheid. De verzuid-amerikanisering
van sommige stukken werd als een goedkope oplossing gezien.
Eddy componeerde overal. Thuis aan de eettafel. In de slaapkamer. In de auto op
alle papiertjes die hij maar kon vinden. Op de binnenkant van een sigarettenpakje.
Eddy Snijders hield van muziekstukken, waarin zich een verhaal ontwikkelde. Hij
hield van alle instrumenten, omdat hij vond dat elk instrument een eigen kleur met
zich meedroeg welke kon worden toegepast in de orkestratie. Hij hield van stukken
met een heroïsch karakter. Niet van droevige muziek en ook niet van zeer lange
stukken. Hetgeen ook te horen is op de bijbehorende cd met muziek van Snijders.
Muziek was voor Snijders in de eerste plaats iets om de mens aangenaam bezig te
houden. ‘Terwijl men zich ermee bezighoudt, probeert men er iets uit te leren, wat
kan dienen ter stimulans van bepaalde culturen. Het is iets wat we niet kunnen
wegcijferen.’
In het boek komen naast zijn muziekleven diverse voorvallen uit het dagelijks
leven aan de orde, gekoppeld aan het Suriname van die dagen. Tevens probeert
Ronald Snijders een antwoord te vinden op de vraag waarom zijn vader het verkoos
om - ondanks aanbiedingen uit Nederland - in Suriname te blijven wonen en werken.
(Het lijkt een interessante vraag, maar het antwoord van zijn vader was vrij simpel:
‘Ik vind Suriname ontzettend prettig. Ik zou in een ander land wel een beetje willen
gaan kijken, niet om te wonen... We moeten voor Suriname het beste blijven denken.
Voorlopig zijn we niet met drie of vier miljoen inwoners, want dat zou een ramp zijn
voor Suriname. We zijn met een inwoneraantal van even beneden het half miljoen.
We kunnen het best hier in het land, heel erg best zelfs. Goed met elkaar leven. Het
kan!’)
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Vader Snijders was geenszins een chauvinist, want als iets van Suriname hem niet
beviel, wond hij er geen doekjes om.
In het laatste hoofdstuk van het boek voert de schrijver de odes en hommages op
die door landgenoten aan zijn vader zijn opgedragen. De dichter Shrinivasi, beeldend
kunstenaar
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Erwin de Vries, maar vooral Eddy's kinderen en verwanten hebben zich ingezet om
hem niet in de vergetelheid te doen geraken. De schrijver vindt dat door de grote
bijdrage die zijn vader leverde aan het Surinaamse muziekleven hij, in tegenstelling
tot andere grote Surinaamse componisten als Cor Anijs, Dario Saveedra, John Victor
Dahlberg en Theodoor Neumann de Corduwa ondanks het feit dat ze internationaal
opereerden, niet vergeten mag worden.
De lezer krijgt na het boek gelezen te hebben het gevoel alsof Ronald Snijders
zijn vader aanbeden heeft. Het stuk ‘Ode aan Eddy Snijders’, dat de zoon voor vader
componeerde en op de bijbehorende cd te horen is, riekt hier sterk naar. Mocht dat
het geval zijn dan had ik liever in het boek gelezen waaruit die persoonlijke adoratie
dan wel bestond. Ronald Snijders gaat in zijn boek weinig tot niet in op hoe de
verhouding tussen hem en zijn vader was. De lezer had het wellicht interessanter
gevonden te lezen of het een grote wens van Eddy Snijders was dat zijn nazaten in
het muziekleven terecht zouden komen. En hoe werkte vader aan de muzikale vorming
van zijn kinderen? Thuis werd er veel gemusiceerd. Eddy componeerde eenvoudige
Surinaamse of Latijns-Amerika muziekjes, die hij door zijn nog jonge kinderen liet
spelen. Een goed ritmegevoel stelde hij hoog op prijs. Volgens de schrijver uitte
Eddy zijn misnoegen over een stuk dat niet goed werd gespeeld meestal door er
grappen en grollen over te maken. Als lezer snap je de jokes niet wanneer je niet in
huize Snijders bent opgegroeid, waar het met negen kinderen en andere familieleden
een drukke, vrolijke boel was.
Ging het er werkelijk zo zachtaardig en liefdevol aan toe zoals de schrijver op blz.
93 aangeeft?
Schrijvers moeten voortdurend oppassen niet lui of gemakzuchtig te worden.
Vooral verhalen die over wensvervulling gaan, zijn wat dat betreft gevaarlijk. Hoe
fijn zou het zijn, denk je, als een... Als je uit gaat van een idee waarvan je denkt dat
het mooi zou kunnen zijn, vraag je dan altijd af waar de adder (de prikkeling) onder
het gras zit. Dan pas kan het idee een verhaal worden, want een adder zit er altijd.
Welnu, na het lezen van De man met de piccolo heb ik niet de adder onder het gras
kunnen ontdekken. Het boek is een voortkabbelend verhaal over een personage die
in een bepaalde periode een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stadscreoolse
muziekcultuur in Suriname. Eddy Snijders komt in het boek over als een lieve rustige
man die vooral humoristisch was, een family man die in de medemens weinig kwaad
zag.
Ronald Snijders schrijft in De man met de piccolo over het leven van zijn vader
en geeft terloops een beeld van de ontwikkeling van het muzikaal-cultureel leven in
en rond Paramaribo vanaf de jaren twintig tot de jaren negentig. De geïnteresseerde
lezer kan, ondanks de stilistische mankementen, daarmee zijn voordeel doen.

Cd-bespreking: ‘The Music of Eddy Snijders’. A Great Composer from
Suriname (1923-1990). BSM0116. Produced by Ronald Snijders. P.O. Box
3297 Delft, the Netherlands.
De man met de piccolo wordt begeleid met een cd waarop historische opnamen staan
van de bekendste werken van Eddy Snijders. Het is een historisch document waarop
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de muzikale activiteiten van Snijders zijn vastgelegd. Niet alleen de muziek van
Eddy's hand, die door de Militaire Kapel, het Maranatha koor en het Jeugdorkest is
te horen, maar ook Ronald, Cherish en de rest van de familie Snijders en het Eddy
Snijders Orkest geven acte de présence. Op de cd is te horen hoe Eddy te werk ging
tijdens repetities, maar ook een toespraak van Johan Ferrier, de eerste President van
de Republiek Suriname, is aan de verzameling toegevoegd. De bedoeling hiervan
was mij bij het beluisteren van de cd niet duidelijk, totdat
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ik in het boek las dat de President een oude vriend van de componist was.
Van de vele composities van Eddy Snijders zijn helaas maar weinig stukken
geregistreerd, waardoor het voor de samensteller van de cd een welhaast ondoenlijk
karwei was om een overzicht te presenteren. Desondanks wordt het werk van Eddy
Snijders weer tot leven gebracht wanneer vooral de Surinaamse luisteraar het officiële
arrangement voor het Surinaams Volkslied hoort. Maar ook nummers als MiniMini,
Poeroe voetoe en Wi egi prisiri roepen voor de oudere Surinamers herinneringen op
aan de straatparades in Paramaribo. De cd geeft weliswaar een indruk van Eddy's
veelzijdige muzikaal talent, maar de samenstelling hiervan geeft wel veel van hetzelfde
te horen.
Carlo Hoop

Provinciaal Steunpunt Volwassen -Educatie Noord-Holland (PSVE),
Jeugdherinneringen verteld door Antilliaanse, Surinaamse en Arubaanse
ouderen in Nederland. Zaandam: PSVE, 1996. 88 p. f 20,Oude mensen halen graag herinneringen op uit hun jeugd, zij vertellen over de
hoogtepunten uit hun leven of over moeilijke tijden. Mijmeren over de betekenis van
hun leven, zoeken naar erkenning of een verlangen naar de jeugd kunnen daar redenen
voor zijn. Voor oudere migranten heeft het vertellen van herinneringen een extra
dimensie. Mildred Uda-Lede en Ignace Verberk drukken dit in de nabeschouwing
van Jeugdherinneringen als volgt uit: ‘Het vertellen en verder bespreken van de
herinneringen maakt het mogelijk om het leven vroeger (daarginds, ver weg) en het
leven hier (1996, in Nederland) beter te begrijpen, om te leren van je eigen
levensloop’. Verder geven zij aan dat het kritisch waarderen van het verleden een
vorm van emancipatie is en een voorwaarde om gelijkwaardig in een Nederlandse
samenleving te participeren (pagina 85).
Negentien Surinaamse en Antilliaanse ouderen vertellen in dit boekje hun
jeugdherinneringen. In het voorwoord wordt vermeld dat deze mannen en vrouwen
tussen de 53 en 95 jaar oud zijn. Er staat een lijst met namen van de vertellers
afgedrukt. De leeftijd en naam staan niet bij ieder verhaal afzonderlijk vermeld, maar
de leeftijd komt zo nu en dan wel in de verhalen ter sprake.
In een aantal verhalen worden de moeilijke levensomstandigheden beschreven.
Een oude heer vertelt dat hij op twaalfjarige leeftijd zijn geboorteland Indonesië
verliet om in Suriname als contractarbeider te gaan werken op de suikerplantage
Alliance. Zijn beide ouders waren toen al overleden. Na de contractperiode van vijf
jaar, bleek hij zijn terugreis zelf te moeten bekostigen. Daar had hij niet op gerekend,
want voor de heenreis had hij ook niet hoeven betalen. Met zijn lage salaris had hij
overigens niet voorde dure reis kunnen sparen. Zo kwam het dat hij in Suriname
bleef en daar een gezin slichtte. Hij leefde van de opbrengsten van zijn kostgrond en
werkte als losse arbeider op Alliance. Na een leven lang hard werken geniet hij van
zijn oude dag bij zijn dochter in Nederland (pagina's 12-15).
De meeste vertellers in dit boekje halen echter fijne of grappige herinneringen op
uit hun jeugd. De school, de kerk, de maaltijden, vrienden en de mooie omgeving
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zijn thema's die in de verhalen veelvuldig aan bod komen. Helaas bestaan de verhalen
vaak uit fragmenten, die de teksten een anekdotisch karakter geven. Zo vertelt een
mevrouw dat zij met haar vriendinnetje naar een bruiloftsfeest ging zonder dat aan
haar moeder te vertellen. Bij thuiskomst kreeg zij straf van haar bezorgde moeder,
en beloofde zij nooit meer van huis weg te gaan zonder te zeggen waarheen (19-20).
Een ander vertelt hoe hij en zijn vrienden op een avond flesjes bier onder een boom
vonden en besloten die op te drinken. Het koude bier smaakte goed. Pas jaren later
biechtte hij de diefstal op
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aan de eigenaar van het bier. Die moest er hartelijk om lachen (27-28). Deze verhalen
zijn vooral van belang voor de vertellers zelf. Ze geven de lezer weinig inzicht in
hoe het was om in Suriname of op de Antillen op te groeien. Het is dan ook maar de
vraag of dit boek werkelijk een goede leidraad biedt, voor - zoals de samenstellers
suggereren - hulpverleners: die zouden met dit boek een beter beeld van de
achtergrond van hun cliënten krijgen (pagina 87). En waarom zouden kinderen en
kleinkinderen dit boek moeten lezen om hun ouders en grootouders beter te begrijpen?
(pagina 86). Die kunnen toch beter naar de verhalen van hun ouders en grootouders
zelf luisteren. Wel kan ik mij goed voorstellen dat de verhalen nuttig zijn om ouderen
te stimuleren om over hun jeugd te praten (pagina 86). Om mooie herinneringen naar
boven te halen, die in de loop der tijd in de vergetelheid waren geraakt. Dat
reminisceren blijkt immers zo waardevol te zijn aan het einde van het leven.
Ellen Klinkers

Eindnoten:
1. In Koloniale Taalpolitiek worden de termen Inheems en Inheemsen gebruikt, daar het begrip
Indonesisch pas met en door de nationalistische beweging is ontstaan. Hier wordt echter in het
vervolg de voorkeur gegeven aan Indonesisch en Indonesiër, ook als deze termen enigszins
anachronistisch zijn.
2. Den toe boekoe di Lukas skrifi, Lucas en Handelingen in oude en nieuwe Surinaamse vertaling.
Bijbelgenootschap 1966, Suriname, Nederland
3. Encyclopedie van Suriname, 1977, p. 448.
4. Onderaan p. 228 staat: Het onderwijs werd gegeven in het Sranan en vanaf 1856 verzorgd door
de Moravische Broedergemeente. Waarschijnlijk heeft er gestaan: Het onderwijs aan de
slavenkinderen....
5. Gobardhan vermeldt dat een belangrijk deel van de toespraak van de toenmalige minister van
Onderwijs voor het Congres van Taalleraren is ontleend aan het Bronnenboek van Nieuwenhuis.
6. Stichting Culturele Samenwerking (oorspronkelijk tussen Nederland, Indonesië, Suriname en
de Nederlandse Antillen).
7. Ook daarna is de leerplicht op de Antillen pas in de jaren negentig en op Aruba nog steeds niet
ingevoerd. (Persoonlijke mededeling van W. Rutgers d.d. 20.04.98)
8. Op de Bovenwinden St. Maarten, Saba en St. Eustatius wordt overwegend Engels gesproken.
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Berichten en Commentaar
Ingezonden brief
Etnocentrische misverstanden rond Raaltes ‘Ma Awitya’
‘Schlagt ihn tod, den Hund, er ist kein Rezensent’ zou menige Surinaamse lezer
gedacht hebben over Sylvia Gooswit die poogde een recensie te schrijven over de
dichtbundel Ma Awitya van Celestine Raalte (1997). Dat het etnocentrische denken
anno 1998 wetenschappers nog parten speelt, blijkt wederom uit het koloniale
gedachtengoed van Gooswit. Willen wij de Surinaamse koloniale geschiedenis
doorgronden dan moeten wij verder kijken dan geschiedenisboeken.
In het voor u liggend artikel doe ik een poging om Gooswits recensie op Raaltes
gedichtenbundel (in Oso 1998 (1): 87-89) te bespreken. Aansluitend geef ik het
belang aan van collectieve herinnering als aanvulling op geschreven geschiedenis.
Bij recensies is het een uiterste noodzaak de auteur goed te citeren. Het zelf
introduceren van termen die de auteur niet heeft gebruikt en het lanceren van
betekenissen welke de auteur niet heelt bedoeld kan resulteren in benedenmaatse
resencies die een wetenschappelijk blad kwalitatief omlaag halen. Deze kritische
gedachte slaat op de wijze waarop Gooswit Raaltes gedichtenbundel Ma Awitya
recenseert in Oso 1998 (1): 87-89.
Bij het recenseren lanceert Gooswit (p. 88) het woord guerrillastrijder, een term
die nergens in de dichtbundel Ma Awitya te vinden is. Een groffere belediging aan
het adres van de nakomelingen van de vrijheidsstrijders tijdens het slavenverzet in
Suriname had Gooswit niet kunnen bedenken. Vanaf het moment dat de van hun
vrijheid beroofde Afrikanen voet aan wal zetten in Suriname hebben zij voor hun
vrijheid gevochten. Het woord ‘guerrillastrijder’ is de term die Nederland bedacht
heeft voor de vrijheidsstrijders aan wie het anno heden mede te danken is dat hun
nakomelingen in vrijheid kunnen leven. Maar ach, mensen benoemen de feiten zoals
ze die geïnternaliseerd hebben.
Ook heeft Gooswit bewust een andere betekenis bedacht voor het gezegde Wi e
tak mofo. Weer zo'n etnocentrische misser bij haar poging de ondertitel te begrijpen.
Een zelfbedachte betekenis die niets van doen heeft met hetgeen Raalte bedoelt.
Deed de ex-kolonisator in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw aan
mensenroof en aan cultuurroof, anno 1998 doet Gooswit aan linguïstische roof. Taal
maakt een wezenlijk onderdeel uit van gedrag en reacties tussen groepen mensen.
Hoe Gooswit het gezegde Wi e tak mofo wil begrijpen is in onderhavige context niet
relevant en voegt niets toe aan het inhoudelijke van de bewuste bundel. Indien Sranan
insiders hun gezegden een eigen betekenis willen geven en een eigen plekje willen
gunnen in hun discoursen, hoort Gooswit dat gewoon te accepteren. Outsiders geven
niet zelden andere betekenissen aan terminologieën en gezegden die insiders gebruiken
om elkaar te verstaan. Nederlandse vertalingen van Sranan uitspraken zijn al te vaak
onverenigbaar gebleken, alleen al vanwege de verschillende visies op etnische
beleving van taalgebruik. Bij het recenseren van Sranan werken zou derhalve
uitgegaan moeten worden van Sranan benaderingen van gebruikte terminologieën
en betekenissen van uitspraken zoals Surinamers daar vorm aan willen geven. Maar
ach, mensen beleven taal en cultuur zoals het hen aangeleerd is.
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doen zou hebben met zwarten die erkenning zoeken door per se een witte partner te
nemen (p. 89). Indien Gooswit de moeite genomen had om persoonlijk met Raalte
over dat bewuste gedicht van gedachte te wisselen, zou zij begrepen hebben dat
Elisabeth Samson een zwarte vrouw geweest is die zelf slavinnen in dienst had; dat
het niet in madam Samson opkwam om haar zwarte zusters het slavenlot zoveel
mogelijk te besparen; dat Elisabeth Samson zo gefocused was op acceptatie door de
witte mens dat het lot van haar zwarte zusters haar niets kon schelen. Dit is een heel
ander perspectief op het gedicht over Elisabeth Samson dan Gooswit ooit had kunnen
vermoeden. Maar ach, mensen lezen wat ze willen lezen.
Gooswit schrijft dat zij het gedicht Mandela niet begrijpt (p. 89). Zou dat komen
omdat Gooswit de diepere betekenis van ‘de maskerade’ waar Raalte het over heeft
in haar onderbewustzijn heeft verdrongen, of is hier sprake van hardnekkig onbegrip?
Het is menige zwarte lezer duidelijk dat het gedicht ‘Mandela’ de maskerade verhaalt,
die Nederland opvoerde toen Nelson Mandela uit het gevang ontslagen werd.
Hetzelfde Nederland dat de apartheid min of meer ondersteund heeft, waste haar
handen in onschuld toen Mandela vrij kwam. Nederland dat geen sancties toepaste
tegen het racistische Zuid-Afrika waar witte mensen voor God speelden en zich
beriepen op Gods wet. Het gedicht ‘Mandela’ verhaalt over de komedie waaraan
Nederland meedeed terwijl zij niet zo onschuldig was als zij deed voorkomen. Maar
ach, mensen begrijpen wat ze willen begrijpen.
Wat ik mij niet kan voorstellen, is dat Gooswit zich niet kan voorstellen dat nadat
Ma Awitya's borst afgesneden werd, zij nog de kracht had om te vluchten en haar
kind te baren. Dit zogenaamde onbegrip op zich is niet merkwaardig, omdat de
Surinaamse slavengeschiedenis niet in haar zuivere vorm voorkomt in de Nederlandse
koloniale geschiedschrijving. Ik stel mij voordat Gooswitzich ook niet kan voorstellen
dat slaven bleven leven nadat hen een arm, been of penis afgehakt werd.

Het wit-zwarte conflict
Door Raaltes gedichtenbundel vanuit een koloniaal perspectief te recenseren geeft
Gooswit heel helder de spanning weer tussen etnocentrisch denken en zwart
bewustzijn. Tegenpolen die nooit tot dezelfde conclusies kunnen leiden vanwege de
tegendraadse gedachtengangen en onderlinge miscommunicatie. Het vertrekpunt in
denkkader tussen etnocentrische denkers en de koloniale groep zwarte schrijvers
verschilt net zo breed als de kleuren zwart en wit.
Na het lezen van Raaltes Ma Awitya zal menige zwarte lezer zich realiseren dat
mondelinge geschiedenis en collectieve herinnering een belangrijke rol kunnen
vervullen in de Nederlandse koloniale geschiedschrijving over Suriname; dat het
slaventijdperk op de drempel van de eenentwintigste eeuw in een ander daglicht kan
komen te staan door slechts te luisteren naar de collectieve herinneringen over de
slavernij zoals de nakomelingen van Surinaamse slaven die geconserveerd hebben.
Het fundamentele concept van historie is kennisneming/kennisgeving van het
verleden (vgl. Elton, 1967). Verwoordt de koloniale geschiedschrijving over Suriname
de beleving van etnocentrisch denkende historici, mondelinge geschiedenis over
Suriname biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in het leven en vanuit de beleving
van de gewone Surinaamse mens. Het criterium waarop geschreven geschiedenis
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berust, is de historicus zelf (vgl. Collingwood, 1993). Beslissingen die historici nemen
om verzameld empirisch materiaal al dan niet als historie op te nemen doen zij mede
op basis van onder andere hun eigen waardepatronen en eigen subjectiviteit (vgl.
Vermeulen, 1978; Carr 1986). Gebeurtenissen die als ‘formele geschiedschrijving’
doorgaan, zijn geen exacte weergave van feiten. Er worden
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waarden aangehangen. En waardebetrekking speelt een rol bij beoordeling van de
relevantie van empirisch materiaal (zie ook Vermeulen, 1978).
Er is geen reden om aan te nemen dat de wetenschappelijke status van geschreven
geschiedenis niet gelijk zou zijn aan de historische status van mondelinge
geschiedenis. Geschreven geschiedenis is geen exacte beschrijving van hetgeen in
het verleden gebeurd is. Geschreven geschiedenis is een theoretische constructie van
mondelinge vertellingen, archiefmateriaal en andersoortig empirisch materiaal.
Hetgeen inhoudt dat niet alleen geschreven geschiedenis maar ook collectieve
herinnering tot historie gerekend mag worden.
Mondelinge geschiedenis biedt mogelijkheden groepsverledens te reconstrueren.
De kracht van de traditie mondelinge geschiedenis ligt in het feit dat deze er telkens
weer in slaagt hen die in de traditionele (dat wil zeggen geschreven) geschiedenis
niet of nauwelijks gehoord worden, toch aan het woord te laten. De bijdrage die
Surinaamse mondelinge vertellers aan de koloniale Surinaamse geschiedschrijving
kunnen leveren is dan ook vooral dat ‘oral history reveals unknow aspects of known
aspects’ (Portelli 1992) ‘and helps us understand the meaning of a historical event,
at a more profound level’ (Ackelsberg, 1992).
Op haar voorpagina maakt Oso duidelijk dat: 1) de redactie niet verantwoordelijk
is voor de in de bijdragen tot uitdrukking gebrachte ideeën en meningen en 2) dat
plaatsing in Oso niet inhoudt dat de redactie het noodzakelijkerwijs eens is met de
inhoud van de bijdragen. Dat neemt niet weg dat juist daarom Oso erop zou moeten
toezien dat de recensies van haar eigen kernredactieleden die zij opneemt
weloverwogen en van kwalitatief en onbevooroordeeld gehalte zouden moeten zijn.
Eisen die de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift Oso dan ook aan haar eigen
recensisten dient te stellen is het geven van een exact beeld van de inhoud en een
objectieve beoordeling van de verschillende aspecten van het te recenseren werk.
Helaas heb ik in de Oso uitgave van mei 1998 moeten constateren dat haar
kernredactielid Gooswit zich schuldig maakt aan ondeskundigheid en afhankelijkheid.
In hoeverre Gooswits recensie op Raaltes Ma Awitya voldoet aan wetenschappelijke
eisen als objectiviteit, waarheid en exactheid is net zo onduidelijk als haar gedurfde
arrogante kritiek. Gooswit kiest voor de makkelijke uitweg door de bundel Ma Awitya
op een schijnbare wijze van argumentatie te recenseren op basis van etnocentrische
onjuistheid.
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De uit Suriname afkomstige Sylvia Kortram studeerde Algemene Sociale
Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Specialiseerde zich in ‘Vergelijkende
Vrouwenstudies’ en ‘Gezondheidsstudies inhoudelijk accent’. Sedert 1995 is zij als
promovenda verbonden aan het Belle Van Zuylen onderzoeksinstituut voor
multiculturele en comparatieve genderstudies te Amsterdam. In haar proefschrift
construeert zij een portret over Sophie Redmond (1907-1955) op basis van mondelinge
geschiedenis; en analyseert zij de collectieve herinnering over deze Surinaamse
huisarts. Naast haar promotie-werkzaamheden is Sylvia Kortram
onderzoeksmedewerker bij een Gemeentelijke Sociale dienst in Amsterdam.

Naschrift Wim Hoogbergen
Na het lezen van deze aanval van Sylvia Kortram op het ‘kernredactielid’ Sylvia
Gooswit heb ik, enigszins geschrokken, de bespreking van ‘onze’ Sylvia in het vorige
Oso-nummer er maar weer eens op nageslagen. Herlezend, kan ik niet anders dan
concluderen dat ik Kortrams uitbarsting in de richting van Gooswit niet terecht en
vrij unfair vind. Zoals Kortram terecht opmerkt houdt plaatsing in Oso niet in dat de
redactie het noodzakelijkerwijs eens is met de inhoud van de bijdragen. Dat wil niet
zeggen dat de redactie alles plaatst, wat haar wordt toegezonden. Artikelen en
recensies zijn vaak slecht geschreven, niet voldoende gedocumenteerd, te lang, te
omslachtig, te weinig relevant. Kortom er zijn allerlei redenen om een bijdrage te
weigeren. Dat de redactie het ergens niet mee eens is, komt eigenlijk nauwelijks
voor. Artikelen worden om inhoudelijke redenen afgewezen. Recensies soms ook
omdat zij onnodig kwetsend zijn. In de meeste gevallen verschijnt dan wel een wat
gekuiste versie. Als we dan toch censuur zouden willen toepassen: wat betreft de
recensie van Sylvia Gooswit heeft de redactie geen moment getwijfeld aan opname
in Oso, maar eerlijk gezegd bij de reactie van Sylvia Kortram wel. Het is dat het een
aanval op een redactielid is én omdat Kortram na de frontale aanval op Gooswit wat
zinnigs te vertellen heeft over het gebruik van bronnen binnen de geschiedenis, anders
zou de redactie het zo geretourneerd hebben.
Laten we voorop stellen dat een recensie in Oso altijd nuttig is voor de auteur.
Met name dichters hebben moeite met de verspreiding van hun gedachten. Celestine
Raalte heeft haar dichtbundel in eigen beheer uitgegeven en een bespreking in Oso
betekent ongetwijfeld meer bekendheid. En elke dichter wil gelezen worden. Als een
bespreking erg negatief is, zouden potentiële lezers natuurlijk kunnen afhaken. Maar
was Gooswits recensie negatief? Was haar bespreking een ‘arrogante kritiek’ op
Raalte, zoals Kortram suggereert? Ik heb het er niet in kunnen lezen. Gooswits
bijdrage is vooral een opsomming van wat wel en niet in de bundel te lezen is. Hier
en daar volgt een oordeel. Ik citeer: ‘gevoelige liefdesgedichten’... ‘roept het beeld
op van een liefdevolle streling’... ‘maakt de dichteres fraai gebruik van zowel
alliteratie... als assonantie’... ‘Het Sranan leent zich goed voor deze, haast
onomatopotische, combinatie van rijmsoorten’... ‘Het ritme van de meeste gedichten
is swingend... je kan erop dansen’... ‘zeer aardse metafoor’... ‘meest treffende
metafoor’... ‘in leesbaar Sranan geschreven en de inhoud is goed te begrijpen’. Ik
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wou dat ik ooit zo gerecenseerd was. Op het eind maakt Gooswit wat (licht) kritische
opmerkingen. Maar dat hoort bij een recensie.
De vraag blijft dan natuurlijk, waarom is Kortram zo boos op Gooswit? Wat heeft
zij haar misdaan? Kortram verwijt Gooswit etnocentrisme, maar maakt dat niet erg
hard. Is het gebruik van het woord ‘guerrillastrijder’ een bewijs? Waarom is dat een
grove belediging? Het gaat hier om de persoon van Boni. Voerden Boni en de zijnen
geen guerrilla tegen de Surinaamse planters? Voor Boni had Gooswit vol-
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gens Kortram alleen maar het woord ‘vrijheidsstrijder’ mogen gebruiken. Natuurlijk
was Boni een vrijheidsstrijder, maar hij voerde daartoe het type oorlog dat in de
literatuur een guerrilla-oorlog genoemd wordt. Niet elke ‘vrijheidsstrijder’ is een
‘guerrillastrijder’. Anton de Kom is een voorbeeld van het eerste en niet van het
tweede. Ik heb niet het idee dat er iets mis is met de benaming ‘guerrillastrijder’ voor
Boni.
Een andere ‘etnocentrische’ misser van Gooswit zou volgens Kortram de vertaling
van de uitdrukking: ‘Wi e tak mofo’ zijn. Even in het midden gelaten of Gooswit het
wel of niet bij het juiste eind heeft, maar waarom is die misser: ‘etnocentrisch’. Ik
kan mij bij die etikettering iets voorstellen, als ik het gewaagd had iets over de
vertaling op te merken. Ik ben een Nederlander, dus automatisch beladen met een
kruiwagen vol etnocentrisme ten opzichte van Suriname en de Surinaamse cultuur,
maar waarom Sylvia Gooswit? Zij is net als Kortram van Surinaamse origine en
heeft in het gezin waarin zij opgroeide Sranantongo gesproken. Beiden kennen
Nederlands en nu twisten beiden over de vertaling van bovengenoemde uitdrukking.
Denkt Kortram misschien dat Gooswit geen Surinaamse roots heeft, gezien haar
opmerking over ‘Surinaamse insiders’ (zij en Raalte) en ‘outsiders’ (Gooswit)? Of
speelt hier een onderverdeling binnen het Surinaamse? Is Suriname toch een plurale
samenleving en heeft iemand - laten we zeggen, met wat meer Javaanse roots, of
met een iets wittere huidskleur - geen verstand van de taal die ontstaan is onder de
slaven op de plantages? Hoe ‘diep’ moet je afstamming zijn om iets over het Sranan
te mogen zeggen?
In de alinea over Elisabeth Samson slaat Sylvia Kortram mijns inziens ook enigszins
de plank mis. Gooswit beaamt met Raalte dat het mis kan gaan met zwarte vrouwen
die als een gek achter witte mannen aanjagen. Zie Elisabeth Samson. Wat ging er
mis? Elisabeth Samson (100% zwart) ging na haar huwelijk met een blanke man vrij
snel dood en de weduwnaar erfde de poen. (‘yu feti trow wan wetiman, wan grebiston
srefi yu no kisi’). Het gaat er helemaal niet om of Elisabeth al of niet slaven had. Die
had zij en daarom was zij zo rijk. De suggestie dat Sylvia maar eens met Celestine
over dit onderwerp moet praten, is vrij gratuit, want zij hebben beiden het door IBS
uitgegen boek van Cynthia McLeod over Elisabeth Samson gelezen. (Dat kan ik
weten want ik heb met zowel Celestine als Sylvia (Gooswit) over dit boek gesproken.)
Raaltes bron is McLeod. Overigens baseerde Cynthia McLeod zich voor dit boek
helemaal op (koloniale) archiefgegevens en nergens op zoiets als collectieve
herinneringen, of het moet het type opmerkingen zijn zoals zij op pagina 52 (uitgave
1993) neerschreef: ‘Lieve Carl Otto, laten we toch gaan trouwen!’ en dat hij even
zoveel keren heeft geantwoord ‘maar mi gudu, je weet toch dat het niet kan!’
Kortrams beschouwing over collectieve herinneringen en haar pleidooi voor een
wetenschappelijke status voor orale geschiedschrijving is mij uit het hart gegrepen.
Over dit onderwerp, en met name over de rol die de orale traditie kan hebben met
betrekking tot de (herschrijving) van de Surinaamse geschiedenis zie ik graag een
artikel van haar tegemoet.
McLeod-Ferrier, Cynthia, 1993
Elisabeth Samson. Een vrije, zwarte vrouw in het achttiende eeuwse Suriname.
Bronnen voor de Studie van Afro-Suriname, deel 15. Utrecht: IBS en Vakgroep
Culturele Antropologie.
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