OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis.
Jaargang 18

bron
OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18. Stichting
Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, [Nijmegen] 1999

Zie voor verantwoording: https://www.dbnl.org/tekst/_oso001199901_01/colofon.php

Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag, het presidentieel paleis te Paramaribo,
is overgenomen uit C.L. Temminck Grol, De architektuur van Suriname, 1667-1930.
Zutphen: Walburg Pers, 1973. 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 afgebeeld die een zogenaamde
kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met twee koppen en kuifveren.
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Rick Derveld
Veranderingen in de Surinaamse politiek 1975-1998
In dit artikel bespreek ik een aantal veranderingen in de politieke structuur en
politieke cultuur in Suriname de laatste vijfentwintig jaar. Alvorens op deze
veranderingen in te gaan geef ik een beschrijving van de politieke praktijk van vóór
1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd.

Kenmerken van de Surinaamse politiek vóór 1975
Verschillende auteurs hebben een beschrijving gegeven van de Surinaamse politieke
arena in de periode na de Tweede Wereldoorlog (zie onder meer: Van Lier 1971;
Bagley 1973; Kruijer 1973; Dew 1978, 1994; Ooft 1979; Derveld 1982; Fernandes
Mendes 1988; Haakmat, 1996). Andere auteurs hebben deelaspecten van de
Surinaamse politiek beschreven (zie onder meer: Schalkwijk 1996; Meel 1998; Egger
1993, 1996; Lamur 1973; Ramsoedh, 1998).
De politieke onafhankelijkheid betekende geen breuk met de politieke processen
zoals die tot dan toe verliepen. De belangrijkste kenmerken van de Surinaamse
politiek vóór de staatkundige onafhankelijkheid zal ik hieronder kort samenvatten.
Politiek en etniciteit vormen in Suriname de keerzijde van dezelfde medaille.
Etnische herkomst van mensen functioneert als onderling bindmiddel en tevens als
een middel dat de politieke leiders gebruiken om een politieke achterban te
mobiliseren. Etniciteit is niet gelijk te stellen aan ras alleen en houdt veel meer in.
Ook de identiteit van een groep en de cultuur waaronder de taal moet men hiertoe
rekenen. Etniciteit is geen statisch fenomeen. Bovendien is zij geen scherp omlijnd
fenomeen. Politieke partijen of leiders uit politieke groeperingen mobiliseren een
achterban grotendeels op basis van etnisch/culturele verschillen of verscheidenheid.
Een tweede kenmerk van de Surinaamse politiek betreft het verschijnsel tokenisme.
Wij kunnen het omschrijven als een verschijnsel waarbij politieke partijen een persoon
of personen uit een andere etnische groepering kandideren op min of meer verkiesbare
plaatsen met als doel mensen uit de groepering waartoe de gekandideerde
etnisch/cultureel behoort, er toe te bewegen op deze kandidaat te stemmen. Aldus
komt de uitgebrachte stem ten goede aan de partij van de etnische groep die de
persoon of personen heeft gekandideerd.
Fragmentatie is een derde kenmerk en heeft betrekking op de voortdurende
opsplitsing en het uiteenvallen van politieke partijen en politieke groeperingen.
Een vierde kenmerk betreft het cliëntelisme. Het houdt in dat politieke partijen
hun aanhang door middel van patroon-cliënt-relaties mobiliseren (voor een
uitgebreider bespreking hiervan zie: Eisenstadt en Roniger 1984: 48 e.v.). Het gaat
hierbij om min of meer langdurige vertrouwensrelaties. Door middel van deze relaties
krijgen cliënten in ruil voor hun stem de mogelijkheid maatschappelijk gewaardeerde
goederen, bijvoorbeeld een baan, een of andere vergunning of een landbouwperceel
te verwerven. In Suriname wordt dit verschijnsel in de volksmond ‘regelen’ genoemd.
Daarbij wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van tussenpersonen (middlemen,
Brookers).
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Coalitievorming is een vijfde kenmerk. Vanaf de verkiezingen van 1955 heeft
geen enkele po-
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litieke partij een meerderheid aan zetels in het parlement (of Nationaal Assemblee)
weten te behalen. Coalitievorming was en is derhalve een noodzaak om te komen
tot meerderheidsregeringen. Een veel beschreven samenwerking in dit verband is
die tussen de NPS en de VHP in de periode 1958-1967. Deze samenwerking staat
bekend onder de naam ‘Verbroederingspolitiek’.
Een zesde kenmerk is de vijandige relatie tussen oppositie en regeringscoalitie.
De voortdurende gespannen, soms vijandige relatie tussen regeringspartijen en
oppositie is er mogelijk mede de oorzaak van dat de oppositie-partijen geringe ruimte
krijgen constructief hun oppositionele taken te vervullen. Dit kan men zien als een
structureel kenmerk van de Surinaamse politiek. Vooral in de periode 1973 tot 1980,
maar ook in de periode na 1987 kwamen ernstige conflicten veelvuldig voor.
Tenslotte zijn er twee kenmerken die ik hier kort noem en later nog uitvoerig zal
bespreken: de wijze van financiering van de activiteiten van de politieke partijen en
het ontbreken van duidelijke ideologische achtergrond of uitgangspunten bij de
meeste politieke partijen (Van Lier 1971: 296; Derveld 1982: 54). Wat betreft het
punt van de financiering van politieke activiteiten kunnen we vaststellen dat politieke
partijen over het algemeen niet beschikken over een ledenbestand, waarbij de leden
regelmatig contributie betalen. De financiering van politieke campagnes is een
kostbare zaak. In veel gevallen wordt een beroep gedaan op de meer gefortuneerde
leden naast andere vormen van fondswerving. Het is niet ongebruikelijk dat na een
eventuele verkiezingswinst deze geldschieters de ‘rekening’ aanbieden aan de politieke
leiding van de partij. De vereffening, hun beloning, kan bestaan uit lucratieve
opdrachten, vergunningen en dergelijke. Onnodig te zeggen dat deze vorm van
reciprociteit aan corruptie doet denken.
Voor wat betreft de ideologische uitgangspunten of achtergrond, kan gezegd
worden dat met uitzondering van de PNR (Partij van de Nationale Republiek) en de
later ontstane kleinere partijen als de PALU (Progressieve Arbeiders- en Landbouwers
Unie) en het DVF (Democratische Volks Front) de overige partijen geen ideologisch
en principieel karakter hebben. Aan de hand van de hiervoor besproken kenmerken
zal ik de veranderingen die na 1975 zijn opgetreden in de politieke structuur en
politieke cultuur bespreken.

Etniciteit
Bij de verkiezingen van 1973 en 1977 en ook in de periode na 1987, vindt politieke
partijvorming grotendeels plaats op basis van etnische/culturele verschillen. Leiders
van de verschillende etnische/culturele groepen mobiliseren een aanhang mede op
basis van etnische solidariteit. Verschillende onderzoekers (Dew 1978, 1994; Egger
1993) hebben opgemerkt dat etniciteit nog steeds een belangrijke factor in de politiek
vormt. Egger (1993: 252) constateert dat ‘Suriname het laatste decennium van de
twintigste eeuw even verdeeld is ingegaan als de periode daarvoor’. Dat wil niet
zeggen dat de leden van de verschillende etnische groepen allen ook daadwerkelijk
hun stem uitbrengen op de kandidaten van de ‘eigen’ etnisch/culturele politieke partij.
Er zijn hiervoor onder andere twee redenen aan te wijzen. In de eerste plaats worden
er stembusafspraken gemaakt tussen politieke partijen. Zo werden bijvoorbeeld tussen
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de Hindostaanse VHP en de Javaanse SRI bij de verkiezingen van 1973 in het district
Commewijne - met een overwegend Javaanse bevolking - stembus afspraken gemaakt.
De VHP kandideerde toen evenals de samenwerkende partner de SRI een Javaan.
Beide kandidaten werden gekozen. De VHP zou gelet op het
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aantal Hindostaanse kiezers in dit district nooit op eigen kracht aan een
parlementszetel komen. Een tweede reden vormt het nog verderop te bespreken
kenmerk tokenisme.
Een andere wijze waarop etniciteit werd ingezet om een achterban te mobiliseren,
betrof de methode die bijvoorbeeld door de NPS (Nationale Partij Suriname) werd
gebruikt. Werkgemeenschappen van andere etnisch/culturele groepen dan de
overwegende Creoolse achterban van die partij werden binnen deze partij opgericht.
Op deze wijze werden stemmen aan andere etnisch/culturele groepen onttrokken.
Sedney (1997: 153), die zelf ruime praktische ervaring heeft in de Surinaamse
politiek, vat het belang van etniciteit in de Surinaamse politiek als volgt samen: ‘Een
politieke partij die in enig district zetels wil behalen zal moeten appelleren aan de
dominante bevolkingsgroepen van het district’. Het ras of de etnische kenmerken
van de kandidaten zijn daarbij van doorslaggevende betekenis (vgl: Derveld 1981,
1996). Het appelleren kan echter in de praktijk neerkomen op de inboezeming van
angst jegens andere etnisch/culturele groepen. Bekend is het verschijnsel waarbij
tijdens politieke campagnes de leiders van verschillende politieke partijen hun aanhang
mobiliseren door gebruik te maken van (latente) gevoelens van angst die bij de
achterban leven. Deze gevoelens - onder andere de vrees voor overheersing door
andere etnisch/culturele groepen - worden door de leiders geëxploiteerd. Wederzijdse
vooroordelen en negatieve stereotypen worden tijdens de campagnes geventileerd.
Ook leiders van politieke partijen die samenwerkingsverbanden met elkaar zijn
aangegaan voelen zich niet gehinderd angsten, stereotypen en vooroordelen die onder
de etnisch/culturele groepen leven als middel ter mobilisering van een achterban
tijdens de politieke campagnes in de strijd te werpen. Haakmat (1996: 76) spreekt
in dit verband van ‘podiumtaal’.
Schalkwijk (1996: 38-41) stelt dat tijdens de laatste verkiezingscampagnes in 1996
in de VHP bijvoorbeeld er even een discussie en poging was om een etnische
campagne te voeren. Op de Hindostaanse radiostations en in de districten is er gepoogd
om via een enigszins etnisch getinte campagne aan te geven welke partij het best in
staat zou zijn om de Hindostaanse belangen te behartigen. Volgens Schalkwijk leek
het soms meer te gaan om het onderstrepen van de eigen groepsidentiteit dan om een
strijd tegen andere etnische groepen. Voorts toont Schalkwijk (1996: 38) met cijfers
aan dat de drie grootste bevolkingsgroepen tussen 1994 en 1995 in afnemende mate
zijn gaan geloven dat etniciteit van belang is om vooruit te komen in de samenleving.
De onderzoeker typeert de strijd tussen de Pendawalima en de KTPI als een interne
etnische campagne om het Javaanse leiderschap (1996: 41) Het valt niet te ontkennen
dat dit element een rol speelt in de verhouding tussen de KTPI en de Pendawalima.
Het sluit echter niet uit dat beide partijen gebruik hebben gemaakt van etniciteit om
zoveel mogelijk Javanen achter zich te krijgen. In het district Commewijne
bijvoorbeeld hebben beide politieke partijen in de campagnes van 1996 etniciteit
aangewend, zij het minder heftig dan tijdens de verkiezingscampagnes van 1973 en
1977.
Hoewel sommige auteurs (Egger, Schalkwijk, Sedney) met betrekking tot dit thema
verschillen in hun zienswijze over de mate waarin etniciteit nog een rol speelt in de
Surinaamse politiek, zijn ze over het algemeen er over eens dat etniciteit nog
springlevend is.
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Allen geven zij echter toe dat mede onder invloed van het nieuwe kiesstelsel de
politieke partijen meer multi-etnisch/multiculturele kenmerken vertonen. Dat komt
onder andere tot uiting in de gekozen leden van de partijen in de Nationale Assemblee.
Met deze visie kan ik mij verenigen omdat deze zienswijze overeenstemt
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met mijn eigen observaties. Een zekere voorzichtigheid is echter geboden. Want
zoals Egger (1993: 253) terecht opmerkt: ‘Er hoeft maar weinig te gebeuren of
etniciteit treedt weer op de voorgrond’.
Nauw verwant aan bovengenoemde structurele kenmerk, en in feite daarop
gebaseerd, is het tokenisme, waarvan alle politieke partijen zich bedienen.

Tokenisme
Alle grote politieke partijen (NPS, VHP, NDP) plaatsen mensen uit andere dan hun
eigen creoolse of Hindostaanse aanhang op min of meer verkiesbare plaatsen om
stemmen te trekken uit de gelederen van andere etnisch/culturele groepen. In de
Surinaamse politieke arena heeft deze praktijk geen sterke negatieve connotatie.
Immers alle politieke partijen willen het imago van multi-etnische/multiculturele
partij verwerven. Dit streven leidt er toe dat er in multi-etnische districten politieke
partijen, ook al vertegenwoordigen zij de grootste bevolkingsgroep uit dat district,
toch mensen uit andere etnische groepen kandideren.
Een goed voorbeeld betrof de kandidering van de Creool Herrenberg van de SPS
(Socialistische Partij Suriname) door het VDP-blok (de Verenigde Democratische
partijen, een samenwerkingsverband van de VHP, de Socialistische Partij Suriname
en de Pendawalima). Deze partijcombinatie nam het in de verkiezingen van 1977
tegen de NPK (Nationale Partij Kombinate) op.
Het instituut van schaduwkandidaat, zoals dat voor de wijziging van het kiesstelsel
van 1987 bestond, werd ook voor dit doel gebruikt. Het instituut werd in 1955
ingesteld met als doel voor de politieke partijen riskante tussentijdse verkiezingen
in een kiesdistrict te voorkomen. Van toen af kon een partij leden van verschillende
etnische groepen als kandidaat en als schaduwkandidaat opstellen op één
kandidatenlijst. De verandering van het kiesstelsel heeft voor de politieke partijen
met name in de meer urbane omgeving de noodzaak gecreëerd zich als multi-etnische
partijen te profileren. Het tokenisme dat toch al geen sterke negatieve lading heeft
in Suriname, wordt verder als kenmerk geïnstitutionaliseerd en wordt in de Surinaamse
politieke arena verder verankerd.

Coalitievorming
Sedert de verkiezingen van 1955 heeft, zoals reeds gesteld, geen enkele politieke
partij een absolute meerderheid in het parlement (of Nationale Assemblee) weten te
veroveren.
Coalitievorming is derhalve sindsdien een structureel kenmerk van de Surinaamse
politiek. Veel besproken is in dit verband de samenwerking tussen de NPS en de
VHP. De leiders van deze politieke partijen gingen een samenwerkingsverband aan
dat geduurd heeft van 1955 tot 1967 en dat de politieke geschiedenis in zou gaan
onder de naam ‘Verbroederingspolitiek’.
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Ik wil hieraan enig aandacht besteden omdat deze samenwerking model heeft
gestaan voor de beschrijving van de Surinaamse politiek in termen van
consociationalisme. Dit model is geïntroduceerd en toegepast in het onderzoek van
de Surinaamse politiek door Dew (1976, 1978, 1994). Het model is ontwikkeld door
de politicoloog Arend Lijphart (1968, 1969). In Nederland heeft het analysemodel
van Lijphart nogal wat kritiek ontmoet (Kroes 1971; Van Schendelen 1979; Rosenthal
1976). Zonder aandacht te besteden aan de critici van Lijphart past de Amerikaanse
politicoloog Dew dit model toe op de Surinaamse politiek. Dews analyse-model is
eveneens onderhevig geweest aan kritiek (Derveld 1981; Fernandes Mendes 1988).
Niettemin blijft Dew persisteren in de projectie van zijn analyse-model op de
Surinaamse politiek. Ook
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in zijn vervolgstudie (Dew 1994) past hij het consociationalisme toe op de Surinaamse
politiek zonder echter acht te slaan op de geuite kritiek. Ik zal hier de punten van
kritiek niet herhalen, maar volstaan met de constatering dit model volstrekt
ontoereikend en niet nodig is. Het model verklaart onvoldoende de samenwerking
tussen de NPS en de VHP. Het model is ook ontoereikend en overbodig om welk
samenwerkingsverband dan ook tussen de etnisch/culturele groepen in Suriname te
verklaren.
De samenwerking van de NPS en de VHP (1955-1967) viel samen met een voor
Suriname in economisch opzicht voorspoedige periode. De leider van de NPS had
de samenwerking met de VHP nodig in zijn strijd binnen de eigen partij. De leider
van de VHP zag in de samenwerking met de NPS goede mogelijkheden om het
emancipatieproces van zijn achterban te bevorderen (vgl. Ramsoedh 1997: 159, 161).
We zouden, naar analogie van Van Heek (1954) met betrekking tot katholieken in
Nederland, kunnen stellen dat de Hindostanen een zogenaamde frontmentaliteit
hadden. In die periode opereerden zij met gesloten gelederen in de politieke arena.
Bovendien paarden Hindostanen een hoog ambitieniveau aan een gunstig
tijdsperspectief. Hoewel het vruchtbaarheidscijfer van Creolen en Hindostanen een
daling vertoonde (Lamur 1974: 33-38), hadden Hindostanen in vergelijking met
Creolen een hoger geboortecijfer. De verwachting was dat Hindostanen binnen niet
al te lange tijd de grootste bevolkingsgroep in het land zouden vormen (Derveld
1996: 82). Hun politieke macht zou dienovereenkomstig toenemen. Daarnaast hadden
zij duidelijke vooruitgang geboekt in verschillende sectoren van het economisch
leven. Hun economische positie als groep gaf een verbetering te zien en ook hier
waren de vooruitzichten gunstig (Derveld 1996: 82 e.v.; Sedney 1997: 39). Door de
samenwerking met de NPS wist de VHP gedaan te krijgen dat het kiesstelsel werd
gewijzigd in voor de Hindostanen gunstige zin. Ook lukte het hen te bewerkstelligen
dat de Creolen niet als een gesloten, dus onverdeelde groep konden opereren (Sedney
1997: 36). De superstructuur, het Statuut, bood een beschermende paraplu waaronder
de voltooiing van het emancipatieproces zich kon voltrekken (Derveld 1996: 82).
Aan de NPS bood de Verbroederingspolitiek, evenals trouwens aan de VHP, de
mogelijkheid achterstanden bij de arme achterban weg te werken en deze bij de
Surinaamse politiek te betrekken (Vgl: Sedney 1997: 37). Bovendien had de
Verbroederingspolitiek voor de leider van de NPS meer de notie van een
integratiepolitiek. De samenwerking was in eerste instantie een effectief hulpmiddel
om zich te ontdoen van de concurrentie in de strijd om de macht binnen de NPS.
Immers ook Pengel voerde een emancipatiestrijd en wel tegen de lichtgekleurde
creoolse elite.
Aan de Verbroederingspolitiek kwam een einde toen de doeleinden van de twee
partijen min of meer gerealiseerd waren en er zich alternatieven aandienden om het
gerealiseerde te conserveren of om nieuwe doeleinden na te streven, doeleinden die
binnen het oude bestaande samenwerkingsverband niet of slechts moeizaam
gerealiseerd konden worden. Een goed voorbeeld hiervan vormt de kwestie van de
onafhankelijkheid van Suriname.
Deze kwestie zou gezien de opstelling van de VHP in deze kwestie in de jaren
zestig en begin jaren zeventig nooit in een samenwerkingsverband met de NPS tot
een oplossing komen. Daarvoor was een andere coalitie - die van 1973 bijvoorbeeld
- nodig.
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Voor de NPS komt nog een andere reden bij. Bij de coalitiebesprekingen is het
streven van iedere partij erop gericht zoveel mogelijk ministeries in de wacht te
slepen, om zodoende een zo groot mogelijke achterban te kunnen belonen voor de
verkregen steun. Dit alles tegen zo ge-
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ring mogelijke kosten, dat wil zeggen zo min mogelijk concessies doen en zo weinig
mogelijk ministeries afstaan aan de mogelijke coalitiepartner.
In de coalitieregering van NPS, SDP (Surinaams Democratische Partij) en
Actiegroep die gevormd werd na de verkiezingen van 1967 verwierf de NPS zeven
ministersposten, de SDP kreeg er één, terwijl de Actie Groep twee ministeries kreeg
toebedeeld. Bij een samenwerking met de VHP zou de NPS, gezien het aantal
behaalde zetels (NPS 17, VHP 11), nooit zoveel ministeries in de wacht kunnen
slepen.
In de periode van de herdemocratisering na 1987, - maar ook in de periode
1984-1987 zien we de NPS en de VHP nauw samenwerken in twee regeringen. Er
waren voordelen voor de beide partijen te behalen en in een samenwerkingsverband
zou dat makkelijker te realiseren zijn. Hier ging het onder andere om het herstellen
van de democratie en het voorkomen dat de partij die nauw aan het leger gelieerd is,
regeermacht zou verwerven.
Het consociationalisme als verklaringsmodel verheldert de werking van het
politieke bedrijf in Suriname niet en levert geen bijdrage aan de theorievorming met
betrekking tot het functioneren van het Surinaams politieke systeem. De toepassing
van het model doet geforceerd aan wanneer Dew (1994: 184) zelfs de samenwerking
tussen enkele kleinere politieke partijen van verschillende etnische signatuur binnen
DA '91 als consociationalisme betitelt. Ook de samenwerking van partijen binnen
de gevormde blokken (NPK en VDP) bij de verkiezingen van 1977 noemt hij
‘preelectoral consociationalism’ (Dew 1994: 23). Zelfs in de overgangsperiode
(1984-1987), wanneer zogenaamde functionele groepen in de samenleving
(bedrijfsleven, vakbonden et cetera) deel uitmaken van de regering, meent Dew
daarin ‘een interessante variant’ te zien van het traditioneel consociationalistisch
patroon van de Surinaamse politiek (1994: 100).
Het is misschien niet overdreven te beweren dat het gebruik van dit model bij Dew
is ontaard in een dogma. Zijn pleidooi voor een versmelting van de grootste
etnisch/culturele partijen waardoor een groot multi-etnische partij zou kunnen
ontstaan, verraadt eerder zijn politieke stellingname en vooringenomen standpunt
dan een streven naar de zakelijke toepassing van een model. Het model krijgt in
handen van Dew een normatieve invulling. Zijn pleidooi voor één grote multi-etnische
partij is ongetwijfeld een nobel uitgangspunt, met als achterliggende gedachte het
idee dat samenwerking tussen de grootste vertegenwoordiging van de etnische groepen
harmonie bevordert. Het politiek proces waarin partijen soms tegengestelde doeleinden
trachten te verwezenlijken maakt soms andere combinaties logischer en meer voor
de hand liggend.
Sommige politieke doeleinden en beleidsregelen vergen andere, wisselende
meerderheden. In een volwassen democratie - een groeiproces waarin Suriname
verwikkeld is - houdt die meerderheid zoveel mogelijk rekening met de minderheid.
Dat laat onverlet het feit dat de meerderheid regeert. Dit kan de conflicten rondom
de onafhankelijkheid mede helpen verklaren. Het ontbreken van wat Dew
consociationalisme noemt, is geen afdoende verklaring voor de conflicten rondom
de onafhankelijkheid.
Er zijn in de Surinaamse politiek voorbeelden genoeg voorhanden, waarbij door
samenwerking van twee etnische groepen in een regering bepaalde beleidsdoeleinden
geblokkeerd werden omdat dat niet in het belang zou zijn van een van beide partijen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

(vgl. ook Haakmat 1996: 72). Coalitievorming is zoals gezegd een wezenlijk kenmerk
van de Surinaamse politiek. Is naar het model van Dew de huidige NDP-regering
met een meerderheid in de Nationale Assemblee een zuiver voorbeeld van
consociationalisme? Immers de vertegenwoordigers van de drie grootste
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etnische groepen nemen deel aan de regering en delen de macht na de verkiezingen
van 1996.
Van belang zijn in dit verband de geruchten die in de NPS circuleerden. Geruchten,
als zou president Venetiaan aan een zogenaamd ‘uplinen’ van partners langs
anti-Nederlandse lijnen denken. Schalkwijk (1996: 39) vermeldt dat ‘de voorgestelde
NDP-NPS-coalitie, waarin Venetiaan weer president zou worden niet is gerealiseerd
omdat de NPS-voorzitter steeds tegen een samenwerking met de NDP onder leiding
van Bouterse is geweest, terwijl hij dacht via het Nieuw Front zijn termijn te kunnen
verlengen’.
De NDP heeft ook getracht een andersoortige coalitie tot stand te brengen te weten
een samenwerking tussen de NDP, NPS, SPA, KTPI en Alliantie, een idee dat niet
zover af ligt van de geruchten die in de NPS circuleerden met betrekking tot een
samenwerking tussen de NPS en de NDP.
Een ander kenmerk van het politieke systeem is verantwoordelijk voor de huidige
coalitie waarin de NDP een zo centrale plaats inneemt. In de Surinaamse politieke
arena zijn alle mogelijke combinaties van partijen denkbaar. Soms vormen
persoonlijke tegenstellingen een beletsel voor de totstandkoming van bepaalde
combinaties op ideologische of beter gezegd pragmatische basis. Vaak circuleren
geruchten van omkoping in de politieke arena als gekozen leden zich van hun fractie
afscheiden en een andere coalitieregering mogelijk maakt dan de oorspronkelijke
partij beoogde. Zo ook na de verkiezingen van 1996. Dit kenmerk, fragmentatie,
wordt hierna besproken.

Fragmentatie
Onder politieke fragmentatie dient te worden verstaan het uiteenvallen van politieke
partijen. Dit kan vóór of na de verkiezingen plaatsvinden. Als dat na de verkiezingen
optreedt kunnen meerdere afzonderlijke fracties in het parlement (Nationale
Assemblee) ontstaan. In een enkel geval zou de zittende regering, als de scheuring
binnen een regeringspartij optreedt, in problemen kunnen geraken. Zo bijvoorbeeld
dreigde de NPK-regering in 1978 haar meerderheid te verliezen toen de KTPI- fractie
in het parlement uiteen viel.
Recentelijk, na de verkiezingen van 1996, viel de VHP uiteen. Vijf van de negen
gekozen VHP-afgevaardigden zonderden zich af van de partij. Zij richtten de BVD
(Basispartij Voor Vrijheid en Democratie) op en sloten zich aan bij de NDP-coalitie
waarvan zes partijen deel uitmaken. Een van de partners is de KTPI. Deze partij had
zich eveneens van het Nieuw Front afgescheiden. Ook enkele gekozen leden uit DA
'91 traden tot de NDP-coalitie toe.
Politieke fragmentatie is niet alleen het resultaat van persoonlijke ambities of
onderlinge geschillen tussen fractiegenoten. Verschil van inzichten met betrekking
tot het gevoerde of te voeren beleid in combinatie met persoonlijke tegenstellingen
en ambities kunnen ook aanleiding geven tot fragmentatie. Soms noemt men falend
leiderschap als factor voor het ontstaan van fragmentatie. De ontstane breuk binnen
de VHP na de verkiezingen van 1996 wordt voor een deel toegeschreven aan gebrek
aan leiderschapscapaciteit van de VHP-voorman, J. Lachmon. Een enkele keer is de
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fragmentatie slechts van tijdelijke aard, zoals het geval was tussen de VHP en haar
kleinere Hindostaanse concurrent de Actie Groep. Sociale en religieuze uitsluiting,
etnische dwang, en haatcampagnes jegens de leden van de Actie Groep dwongen
hen terug in de VHP. Hierover vermeldt Sedney (1997: 74): ‘Op den duur konden
zij niet meer in het openbaar verschijnen zonder te worden nageroepen als verraders
van de eigen soort. Ook in familiekring werden ze nauwelijks meer geduld. In
religieus, sociaal en politiek opzicht was het leven voor hen een het geworden en
hun
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enig verlangen was zo spoedig mogelijk de samenwerking met Pengel op te zeggen
en zich weer aan te sluiten bij de grote Hindostaanse familie van wie de VHP de
hoeder was’. Het is de vraag of de uittreding van de BVD uit de VHP tot dezelfde
reacties van de VHP als in de jaren zestig zal kunnen leiden. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat de VHP bij machte zal zijn de ‘dissidenten’ weer tot de orde te
roepen, mede gelet op het feit dat meer dan de helft van de VHP fractie is over
gelopen.
Aan de differentiatie die zich binnen andere etnisch/culturele groepen eerder heeft
voorgedaan zal ook de Hindostaanse gemeenschap waarschijnlijk niet ontkomen.
De sociaal-economische ontwikkeling die Hindostanen doormaken in Suriname is
hierbij een factor van belang. Zowel Sedney (1997: 37) als Schalkwijk (1996: 41)
geeft aan dat de politieke en economische emancipatie van Hindostanen voltooid is.
Het is nog niet geheel duidelijk of de nu opgetreden fragmentatie een manifestatie
is van een differentiatie gestoeld op sociaal-economische verschillen en daarmee
samenhangende politieke gezichtspunten, hoewel er aanwijzingen in die richting
zijn.
Ook binnen de KTPI trad zoals gezegd fragmentatie op in 1978. Hierdoor was het
deze partij niet gelukt een wippositie in te nemen in het parlement. Zelfs niet in 1978,
toen de partij als het ware die mogelijkheid in de schoot geworpen kreeg. Een
scheuring binnen de KTPI ontnam hen die positie. Overigens is deze scheuring mede
door toedoen van de NPS tot stand gekomen om zodoende de meerderheid te
behouden. Fragmentatie binnen een voor de coalitie belangrijke partij kan dus ook
teweeggebracht worden door toedoen van een andere partij, die daar voordeel uit wil
halen.
In de huidige coalitie binnen de NDP neemt de KTPI wel een wippositie in. Deze
partij beschikt over vijf van de negenentwintig zetels binnen de coalitie. Een lid van
de KTPI-fractie distantieert zich van de coalitie met de NDP. Overigens lijkt de
differentiatie op basis van sociaal-economische verschillen ook binnen de Javaanse
gemeenschap langzaam op gang te komen. De aanhang van de Pendawalima is over
het algemeen jonger, heeft meer onderwijs genoten en heeft over het algemeen een
hoger inkomen. Bovendien is haar aanhang sterk stedelijk georiënteerd (Derveld
1981). Op den duur zal deze partij onder goede en capabele leiding een grotere rol
gaan spelen in de Surinaamse politiek dan de KTPI.

Regering versus oppositie
Surinaamse politici zien vaak hun opponenten als iemand waarmee een openstaande
rekening vereffend dient te worden. Dit heeft onder andere te maken met de omvang
van de Surinaamse samenleving. Deels ook met andere structurele kenmerken van
het politieke systeem zelf, zoals de eerder besproken fragmentatie. Een gekozen
Assemblee-lid bijvoorbeeld dat zich afgescheiden heeft van zijn partij en vervolgens
een eigen partij opricht, wordt beschouwd als een ‘politieke vijand’, een ‘verrader’
met wie wat te vereffenen valt. Een voorbeeld hiervan vormt de hierboven beschreven
relatie tussen de VHP en de Actie Groep in de jaren zestig en de relatie tussen de
VHP en de BVD anno 1999. Persoonlijke vetes worden uitgevochten in het parlement;
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er wordt ‘op de man’ gespeeld. Leden van de oppositie werd en wordt vaak het
spreken onmogelijk gemaakt en soms zelfs uit de vergaderzaal gezet (Dew 1994:
32).
De verandering van het kiesstelsel in 1987 waarbij de instelling van Ressortraden
(712 leden) en Districtsraden (104 leden) werd geregeld, betekent ook de ontwikkeling
van nieuwe normen met betrekking tot deze nieuwe instituten. Het geheel aan
intellectueel potentieel en politieke deskundigheid zal gemobiliseerd moe-
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ten worden in delen van het land waar doorgaans een dergelijk potentieel schaars is.
Hoe de omgangsvormen en de relatie oppositie en regeringspartij zich zullen
ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen.
Het is te hopen dat zich in het politiek bedrijf weer soepele omgangsvormen en
zakelijke relaties zullen ontwikkelen, andere dan in de periode 1973-1980. Mede als
gevolg van de slechte relatie tussen regeringspartijen en de oppositie, konden
ondemocratische krachten tot ontwikkeling komen. Er ontstond een klimaat waarin
het democratisch bestel kwetsbaar bleek. Oud parlementsvoorzitter Wijntuin (De
West, 1998) beschrijft - zij het summier - de mores in het parlement in de jaren vijftig
en zestig. Zonder expliciet te verwijzen naar de huidige omgangsvormen in de
Nationale Assemblee, is het zonneklaar dat de huidige praktijken en gewoonten schril
afsteken tegen de gedragspatronen uit de tijd die hij beschrijft. Ook de
kledingsvoorschriften uit zijn tijd verschillen van die uit 1998.

De periode van de militaire dictatuur 1980-1987
In de periode 1980-1987 hebben politieke partijen geen activiteiten kunnen ontplooien.
In 1984 openden de militairen besprekingen met de leiders van de oude politieke
partijen. Deze besprekingen werden in 1985 met regelmaat voortgezet. De gesprekken
leidden tot de uitnodiging tot deelname van de oude politieke partijen aan de regering.
Tussen 1984 en 1986 kwamen een aantal regeringen tot stand waarin de vakbeweging,
het Surinaams bedrijfsleven en de militairen zitting namen.
Vanaf 1986 traden ook personen uit de oude politieke partijen (VHP, NPS en
KTPI) met goedkeuring van hun politieke leiders tot die regeringen toe.
In 1985 werd een commissie ingesteld om een nieuwe grondwet op te stellen. Het
kiesstelsel werd in 1987 gewijzigd. Met de wijzigingen van het kiesstelsel konden
democratische politieke processen weer een aanvang nemen. Belangrijk is in hoeverre
deze wijziging van het kiesstelsel en de politieke processen die zich hebben
ontwikkeld, na 1987 verschilden van de periode daarvoor. Met andere woorden:
hebben de kenmerken van het systeem veranderingen ondergaan? Hiermee ben ik
beland bij de periode van herdemocratisering.

Herstel van de democratie 1987-1996
Verschillende auteurs (Schalkwijk 1996: 40, 42; Sedney 1997: 153) hebben de
veranderingen van het kiesstelsel in verband gebracht met etniciteit. Laatstgenoemde
betrekt eveneens de verkiezingen van 1987 en 1991 bij zijn constatering en stelt: ‘De
invloed van het nieuwe kiesstelsel op de rassenverhoudingen in het land is, te oordelen
naar het resultaat van twee verkiezingen (in 1987 en 1991) positief geweest’. Zijn
conclusie is dat op districtsniveau etniciteit nog altijd springlevend is en het kiesstelsel
er niets aan heeft kunnen veranderen. Op landelijk niveau zou etniciteit minder
overheersend zijn, niet omdat de mensen zoveel anders geworden zijn, maar omdat
het kiesstelsel ertoe dwingt.
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Een nuancering met betrekking tot de bewering dat de betekenis van etniciteit in
de periode van herdemocratisering onder invloed van het nieuwe kiesstelsel een
minder zichtbare rol speelt, is bijvoorbeeld te vinden rondom de onderlinge strijd
van coalitiepartijen in het kiesdistrict Wanica. Daar probeerden de VHP en de NPS
met gebruikmaking van het systeem van voorkeurstemmen voor de kandidaat uit
hun eigen etnische groep stemmen te verwerven ondanks van de te voren gemaakte
afspraken (vgl. Egger 1996: 19).
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Het kenmerk fragmentatie blijkt ook in de periode van herdemocratisering
onverminderd zichtbaar. Hierboven is reeds uitgebreid ingegaan op het uiteenvallen
van de VHP na de verkiezingen van 1996. DA '91 is een voorbeeld van fragmentatie
in deze periode van herdemocratisering. De korte geschiedenis van deze partij is
getekend door een aaneenschakeling van fragmentatie. Deze partij, ontstaan door
een samenwerking van de AF (Alternatief Forum), de HPP (Hernieuwde progressieve
Partij), de Pendawalima en de BEP (Bosnegers Eenheid Partij) heeft vanaf de
oprichting (1991) een multi-etnisch karakter gehad.
Bij de verkiezingen van 1991 behaalde de partij negen zetels. Aan de verkiezingen
van 1996 nam de Pendawalima bijvoorbeeld op eigen kracht deel. De partij viel terug
van negen zetels naar vier zetels. Twee gekozen leden sloten zich aan bij de NDP,
toen zij zagen aankomen dat DA '91 niet zou deelnemen aan de regering. De huidige
coalitieregering is, zo kan men concluderen, een product van politieke fragmentatie
(zie tabel 1 en 2).
Het cliëntelisme blijft ook in de periode van herdemocratisering een essentieel
kenmerk van de Surinaamse politiek. Met name na de verkiezingen van 1996 kwam
‘het regelen’ zo veelvuldig voor dat er onbehagen groeide onder de zittende
ambtenaren die toch niet onbekend zijn met het fenomeen.
Het aantal hogere ambtenaren op sleutelposities dat vervangen werd in 1998
groeide wekelijks. De NDP-coalitieregering benoemt mensen uit eigen politieke
gelederen op wat men strategische posities noemt. Er is geen sprake van dat men bij
‘machtswisseling’ elkaars politieke benoemingen ontziet, zoals Haakmat (1996: 35)
beweert. In de maanden juli en augustus 1998 werden de lijsten van namen van
mensen die van hun functies ontheven waren alsmaar langer (De West, De Tijd, juli
en augustus 1998). De gevolgen van dit benoemingsbeleid in termen van menselijk
kapitaal zijn bekend (De Ware Tijd, 4 en 11 juli 1998; De West, 11 juli 1998). Ook
sommige sectoren van het Surinaamse Bedrijfsleven ondervond last van de wijze
waarop de uitbesteding van overheidswerken plaatsvond. Het bedrijfsleven beklaagde,
zich er over dat door onduidelijke procedures vriendjespolitiek in de hand gewerkt
werd (De West, 4 juli 1998). Het verlenen van opdrachten aan bevriende
ondernemingen houdt nauw verband met het eerder aangestipte kenmerk; namelijk
het belonen voor financiële steun verleend voor de bekostiging van dure politieke
campagnes (spoilsystem). Ook los van dit beloningssysteem worden aan invloedrijke
coalitiegenoten lucratieve opdrachten verstrekt. Op deze wijze koopt de coalitie als
het ware steun (vgl. De West 11 juli 1998).
Het tokenisme als kenmerk is ook in de herdemocratiseringsperiode, mede onder
invloed van het nieuwe kiesstelsel steviger genesteld in de Surinaamse politieke
structuur, zoals eerder uiteengezet. Aan coalitievorming als structureel kenmerk van
de Surinaamse politiek is geen verandering gekomen. Ook in de periode van
herdemocratisering is dit element een constante factor gebleken zoals uitvoerig
hierboven is beschreven. Er heeft zich echter na de verkiezingen van 1996 een novum
voorgedaan. Nog nooit eerder is een coalitie die de verkiezingen won (zie tabel 1 en
2), direct daarna door fragmentatie zodanig uiteen gevallen dat de vorming van een
regering onmogelijk is gebleken. Er deden na het uiteenvallen van het Nieuw Front
geruchten van omkoping de ronde. Maar zulke geruchten doen, zoals reeds gezegd
vaak de ronde in Suriname na onverwachte voorvallen als deze. De relatie tussen
regeringspartijen en oppositie na de verkiezingen van 1996 vertoont enkele kenmerken
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uit de periode 1973-1980, maar is over het geheel genomen bij lange na niet zo
conflictueus als genoemde periode. Openlijke vijandschappen onder andere tussen
de afgescheiden BVD en de
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Tabel 1: Resultaat verkiezingen 23 mei 1996
Nieuw Front (NPS, VHP, KTPI, SPA)

: 24 zetels

NDP

: 16 zetels

DA '91 (AF, OPDA, BEP)

: 4 zetels

Pendawalima

: 4 zetels

Alliantie (DP, HPP, PVF, PSV)

: 3 zetels
_____

Totaal

: 51 zetels

Tabel 2: Situatie na 14 september 1996
NDP

: 16 zetels

Nieuw Front (NPS, Deel VHP, SPA)

: 14 zetels

KTPI

: 5 zetels

BVD (afsplitsing VHP)

: 5 zetels

DA '91 (AF, OPDA, BEP)

: 4 zetels

Pendawalima

: 4 zetels

HPP

: 1 zetel

PVF

: 1 zetel

DP

: 1 zetel
_____

Totaal

: 51 zetels

Bron bij tabel 1 en 2: Egger 1996: 37
Enkele gebruikte afkortingen:
NDP

: Nationaal Democratische Partij

SPA

: Surinaamse Partij van de Arbeid

HPP

: Hernieuwde Progressieve Partij

ABOP

: Algemene Bevrijdings- en
Ontwikkelingspartij

DP

: Democratische Partij

PVF

: Politieke Vleugel van de Federatie van
Agrariers en Landbouwers
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AF

: Alternatief Forum

BEP

: Bosneger Eenheid Partij

OPDA

: Onafhankelijk Progressief Democratisch
Alternatief
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VHP kenmerken de relatie tussen beide fracties. Ook tussen de NDP en de NPS
fractie is de relatie niet zuiver zakelijk. Andere factoren die de omgangsvormen in
de Nationale Assemblee beïnvloeden zijn de democratische gezindheid, het
ontwikkelings- en het opleidingsniveau van de gekozen kandidaten. Het is de vraag
of de samenleving mede gelet op de omvang ervan, voldoende aanwas aan potentieel
geschikte kandidaten kan garanderen, gezien de aantallen die nodig zijn om de Raden
en de Nationale Assemblee te bevolken. Dit is echter een onderwerp voor verder
onderzoek. Zeker is evenwel dat er veranderingen in de politieke cultuur zal optreden,
mede door de wijziging van het kiesstelsel. Zo dient onder meer de keuze van de
president te geschieden met een tweederde meerderheid. Er bleek geen tweederde
meerderheid in de Nationale Assemblee te vinden die de kandidatuur van de president
en de vice-president van Nieuw Frontpartijen wilde ondersteunen. De VVV (de
verenigde vergadering van Ressortraden met 712 leden, Districtsraden 104 leden en
de Nationale Assemblee 51 leden) koos de kandidaten van de NDP coalitie tot
president en vice-president bij gewone meerderheid.
Tot slot bespreek ik hier een aantal veranderingen waarvan nog niet geheel duidelijk
is of deze van duurzame aard zullen zijn. Het gaat hier om enkele veranderingen
binnen het Surinaams electoraat en om veranderingen die te maken hebben met de
relatie tussen Surinamers in Nederland en de Surinamers in Suriname zelf.

Electoraat
Mencke (1996: 9) stelt dat voor het eerst in de politieke geschieden is van Suriname
de traditionele politieke partijen hun meerderheid hebben verloren. Een verklaring
hiervoor heeft hij onder andere gezocht in de verandering binnen het electoraat en
in het stemgedrag van de jonge kiezers. De NDP zou gerichter campagne op de jeugd
gevoerd hebben. Daar staat tegenover dat de Nieuw Front regeringen de belangen
van de jeugd zouden hebben verwaarloosd (Onderwijs, Werkgelegenheid en
huisvesting). Bovendien zouden de issues van het Nieuw Front naar jongeren toe
niet pakkend genoeg zijn geweest (Egger 1996: 17). Hierover schrijft Egger (1996:
17): ‘Een zekere onvreschilligheid tegenover de jongeren kenmerkte de campagne
van deze [NF] coalitie. Alleen de SPA-ers (SPA = Surinaams Partij van de Arbeid)
en in mindere mate de VHP brachten wat jongeren naar voren, maar gedurende de
gehele strijd kwamen die niet veel aan het woord’. Voorts meent Egger dat het
negatief campagne voeren van de Nieuw Front-coalitie door te veel te hameren op
de december-moorden mogelijk in het nadeel van haar heeft gewerkt. Een groot deel
van de nieuwe kiezers, zo betoogt hij, waren nauwelijks puber ten tijde van de
december-moorden (1996: 21).
Menckes stelling zou kunnen duiden op een mogelijke structurele verandering in
de Surinaamse politiek, maar ik ben vooralsnog niet overtuigd van de door hem
aangevoerde argumenten en bewijsvoering. Zijn conclusies zijn gebaseerd op
opinie-onderzoeken en niet op empirische. Ook bij de opmerkingen van Egger kunnen
we een aantal kritische kanttekeningen plaatsen. Zijn conclusies zijn niet gestoeld
op onderzoek, waaruit een verband zou blijken tussen de ontevredenheid van de
jeugd en hun stemgedrag. Als uitgangspunt voor verder onderzoek zijn de
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opmerkingen belangwekkend. Zo gepresenteerd hebben die opmerkingen nu het
karakter van speculaties. Het zal nog moeten blijken of na deze regeringsperiode, de
NDP het nog zo goed bij de jeugd zal doen bij de volgende verkiezingen, omdat de
NDP regering beter voor onderwijs, werk en huisvesting voor de jeugd zou gezorgd
hebben dan de NF regering. Egger (1996: 2) toont op geen enkele wijze een empirisch
verband aan tussen de jeugdige leeftijd van
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de kiezers, het hameren op de december-moorden door het Nieuw Front en de
prestaties van deze regering. Door zijn opmerkingen zo te presenteren als resultaten
van wetenschappelijk onderzoek, zet hij de lezer op een verkeerd spoor.
De verklaring van Haakmat (1996: 143) dat er in Suriname een categorie mensen
te onderscheiden valt die verder afstaat van het Nederlandse cultuurgoed, de ‘zwarte
volksmassa’, die massaal voor de NDP gekozen heeft, biedt een betere verklaring
voor de winst van de NDP. De Creoolse volksmassa heeft in de strijd tussen Vene
[Venetiaan] en Bouta [Bouterse] gekozen voor laatstgenoemde. Wie tijdens de
verkiezingscampagnes in de traditionele NPS-bolwerken (1991 en 1996) zijn ogen
de kost gaf kon die ontwikkeling zien aankomen. Aanhangers van sommige religieuze
instituten bijvoorbeeld die tot de traditionele NPS stemmers gerekend konden worden
hadden de kleuren van de NDP massaal op hun woningen aangebracht.
De NPS zelf ontwikkelt zich meer en meer in de richting van een
middenklasse-Creoolse politieke partij, een partij van de ontwikkelde Creolen. Een
partij waarvan niet alleen de leiders maar ook een deel van de aanhang pleiten voor
een groter afstand tot Nederland, zonder daarbij te vervallen in een sterke
anti-Nederlandse ondertoon (romantisch nationalisme). Deze veronderstelling is
zeker een onderwerp voor verder onderzoek.
Binnen de NDP leeft de gedachte van een grotere afstandelijkheid tot Nederland
meer dan binnen de NPS en wel met een anti-Nederlandse ondertoon
(anti-kolonialisme). Een grotere afstand tot Nederland wordt als een punt van
overeenkomst tussen beide partijen gezien, zoals tijdens de verkiezingen naar voren
kwam en eerder besproken werd. Beide politieke partijen, zowel de NPS als de NDP
willen een goede, nauwe en tegelijk zakelijke betrekking met Nederland onderhouden.
Of het tot een samenwerking tussen de NPS en de NDP zal komen, hangt mede af
van de vraag wie de beide partijen zal (blijven) leiden. Het lijkt erop dat zowel de
NPS als de NDP verwikkeld is in een proces van ideologische basisvorming met als
grondslag het ‘romantisch nationalisme’ (deze term is ontleend aan Sedney 1997).
Het is echter de vraag of het romantisch nationalisme gedragen zal worden door grote
delen van de NPS. Een partij die zoals ik aangaf, zich in de richting van een
middenklasse-partij ontwikkelt.
Binnen de NDP is reeds geruime tijd een strijd gaande met het leiderschap van
die partij als inzet. De strijd gaat tussen president Wijdenbosch en de voorzitter van
de NDP, Desi Bouterse. De uitkomst van deze strijd lijkt mede bepalend voor een
mogelijke samenwerking op korte termijn tussen de NPS en de NDP. De uitkomst
van de machtsstrijd binnen de NDP zou van invloed kunnen zijn op de toekomstige
relatie tussen Nederland en Suriname. De huidige voorzitter van de NDP wordt om
verschillende redenen als een struikelblok ervaren in de relatie tussen de beide landen.
Maar verschillen in opvatting over zaken als de rechtstaat en de mensenrechten zullen
bij een mogelijke samenwerking een punt van discussie vormen.

Relatie tussen Surinamers overzee
Recentelijk lijkt een ontwikkeling op gang te zijn gekomen, waarbij anders en
genuanceerd gedacht wordt over de relatie tussen de Surinamers in Nederland en de
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Surinamers in Suriname zelf. Haakmat (1996: 310) constateerde in 1996 nog terecht:
‘dat de Surinaamse gemeenschap in Suriname een zeer dubbelhartige opstelling
jegens de Surinaamse gemeenschap in Nederland heeft. Men vindt het vanzelfsprekend
dat de Surinaamse gemeenschap in Nederland in nood helpt met van alles en nog
wat (voedselpakketten, geldzendingen, inzamelingsacties),
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maar aan de andere kant ontzegt men hun het recht kritiek uit te oefenen op de gang
van zaken in Suriname’. Sedney (1997: 159) opent bij zijn bespreking van de relatie
tussen de beide Surinaamse gemeenschappen met zijn zienswijze nieuwe
perspectieven. Hij stelt: ‘In mijn visie is er naast het Surinaams staats-burgerschap
plaats voor het Surinaams landsburgerschap, waaraan beperkte politieke rechten
verbonden moeten zijn. Mijn gedachten gaan daarbij uit naar: het actief kiesrecht
voor alle volksvertegenwoordigende organen en het actief en passief kiesrecht voor
alle regionale organen benoembaar in alle overheidsfuncties die niet in verband staan
met de veiligheid of internationale vertegenwoordiging van de Staat’.
Het is niet duidelijk in hoeverre de ideeën van Sedney gedragen worden door brede
lagen van de Surinaamse samenleving. Feit is echter dat deze geluiden nog maar
enkele jaren geleden taboe waren in Suriname.

Samenvatting en conclusies
De grootste verandering die zich heeft voorgedaan in de periode 1975-1998 is de
militaire coup van 1980. De gebeurtenissen rondom de december-moorden van 1982
en rondom de binnenlandse oorlogen hebben de Surinaamse gemeenschap geschokt.
Ook de zogenaamde telefooncoup van 1990 liet de gemeenschap niet onberoerd. De
gehele periode van 1980 tot 1991 heeft de bevolking bewust gemaakt van de waarde
van de democratie. Men heeft ervaren dat de democratie niet iets vanzelfsprekends
is. In Suriname kent men inmiddels het verschil tussen democratie en dictatuur. Van
de besproken kenmerken van het politiek systeem zoals dat functioneerde vóór 1980,
zijn alle nog steeds aanwijsbaar.
Onder invloed van het gewijzigde kiesstelsel (1987) denken sommige onderzoekers,
waarbij ik mij voorzichtig aansluit, dat zeker in de meer urbane omgeving, etniciteit
aan betekenis lijkt af te nemen. Men dient wel alert te zijn op sociaal pyromanen:
hieronder versta ik politici die politieke problemen in een multi-etnische/multiculturele
samenleving als Suriname vertalen in termen van etnische tegenstellingen met het
doel politieke winst te boeken uit de ontstane onvrede en polarisatie. Sociaal
pyromanen kunnen etniciteit altijd weer in stelling brengen, ook in de meer stedelijke
omgeving.
Binnen de traditionele politieke partijen, de NPS, de VHP en de KTPI zijn
ontwikkelingen gaande die tot verdere fragmentatie aanleiding zullen blijven geven.
De NPS lijkt zich langzamerhand te ontwikkelen in de richting van een Creoolse
middenklasse partij geleid door Creoolse intellectuelen met een
romantisch-nationalistische inslag.
De VHP lijkt nu de invloeden te ondergaan van sociaal-economische
ontwikkelingen in Suriname. De afscheiding van de BVD, een schijnbaar hecht
netwerk van economisch invloedrijke mensen zoals zakenlieden en ondernemers,
lijkt in die richting te wijzen.
Wat de KTPI betreft, deze partij is vanaf 1977 in een voortdurende strijd verwikkeld
met de Pendawalima om de gunst van de Javaanse kiezers. De Pendawalima lijkt
goede perspectieven te hebben, om uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen,
gezien de groei van de doelgroep waarop deze partij haar activiteiten richt.
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De NDP heeft een multi-etnische achterban. Haar Creoolse aanhang bestaat onder
andere uit intellectuelen met een nationalistische inslag. Maar ook Creolen uit de
zogeheten volksklasse voelen zich tot de partij aangetrokken. Daarnaast trekt deze
partij kleurlingen, Bosnegers, Hindostanen en Javanen aan. In de Nationale Assemblee
(1996) bezetten zes Creolen, vier Hindostanen, een Javaan, vier Bosnegers en een
Indiaan de zetels namens deze partij. Deze sa-
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menstelling weerspiegelt tegelijkertijd de kwetsbaarheid van deze partij. Fragmentatie
ligt immers op de loer. Door de fragmentatie waaraan politieke partijen ten prooi
vallen, wordt de Surinaamse politiek ingewikkelder en onvoorspelbaarder, mede
onder invloed van de Districts- en Ressortraden.
De KTPI en de Pendawalima worden belangrijk als coalitiepartners. Met name de
KTPI bevindt zich in de huidige coalitie in een comfortabele positie (wippositie),
een wezenlijke verandering in vergelijking tot de periode vóór 1980. Een
herdefiniëring vindt plaats in de betrekkingen tussen Nederland en Suriname, waarbij
van Surinaamse zijde een meer afstandelijke opstelling wordt nagestreefd, gekoppeld
aan nauwe betrekkingen. Schalkwijk (1997) heeft op de moeilijke verenigbaarheid
van beide doelstellingen gewezen. Van Nederlandse zijde wordt een zakelijk beleid
voorgestaan. Meel (1997) heeft gewezen op de toezichthoudende rol die Nederland
speelt: ‘Het resultaat van twee decennia Nederlands-Surinaamse betrekkingen
rechtvaardigt op geen enkele wijze dat Nederland zijn politiek van
medeverantwoordelijkheid voortzet’. Voorstellen gedaan door de regering Lubbers
1991, na de zogenaamde telefooncoup van 1990, om tot andere verhoudingen met
Suriname te komen, worden met name in NDP kringen gezien als pogingen om de
verkiezingen te beïnvloeden. De Nederlandse voorstellen werden in NDP-kringen
als proefballonnen afgedaan. Ook de hulp die de regering-Venetiaan vlak voor de
verkiezingen kreeg in de vorm van snel goedgekeurde projecten, vormen geen bewijs
van een zakelijke benadering. De veranderingen binnen de Surinaamse politiek zal
zeker doorwerken in de relatie tot Nederland. Aan een herdefiniëren van de
Surinaams-Nederlandse betrekkingen zullen beide landen niet kunnen ontkomen.
Tenslotte zijn er tekenen van verandering in de opstelling van de Surinamers in
Suriname ten opzichte van de Surinamers in Nederland. Of de positieve en realistische
uiteenzettingen uiteindelijk in wetgeving zullen resulteren is voorlopig nog
onduidelijk. Een belangrijke vraag hierbij is in hoeverre deze mogelijke verandering
van invloed zal zijn op het welzijn en de integratie van Surinamers in de Nederlandse
samenleving.
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Hans Ramsoedh
Oude en nieuwe schoenen in de Surinaamse politiek
In gesegmenteerde samenlevingen als de Surinaamse is de hamvraag bij politieke
machtsvorming en -deling: wie regeert, wie wordt geregeerd en wie is onder- of
overgewaardeerd? Deze vraag heeft in veel gesegmenteerde samenlevingen geleid
tot etnische strijd, burgeroorlogen en zelfs tot het uiteenvallen van de staat. Latente
antagonistische spanningen hebben in Suriname niet geleid tot raciale strijd, dit
bijvoorbeeld in tegenstelling tot Guyana, het westelijk buurland van Suriname, waar
etnische spanningen aan het begin van de jaren zestig tussen Hindostanen en Creolen
leidden tot een raciale strijd met honderden doden.
Algemeen wordt aangenomen dat de verbroederingspolitiek, de romantische
benaming van het politieke verstandshuwelijk tussen de Creoolse NPS, de
Hindostaanse VHP en de Javaanse KTPI, in Suriname in zeer belangrijke mate heeft
bijgedragen aan de pacificatie of het latent houden van rassentimenten. Zij verzekerde
Suriname van politieke stabiliteit en rust op het raciale front.
Het aantreden van de NDP-regering in 1996 maakte een eind aan ruim vijftig jaar
politieke dominantie van de NPS en de VHP. De kiezers maakten in zekere zin
duidelijk dat de ‘oude schoen’ [de samenwerking tussen de drie grootste etnische
partijen] had afgedaan en niet meer bij deze tijd paste. Voor de VHP was de
verbroederingspolitiek haar politieke credo en adagium. In dit artikel bespreek ik
de factoren die geleid hebben tot de ondergang van de verbroederingspolitiek. Hoewel
het accent in mijn artikel ligt op de periode 1975-1996, geef ik allereerst een schets
van de oorsprong van de verbroederingspolitiek.

Oorsprong verbroederingspolitiek
De verbroederingspolitiek was een reactie op de politieke en sociaal-maatschappelijke
dominantie van de lichtgekleurde Creoolse stedelijke elite in Suriname tussen 1900
en 1958. Exponenten van de Creoolse volksklasse, alsmede de Hindostaanse en
Javaanse bevolkingsgroepen zochten naar mogelijkheden om hun politieke achterstand
en achterstelling te doorbreken en de emancipatie van hun segment te versnellen.
De eerste politieke partijen die na 1945 werden opgericht waren in hoofdzaak
emancipatiepartijen en etnisch en/of religieus georiënteerd. Tussen de programma's
van de verschillende partijen bestond over het algemeen weinig verschil.
De invoering van het algemeen kiesrecht, zoals in de Staatsregeling van 1948 was
voorzien, leidde tot een eerste serieuze botsing tussen de verschillende partijen (zie
Mitrasing 1959: 159 e.v.). Om het Creoolse establishment niet tegen zich in het
harnas te jagen introduceerde Nederland uiteindelijk als compromis het algemeen
kiesrecht maar met een kiesstelsel dat berustte op een combinatie van het districtenen het personenmeerderheidsstelsel. De ingewikkeldheid van het kiesstelsel leidde
ertoe dat het een ‘labyrinth van kronkelwegen’ werd niet het karakter van politiek
opportunisme (Ooft 1972: 222). Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was dat dit
kiesstelsel tijdelijk van aard zou zijn en uiteindelijk zou worden vervangen door het
evenredige kiesstelstel, bestond erbij de meerderheid in het parlement weinig animo
voor een wijziging.
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Verkiezingsaffiche van Het Front in 1991

Het nieuwe kiesstelsel schiep de mogelijkheid van een Creoolse meerderheid in
de Staten, ondanks het feit dat de overige bevolkingsgroepen tezamen groter in aantal
waren dan de Creoolse bevolkingsgroep. Met andere woorden 65% van de zetels
werd gereserveerd voor 40% van de stemmen (Sedney 1997: 22). Dit kiesstelsel was
voor Creoolse leiders uit de NPS op maat gesneden en zette de Hindostaanse en
Javaanse districtsbevolking vele jaren op achterstand. Immers zolang de NPS de
grote Creoolse eenheidspartij bleef, was er voor andere partijen geen kans op
machtsdeling (zie Van Lier 1977: 292-293; Sedney 1997: 22-35). Deze politieke
achterstelling gaf aanleiding bij Hindostanen en Javanen om zich te bundelen en te
trachten door de macht van het getal de ‘electorale achterstelling’ zoveel mogelijk
te beperken (Azimullah 1986: 54 e.v.; Sedney 1997: 22).
Lachmon wist in 1948 de drie afzonderlijke Hindostaanse partijen (Moslim Partij,
Hindoe Partij Suriname en de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij) te verenigen in
de Verenigde Hindostaanse Partij. Javanen richtten hun eigen politieke partij op, de
KTPI. Tegelijkertijd realiseerde Lachmon zich dat Hindostanen in het Creoolse
bolwerk Paramaribo (het machts- en bestuurscentrum) over onvoldoende
machtspolitieke steunpunten (zoals de vakbeweging) beschikten. Vanouds zijn
vakbeweging en een aantal Creoolse partijen door een personele unie met elkaar
verbonden.
Vanwege hun langer verblijf in het land en hun stedelijke en westerse oriëntatie
vatte bij veel Creolen het idee post van ‘we run this country’ en ‘wie de stad heeft,
heeft de macht’. Lachmon besefte dat zijn partij een sterke Creoolse partner nodig
zou hebben om in het machtscentrum te
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komen. Die partner diende zich aan binnen de NPS. Binnen deze partij was de eenheid
van korte duur.
Vrij spoedig kwam Pengel, exponent van en afkomstig uit de Creoolse volksklasse,
in het geweer tegen de dominantie van de lichtgekleurde neo-koloniale elite binnen
de NPS. In deze machts- en klassenstrijd vond Pengel in Lachmon een bondgenoot,
een verbond dat grote beroering wekte binnen de NPS (Ormskirk 1967: 107; Haakmat
1996: 32). Voor Lachmon was de machtsstrijd binnen de Creoolse eenheidspartij
een geschenk uit de hemel en was Pengel de ‘zaag’ om de ‘Creoolse eenheidsbalk’
door te zagen. Kritiek binnen zijn eigen partij in de beginjaren op zijn samenwerking
met Pengel repliceerde Lachmon met: ‘Ik ben bezig een balk door te zagen’ (zie
Sedney 1997: 36). Beide politici hadden elkaar dus nodig, elkaar iets te bieden, maar
interpreteerden de verbroederingspolitiek verschillend. Voor Pengel hield
verbroedering assimilatie van de diverse segmenten in, terwijl voor Lachmon zij
slechts een middel was voor politieke machtsdeling. Eenheid in verscheidenheid
werd het credo van Lachmon en de VHP, hetgeen feitelijk een afwijzing inhield van
iedere vorm van assimilatie. Met de samenwerking tussen Lachmon en Pengel was
de verbroederingscoalitie een feit. Zij was niettemin uit nood geboren en een politieke
symbiose van twee politici op hun weg omhoog.

Het uit 1719 daterend parlementsgebouw aan de Gravenstraat (in 1995 afgebrand)

Het samengaan van de twee segmentsleiders had een emancipatorische en een
politieke betekenis. Door samenwerking met Lachmon kon Pengel afrekenen met
de machtspositie van de lichtgekleurde elite binnen de NPS ten gunste van leden die
afkomstig waren uit de Creoolse volksklasse. Op zijn beurt zag Lachmon deze
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samenwerking als een middel om Hindostanen in het politieke machtscentrum te
plaatsen om daarmee hun politieke en maatschappelijke emancipatie te bevorderen.
Voor Lachmon was samenwerking met Pengel ook een behoedzame zet in het
strategisch politieke spel. Hij reserveerde de verbroederingspolitiek exclusief voor
de samenwerking tussen zijn partij en de NPS. Op deze wijze manoeuvreerde
Lachmon de VHP en de NPS in een positie van twee tot elkaar veroordeelde partijen
die voorbestemd waren land en volk te besturen en die garant stonden voor etnische
en politieke stabiliteit. Daarmee sloot hij eventuele politieke concurrentie vanuit de
eigen etnische groep uit, immers een regering zonder de VHP of de NPS zou in zijn
visie leiden tot etnische polarisatie en spanningen.
De VHP en de NPS zouden uiteindelijk gezamenlijk tussen 1958 en 1967 het
politieke toneel in Suriname beheersen, een periode die Lachmon als het hoogtepunt
van zijn politieke carrière beschouwt (zie de bijlage voor een overzicht van de coalities
tussen 1958 en 1996). Door hun positie aan de top van de politieke piramide slaagden
beide politici erin een belangrijke bijdrage te leveren aan de emancipatie van de eigen
groep. Met gulle hand werden in die periode Creolen uit de volksklasse middels
studiebeurzen in de gelegenheid gesteld een voortgezette opleiding in Nederland te
volgen. Hierdoor kwam er langzamerhand ook een eind aan de discriminatie jegens
Creolen uit de zwarte volksklasse. Zo waren tot het eind van de jaren vijftig
leidinggevende posities bij overheid en bedrijfsleven exclusief voorbehouden aan
lichtgekleurde Creolen (Sedney 1997: 39).
Ook Hindostanen profiteerden van de nieuwe maclitsdeling tussen de VHP en de
NPS. Evenals Creolen uit de volksklasse maakten nu ook Hindostanen op grote schaal
gebruik van studiebeurzen om in Nederland te studeren. Veel aanhangers van de
VHP profiteerden van een royaal gronduitgifte- en vergunningenbeleid (onder andere
in de handel en het transportwezen). Over de emancipatie van de Hindostanen schrijft
Sedney: ‘Traditionele Creoolse bolwerken, zoals het districtsbestuur, de
overheidsadministratie, de advocatuur etc. werden opengebroken door het
aanstormende Hindostaanse intellect, het Hindostaanse kapitaal en het Hindostaanse
ondernemerschap’ (1997: 37). De samenwerking tussen de NPS en de VHP kon
echter niet voorkomen dat de concurrentie tussen Creolen en Hindostanen toenam.
Het Creoolse onbehagen groeide als gevolg van deze versnelde inhaalslag en de
demografische groei bij de Hindostanen.

Politiek tokenisme
De verbroederingspolitiek kwam in de tweede helft van de jaren zestig als gevolg
van de economische recessie en toenemende verschillen in machtspolitieke
verhoudingen onder zware druk te staan. Bij de algemene verkiezingen in 1967 kwam
het tot een breuk tussen de verbroederingspartijen, want de VHP eiste nog een
ministerszetel terwijl de NPS dit afwees aangezien inwilliging een aanslag zou hebben
betekend op het patronagesysteem dat mogelijkheden bood de eigen achterban aan
zich te binden. Een tweede factor die een voortzetting van de coalitie bemoeilijkte
was het verzet van VHP-zijde tegen de preponderante machtspositie van Pengel
binnen het kabinet (Werners 1998: 155-158). Voorts bekeek de VHP, aldus een
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informant, met argusogen de pogingen van Pengel om zich als nationaal leider te
manifesteren door onder meer enkele invloedrijke pandits (Hindoe-geestelijken) tot
zijn politieke adviseurs te rekenen en de NPS te transformeren tot een nationale
multi-etnische partij. Dit allemaal tot ongenoegen van de VHP-leiding die deze
pogingen beschouwde als een provocatie en een ‘inbraak’ binnen het eigen segment.
Het belang-
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rijkste geschilpunt tussen de twee populisten betrof echter de kwestie van de
onafhankelijkheid. Lachmon eiste van Pengel een schriftelijke verklaring die inhield
dat de realisatie van de onafhankelijkheid van Suriname geen kabinetsbeleid mocht
zijn. Pengel beschouwde deze eis als een politiek dictaat en wees verdere
samenwerking met zijn oude bondgenoot af (Ramsoedh 1993: 53).
Beide leiders zochten naar nieuwe bondgenoten. Pengel vond een bondgenoot
(1967-1969) in de kleinere Hindostaanse politieke partij, de Aktie Groep, terwijl
Lachmon een nieuwe partner vond in de kleinere Creoolse partij de PNP (1969-1973).
Suriname kreeg tussen 1967 en 1980 te maken met een token-verbroederingspolitiek
(‘token-consociatie-democratie’) die een zogeheten verbroederings-façade moest
creëren (zie Dew 1994: 208), hetgeen leidde tot een verscherpte afbakening van de
etnische groepsposities.
Pengel en zijn nieuwe bondgenoten kregen vrij spoedig problemen met de
vakbeweging en andere maatschappelijke organisaties. De leider van de NPS werd
met name aangevallen op het punt van de corruptie. Toen vervolgens de Actie Groep
de coalitie in 1969 verliet was het pleit voor Pengel beslecht.
Ook Lachmon was minder succesvol in zijn samenwerking met zijn kleinere
Creoolse partner (PNP) tussen 1969 en 1973. De PNP was een partij van Creoolse
intellectuelen die zich hadden afgescheiden van de NPS. De periode waarin de VHP
een dominante rol vervulde werd gekenmerkt door massale arbeidsonrust en
veelvuldige stakingen. Lachmon trachtte nog zijn politieke huid te redden door de
NPS aan te bieden de oude verbroederingscoalitie te herstellen. Hij had met zijn
voorstel geen succes, aangezien na de dood van Pengel in 1970 de macht binnen de
NPS inmiddels was overgenomen door radicale jongeren, die zich niet geroepen
voelden het in hun ogen achterhaalde verbroederingsideaal nieuw leven in te blazen
in ruil voor regeringsverantwoordelijkheid (zie Meel 1994: 649). Deze nieuwe
generatie politici binnen de NPS koos voor nieuw progressief elan en stuurde aan
op een ‘monsterverbond’ met de nationalistische PNR. Dit verbond werd ingegeven
door de angst dat Hindostanen na de economische nu ook de politieke macht definitief
zouden overnemen (Brandsma 1983: 194). De samenwerking leidde tot een Creools
front (Nationale Partij Kombinate: NPK) bestaande uit de protestantse NPS, de
katholieke PSV, de nationalistische PNR èn ondersteund door de grootste vakbonden.
De toetreding van de Javaanse KTPI gaf aan dit samenwerkingsverband een
multi-etnisch randje.
Toen Arron, minister-president en leider van de NPK, in februari 1974 verklaarde
dat Suriname per ultimo 1975 onafhankelijk zou worden reageerde de massa met
stille paniek en vluchtreactie op de opgedrongen onafhankelijkheid. De discussie in
Suriname over de onafhankelijkheid vond plaats in een gepolariseerde sfeer. Het
land stevende af op een raciale burgeroorlog (Dew 1978: 175 e.v.). Uiteindelijk vond
vlak voor de onafhankelijkheid een verzoening plaats tussen de protagonisten in
Suriname toen de regering de oppositie op een aantal punten tegemoet kwam. Arron
zegde Lachmon toe dat er uiterlijk acht maanden na dato van de onafhankelijkheid
vervroegde verkiezingen zouden worden gehouden, een toezegging waaraan hij zich
niet heeft gehouden. De raciale verhoudingen verscherpten zich en de politieke
stabiliteit kwam in gevaar.
Binnen de NPK-combinatie verliep de samenwerking niet vlekkeloos. Tussen de
NPS en de nationalistische PNR bestond er een soort gewapende vrede. Met name
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de rechtervleugel binnen de NPS had kritiek op de PNR-overheersing in de regering
en verweet haar leider Arron aan de leiband van de Bruma, de leider van de PNR,
te lopen. Deze stroming wenste een
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herstel van de coalitie met de VHP (zie Wijntuin 1994: 29; John Jansen van Galen
1995: 175).
Uiteindelijk kwam het in 1977 tot een breuk tussen de NPS en de PNR. De wens
van de rechtervleugel binnen de NPS om de samenwerking met de VHP te herstellen
leed ook nu weer schipbreuk. In plaats daarvan koos deze partij voor opname van
de kleine Hindostaanse HPP (Hernieuwde Progressieve Partij) binnen de nieuwe
NPK-combinatie om daarmee de etnische polarisatie te verminderen.
Onder jongeren binnen de VHP groeide de onvrede over Lachmons preoccupatie
voor samenwerking met de NPS. Zij pleitten voor een VHP-nieuwe stijl die met
andere Creoolse en Javaanse partners een coalitie moest zien te vormen. In 1977
ging de VHP een samenwerking aan met de Javaanse Pendawalima en de
Socialistische Partij Suriname onder leiding van Herrenberg en Kamperveen. De
Socialistische partij had echter nauwelijks aanhang onder het Creoolse volksdeel en
Lachmon was niet in staat de NPS naar de oppositiebanken te verwijzen. Bij de
verkiezingen in 1977 behaalde de nieuwe NPK-combinatie een kleine meerderheid.
De oppositie beschuldigde de regering van fraude bij de verkiezingen.
De periode na 1977 leidde tot ingrijpende ontwikkelingen. Wanbeleid (zie
Buitenlandse Zaken 1998: 16-19), corruptie, nepotisme, mede gevoed door 3,5 miljard
gulden Nederlandse ontwikkelingshulp, en de verlamming van het politieke bestel
vanwege de constante strijd tussen regering en oppositie bepaalden het politieke en
maatschappelijke klimaat in Suriname. Het parlement had opgehouden te bestaan
als een onafhankelijk controlerend orgaan en werd door een deel van de pers spottend
‘circus stupido’ genoemd. Suriname was politiek en bestuurlijk vastgelopen
(Buddingh' 1995: 299-301; Dew 1994: 15-35). De ontwikkelingen tussen 1975 en
1980 vertoonden sterke parallellen met de politieke situatie anno 1999: de oppositie
die beweert dat de regering ondemocratisch is en niet op een meerderheid in het
parlement steunt, terwijl de regeringscoalitie de oppositie beschuldigt van obstructie.
De onvrede groeide in brede lagen van de bevolking. De politieke impasse werd
doorbroken door de belofte van de regering om in maart 1980 vervroegde verkiezingen
te houden.
Zowel de NPS als de VHP bleef vasthouden aan de ‘token-verbroederingspolitiek’.
Zij presenteerden zich als multi-etnische partijen. De VHP verbrak de samenwerking
met de Socialistische Partij en ging een verbond aan met een deel van de PNR die
inmiddels in twee facties was uiteengevallen.
De verkiezingen in maart 1980 zijn niet meer gehouden. Een maand voor de
verkiezingen grepen de militairen de macht in Suriname.

Militaire staatsgreep
De sergeantencoup op 25 februari 1980 maakte een eind aan het tweede kabinet-Arron.
De bevolking haalde opgelucht adem en dacht dat met de nieuwe ‘groene bezems’
de grote schoonmaak van de politieke Augiasstal een aanvang zou nemen. Ook bij
Lachmon overheerste aanvankelijk nog het vertrouwen in de ‘jongens’ [de militairen].
Hij beschouwde de staatsgreep eigenlijk meer als ‘stadsgreep’ en ging ervan uit dat
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een overgangskabinet verkiezingen zou uitschrijven waarmee de zaak dan voorbij
zou zijn (John Jansen van Galen 1995: 225).
Hoewel de coup van de sergeanten militair goed was voorbereid was zij dat in
politiek opzicht allerminst. De militairen hadden geen blauwdruk klaar liggen van
de fase na de machtsovername. Het enige wat voor hen duidelijk was dat de ‘oude
orde’ definitief had afgedaan (Chin/Buddingh' 1987: 36 e.v.; Thorndike 1990: 37
e.v.). In het ontstane politieke vacuüm boden de kleine linkse partijen, voor wie de
schoten van 25 februari 1980 hadden geklonken
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als klaroenstoten (Buddingh' 1995: 325 e.v.), zich aan als het alternatief voor de
‘oude politiek’. Het tijdperk van partijen als de NPS, VHP en de KTPI leek definitief
voorbij.
Een nieuwe generatie politici, veelal academici die in de jaren zestig en zeventig
in Nederland hadden gestudeerd en goed onderlegd waren in de werken van Marx
en Mao, diende zich aan en kreeg alle kansen ministeriële posten te bekleden in de
acht kabinetten die het land tussen 1980 en 1987 heeft gekend. In het korte tijdsbestek
van zeven jaar nam de sociale mobiliteit enorm toe. Indicatief in dit verband is dat
in deze periode circa zestig personen werden benoemd tot minister of onder-minister.
De snelheid waarmee personen tot het hoge politieke ambt werden geroepen of
moesten aftreden als minister was voor leerkrachten in het onderwijs reden om niet
presterende leerlingen te waarschuwen met de mededeling: ‘pas op anders word je
nog minister’.
Vrij snel werd echter duidelijk dat de militairen geenszins van plan waren na de
grote schoonmaak weer terug te keren naar de kazerne. De ontwikkelingen in de loop
van 1980 wezen erop dat de militaire top bezig was zijn positie als politieke factor
te institutionaliseren. Toen vervolgens het land zich ontwikkelde in de richting van
een repressieve staat en te maken kreeg met de intrede van het vijand-denken in de
politiek, bekoelde de sympathie van de bevolking voor de militairen. De militairen
kwamen na de ‘December-moorden’ (1982) en de daarop volgende opschorting van
de Nederlandse ontwikkelingshulp die een ineenstorting van de economie tot gevolg
had, binnen- en buitenlands in een isolement terecht.
Om het isolement te doorbreken ging de militaire top binnenlands op zoek op naar
nieuwe partners. De linkse ‘opperhoofden zonder Indianen’ waren niet in staat
gebleken met hun retoriek de harten van de massa te veroveren (zie Brana Shute
1990: 215-217; Sedoc-Dahlberg 1990: 181-183).

Revitalisering van de verbroederingspolitiek
Henk Heidweiller (1929-1989), Suriname's topdiplomaat in Washington (1975-1984)
en Den Haag (1984-1985) en adviseur van Bouterse, wist de militaire top in 1985
ertoe te bewegen Suriname uit Cubaans vaarwater te houden en de kaarten op
Lachmon te zetten. Zijn leiderschap was binnen het eigen segment nog onbetwist en
de militairen dachten steun vanuit een deel van de samenleving goed te kunnen
gebruiken om hun isolement te doorbreken. Lachmon wenste met de militairen een
dialoog mits ook Arron en Soemita hierbij betrokken zouden worden. De militaire
top had aanvankelijk bezwaren tegen de deelname van Arron en Soemita aan de
dialoog. Immers deelname van de twee laatste personen zou een rehabilitatie van
hen inhouden en een erkenning impliceren van het failliet van de staatsgreep in 1980.
Lachmon hield echter voet bij stuk en wist middels een aantal beloftes de militaire
top ertoe over te halen de dialoog met de complete ‘oude orde’ te aanvaarden, aldus
een informant. De militaire top ging uiteindelijk overstag en na de nog geheime
informele gesprekken begon Bouterse in 1985 officieel een dialoog met de drie ‘oude’
leiders. Deze gesprekken resulteerden uiteindelijk in het (geheim) Akkoord van
Leonsberg: de militaire top committeerde zich aan het houden van vrije verkiezingen
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in 1987 en de burgerpolitici accepteerden een toezichthoudende rol van de militairen
in de nog op te stellen nieuwe grondwet. Vooruitlopend op de verkiezingen in 1987
werden in de loop van 1985 alvast enkele democratische vrijheden hersteld en werden
de ‘oude’ politieke partijen partners in het zogeheten Topberaad. Als onderdeel van
de ‘deal’ tussen de militairen en de burgerpolitici werd de regering in juli 1986
vervangen door een bredere onder leiding van de VHP-er Radhakishun (Buddingh'
1995: 337 e.v.). Door zijn rol in de onder-
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handelingen met de militaire top werd Lachmon de architect van het politieke bestel
van de post-militaire periode en daarmee van de revitalisering van de oude
verbroederingspolitiek.
Waar in het verleden (1958-1967) de NPS samenwerking met de VHP dicteerde,
thans waren de rollen omgedraaid. Lachmon was nu de onbetwiste leider van de
nieuwe coalitie, verenigd in Het Front. Dit Front behaalde in 1987 met 40 van de in
totaal 51 zetels een monsteroverwinning. Hierbij geldt echter de kanttekening dat de
overwinning van Het Front in sterke mate is beïnvloed door de anti-militaire stemming
in het land. Het kiezersvolk koos massaal voor de ‘oude schoen’ (de leuze waarmee
Het Front de verkiezingen inging) om daarmee af te rekenen met de ‘nieuwe groene
schoen’ [de militairen] van 1980 die al te knellend was gebleken en hevige angsten
bij de bevolking had opgeroepen.
De nieuwe burgerregering toonde geringe daadkracht. De ‘oude’ politici vervielen
snel weer in hun vroegere gewoonten van patronage en corruptie. Bovendien kwam
de hulp uit Nederland niet op gang. Het no-nonsense-kabinet-Lubbers nam zich vast
voor niet voor een tweede maal in de valkuilen van de jaren zeventig te stappen toen
de regering-Den Uyl aan alle Surinaamse wensen onvoorwaardelijk tegemoet was
gekomen. Nederland koppelde strenge voorwaarden aan de hervatting van de hulp.
Hoewel de militairen zich de jure neerlegden bij de democratische verhoudingen na
1987 bleek de fado dat de burgerregering nog steeds naar de pijpen van het militair
gezag danste. Ook broeide het in het leger. Het vond dat de regering het Akkoord
van Leonsberg schond en de legerleider voelde zich beledigd omdat hem tot driemaal
toe in Nederland een visum werd geweigerd. Bovendien werd de regering
geconfronteerd met een voortzetting van gewapende acties van Bosnegergroepen en
een nieuwe opstand van de Tucajana-Indianen.
De ‘telefooncoup’ in december 1990 (de tweede greep naar de macht door de
militairen) symboliseerde het gebrek aan daadkracht bij de regering en vergrootte
de kloof tussen de NPS en de VHP. Lachmon en de VHP waren lang niet zo fel
gekant tegen het leger als de NPS. Een aantal VHP-toppers was economisch met de
militairen verstrengeld geraakt en beheerste met hen delen van de im- en exportsector.
Blijkbaar beschouwde de real-politiker Lachmon het leger als een niet meer weg te
cijferen machtspolitiek bolwerk in de Surinaamse samenleving. Van hem is bekend
dat hij een liefhebber van hengelen is, een man die geduldig langs het water kan
zitten, het moment afwachtend om zijn buit aan de haak te slaan. De militairen zouden
in Lachmons perceptie weleens de nieuwe buit kunnen zijn die hij moest koesteren.
Bij de NPS riep de nieuwe coup reminiscenties op aan februari 1980 toen de
NPS-regering werd weggeschoten. Voor Lachmon was de coup een ‘actuele
maatschappelijke ontwikkeling’ waarmee hij zijn filosofie van het buigende riet in
stelling bracht: Kiezen voor een opstelling gelijk het buigende riet dat dieper buigt
naarmate de storm ernstiger en dreigender is. Als de storm is uitgeraast, dan zal men
zich altijd weer oprichten. Maar wie zich bij storm opstelt als een fiere
kankantrieboom, loopt de kans met wortel en tak te worden uitgeroeid. Zijn
buigende-riet-opstelling impliceerde dat hij de tweede coup van de militairen
‘legaliseerde’ door het parlement de door de militairen benoemde president (Kraag)
en vice-president (Wijdenbosch) te laten kiezen in ruil voor nieuwe verkiezingen
binnen zes maanden. De NPS verzette zich aanvankelijk tegen het compromis van
Lachmon, maar ging uiteindelijk overstag vanwege de beloofde verkiezingen.
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Het leger formeerde een zakenkabinet dat binnen zes maanden nieuwe verkiezingen
organiseerde. Hoewel Het Front, inmiddels omgedoopt tot Nieuw Front door de
aansluiting van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), een
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meerderheid bij de verkiezingen behaalde (dertig zetels), was het toch de grote
verliezer. De aan de militairen gelieerde Nationaal Democratische Partij (NDP)
behaalde twaalf zetels, een viervoud van het aantal zetels behaald in 1987.
In tegenstelling tot de eerste Front-regering ging de tweede onder leiding van de
NPS-er Venetiaan een machtsstrijd met het leger niet uit de weg. De VHP liet die
strijd over aan president Venetiaan en SPA-minister Gilds van Defensie die erin
slaagden de legertop weg te zuiveren en de politieke taken van het leger uit de
grondwet te schrappen.
In sociaal-economisch opzicht bracht het beleid van de Nieuw Front-regering
nauwelijks enige verlichting voor de verpauperde bevolking. Het ontbrak de regering
aan een daadkrachtige politieke besluitvorming inzake belangrijke politieke en
sociaal-economische vraagstukken, zoals de relatie tot Nederland, de rol van het IMF
bij de sanering van de economie en de uitvoering van een aanpassingsprogramma.
Deze vraagstukken fungeerden als een etnische splijtzwam binnen de Nieuw
Front-coalitie. Hier toonde zich de schaduwzijde van de etnische consensusdemocratie.
De diverse segmenten verenigd in de verbroederingscoalitie hielden elkaar in een
verstikkende houdgreep gevangen (Buddingh' 1995: 375; Haakmat 1996: 72-3). De
Creoolse NPS en SPA beschouwden de Nederlandse eisen van ‘monitoring’ door
het IMF als Haagse bedilzucht en postkoloniale bevoogding. Daarnaast stond voor
deze twee partijen een rigoureuze afslanking van het ambtelijke apparaat gelijk aan
politieke zelfmoord, omdat vooral het electoraat van deze partijen de staatsloonlijst
vult. De Hindostaanse VHP nam tegenover de ‘monitoring’ door het IMF een positief
standpunt in. Ook met betrekking tot de relatie met Nederland stonden de VHP en
de NPS lijnrecht tegenover elkaar. In 1991 bood de toenmalige Nederlandse
minister-president Lubbers Suriname een gemenebest-relatie aan die voorzag in een
nauwe relatie tussen beide landen. De NPS beschouwde de discussie over de
gemenebest-relatie als een poging tot rekolonisatie van Suriname. De VHP stond
van oudsher veel minder afwijzend tegenover een nauwe band met Nederland.

Het failliet van de verbroederingscoalitie
De Nieuw Front-regering kreeg bij de verkiezingen in 1996 de rekening gepresenteerd
en behaalde slechts 24 zetels. De NDP van Bouterse verwierf 16 zetels. Volgens
Egger (1995/1996) zouden vooral jongeren zich hebben afgewend van de Nieuw
Front-combinatie. De verbroederingspolitici hadden geen ander verkiezings-issue
om de bevolking te mobiliseren dan het NDP-syndroom, waarbij zij trachtten de
NDP in een kwaad daglicht te stellen vanwege de Decembermoorden en de schending
van de mensenrechten. Deze strategie wierp nauwelijks vruchten af.
Lachmon werd echter de grootste verliezer in de machtsstrijd met de NDP en
daarmee was ook het politieke lot van de Nieuw Front-combinatie beslecht. Hij werd
geconfronteerd met een scheuring binnen zijn partij waarbij de handelsfactie, die in
de chaos van de militaire periode de groep van nieuwe rijken was geworden, een
bondgenootschap aanging met de NDP. Het verbond met de NPS dat Lachmon tot
de as van de verbroederingspolitiek smeedde, leed schipbreuk.
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De scheuring binnen de VHP was een uitvloeisel van de politieke cultuur binnen
de partij die geen gelijke tred hield met de maatschappelijke ontwikkelingen binnen
de Hindostaanse groep. Sedert de oprichting van de VHP bestuurde Lachmon de
partij op haast ‘stalinistische’ wijze waarbij hij alleen zichzelf
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een plaats op de rug van de olifant (het partij-symbool) gunde. Iedere mededinger
binnen de partij groef zijn politieke graf (zie Wijntuin 1994: 126). Hij tolereerde
geen onafhankelijke geesten binnen de partij en eiste van zijn volgelingen absolute
loyaliteit. De ‘oude vos’ vertrouwde teveel op zijn oude macht en was niet bereid de
macht te delen met de rijke kroonprinsen en hun aanhang in de partij.
Al bij de verkiezingen in 1991 bleek dat de machtspositie van de VHP aan het
afkalven was, hetgeen samenhing met de emancipatie van de Hindostanen. Die
emancipatie was zo'n succes dat de VHP hiervan zelf slachtoffer werd. Tussen 1949
en 1991 had deze partij een monopoliepositie binnen het Hindostaanse segment. Bij
de verkiezingen in 1996 bleek dat de VHP definitief had afgedaan als de
alleenvertegenwoordiger van het Hindostaanse segment en als hoeder van de grote
Hindostaanse familie. Indicatief in dit verband is de groeiende band tussen de
kleinlandbouwers en een partij als de Politieke Vleugel van de FAL.

Tot slot
De politieke stabiliteit in Suriname en daarmee de etnische konden worden bereikt
door de machtsdeling tussen de grootste etnische partijen. In zekere zin kunnen we
de verbroederingspolitiek beschouwen als een eerste aanzet tot een geleidelijke
afbraak van de etnische omheining waarbinnen de grote meerderheid van Creolen,
Hindostanen en Javanen had geleefd zonder dat deze uitmondde in een raciale strijd.
Deze politieke samenwerking tussen de NPS, de VHP en de KTPI had hierdoor ook
een integrerende functie binnen de samenleving. De NPS en de VHP hebben een
belangrijke bijdrage geleverd aan de emancipatie van Creolen en Hindostanen. Beide
partijen en met name de VHP zijn aan hun succes ten onder gegaan. De rol van de
NPS als representant van het Creoolse volksdeel wordt weliswaar thans betwist door
de NDP van Bouterse, maar deze partij heeft betere kansen op politiek herstel dan
de VHP. De NPS kent vanouds een zekere democratische structuur met kernafdelingen
over het gehele land en heeft zich in de oppositie weten te profileren met een aantal
niet onbelangrijke issues zoals politieke ethiek, clean-government en herstel van
waarden en normen. In tegenstelling tot de NPS ziet de toekomst voor de VHP er
vrij somber uit. Al na de verkiezingen in 1987 werd duidelijk dat de partij verworden
is tot de belangenbehartiger van de Hindostaanse handelselite. Een groot deel van
de traditionele achterban in de districten heeft zich inmiddels afgewend van de VHP
en ziet in partijen als de HPP, de Politieke Vleugel van de FAL en de NDP betere
representatiemogelijkheden.
Lachmon heeft altijd gevaren op zijn politiek instinct dat hem nu met het ouder
worden in de steek heeft gelaten. Zijn partij, de VHP, is thans te vergelijken met een
vis op het droge die daar hopeloos ligt te zieltogen. Het enige waarop deze partij
mag hopen is dat hoogtij haar weer het water in meeneemt. Daar ziet het er niet meer
naar uit. De oude hengelaar [Lachmon] heeft thans te maken met concurrenten bij
het viswater die voornemens zijn een groot deel van de buit aan de haak te slaan.
Volgens de politicoloog Dew (1978: 201-9) zou Suriname ten tijde van de
samenwerking tussen de twee grootste etnische partijen kenmerken vertonen van
wat de politicoloog Arend Lijphart aanduidde als een consociatie-democratie. Hoppe
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(1976: 163) spreekt van een elitekartel-democratie. Er is kritiek op deze typering
van de politieke verhoudingen in Suriname (zie Derveld 1982: 54-57; Fernandes
Mendes 1989: 17-19). Eén kenmerk van het door Lijphart en Hoppe getypeerde
politieke systeem blijft recht overeind staan. In een dergelijke democratie werken
de partijen aan de top samen, maar de

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

32

Tabel: Samenstelling regeringscoalities en oppositie tussen 1958 en 1996
Jaar

Regeringscoalities Oppositie

1958-1963

Totaal aantal
parlementszetels
NPS (9) - VHP (4) NOP (2), KTPI (2) 21
- PSV (4)

1963-1967

NPS (14) VHP (8) Actiefront: NOP
- PSV (4) - KTPI (2), Actie Groep
(4)
(2), SDP (2)

1967-1969

NPS (17) - Actie
VHP (11), SRI (2), 39
Groep (4) - SDP (2) PNP (3)

1969-1973

VHP/SRI (19) PNP-Blok (8)

1973-1977

NPK 1: NPS (13) - VHP/SRI (17)
PNR (4) - PSV (3)
- KTPI (2)

1977-1980

NPK 2: NPS (15) - VDP-Blok: VHP
39
PSV (3) - KTPI (3) (13), Pendawalima
(3), Socialistische
- HPP (1)
Partij Suriname (1)

1987-1990

Het Front: NPS
(15) - VHP (14) KTPI (11)

NDP (3),
Pendawalima (4),
Palu (4)

51

1991-1996

Nieuw Front: NPS NDP (12), DA'91
(9)
(12) - VHP (9) KTPI (7) - SPA (2)

51

1996-1997

NDP-coalitie*:
NDP (16) - KTPI

*

NPS (II), PNR (I)

36

39
39

Nieuw Front: NPS 51
(9), VHP (4), SPA

In augustus 1997 verlieten de HPP, de FAL en 3 assemblee-leden van de BVD de
NDP-regeringscoalitie. De dissidente BVD-leden doopten zich om tot de Progressieve
Politieke Partij (PPP). Twee assemblee-leden van de oppositionele Pendawalima (Groep
Kasto) sloten zich aan bij de regeringscoalitie. Op grond van een rechterlijke uitspraak in
november 1998 werd de naam Pendawalima toegewezen aan de Kasto-factie. De
Somohardjo-factie doopte zich om tot een nieuwe politieke partij: Pertjajah Lukur.
Etnische achtergrond politieke partijen: Overwegend Creools: Nationale Partij Suriname
(NPS). Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV), Progressieve Nationale Partij (PNP),
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (Palu), Surinaamse Democratische Partij
(SDP), Partij Nationalistische Republiek (PNR), Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA),
Democratische Partij (DP), Socialistische Partij Suriname (SPS)
Overwegend Hindostaans: Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), Nickerie
Onafhankelijke Partij (NOP), Actie Groep, Hernieuwde Progressieve Partij (HPP), Basispartij
voor Vernieuwing en Democratie (BVD), Politieke Vleugel van de Federatie van Arme
Landbouwers (FAL), Onafhankelijk Progressief Democratisch Alternatief (OPDA),
Progressieve Politieke Partij (PPP). Javaans: Kerukunan Tulodo Prenatan Indonesia (KTPI),
Sarekat Rakjat Indonesia (SRI), Pendawalima. Pertjajah Lukur. Multi-etnisch: Democratisch
Alternatief 1991 (DA '91), Nationale Democratische Partij (NDP)
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(5) BVD (5) - FAL (1) Overige
(1) - HPP (1) oppositiepartijen:
OPDA (2)
DA'91 (2), DP (1),
Pendawalima (4)
1997-

NDP-coalitie: NDP
(16) - KTPI (5) BVD (2) Pendawalima (2)
OPDA (2)

Nieuw Front: NPS
(9), VHP (4), SPA
(1) Overige
oppositiepartijen:
DA'91 (2), DP (1),
PPP (3) - FAL (1) HPP (1) Pertjajah
Lukur (2)

Bron: - Douglas W. Payne 1996: J. Sedney 1997; HTTP\\www.parbo.com.
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politieke leiders blijven hun achterban op basis van rassentimenten mobiliseren. Een
belangrijke voorwaarde voor continuering van het consociatie-systeem is de
handhaving van de cohesie binnen de eigen etnische achterban.
Naar aanleiding van de laatste algemene verkiezingen in 1996 in Suriname
concludeert Menke (1995/96: 10) op basis van een opinieonderzoek dat de ‘etnische
stem’ duidelijk afgenomen is. Een andere onderzoeker, Schalkwijk, stelt dat hoewel
etniciteit een potentieel mobilisatie-instrument blijft, etniciteit bij de laatste
verkiezingen geen issue is geweest (Schalkwijk 1995/96: 46). Enige voorzichtigheid
met betrekking tot de conclusies van Menke en Schalkwijk is hier geboden.
Opinieonderzoeken en de afwezigheid van etniciteit als verkiezingsissue zeggen
niets over feitelijk stemgedrag. Wat opvalt bij de laatste verkiezingen is dat het verlies
van de NPS en de VHP voor een groot deel binnen het eigen segment is opgevangen
door concurrerende partijen. Zelfs bij de multi-etnische NDP zien we dat het
merendeel van de assembleeleden op basis van de etnische stem is gekozen. De
etnische identificatie en etnische mobilisering bepalen hier nog in sterke mate de
institutionele politiek. Wél kunnen we stellen dat de cohesie binnen de diverse
segmenten sterk is afgenomen en dat de verkiezingen in 1996 hebben geleid tot een
verdere fragmentatie van het politieke spectrum in Suriname. Een nadeel is wel een
toename van politieke instabiliteit, zoals ook gebleken is door de ontwikkelingen na
1996. Daartegenover staat het grote voordeel van het bestaan van meerdere partijen
binnen ieder segment en daarmee van het verminderen van latente antagonistische
spanningen.
Kunnen we op grond van de toegenomen fragmentatie stellen dat de
verbroederingspolitiek definitief tot het verleden behoort? Immers cohesie binnen
de eigen etnische achterban vormt volgens Lijphart een belangrijke
systeemvoorwaarde voor consociatie-democratie.
Alvorens deze vraag te beantwoorden is het van belang om bij de
verbroederingspolitiek twee elementen te onderscheiden: vorm en inhoud. De vorm
betreft de vraag naar de betrokken partners bij de verbroederingspolitiek.
Lachmon, leider van de VHP en propagandist van de verbroederingspolitiek,
reserveerde deze term exclusief voor de politieke samenwerking tussen zijn partij
en de NPS. De inhoud van de verbroederingspolitiek betrof de machtsdeling tussen
Hindostanen en Creolen.
Met het aantreden van de nieuwe multi-etnische NDP-regeringscoalitie in 1996
kunnen we stellen dat de vorm van de verbroederingspolitiek, zoals die zich
manifesteerde tussen 1958-1967 en 1987-1996, definitief tot het verleden behoort.
Zoals eerder gesteld is de VHP een groot deel van de traditionele achterban kwijt
aan concurrerende partijen en heeft deze partij als gevolg van het emancipatieproces
onder Hindostanen definitief afgedaan als hoeder en belangenbehartiger van het
Hindostaanse segment. Anders is het gesteld met de inhoud van de
verbroederingspolitiek waarover thans in het gesegmenteerde Suriname een communis
opinio bestaat: de machtsdeling tussen de diverse etnische groepen.
Het vraagstuk van de machtsdeling (wie regeert, wie wordt geregeerd, wie is onderof overgewaardeerd) vormt in gesegmenteerde samenlevingen de achilleshiel van
etnische en politieke stabiliteit. Voor Suriname zou Nederland met betrekking tot
het vraagstuk van de machtsdeling tot op zekere hoogte als voorbeeld kunnen dienen.
Het is in het voormalige moederland usance dat bij de benoeming bij belangrijke
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(politieke en adviserende) functies een verdeelsleutel wordt gehanteerd tussen
socialisten, liberalen en christen-democraten. In Suriname zou men eveneens een
verdeelsleutel tussen de belangrijkste segmenten kunnen hanteren om daarmee te
voorkomen dat latente raciale spanningen manifest worden.
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Hans Prade
Overheidsbestedingen en politieke machtsverhoudingen in Suriname
tussen 1975 en 1998
Overheidsbestedingen zijn de geldelijke weergave van het regeringsbeleid dat in een
democratisch bestel de uitkomst is van een politiek proces of politieke
onderhandelingen tussen de partners in de regeringscoalitie. Het behoort tot een
van de taken van de volksvertegenwoordiging de overheidsbestedingen te controleren.
In het krachtenveld van de controle op de overheidsbestedingen neemt de Rekenkamer
eveneens een belangrijke plaats in. In dit artikel bespreek ik de wijze waarop de
overheidsbestedingen plaatsvonden, de invloed van de politieke machtsverhoudingen
en de rol van de Rekenkamer hierop tussen 1975 en 1998.

Democratische rechtsstaat
In een democratische rechtsstaat is het functioneren van een onafhankelijke
rekenkamer onontbeerlijk. In de grondwet van 1975 zijn hierover de volgende
artikelen opgenomen.
In artikel 83 staat vermeld dat de Rekenkamer belast is met het toezicht op de
rechtmatigheid en doelmatigheid van het beheer van de staatsfinanciën in de ruimste
zin. Voorts wordt in dit artikel aangegeven dat de Rekenkamer periodiek, in de regel
is dit eenmaal per jaar, verslag uitbrengt aait de regering en aan de
volksvertegenwoordiging over het door haar uitgebrachte toezicht. Dit verslag wordt
openbaar gemaakt.
Tevens is in artikel 108 lid 2 van de grondwet van 1975 bepaald dat de
verantwoording van de ontvangsten en uitgaven van de staat aan de
volksvertegenwoordiging geschiedt onder overlegging van de door de Rekenkamer
onderzochte rekening.
In de nieuwe grondwet van 1987 zijn de taken van de Rekenkamer opgenomen in
de artikelen 149, 151 en 156, lid 5b.
Volgens de grondwet van 1975 en 1987 bezit de Rekenkamer niet slechts de
bevoegdheid tot controle van de rechtmatigheid, maar ook tot controle van de
doelmatigheid bij de besteding van de financiën door de overheid.
Het rechtsmatigheidsonderzoek betreft de vraag of de overheidsuitgaven in
overeenstemming zijn met de grondwet, de comptabiliteitswet, de staatsbegroting
en alle andere relevante wetten en regelgeving. Het doelmatigheidsonderzoek is in
feite ook rechtmatigheidsonderzoek, maar richt zich primair op de terreinen Economy,
Efficiency en Effectivity. Economy slaat op zuinigheid. Onderzocht wordt of de
uitgave wel nodig was en of het niet goedkoper kon, of er verspilling plaatsvond en
of overdadige luxe ten toon werd gespreid. Bij efficiency gaat men na of de resultaten
wel in een juiste verhouding stonden tot de uitgaven. Als een bode in een dienstauto
met chauffeur een brief bezorgt, dan is dat duidelijk niet efficiënt. Bij het
effectiviteitsonderzoek wordt nagegaan of het beoogde doel wel is bereikt. De
Rekenkamer geeft geen oordeel over de politieke doelen die een regering zich heeft
gesteld. Die zijn voor haar een gegeven. Zij geeft, met de wet in de hand, aan hoe
de financiële verantwoording die de regering dient af te leggen er uit moet zijn en
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uiteindelijk geeft zij een oordeel over de inhoud daarvan. De Rekenkamer is aldus
in dienst van accountability. Er is geen democratie zonder verantwoordingsplicht.
Bij regeringspersonen gaat het niet alleen om een politieke verantwoording, maar
ook om een financiële.
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Met behulp van de bevindingen van de Rekenkamer wordt het parlement in staat
gesteld een oordeel te geven over het beleid van de regering en op het spoor gezet
van eventuele onvolkomenheden die correctie behoeven. Aangezien de inhoud van
het verslag van de Rekenkamer openbaar is, heeft het publiek ook een middel in
handen om te oordelen over de wijze waarop het parlement de regering ter
verantwoording roept.
De controlefunctie van de Rekenkamer binnen het staatsbestel maakt haar beslist
niet populair bij de machtshebbers.
In de grondwet van 1987 treffen we ook een aantal artikelen aan met betrekking
tot economische ordening, het financieel en monetair systeem en de rol van de
volksvertegenwoordiging bij deze zaken. De door regering ingediende
ontwerp-begrotingen dienen door het parlement (De Nationale Assemblée) te worden
getoetst aan het nationaal ontwikkelingsplan dat volgens artikel 40 van de grondwet
bij wet moet worden vastgesteld. Voorts bepaalt artikel 73 van de grondwet dat het
te voeren sociaal-economisch en politiek beleid van de Regering vooraf moet worden
goedgekeurd door het parlement.
Artikel 156 van de grondwet bepaalt de wijze waarop de staatsbegroting
totstandkomt. Alle overheidsuitgaven en de middelen ter dekking van de uitgaven
dienen op de staatsbegroting te verschijnen. De staatsbegroting wordt door middel
van één of meer wetten vastgesteld. Behalve bij de behandeling van de reeds vermelde
wetten ter vaststelling van het nationaal ontwikkelingsplan en de staatsuitgaven heeft
het parlement ook nog de mogelijkheid om bij de behandeling van de
begrotingsrekening die ook bij wet moet worden vastgesteld, zijn invloed op de
staatsuitgaven te laten gelden. Bovendien heeft elk individueel parlementslid de
bevoegdheid om de regering kritisch te volgen tijdens uitvoering van het beleid,
hetgeen voor een belangrijk deel neerkomt op controle van de uitgaven. Het
voorgaande zou tot de conclusie kunnen leiden dat de overheidsbestedingen het
resultaat zijn van de politieke machtsverhoudingen in het land. In het Surinaamse
politieke krachtenveld is dit echter niet het geval, zoals we verderop zullen zien.

Controle op de staatsbegroting
Strikt genomen is het niet goed mogelijk om te achterhalen wat de
overheidsbestedingen in Suriname werkelijk zijn. Het is namelijk niet de gewoonte
dat de Surinaamse regering haar geldelijk beheer aan het parlement verantwoordt,
hoewel in de grondwet is bepaald dat zij dat wel moet doen als sluitstuk van het
budgetrecht van het parlement. Het parlement zelf toont echter onvoldoende
belangstelling voor de wijze waarop de regering omspringt met staatsgelden. Ofschoon
de Rekenkamer van Suriname er steeds weer over klaagt dat de regering haar geen
begrotingsrekeningen ter beoordeling ten behoeve van het parlement voorlegt, is dit
geen punt van discussie in het vertegenwoordigend college. De laatste
begrotingsrekening die de Rekenkamer heeft onderzocht is die van het jaar 1970.
Het parlement kan derhalve geen vergelijking maken tussen de gelden die het ter
beschikking heeft gesteld aan de regering en de gelden die de regering werkelijk
heeft uitgegeven in een bepaald jaar. Tijdens de begrotingsbehandeling vinden
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jaarlijks tonelen plaats in het parlement en er zijn soms dramatische stemmingen ter
vaststelling van de diverse begrotingshoofdstukken. Toch weet officieel niemand
welke middelen door de volksvertegenwoordiging aan de regering op de
staatsbegroting zijn toegestaan, omdat de staatsbegrotingen niet worden gepubliceerd.
Dat is uiterst merkwaardig omdat de staatsbegroting door middel van wetten wordt
vastgesteld en derhalve in het Staatsblad moet worden opgenomen.
Ter adstructie geef ik enkele voorbeelden. Van 1975, het eerste jaar van onze
onafhankelijk-
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heid, zijn niet alle departementsbegrotingen gepubliceerd. Evenmin is de aanvullende
begroting voor dat jaar, die naderhand werd aangenomen, gepubliceerd. De hoogte
van de staatsinkomsten voor het jaar 1976 blijken helemaal niet te zijn geraamd in
de betreffende wet. Voor de jaren 1978 en 1979 zijn alleen de begrotingen voor de
Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken officieel bekend gemaakt. In de
militaire periode (1980-1987) werden de staatsbegrotingen eerst bij decreet en later
bij staatsbesluit vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad. Het dienstjaar 1984
vormt hierop een uitzondering. De begroting van dat jaar is niet formeel vastgesteld.
Voor het dienstjaar 1985 is het betreffende staatsbesluit wel opgenomen in het
Staatsblad, maar de bedragen waar het om gaat zijn niet vermeld. De laatst
gepubliceerde staatsbegroting is die van het dienstjaar 1988 ondanks het feit dat de
democratie na de verkiezingen van 25 november 1987 was hersteld.
Overigens kan hier worden opgemerkt dat sedert 1949, toen Suriname voor het
eerst haar begroting zelf vaststelde, de begroting nimmer op tijd dat wil zeggen vóór
het begin van het betreffende dienstjaar, is vastgesteld. Het is blijkbaar een Surinaamse
traditie om het niet zo nauw te nemen met de staatsbegroting. Deze conclusie wordt
bevestigd als men de concrete bedragen die op de staatsbegroting worden opgenomen,
in beschouwing neemt.
In haar Verslag 1989 heeft de Rekenkamer hierover onder meer het volgende
opgemerkt: De Rekenkamer is van oordeel dat de begrotingen niet doelmatig zijn
ingedeeld, geen realistische cijfers geven, niet duidelijk de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering en geen zodanige specificatie van kosten aangeven, waardoor het
moeilijk is te controleren of de gelden hun bestemming volgen. Het gevolg is dat de
begroting als beheersinstrument haar functie verliest en daardoor de
begrotingsdiscipline niet kan worden gehandhaafd.
De situatie is in de loop der tijden eerder verergerd dan verbeterd. In haar Verslag
1995 schreef de Rekenkamer hierover onder meer: Het is bekend dat de Rekenkamer
weinig waarde hecht aan de opgebrachte bedragen, aangezien zij voor een belangrijk
deel niet op een rationele manier tot stand zijn gekomen en niet de realiteit weergeven.

Controle op de overheidsbestedingen
Zoals eerder gesteld is het niet goed mogelijk om de werkelijke overheidsbestedingen
te traceren. Indirect kan men wel erachter komen wat de overheid ongeveer in een
bepaalde periode heeft uitgegeven en ontvangen. Het blijft echter giswerk en een
bron van veel politiek gekrakeel. Men kan elk cijfer gebruiken dat voor een bepaalde
bewering goed uitkomt omdat niemand dat precies weet.
Een ander gegeven is dat de overheid ook gelden uitgeeft die niet eens op de
begroting zijn vermeld. Formeel mag dat uiteraard niet omdat de Minister van
Financiën alleen gelden ter beschikking mag stellen wanneer die op de begroting
voorkomen. Ministers mogen pas verplichtingen aangaan wanneer zij de gelden ter
beschikking hebben gekregen.
Toch zijn forse bedragen uitgegeven zonder dat van tevoren vaststond ten laste
van welk begrotingsartikel zij kwamen. Ook achteraf is het niet altijd vast te stellen
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of een bepaald begrotingsartikel is belast of dat de gelden buiten de begroting zijn
gebleven en zijn geboekt op de zogenaamde Rekening met Derden.
Begin 1997 baarde het opzien dat de president van het land persoonlijk en zonder
enige verantwoording en controle aanzienlijke sommen kon uitgeven buiten het
Ministerie van Financiën om. Blijkbaar had de bewindsman toen toegang tot gelden
die niet op de begroting voorkwamen.
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Aangezien er op de begrotingen met de werkelijke overheidsuitgaven staan
aangegeven en buiten de begrotingsboekhouding om belangrijke uitgaven worden
gedaan of gereserveerd, is het voor volksvertegenwoordigers en de Rekenkamer dan
ook moeilijk om een uitspraak te doen over (informele) machten binnen de regering
die de specifieke uitgaven bepalen.
De Surinaamse staatsbegroting is verdeeld in drie diensten: de Gewone Dienst
waaruit de steeds terugkerende uitgaven worden geput, de Buitengewone Dienst die
bedoeld is voor investeringen en tenslotte de Ontwikkelingsdienst.
Van belang zijn hierbij de laatste twee diensten. Aangezien de Surinaamse overheid
nauwelijks middelen heeft om de dagelijkse werkzaamheden gaande te houden, zijn
de mogelijkheden om grote investeringen te doen zeer beperkt. De Buitengewone
Dienst is om die reden steeds bescheiden. De grote overheidsinvesteringen die
niettemin worden gepleegd zijn afhankelijk van buitenlandse hulp en verschijnen op
de Ontwikkelingsdienst waarvoor gedurende vele jaren meer fondsen zijn opgebracht
dan voor de Gewone en Buitengewone Dienst te zamen. Ofschoon de
Ontwikkelingsdienst een integrerend deel van de staatsbegroting is en formeel door
het parlement wordt goedgekeurd, heeft het verte-genwoordigend college hier
nauwelijks enige inbreng. Hetzelfde kan worden gezegd van het Ministerie van
Financiën. De uitgaven van de Ontwikkelingsdienst zijn namelijk afhankelijk van
de buitenlandse middelen die het Ministerie van Planning en
Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) denkt te zullen ontvangen ten behoeve van
geëntameerde projecten. Bij een eventuele afwijzing door de donor(s) van een door
Suriname ingediend project wordt de uitgavenpost van de Ontwikkelingsdienst
achteraf navenant verlaagd. Dit is op de staatsbegroting ook duidelijk te zien aangezien
de ontvangsten gelijk zijn aan de uitgaven. Het parlement moet het ten aanzien van
de Ontwikkelingsdienst doen met het zogenaamde jaarplan dat door het Ministerie
van PLOS wordt aangeboden. Dit jaarplan is echter geen begroting, maar een
opsomming van projecten waarvoor men buitenlandse hulp hoopt te ontvangen. De
uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van de onderhandelingen die met de betreffende
donor worden gevoerd. Met het genoemde jaarplan, dat eigenlijk een belangrijk deel
van de toelichting op de staatsbegroting zou moeten zijn, heeft het Ministerie van
Financiën, dat verantwoordelijk is voor de begrotingssamenstelling, nauwelijks enige
bemoeienis. Het wordt direct door het Ministerie van PLOS aangeleverd en aan het
parlement aangeboden. Het is zelfs zo dat de gelden die ten laste van de
Ontwikkelingsdienst ter beschikking worden gesteld, niet eens door de Minister van
Financiën worden geautoriseerd terwijl deze bewindsman volgens de
Comptabiliteitswet toch de enige autoriteit is die dat mag doen. De Rekenkamer
(Verslag 1995) achtte de situatie met betrekking tot de Ontwikkelingsdienst zelfs
strijdig met de soevereiniteit van het land, dit aangezien de
ontwikkelingssamenwerking met buitenlandse donors voor een belangrijk gedeelte
niet door het parlement kan worden gecontroleerd.

Politiek debat
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Het verdrag dat Suriname met Nederland bij de onafhankelijkheid in 1975 sloot om
de ontwikkelingssamenwerking vast te stellen gaat uit van een meerjaren
ontwikkelingsprogramma dat evenwel toen niet bestond. Wat er wel was, was een
rapport samengesteld door een commissie van Nederlandse en Surinaamse
deskundigen dat uitweidde over de ontwikkelingsmogelijkheden van het land.
Naderhand kwam er een nadere uitwerking door de Surinaamse regeringsadviseur
en ontwikkelingsdeskundige Frank Essed (Mobilisatie van het eigene: 1975). Het
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ontwikkelingsprogramma is echter nooit door het Surinaamse parlement vastgesteld.
Het kan dan ook niet worden beschouwd als het resultaat van een nationale politieke
discussie over de toekomst van het land. De jaarplannen die daarvan in de loop der
jaren zijn afgeleid, zijn formeel wel bij de jaarlijkse begrotingsbehandelingen door
het parlement vastgesteld. Zoals eerder opgemerkt ging daar geen inhoudelijke
discussie aan vooraf. Vooral ook niet omdat de regering geen notie had van wat er
van de wenselijkheden, die door het Planbureau plichtmatig in de jaarplannen waren
opgesomd, terecht zouden komen.
Ook in de militaire periode (1980-1987) is het niet gelukt om een nationaal
ontwikkelingsprogramma als resultante van de politieke machtverhoudingen totstand
te brengen. Dat bleek reeds direct na de staatsgreep van 1980 toen de nieuwe
machthebbers de ontwikkelingsvisie van het oude regime beweerden af te wijzen.
Er kwam slechts een zogenaamd urgentieprogramma dat niets anders was dan een
verzameling van een aantal reeds geëntameerde projecten, aangevuld met enkele
wenselijkheden, die nog moesten worden onderbouwd. Een paar jaar daarna heeft
een aantal personen onder leiding van een hoge militair veel tijd gestoken in de
opstelling van een Nationaal Reconstructieprogramma. Het werd echter in de kiem
gesmoord door gebrek aan belangstelling van de zijde van de toenmalige
machthebbers en de verantwoordelijke ambtenaren.

Ontwikkelingsprogramma
De grondwet van 1987 stelt een meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP) verplicht.
De begroting voor het dienstjaar 1989 werd echter door het parlement aangenomen
zonder dat het in staat was deze te toetsen aan het meerjaren ontwikkelingsprogramma.
Het MOP voor de periode 1989-1993 werd pas in december 1990 in het parlement
behandeld in de verwachting dat het door het Structureel Aanpassingsprogramma
(SAP), dat toen nog in voorbereiding was, zou worden achterhaald.
Het MOP voor de periode 1994-1998 werd begin januari 1994 aan het parlement
ter goedkeuring voorgelegd en op 28 januari 1994 aangenomen, zonder dat een
evaluatie werd gepleegd van het vorige MOP (1989-1993). De indiening van het
MOP 1994-1998 werd trouwens ook door de regering als een formaliteit beschouwd
omdat de gepresenteerde cijfers als achterhaald en dubieus werden beschouwd in
verband met de veelheid van wisselkoersen voor buitenlandse valuta die op korte
termijn zou moeten worden gesaneerd en de dominantie van het SAP dat in november
1992 was aangenomen.
Ofschoon de nieuwe in 1996 aangetreden regering-Wijdenbosch het SAP principieel
afwees, kon zij haar oordeel niet onderbouwen met enige rationele argumenten of
op basis van een evaluatie. Dit gebrek aan onderbouwing gold eveneens voor de
regering-Venetiaan (1991-1996) die juist vond dat het SAP een succes was. Voor de
nieuwe wegen die de regering-Wijdenbosch zou bewandelen werd verwezen naar
een nationaal reconstructieprogramma dat echter alleen bij de president bekend is.
Curieus genoeg werd bij de begrotingsbehandelingen door de regering steeds
gerefereerd aan het slechts bij de president bekend zijnde nationaal
reconstructieprogramma. De aangenomen staatsbegrotingen van 1997 en 1998 konden
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derhalve niet worden getoetst aan het meerjaren onwikkelingsprogramma zoals
omschreven in de grondwet.

Tot slot
De overheidsuitgaven, zoals die in de staatsbegroting en ontwikkelingsprogramma's
of pro-
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jecten tot uitdrukking komen, zijn niet de resulante van de politieke
machtsverhoudingen in het land. Dat is niet verwonderlijk, omdat binnen de politieke
partijen zelf geen discussie plaatsvindt die leidt tot concrete partijstandpunten op dit
punt. Elk parlementslid staat derhalve op zichzelf zonder daadwerkelijke
ondersteuning van de partij.
Voorts moet een parlementslid de gepresenteerde staatsbegroting beoordelen
zonder te beschikken over de beleidsvoornemens van de verschillende ministeries.
Die beleidsvoornemens zijn er doorgaans niet. De aan het parlement gepresenteerde
stukken zijn over het algemeen genomen het product van enkele personen die
ambtshalve de formeel vereiste documenten moeten produceren en van enkele
gedreven personen die de gelegenheid hebben gekregen om hun persoonlijke
opvattingen te etaleren. De plannen en beleidsvoornemens worden onvoldoende
gedragen door de politiek verantwoordelijken omdat zij zich om verschillende redenen
er onvoldoende in hebben kunnen verdiepen en wegens de onzekerheid over de
uitkomst van een werkelijk kritische beschouwing van de verwachte effecten en
kosten. Het is bij de openbare behandeling van de staatsbegrotingen in het parlement
dan ook niet verwonderlijk dat er weinig wordt gesproken over concrete bedragen.
Met het voorgaande wil ik aangeven dat de machten die verantwoordelijk zijn
voor de overheidsbestedingen niet of nauwelijks aandacht hebben voor formele
procedures zoals die tot uitdrukking komen in de wetten des lands. Omdat er weinig
vertrouwen is in het beleid op lange termijn concentreren zij zich veeleer op de
concrete bestedingen van de overheid.
Het gaat daarbij om overheidsuitgaven ten behoeve van de aankoop van goederen,
het toewijzen van aanbestedingen en het verlenen van diensten aan de overheid.
Snelle en concrete geldelijke voordelen worden ook behaald bij het aantrekken van
personeel ten behoeve van de overheid, belangrijke benoemingen en het verlenen
van vergunningen en gunsten.
Van dit grijze gebied dat door zijn aard niet transparant is en daardoor niet goed
te beoordelen valt, kan worden vastgesteld dat ook hier de partijpolitieke opvattingen
geen overheersende rol spelen. Wel kunnen we stellen dat de afbakening van de
invloedssferen van de verschillende aan de regering deelnemende politieke partijen,
zoals die tot uitdrukking komt in de verdeling van ministerszetels, de resultante is
van de politieke machtsverhoudingen. Wanneer die verdeling eenmaal bekend is,
dan is het ogenschijnlijk aanvaard dat de politieke partijen een claim leggen op alle
te vergeven voordelen op de ministeries die aan hen zijn toegewezen.
In werkelijkheid spreekt de partij als zodanig zich niet uit over het beleid op een
ministerie. De macht op het ministerie wordt uitgeoefend door partijbonzen, financiers
van de partij en de innergroup van de minister. Zij bepalen samen met de minister
welke personen worden benoemd in raden van commissarissen en commissies en
welke personen worden aangetrokken of bevorderd in hoge functies. Omdat het
veelal partijgenoten zijn die opvallen als gunstelingen voor lagere baantjes, lijkt het
erop alsof de partij wordt bevoordeeld. Deze indruk wordt versterkt in het parlement
waar de vaste commissie die het betreffende ministerie moet begeleiden altijd wordt
voorgezeten door een partijgenoot van de minister ter bevestiging van het primaat
van de partij.
Niet alle ministeries hebben dezelfde mogelijkheden. In het verleden waren de
Ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen en Openbare Werken attractief. Door de
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huidige financiële en economische problemen bieden thans de Ministeries van
Financiën en van Handel en Industrie lucratieve mogelijkheden aan personen om
snel fortuin te maken. Deze personen zijn niet noodzakelijkerwijs partijgenoten.
Zij die tot de begunstigden wensen te behoren
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Tabel: Overzicht van de staatsbegrotingen van Suriname 1975-1998 (in
miljoenen Sf)
Jaar

BuitengewoneOntwikkelingsdienstTotaal
Dienst
9.1
51.0
288.9

OntvangstenVerschil

1975

Gewone
Dienst
228.8

234.6

54.3

1976

285.0

5.2

115.7

405.9

354.6

51.3

1977

324.1

1.7

255.7

581.5

541.1

40.4

1978

364.8

4.1

281.0

649.9

662.4

12.5

1979

410.1

5.5

157.0

572.6

546.2

26.4

1980

437.6

6.6

140.5

584.7

554.5

30.2

1981

484.6

7.1

181.3

673.0

641.0

32.0

1982

574.6

27.9

301.5

904.0

854.9

49.1

1983

678.2

26.7

210.0

914.9

725.6

189.3

1984

665.5

25.6

84.0

775.1

789.8

14.7

1985

696.3

24.5

0.0

720.8

491.7

229.1

1986

762.8

37.4

10.0

810.2

521.1

289.1

1987

814.5

17.9

104.3

936.7

657.9

278.8

1988

914.6

48.4

189.6

1.152.6

849.1

303.5

1989

1.091.4

52.8

217.6

1.361.8

997.1

364.7

1990

1.179.2

58.0

241.1

1.478.3

1.404.5

72.8

1991

1.660.1

122.1

303.2

2.085.4

1.612.2

473.2

1992

1.534.8

99.7

207.0

1.841.5

1.141.0

700.5

1993

2.777.4

220.9

230.0

3.228.3

3.218.0

10.3

1994

16.605.5

945.6

7.870.0

25.421.1

23.323.6

2.097.5

1995

57.458.3

5.970.6

93.512.5

156.941.4 161.466.7 4.525.3

1996

62.747.3

3.585.5

51.513.8

117.846.6 111.046.0 6.800.6

1997

104.142.5 4.365.2

54.810.0

163.317.7 157.880.7 5.437.0

1998

121.467.4 4.913.6

49.847.7

176.228.7 164.443.4 11.785.3

Toelichting bij het overzicht:
Met betrekking tot het dienstjaar 1975 geldt dat niet alle departementale begrotingen
zijn gepubliceerd. Dit geldt eveneens voor de suppletoire begroting voor het
dienstjaar 1975 ad S f75 miljoen gulden. De inkomsten voor het dienstjaar 1976
zijn niet geraamd. Voor de dienstjaren 1978 en 1979 zijn alleen de begrotingen van
de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën gepubliceerd. Hoewel de
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begrotingen voor de dienstjaren 1984 en 1989 tot en met 1998 zijn vermeld in de
verschillende verslagen van de Rekenkamer van Suriname, zijn deze niet
gepubliceerd in het Staatsblad. De begroting voor het dienstjaar 1985 is weliswaar
gepubliceerd zonder evenwel de bedragen te vermelden.
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zullen tot de heersende kliek proberen door te dringen door zich dienstbaar op te
stellen en een weinig kritische houding tegenover de partijleiding in te nemen. De
doorsnee partijgenoot is van het voorgaande op de hoogte, maar in het gunstigste
geval distantieert hij zich in stilte van de gesignaleerde pratijken. Openheid van zaken
wordt niet verlangd. Het uitoefenen van kritiek wordt als gebrek, aan loyaliteit aan
de partij of de partijleiding of zelfs als verraad beschouwd en daarvoor is menig
partijlid bang.
Het uiteindelijke resultaat is dat het binnen de partij vrijwel nooit tot een werkelijke
politieke discussie komt. Hierdoor kan er ookgeen groot politiek draagvlak worden
gevormd voor concrete beleidsmaatregelen die de kans op succes vergroten.
Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de aan de regering deelnemende partijen.
Door het gebrek aan discussie en voldoende informatie is de kans aanwezig dat
actoren ongewild voor het karretje van een ander worden gespannen. Het is daarom
niet opzienbarend wanneer de verschillende ministers niet gecoördineerd optreden
en elkaar zelfs in de wielen rijden.
Uit het voorgaande kunnen we opmaken dat het practisch niet goed mogelijk is
om de werkelijke overheidsbestedingen te achterhalen. Politici tonen hiervoor ook
onvoldoende belangstelling. Van partijpolitieke opvattingen over het
ontwikkelingsbeleid en de overheidsbestedingen is geen sprake.
Het beheer van departementen heeft in de praktijk het karakter van het ‘koloniseren’
door politieke partijen binnen de regeringscoalitie. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat er in het parlement geen inhoudelijke discussie wordt gevoerd over het
ontwikkelingsbeleid en de overheidsbestedingen. Al deze zaken zijn uiteraard niet
bevorderlijk voor een doelmatig regeerbeleid.

Literatuur
Essed, F.E., 1975
De mobilisatie van het eigene. Paramaribo: Sub-commissie Ruimtelijk Fysieke
Planning. Surinaams-Nederlandse Commissie van Deskundigen.
Surinaams-Nederlandse commissie van deskundigen, 1975
Programma voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname
Verslagen van de Rekenkamer van Suriname, 1988 t/m 1997
Verslagen van de Rekenkamer van Suriname over de jaren 1996 en 1997 en
andere publicaties van de Rekenkamer, zie: Internet: http://www.parbo.com/

Drs. H. Prade was onder meer lid van de Staten van Suriname (1969-1973),
Onderhoofd van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, en Directeur van het
Centrum voor Landbouw Onderzoek in Suriname (1975-1981). Hij was in 1981 en
1982 ambassadeur van Suriname in Den Haag en van 1988 tot medio 1998 voorzitter
van de Rekenkamer van Suriname.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

44

Hugo Fernandes Mendes
Welk politiek stelsel heeft Suriname?
Het hedendaagse Suriname kent weinig zekerheden. Dit geldt ook voor de basisregel
van de statelijke structuur. Zo is omstreden welk politiek stelsel geldt in het land.
Het gaat hier om een fundamenteel democratisch en rechtsstatelijk vraagstuk dat
een voortdurend en intensief debat verdient. In dit artikel wordt het grondwettelijk
geldende regeerstelsel gereconstrueerd.

Korte historische schets
Het begin van een enigszins autonome staatkundige ontwikkeling van Suriname valt
te situeren in de periode van mei 1948. De staatsregeling werd vooruitlopend op de
totstandkoming van het Statuut gewijzigd met als doel ‘een grotere mate van
medezeggenschap en van deelname der bevolking in het landsbestuur’ te bevorderen.
Ook werd in dat jaar het algemeen kiesrecht ingevoerd. Twee jaar later kwam de
Interimregeling tot stand die een basisregeling van het Surinaamse staatkundig bestel
introduceerde. In een bepaling (art. 29) werd gesteld dat ministers verantwoording
verschuldigd zijn aan het parlement (de Staten) voor hun politieke daden. Deze
zinsnede betekent, in welhaast elk land waar het in de grondwet staat, dat ministers
moeten aftreden als in de volksvertegenwoordiging blijkt dat zij niet langer op steun
kunnen rekenen van een meerderheid. Een aangenomen motie van wantrouwen is
een onmiskenbaar bewijs van een gebrek aan vertrouwen.
Het is wellicht niet een ieder bekend dat Albert Helman, naast zijn grote literaire
betekenis voor het land, deze politieke regel, als een der hoofdrolspelers in een uit
de hand gelopen politiek conflict, heeft helpen vestigen. Begin jaren vijftig was hij
minister van volksgezondheid onder zijn eigen naam Lou Lichtveld in Suriname.
Hij kwam in conflict met een zijner ambtenaren - die tevens partijgenoot en
parlementariër was - de medicus Van Ommeren. Albert Helman ontsloeg de populaire
medicus en gaf daarmee de aanzet tot het eerste grote politieke conflict na de opname
van de verantwoordingsregel in het Surinaamse staatsrecht, tussen regering en
volksvertegenwoordiging. Onder leiding van de markante politicus Pengel keerde
een deel van zijn eigen partij zich tegen hem.
Met de tegen Helman ingediende motie van wantrouwen kwam het voor het eerst
tot een daadwerkelijke toepassing van de verantwoordingsregel. Gevestigd werd de
in parlementaire stelsels gangbare, veelal ongeschreven, staatsrechtelijke norm dat
de verantwoordingsregel impliceert dat ministers moeten aftreden wanneer in het
parlement blijkt dat zij niet langer het vertrouwen hebben van een meerderheid. Deze
regel is hierna herhaaldelijk toegepast en heeft geleid tot het daadwerkelijk aftreden
van ministers.
Het parlementaire stelsel heeft zich mede op basis van in het land geldende
staatkundige mores kunnen ontwikkelen. Het is daarmee geïnternaliseerd in het
staatkundig bewustzijn van Suriname. Dit bleek vooral bij de consultaties die hebben
geleid tot de totstandkoming van de onafhankelijkheidsgrondwet in 1975. Unaniem
werd door maatschappelijke actoren en instituties zoals politieke partijen,
vakbeweging en kerken geopteerd voor het parlementair stelsel. Professor Ooft die
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al ruim twintig jaar in zijn publicaties ten strijde trekt tegen het parlementair stelsel
heeft niettemin ooit geconcludeerd dat dit stelsel een lange en ingewortelde traditie
heeft in Suriname die zowel door
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politici als burgers intens wordt beleefd en ‘gelukkig’ het middel is om staatsdoelen
na te streven (Ooft 1979: 13).
De grondwet 1975 van het onafhankelijke Suriname continueerde dit regeerstelsel.
Het bevatte de belangrijke basisregel dat ministers verantwoording verschuldigd zijn
aan het parlement (art. 40). Onbetwist is dat in Suriname op basis van deze bepaling
in de grondwet een parlementair staatkundig systeem was neergelegd en dat daarmee
een staatkundige praktijk zoals dat vanaf 1948 tot ontwikkeling was gekomen werd
gecontinueerd.
De manier evenwel waarop dit stelsel in de periode na de onafhankelijkheid heeft
gefunctioneerd heeft tot problemen aanleiding gegeven. Er is begin jaren tachtig dan
ook naar alternatieven gezocht. Een van de meest uitgewerkte alternatieven betreft
het ontwerp-grondwetsvoorstel van de commissie Lim A Po (Fernandes Mendes
1989: 219). De commissie Lim A Po wees het parlementaire stelsel af, liet zich
inspireren door de Franse regeervorm en opteerde voor een semi-presidentieel stelsel
met een door het volk gekozen president. In dit stelsel geldt de vertrouwensnorm
niet voor de president. De vertrouwensregel geldt overigens wel voor ministers; dit
laatste nu is het kenmerkende verschil met een zuiver presidentieel stelsel zoals dat
in de Verenigde Staten gelding heeft. Enigszins kort door de bocht geformuleerd kan
worden gezegd dat in de Verenigde Staten ministers veelal uitvoerders zijn van de
opdrachten van de president. In elk presidentieel systeem is de verhouding tussen de
president en de volksvertegenwoordiging gebaseerd op een stelsel van check en
balances. Vanwege de eigen electorale legitimatie hoeft de president niet op te stappen
wegens het enkele feit dat hij niet langer het vertrouwen geniet. De Verenigde Staten
en Frankrijk zijn symbool voor respectievelijk het presidentiële en het
semi-presidentiele stelsel, terwijl het Verenigd Koninkrijk maar ook Duitsland, India
en Jamaica het parlementair regeerstelsel symboliseren.
In 1987 kwam na een donkere, feitelijk grondwetloze periode van zeven jaar de
thans geldende grondwet, overigens zonder zoals gebruik een toelichtend hoofdstuk,
tot stand. Het bleek dat de voorstellen van Lim A Po niet waren gevolgd, de grondwet
bevat geen bepaling die voorziet in rechtstreekse verkiezing van de president.

Principieel debat
Er is nu al gedurende jaren strijd over de vraag welk orgaan: president of Nationale
Assemblée de primaire staatsrechtelijke en democratisch gelegitimeerde macht heeft
in het land. In juridische termen geformuleerd gaat het om de vraag welk regeerstelsel
aan de grondwet van 1987 moet worden ontleend. Is het een parlementair, een
semi-parlementair, een presidentieel of semi-presidentieel stelsel? Of anders gezegd
hoe verhouden de bevoegdheden van de president en de Nationale Assemblée zich
tot elkaar? Ik laat gemakshalve andere relevante organen als de minister, de regering
en de vice-president buiten beschouwing. Het aktuele politieke belang van een
antwoord op deze vraag is evident. De duiding van een grondwettelijk regeerstelsel
staat evenwel los - en dit is tamelijk fundamenteel - van de politieke actualiteit of
toevallige opportuniteit.
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Het komt uiteraard vaker voor dat onenigheid bestaat over constitutionele kwesties.
De betekenis en toepassing van de impeachment procedure in de Verenigde Staten
was onderwerp van een onfrisse strijd tussen republikeinen en democraten, met de
wereldgemeenschap als verbaasde maar betrokken toeschouwer. Maar het is wel
uniek dat, zoals in Suriname, er geen consensus is over een basisregel van de
constitutionele democratie. In Frankrijk zal niet
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worden getwist over de gelding van het semi-presidentieel stelsel, zoals men zich in
de Verenigde Staten verzekerd weet van een presidentieel stelsel en in Nederland
van een parlementair stelsel.

Opvattingen politici
Op 22 en 23 maart 1992 is in de Nationale Assemblée gesproken over een
wijzigingsvoorstel van de regering. Uit de (concept)handelingen van dat debat ontleen
ik een aantal opvattingen van politici over het politieke stelsel.
Het volgende citaat geeft treffend de mening weer van de toenmalige minister van
justitie de heer Girjasing: ‘Het Surinaams politiek stelsel is primair parlementair’.
De minister heeft deze opvatting consistent bij verschillende gelegenheden
uitgedragen. Van de toenmalige president Venetiaan viel evenwel het volgende te
beluisteren: ‘De grondwet heeft een gemengd karakter’. De nadere betekenis van
deze mededeling heb ik niet kunnen achterhalen. Duidelijk is wel assembléelid M.
Nurmohammed: ‘... het is absoluut niet waar dat onze Grondwet is gebaseerd op een
gemengd stelsel. Onze grondwet is zuiver parlementair met hier en daar wat trekken
van een presidentieel stelsel. Dat is heel wat anders dan dat onze grondwet is
gebaseerd op een gemengd systeem.’ De bijdrage van Nurmohammed bevat een
schijnbare tegenstelling hij spreekt van een zuiver parlementair stelsel met hier en
daar trekken van een presidentieel stelsel en concludeert dat er geen sprake is van
een gemengd stelsel. Maar wie de moeite neemt deze retorische volzin te ontleden
zal concluderen dat Nurmohammed heeft bedoeld dat de huidige grondwet in
hoofdzaak een parlementair stelsel omvat. Nurmohammed bevond zich met zijn
opvatting in gezelschap van assembléelid R. Wijdenbosch: ‘... ons systeem is
parlementair met elementen van het presidentieel stelsel’. Een geheel eigen mening
gaf het toenmalige assembléelid J. Wijdenbosch - de huidige president: ‘ons politiek
stelsel is niet gemengd, het heeft een eigen karakter’.
Uit het voorgaande blijkt dat er, althans tijdens het voornoemde parlementaire
debat, geen eenduidige visie naar voren werd gebracht over het geldende politieke
stelsel. Wel kan worden vastgesteld dat herhaaldelijk is gerefereerd aan het
parlementaire karakter van de grondwet, in die zin valt met enige voorzichtigheid te
concluderen dat de grondtoon in de Nationale Assemblée wel was de erkenning van
de gelding van (een variant) van het parlementair stelsel. Een krachtig pleidooi voor
de gelding van het presidentieel of semi-presidentieel stelsel valt uit het gevoerde
debat in elk geval niet op te maken.

Visie wetenschappers
De commentaren uit juridische en wetenschappelijke kring zijn eenduidiger. De
staatsrechtgeleerde professor Ooft heeft in diverse publicaties kenbaar gemaakt dat
naar zijn opvatting het politieke stelsel als presidentieel moet worden aangeduid.
Volgens Ooft kent Suriname een zogeheten sterke president, die bekleed is met de
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totale uitvoerende macht en voor vijf jaar is gekozen. De president kan aldus Ooft
niet met de simpele aanname van een motie van wantrouwen naar huis worden
gezonden; binnen de ambtstermijn van vijf jaar kan vertrek uitsluitend worden
afgedwongen bij wet. In een bijdrage aan de weekkrant Suriname van 20 november
1998 werkt Ooft de procedure uit: ‘Als ooit een zodanige wet tot afzetting zou worden
aangenomen in de Assemblée, desnoods met een gewone meerderheid van stemmen,
dan moet deze wet naar de president. De president moet persoonlijk deze wet
bekrachtigen en rechtskracht verlenen aan het wetsprodukt van het par-
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lement. Dit is alleen aan de president voorbehouden. Als de president dit niet doet,
komt er geen wet tot stand’. Wat hiermee in feite wordt aangegeven is dat ook indien
het parlement zich bij wet in niet mis te verstane zin heeft uitgesproken - al dan niet
met een gekwalificeerde meerderheid - een president nooit kan worden afgezet.
Tenzij hij politiek levensmoe is en de hand aan zichzelf slaat, door zijn afzetting te
bekrachtigen. Volledigheidsheidshalve voegt Ooft aan zijn analyse nog toe dat het
fenomeen van de motie van wantrouwen ‘alleen werd toegepast in het Europese
monarchale parlementaire stelsel, waarmee Suriname heeft gebroken in de Grondwet
van Suriname’. Zoals zal blijken ben ik het met deze opvatting oneens. Het is van
belang aan te geven dat Ooft reeds eind jaren zeventig stelde dat het parlementaire
stelsel ‘als nabootsing van het West-Europese politieke systeem der voormalige
Koningen en Keizers, op den duur geen stand zal houden in een republiek zonder
adeldom, zonder vorstenhuizen’, etc... Hij pleitte toen reeds voor een presidentieel
regiem, ‘omdat het politieke bedrijf van elke dag erom vraagt’ (Ooft 1979: 13). Goed
beschouwd heeft Ooft geen bezwaar tegen de West-Europese grondslag van het
stelsel, want hij toont zich een groot voorstander van het Franse regeersysteem, maar
tegen het feit dat het parlementaire stelsel van oorsprong stamt uit een Koninkrijk,
te weten het Verenigd Koninkrijk.
De gezaghebbende advocaat F. Kruisland kan zich goed vinden - zij het niet steeds
op dezelfde gronden - met de conclusie van Ooft. Kruisland formuleert zijn visie
aldus: ‘De president kan onafhankelijk van de toevallige politieke verhoudingen in
de Assemblée leiding geven aan het staatsbestuur’. Ook hij wijst op de sterke
executieve bevoegdheden van de president en het feit dat deze voor vijf jaar is
benoemd. Opvallend maar consequent is zijn stelling dat de president niet
ondergeschikt is aan de Nationale Assemblée. Kruisland legt ter motivering nadruk
op de check and balances in de grondwet van 1987.
De wetenschappelijke omnivoor Adhin is het oneens met zowel Ooft als Kruisland.
Hij verdedigt onder meer met een verwijzing naar een eerdere bijdrage van
ondergetekende dat het politieke stelsel in Suriname in feite parlementair moet worden
genoemd met een sterkere plaatsbepaling voor de president dan in de grondwet van
1980 omschreven.

Commentaar
Dat Suriname een voor vijf jaar gekozen executieve president kent zal niemand
betwisten. De termijn van benoeming staat met zoveel woorden in de grondwet (art.
91). Ooft erkent dat de president tussentijds kan worden ontslagen, maar zegt dat dat
alleen bij wet kan. Hij refereert dan aan de bepaling in de grondwet - art. 181 lid 2
onder c - waarin staal dat de Verenigde Volksvergadering bijeenkomt: ‘bij het nemen
van een besluit bij wet met gewone meerderheid van stemmen over al dan niet aftreden
van de president, indien de Nationale Assemblée hiertoe niet tot overeenstemming
geraakt’.
Artikel 181 lid 2 onder c is om verschillende redenen een zinledige en verwarrende
bepaling, het zal een dode letter blijven. Reeds vanwege het feit dat de omschreven
omstandigheid ‘indien de Nationale Assemblée hiertoe niet tot overeenstemming
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geraakt’ zich nooit kan voordoen. In de grondwet vindt men een simpele regeling:
de meerderheid beslist. Behoudens uitzonderingen waarvoor een gekwalificeerde
meerderheid vereist is. Als de stemmen staken is het voorstel afgewezen wanneer
alle parlementariërs aan de stemming hebben deelgenomen. Is dat niet het geval dan
wordt het nemen van een besluit uitgesteld en wordt in een volgende vergadering
gestemd; als de stemmen dan ook staken is het voorstel verworpen. Kortom de Natio-
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nale Assemblée geraakt altijd tot overeenstemming en heeft de Verenigde
Volksvergadering reeds in dit opzicht nooit nodig. Daarnaast valt op te merken dat
een bevoegdheid om bij wet een besluit te nemen nog niet is een verplichting, tenzij
de grondwet dat met zoveel woorden opdraagt. In artikel 72 van de grondwet staan
de besluiten die bij wet moeten worden genomen. Zoals het wijzigen van de grondwet,
de bepaling van de grenzen, het goedkeuren van verdragen, het verlenen van amnestie
of de instelling van een orgaan voor de nationale ontwikkeling. Het doen aftreden
van de president wordt niet genoemd in artikel 72; het valt moeilijk aan te nemen
dat de grondwetgever het niet belangrijk genoeg vond om in deze bepaling op te
nemen dat het parlement gebonden is aan de wettelijke vorm bij afzetting van de
president. Aannemelijk is dat de grondwetgever hier bewust van heeft afgezien, zoals
zal blijken bij de bespreking van de basisbeginselen van de grondwet. Derhalve kan
artikel 181 lid 2 onder c bij een welwillende interpretatie worden verstaan als een
bepaling die een bevoegdheid toekent, niet een verplichting. Overigens is het
onwezenlijk te denken dat de regering - de president is onderdeel van dit orgaan gebruik zal maken van de bevoegdheid om bij wet de president te doen afzetten. Als
de president zelf vindt dat hij moet vertrekken, dan kan hij eenvoudigweg opstappen.
Dit is andermaal een illustratie van de zinledigheid van deze bepaling, het is een
curiositeit. Toepasbaarheid is theoretisch slechts denkbaar bij een
initiatief-wetsvoorstel. Zeer theoretisch want in Suriname wordt van het recht van
initiatief geen of nauwelijks gebruik gemaakt. Tenslotte is onduidelijk hoe de
Verenigde Volksvergadering bij wet een besluit kan nemen. De wetgevende organen
zijn krachtens de grondwet regering en Nationale Assemblée, alleen deze organen
zijn bevoegd tot het maken van wetten.
De redenering van degenen die zich beroepen op de gelding van artikel 181 is indien men het voorgaande buiten beschouwing laat - op het eerste gezicht niet
onbegrijpelijk. De gedachte is dat als de Verenigde Volksvergadering alleen bij wet
met gewone meerderheid de president kan wegstemmen, nadat is gebleken dat de
Nationale Assemblée geen overeenstemming heeft kunnen bereiken, dan vloeit daaruit
logisch voort dat de Nationale Assemblée zelf ook gebonden is aan deze wettelijke
vorm. Maar het is wel van belang te onderkennen dat hier een gedachtensprong wordt
gemaakt. Want in de grondwet zal - zoals hiervoor aangegeven - tevergeefs worden
gezocht naar een expliciete bepaling waarin staat dat de Nationale Assemblée slechts
bij wet de president tot aftreden kan dwingen. En voor de goede orde, de Nationale
Assemblée is niet de Verenigde Volksvergadering, wat voor de een geldt hoeft niet
voor de ander te gelden. Is het niettemin zo vreemd om zoals Ooft doet, bij wijze
van implicatie aan te nemen dat de Nationale Asemblée aan dezelfde wettelijke vorm
is gebonden als de Verenigde Volksvergadering. Ook als daartoe geen directe en
duidelijke grondslag in de grondwet voorhanden is? Is het met respect voor de
eigenstandigheid van beide instituten niet logisch dat de Nationale Assemblée in dit
geval ook gebonden is aan dezelfde werkwijze als hier voorgeschreven voor de
Verenigde Volksvergadering. Om een aantal redenen die zowel in deze als de
volgende paragraaf worden uiteengezet is het antwoord een stellig nee. De
belangrijkste bepaling van het politieke systeem kan niet als het ware verstopt liggen
aan het eind van de grondwet in een artikel dat regelt wanneer de Verenigde
Volksvergadering bijeenkomt. Het is toch waarlijk niet aannemelijk dat de hoofdregel
van een politiek stelsel slechts bij wijze van analogie en hink-stap-sprong gevonden
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zou kunnen worden? Als het de bedoeling van de grondwetgever zou zijn geweest
- quod non - om de Nationale Assemblée in deze te binden aan de wettelijke vorm
dan was er wel een
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bepaling geformuleerd en neergelegd bijvoorbeeld in hoofdstuk tien of elf van de
grondwet waarin de taken, bevoegdheden, de werkwijze en de wijze van
besluitvorming van de Nationale Assemblée zijn geregeld. Nog afgezien van dit soort
juridische redeneringen is ook de normale logica een goede raadgever. Welke
grondwetgever die de bevoegdheid wil toekennen een president te ontslaan zal zichzelf
afhankelijk maken van de toestemming van nu juist de functionaris die men wil
ontslaan? Dan kan men ook wel bij de duivel te biecht gaan. Het zal niet eenvoudig
zijn in de vele grondwetten die deze wereld kent een stelsel te vinden waarin het
uiteindelijk aan de president wordt overgelaten zijn eigen afzetting te regisseren. Een
dergelijke redenering behoort in elk geval niet tot de normale logica van het
staatsrecht. Er is geen steun voor de gedachte dat de Surinaamse grondwetgever deze
noviteit zou hebben gewild. Uit de parlementaire behandeling van de grondwet van
1987 zijn van de zijde van de regering noch van het parlement aanknopingspunten
te vinden voor een dergelijke opvatting. Ook de eerder gereleveerde bespreking in
maart 1992 in de Nationale Assemblée, die specifiek betrof een debat over het
politieke stelsel, wijst daar niet op. De conclusie is dat in de grondwet geen bepaling
is te vinden waaruit kan worden afgeleid dat de Nationale Assemblée - anders dan
de Verenigde Volksvergadering- gebonden is aan een wettelijke vorm bij afzetting
van de president.

Het geldende politieke stelsel
Specifieke bespreking behoeft nog de vraag welk stelsel in de grondwet besloten
ligt. Kruisland en Ooft dragen de overtuiging dat Suriname tendeert naar een
presidentieel stelsel. De gedachte dat de grondwet een parlementair stelsel omvat
wordt door hen uitgesloten. Doorgaans is een dispuut achteraf over een zo belangrijke
aangelegenheid niet nodig omdat kan worden volstaan met verwijzingen naar de
memorie van toelichting van de grondwet waarin kristalhelder is aangegeven voor
welk stelsel, en waarom, is gekozen. Ook de handelingen zijn prima vindplaatsen
omdat doorgaans tijdens de parlementaire bespreking diepgaand is ingegaan op de
verschillende overwegingen die hebben geleid tot een bepaalde keus. De handicap
is dat de grondwet geen toelichting bevat, hetgeen toch betrekkelijk opzienbarend
is. Daarnaast is voor zover ik heb kunnen nagaan tijdens de parlementaire behandeling
niet of nauwelijks gesproken over het politieke stelsel. Ook dit is natuurlijk van een
bijzondere merkwaardigheid; een verklaring is dat alle aandacht is gegaan naar het
feit dat de grondwet in 1987 symbool stond voor de overgang van militair naar
burgerlijk bestuur en terugkeer van de democratie. Een typering van het politieke
stelsel is evenwel mogelijk door analyse van de grondwettelijke bepalingen die de
positie en bevoegdheden van de relevante constitutionele organen - in casu de
Nationale Assemblée en de president - markeren en de verhouding tussen deze
organen. Vervolgens kan zonodig de toepassing van algemene staatsrechtelijke
doctrines tot een verlossend inzicht leiden. Zeker als mede wordt aangesloten bij in
Suriname zelve ontwikkelde constitutionele principes.
Essentieel voor het onderhavige vraagstuk is hoofdstuk negen van de grondwet
waarin de beginselen van de democratische staatsordening worden weergegeven. In
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expliciete bewoordingen is aangegeven dat elk staatsgezag moet berusten op de wil
van het volk, dat de Nationale Assemblée het volk vertegenwoordigt en de wil van
het volk tot uitdrukking brengt. Voorts dat de Nationale Assemblée het hoogste
orgaan van de staat is; het volk heeft invloed op Nationale Assemblée door de garantie
van vrije en geheime verkiezingen (art. 52, 55).
De president wordt gekozen door de Natio-
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nale Assemblée, indien de vereiste meerderheid niet wordt verkregen dan door de
Verenigde Volksvergadering. De president is verantwoording verschuldigd aan de
Nationale Assemblée (art. 90).
De bepalingen van de grondwet geven in voldoende mate en op consequente wijze
aan welk politiek stelsel in Suriname gelding heeft. De Nationale Assemblée is het
hoogste orgaan van de staat en representeert in exclusief opzicht de wil van het volk.
Hier geldt dus de rule of parliamentary supremacy, welbekend van het Britse op
parlementaire leest geschoeide regeerstelsel. Een bepaling als deze kwam niet voor
in de grondwet van 1975, kennelijk is dus welbewust de positie van het parlement
ten opzichte van de overige politieke organen versterkt. Anders dan Kruisland in zijn
eerder aangehaalde citaat, ben ik van mening dat uit de heldere grondwettelijke
zinsnede - ‘De Nationale Assemblée is het hoogste orgaan van de Staat’ - volgt dat
de president ondergeschikt is aan de Nationale Assemblée. De vergelijking met het
stelsel van check and balances zoals in de Verenigde Staten geldt, is hier derhalve
niet aan de orde. De grondwet regelt een hiërarchische relatie tussen de Nationale
Assemblée en de andere organen. Dit vloeit overigens logisch voort uit een der
basisprincipes te weten dat de politieke democratie zich kenmerkt door participatie
en representatie van het volk door middel van de Nationale Assemblée (art. 52.2).
Dat derhalve de grondwet geen expliciete bepaling bevat waarin de Nationale
Assemblée gebonden wordt aan de wettelijke vorm bij afzetting van de president is
geen onvolkomenheid. Het is de consequentie van het feit dat in de Surinaamse
constitutie het parlement het laatste woord heeft.
De hiërarchisch ondergeschikte positie van de president wordt ook geïllustreerd
door de verantwoordingsplicht van de president aan de Nationale Assemblée. In de
grondwet van 1975 was de president juist uitgezonderd van de plicht verantwoording
af te leggen, slechts de ministers waren verantwoordelijk. Het is verdedigbaar de
stelling te betrekken dat de grondwet van 1975 de president steviger positioneerde
dan de vigerende grondwet. Immers door het ontbreken van de verantwoordingsregel
was de president ex de grondwet van 1975 niet tussentijds afzetbaar - daargelaten
uiteraard een situatie waarin hij buiten staat zou zijn zijn functie uit te oefenen - en
het toezicht op de naleving van de grondwet was aan hem opgedragen.
Hier wordt door Ooft en Kruisland tegenin gebracht dat de president krachtens de
vigerende grondwet voor vijf jaar wordt benoemd en sterke executieve bevoegdheden
heeft meegekregen. Dit wordt ook als grondslag aangevoerd voor de stelling dat de
huidige grondwet een presidentieel stelsel zou omvatten. Allereerst zij eraan herinnerd
dat ook de president ex de grondwet van 1975 voor vijf jaar werd benoemd, aan hem
waren ook een aantal executieve functies toegekend. Het kenmerkende verschil tussen
de actuele positie van de president in vergelijking met de bevoegdheden ex de
grondwet van 1975 is dan ook niet zozeer dat de president voor een bepaalde periode
is benoemd en executieve verantwoordelijkheden heeft; het gaat erom dat de president
in de huidige grondwet naast staatshoofd regeringsleider is. Nog afgezien van dit
laatste kan niet worden gesproken van een presidentieel stelsel louter omdat de
president voor een bepaalde periode wordt benoemd en executieve functies uitoefent.
Een algemeen exposé over de onderscheidende elementen van de drie meest
bekende regeervormen, het presidentieel, het semi-presidentieel en het parlementair
stelsel, lijkt mij hier niet aan de orde. Voor mijn betoog kan worden volstaan met de
constatering dat een onmisbare karakteristiek van elk presidentieel stelsel is dat de
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president zich moet kunnen beroepen op een eigen van het parlement onafhankelijke
electo-
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rale legitimatie. In elk land - en dat zijn er zeer vele - waar enigerlei variant van het
presidentieel stelsel dominant is kan de president zich beroepen op een zelfstandig
mandaat van de kiezer. In een dergelijke situatie bestaat inderdaad een evenwicht
tussen de president en het parlement. Beide organen kunnen zich beroepen op de wil
van kiezer. In Suriname is dit niet het geval, de president is niet gekozen door het
electoraat. Hij dankt zijn positie niet aan de kiezer, maar in beginsel aan de Nationale
Assemblée. De grondwetgever heeft, met het aanwijzen van de Nationale Assemblée
als hoogste en enige orgaan dat een mandaat van de kiezer heeft en de wil van het
volk representeert, hier bewust voor gekozen. Indien onverhoopt in het vroegste
stadium waarin de concepten van de huidige grondwet werden geschreven behoefte
zou hebben bestaan aan een presidentieel stelsel dan had men gebruik kunnen maken
van het ontwerp van de commissie Lim A Po. Zoals eerder gesteld heeft Lim A Po
zich laten inspireren door het Franse semi-presidentiele stelsel. De voornaamste
gelijkenis van de huidige grondwet met het Franse voorbeeld is op dit moment
evenwel de naam: de Nationale Assemblée.
Gelet op de grondwettelijke positie van de Nationale Assemblée, het ontbreken
van een eigenstandige electorale legitimatie van de president en het feit dat hij naast
staatshoofd ook regeringsleider is, is in de grondwet op consistente wijze een
verantwoordingsregel opgenomen. Deze sluit aan bij de staatkundige geschiedenis
van het land. Nu niet blijkt dat de grondwetgever hiervan heeft willen afwijken is de
conclusie dat artikel 90 de grondslag vormt voor de gelding van de vertrouwensregel.
En daarmee is het parlementaire stelsel een gegeven. De president als afzonderlijk
staatsrechtelijk orgaan, maar ook als deel van de regering (art. 116.2), is gebonden
aan de vertrouwensnorm.

Epiloog
De voorgaande constatering dat in Suriname het primaat van de
volksvertegenwoordiging geldt en daarmee als regeringsvorm voor het parlementair
stelsel is gekozen, bevat geen waardeoordeel. Ik ben het eens met de critici die de
vinger hebben gelegd op belangrijke onvolkomenheden van de werking in het verleden
van het parlementaire stelsel in Suriname. Om deze redenen heb ik bij een inleiding
in Suriname in 1996, op uitnodiging van de stichting juridische samenwerking
Suriname Nederland, gepleit voor een ingrijpende wijziging op dit punt van de
grondwet. Elementen van mijn aanbevelingen toen waren versterking van de positie
van de president als staatshoofd, herintroductie van de premier als regeringsleider,
aanpassing kiesstelsel, wijziging bevoegdheden van de vice-president, afschaffing
van de individuele ministeriële verantwoordelijkheid, en introductie van de
zogenaamde positieve motie van wantrouwen, overweging van een cooling-off periode
in de procedure van indiening van een motie van wantrouwen, heroverweging derde
stemronde president, etcetera. Dit zijn voorstellen die binnen het geldende stelsel te
realiseren zijn. Verandering van het stelsel als grondvorm acht ik niet aktueel. Om
twee redenen. Het is niet zeker of de problemen waar Suriname mee kampt te wijten
zijn aan het stelsel. De menselijke factor mag niet worden veronachtzaamd, het
blaming the constitution heeft geen zin. Stelselwijzingen bieden zonder de menselijke

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

factor in de beschouwing te betrekken geen soelaas. De Afrikaanse wetenschapper
Nwabueze heeft overtuigend beschreven dat de vele landen in Afrika die het
parlementair stelsel verwisselden voor een presidentieel systeem er in het geheel niet
op vooruit zijn gegaan. Integendeel (Nwabueze 1974).
Introduktie zondermeer van een nieuw stelsel kan betekenen het parachuteren van
een in het
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land onbekend Amerikaans of Frans stelsel. Het is niet zeker dat wat goed is voor
die landen, goed is voor Suriname. Het kan geen kwaad dat men zich bij de keus van
een regeervorm toch oriënteert op de eigen staatkundige ontwikkeling of daarbij
aansluiting zoekt.
Er is nog een ander argument dat daarvoor pleit. Suriname wil de samenwerking
met de Caraïbische landen in de komende jaren versterken. Om die redenen is het
land toegetreden tot de Caricom. Suriname vertoont inderdaad in sociaal, economisch
en politiek opzicht gelijkenis met in elk geval de belangrijke Caraïbische staten. In
Jamaica, Guyana, Barbados en Trinidad bijvoorbeeld geldt als regeervorm het
parlementaire stelsel. Het kiezen van een ander stelsel zou derhalve een verwijdering
in staatkundig opzicht kunnen betekenen van deze landen in een periode waarin juist
de banden aangehaald worden.
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Sandew Hira
Bespiegelingen over de relatie tussen Suriname en Nederland
1975-1998
In deze bijdrage wil ik enkele bespiegelingen wijden aan de relatie tussen Nederland
en Suriname in de afgelopen decennia. Daarbij zal ik ingaan op de elementen die
deze relatie bepalen en de vorm en inhoud die ze gekregen heeft in de afgelopen
periode. Maar eerst geef ik een korte schets van deze relatie voor de
onafhankelijkheid.

De koloniale periode
‘Voor de handhaving van de bloei van de Amsterdamse stapelmarkt in de achttiende
eeuw’, zo schrijft de Nederlandse historicus J.G. van Dillen, ‘is de aanvoer van
koloniale waren uit Suriname van doorslaggevende betekenis geweest’ (Van Dillen
1954: 278). Dat was niet zo gedurende de gehele koloniale periode. Soms was het
economische en politieke belang van Suriname voor Nederland groot, soms niet. De
Surinaamse plantage-economie ging na de afschaffing van de slavernij een periode
van neergang in. Aan het begin van de twintigste eeuw kreeg de kleinlandbouw een
overheersende positie gekregen. Tot de periode van zelfbestuur (1948) werd de relatie
tussen Nederland en Suriname bepaald door economische factoren. Suriname was
een wingewest van Nederland.

Zelfbestuur en ontwikkelingshulp
Na de tweede wereldoorlog veranderde de verhouding tussen Nederland en Suriname.
Dit veranderingsproces was al voor de oorlog ingezet. De oude landbouweconomie
maakte plaats voor een moderne economie gebaseerd op mijnbouw. In en buiten de
landbouw vonden een moderniseringsproces plaats. Nederland speelde daarin een
belangrijke rol, hoewel Suriname sinds 1948 intern zelfbestuur kende. Nederland
verschafte kapitaal - zowel overheidskapitaal als particuliere investeringen - en kennis
om de economische transformatie uit te voeren. De ontwikkelingshulp van Nederland
aan Suriname startte in 1947, maar kwam pas goed op gang vanaf 1954.
De dekolonisatie, die in Oost-Indië ondanks Nederlandse tegenstand, leidde tot
de uitroeping van de republiek Indonesië, kreeg in Suriname vorm in activiteiten van
een kleine groep nationalisten. De toekenning van zelfbestuur was een eerste resultaat
van het dekolonisatieproces. Het was echter niet bedoeld als een les in een groei naar
volwassenheid en onafhankelijkheid. Het was eerder een poging om dat proces te
voorkomen.
Dertig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lag de prioriteit van het
Nederlandse beleid in Suriname niet in de ontwikkeling van onderwijs, een sociale
infrastructuur, politieke mondigheid of een culturele identiteit. Het economisch beleid
had niet tot doel om de economische basis van Suriname te versterken. De
economische planning was gericht op het ontwikkelen van een infrastructuur voor
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de exploitatie van grondstoffen door buitenlandse ondernemingen. Tussen 1954 en
1976 ontving Suriname 1,3 miljard Nederlandse guldens aan ontwikkelingshulp. Het
grootste deel werd in de vorm van leningen verstrekt. Tussen 1954 en 1975 kreeg
Suriname 300 miljoen Surinaamse gulden aan schenkingen. Daartegenover staat dat
in die-
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zelfde periode ruim 800 miljoen aan winsten en rente-overmakingen naar het
buitenland zijn verdwenen.
De Nederlandse aandacht voor Suriname zat vooral bij het ambtelijk apparaat en
het bedrijfsleven. Hoewel er culturele, politieke en andere maatschappelijke relaties
bestonden (Sticusa, vakbeweging) waren de belangrijkste actoren de
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het apparaat van de gouverneur (en
diens opdrachtgever, de Nederlandse regering).
De Surinaamse elite, die na de Tweede Wereldoorlog haar machtsbasis ontwikkelde
op etnische grondslag, opereerde in de schaduw van Nederland en Amerika. Na de
tweede wereldoorlog werd de Verenigde Staten de leider van de westerse wereld.
De Surinaamse elite richtte zich sociaal, economisch en cultureel naar de beide
landen.

Op weg naar onafhankelijkheid
De verhouding tussen Nederland en Suriname veranderde aan het eind van de jaren
zestig onder invloed van vier factoren. De economische groei uit de periode van
ontwikkelingsplanning kwam weliswaar voornamelijk ten goede aan het buitenlandse
bedrijfsleven, maar het had als neveneffect dat er lokaal kapitaal ontstond met een
economische basis in Suriname zelf (bouw, lokale industrie, dienstverlening). Er
ontstond een potentiële concurrentie met de handelselite, die haar basis vond in de
vertegenwoordiging van het buitenlands kapitaal. In de economische relatie tussen
Nederland en Suriname kwam aan het begin van de jaren zeventig het spanningsveld
naar voren tussen de lokale economische behoeften en de behoeften van het
Nederlandse en Amerikaanse bedrijfsleven in Suriname.
Hoewel de belangrijkste drager van het nationalisme - de Partij Nationalistische
Republiek - in omvang beperkt bleef, vonden nationalistische sentimenten hun weg
naar grotere delen van de samenleving. Ze vond onder andere haar uitdrukking in
het streven van de Nationale Partij Suriname om Suriname naar de onafhankelijkheid
te leiden in 1975. Het bevestigen van een eigen Surinaamse identiteit - wat dat ook
mocht zijn - zou in sterkere mate dan voorheen een factor zijn in de relatie tussen
Suriname en Nederland.
Een derde factor, die in het laatste kwart van de twintigste eeuw mondiale vormen
heeft aangenomen, is migratie. Na de stakingen van 1969 begon de trek naar
Nederland grotere vormen aan te nemen. Aan de vooravond van de onafhankelijkheid
kwam het tot massa-migratie. In de tweede helft van 1975 vertrokken gemiddeld
7.000 Surinamers per maand (!) naar Nederland. Voor beide landen had dit
dramatische gevolgen. Suriname verloor lager, midden- en hoger kader. Nederland
moest opvangkampen inrichten om de toestroom in goede banen te kunnen leiden.
De beheersing van de migratiestroom was een bron van zorg voor beide landen.
De internationale politieke situatie deed zich gelden in de relatie tussen Nederland
en Suriname. De betekenis van de onafhankelijke derde wereldlanden in belangrijke
internationale forums - niet in de laatste plaats: de Verenigde Naties - nam sterk toe.
Nederland moest haar koloniale relatie daar verdedigen. Als Suriname haar
onafhankelijkheidsstreven kracht zou bijzetten, zou Nederland in een onverdedigbare
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positie belanden in de internationale politiek. Van beide zijden waren er dus genoeg
redenen om de onafhankelijkheid hoog op de agenda te zetten.

1975-1980: oude wijn in nieuwe zakken
In 1975 werd Suriname onafhankelijk zonder dat er bloed heeft gevloeid. Suriname
kreeg zelfs een bruidschat mee van 3,5 miljard Nederlandse guldens, waarvan 2,7
miljoen in de vorm van schenkingen voor een periode van toen tot vijftien jaar. De
besteding van de ontwikkelinghulp
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was gekoppeld aan een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma. De kern van het MOP
was de ontwikkeling van regionale groeipolen die de economie omhoog zouden
moeten stuwen. De belangrijkste nieuwe groeipool naast district Suriname en Nickerie
zou het gebied rond het Indianendorp Apoera zijn. In het Bakhuysgebergte zijn
aantoonbare grote reserves van bauxiet. Er zou een bauxietmijn worden aangelegd
die via een spoorlijn naar Apoera zou worden vervoerd, waar aluinaarde en
aluminiumsmelterijen zouden worden gebouwd. In Kabalebo (West-Suriname) zou
een grote stuwdam gebouwd worden die energie moest opwekken voor de
bauxietverwerkingsindustrie.
In economisch opzicht verschoof in deze periode de verhouding tussen Suriname
en Nederland in de richting van een sterkere afhankelijkheid (!). De besteding van
de middelen werd gedelegeerd aan de Commissie Ontwikkelingssamenwerking
Nederland Suriname (CONS), een gemengde commissie van Surinamers en
Nederlanders. Hun beslissingen hadden grotere economische, sociale en politieke
gevolgen dan de beslissingen van de onafhankelijke Surinaamse regering.
Ontwikkelingshulp werd gebruikt om risicovolle investeringen te doen ten behoeve
van buitenlandse maatschappijen. De bouw van de spoorlijn van het Bakhuysgebergte
naar Apoera - die voor de coup van 1980 al ruim honderd miljoen Nederlandse
guldens had gekost - werd uitgevoerd door een consortium van Surinaamse,
Nederlandse en Amerikaanse bedrijven. De Surinaamse invloed was echter vrij klein.
Het Amerikaanse bedrijf Morisson-Knudsen International Company Inc. trad namens
het consortium op. Zij wist in het contract voor de bouw van de spoorlijn met de
Surinaamse overheid voordelen te bedingen die tot grote opschudding leidden. Het
contract stelde onder meer: ‘De aannemers en zijn buitenlandse personeel zullen van
alle Surinaamse invoerrechten, havengelden, leges, lasten en belastingen, met inbegrip
van belastingen op de inkomsten en salarissen van de aannemers en zijn buitenlands
personeel, worden ontheven’. (Artikel 11 van het contract, De Ware Tijd, 19 maart
1977). Verder werd overeengekomen dat als geen ontheffing werd verkregen alle
lasten bij de aanneemsom zullen worden bijgeteld.
De Nederlandse ingenieursbureaus hadden een grote vinger in de ontwikkelingspot.
Zo groot, dat de Surinaamse Vereniging van Architecten het nodig vond hiertegen
te protesteren in een brief aan de Nederlandse ambassade. Haar voornaamste grief
was dat stelselmatig projecten werden gegund aan Carimeco, waardoor dit bureau
de totale controle kreeg op de bouwmarkt. Carimeco was de dochteronderneming
van het Nederlandse adviesbureau Hasselt en De Koning (De Vrije Stem, 15 maart
1978).
Dat die klacht niet ongegrond was, bleek uit de overmakingen naar het buitenland
als betaling voor rapporten en adviezen van buitenlandse ondernemingen. Eén jaar
voor de onafhankelijkheid werd Sf 21 miljoen overgemaakt. Eén jaar na de
onafhankelijkheid was dit bedrag opgelopen tot Sf 54 miljoen (Stichting Surinaams
Planbureau 1978: 8). De jaarlijkse winstovermaking lag na de onafhankelijkheid
rond de Sf 80 miljoen.
Een ander verschijnsel in de economische relatie tussen Suriname en Nederland
- en Amerika - was de nieuwe functie van de staat. Reeds voor de onafhankelijkheid
richtte de Surinaamse overheid staatsbedrijven op, met name in de landbouwsector.
Een rapport van de Wereldbank uit 1976 geeft een lijst van veertien grote bedrijven
met staatsdeelname. Hiervan waren er tien voor de volle honderd procent eigendom
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van de nieuwe Surinaamse staat. De overige waren joint-ventures met buitenlandse
bedrijven. De Landbouwmaatschappij Victoria bijvoorbeeld was een joint-venture
tussen de Surinaamse staat en de Hollandse Vereniging Amsterdam (HVA),
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Lachmon met bevelhebber D. Bouterse (foto: Irwin Wist)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

57
waarbij 28 procent van de aandelen in handen was van de HVA. Het management
echter was volledig in handen van de HVA.
De HVA sloot in oktober 1979 ook een managementcontract met de Surinaamse
regering om de directie te voeren over de Landbouwmaatschappij Pattamacca (LMP).
Op Pattamacca werd 5000 ha oliepalm aangelegd en een olieraffinaderij gebouwd.
Hiervoor werd ruim Sf 72 miljoen uitgetrokken uit voor Suriname bestemde
ontwikkelingsgelden. De HVA kreeg door het managementcontract inzake de LMP
de controle op de besteding van dit bedrag.
De ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland na de onafhankelijkheid
was niet gebaseerd op de oude koloniale relatie, maar op nieuwe vormen van
afhankelijkheid. Zelfs de joint-venture politiek die door de Surinaamse regering werd
gepropageerd, was niet strijdig met de belangen van het buitenlandse bedrijfsleven.
Sterker nog, joint ventures met staatsbedrijven hadden duidelijke voordelen voor het
buitenland. Het risico van nationalisatie zonder compensatie werd verkleind.
Particuliere bedrijven zoals HVA konden via joint-venture constructies
investeringsmiddelen aantrekken uit de ontwikkelingspot die anders moeilijker te
verkrijgen zouden zijn. Tenslotte werden joint-ventures door buitenlandse bedrijven
gebruikt om risico's in de productie af te wentelen op de overheid. Het bacovebedrijf
Surland NV had een contract afgesloten met het Amerikaanse bedrijf United Fruit
waarbij Surland de productie voor haar rekening nam en United Fruit tegen lage
prijzen de productie opkocht onder de voorwaarde dat alleen de goedgekeurde bacoven
zouden worden vergoed. Surland draaide hierdoor op verlies. De staat moest
bijspringen om het bedrijf en de arbeidsplaatsen te behouden.
De nieuwe economische relatie tussen Nederland en Suriname was in haar vorm
niet koloniaal. Suriname werd in 1975 een onafhankelijke staat. Maar de inhoud van
die relatie was niet verschillend van de koloniale periode. Ontwikkelingshulp was
een instrument in het vergemakkelijken van de exploitatie van de Surinaamse
bodemschatten ten behoeve van het Nederlandse en Amerikaanse bedrijfsleven.
In Suriname ontwikkelde zich een kritische oppositie met een linkse inslag (linkse
politieke partijen en de nationalistische vakbeweging). De Nederlandse regering
koerste in haar beleid echter op de oude politieke partijen. Er was een innige relatie
tussen deze partijen en Nederland. De linkse oppositie werd beschouwd vanuit de
optiek van het oost-west conflict, waarbij Nederland voor het westen koos. De linkse
oppositie werd door Nederland en de traditionele Surinaamse partijen beschouwd
als een instrument van het communistische oosten. De belangrijkste Nederlandse
politieke partijen hadden geen zusterpartijen in Suriname, hoewel er wel relaties
waren op partijniveau.
In sociaal opzicht veranderde de relatie tussen de beide landen. In een relatief
korte tijd voor de onafhankelijkheid hadden ongeveer 100.000 Surinamers zich in
Nederland gevestigd. De onafhankelijkheid bracht nieuwe hoop en een geloof dat
het wel goed zou komen met Suriname. In de eerste maanden van 1976 was er zelfs
sprake van een immigratie-overschot. Er kwamen meer Surinamers terug uit
Nederland dan dat er Surinamers vertrokken naar Holland. Maar in 1978 ontwikkelde
zich een nieuwe emigratiegolf, die in 1979 een hoogtepunt bereikt met ongeveer
3.000 emigranten per maand. De beheersing van deze stroom was voor Suriname en
Nederland een bron van zorg.
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In Nederland ontwikkelde de Surinaamse gemeenschap zich van een verzameling
losse individuen naar een grote georganiseerde gemeenschap met tal van sociale
instituties: welzijnsinstellingen, media, commerciële bedrijven, sociaal-culturele
organisaties, mensen op belangrijke posities in politieke partijen et cetera. De
Surinaamse gemeenschap werd een factor van
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betekenis in de relatie tussen Suriname en Nederland.

1980-1982: verwarring en onzekerheid
De coup van 25 februari 1980 kwam in Suriname en Nederland als een verrassing.
Hoewel in de maanden voor de coup het conflict tussen onderofficieren en de leiding
van de Surinaamse krijgmacht inzake de erkenning van de Bond van Militair Kader
openlijk naar buiten was getreden, werd in regeringskringen en daarbuiten niet serieus
rekening gehouden met een coup, hoewel de geruchten erover in de laatste weken
van februari sterker werden. De betrokkenheid van de Nederlandse officier Van der
Valk bij coupplannen is mijns inziens niet bewezen, althans niet uit zijn hoedanigheid
als officier van het Nederlandse leger en dus in opdracht van Nederlandse autoriteiten.
Toen de staatsgreep eenmaal een feit was, ontstond een volstrekt nieuwe verhouding
tussen Nederland en Suriname. De kenmerken daarvan waren onzekerheid en
verwarring bij beide landen. De economische verhouding tussen Suriname en
Nederland kwam onder grote spanning te staan. In een verleden jaar verschenen
rapport van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Brave & Van den
Berg 1998) wordt over deze periode hetvolgende opgemerkt: ‘Het beleid van de
nieuwe Surinaamse regering, onder supervisie van de militaire machthebbers, was
gericht op grotere participatie van de bevolking in het ontwikkelingsproces. In het
nieuwe ontwikkelingsbeleid lag het zwaartepunt op kleinschalige projecten met
nadruk op landbouw, volkswoningbouw en op sociale voorzieningen. Met deze
koerswijziging leken Suriname en Nederland dichter bij elkaar te zijn gekomen. Dit
resulteerde tijdens de 15e CONS-vergadering in september 1980 in een reservering
van NLG 500 miljoen ten behoeve van een door Suriname opgesteld
“Urgentieprogramma”’ (Brave & Van den Berg 1998: 14).
Brave en Van den Berg wekken in hun rapport de indruk alsof Nederland een
voorstander was van kleinschalige projecten en Suriname grootschalige projecten
bepleitte. Martin Schalkwijk, die na 1980 werkzaam was op het Surinaamse Ministerie
van Buitenlandse Zaken, schetst een ander beeld. ‘Het eerste dat mij opviel in de 19e
CONS (december 1981) was de enorme discrepantie tussen het politieke niveau van
de discussies en het zeer droge technische eindverslag. Vrijwel meteen na de opening
vroeg de Nederlandse voorzitter, prof. Van Dam: “Wordt er genationaliseerd? Hoe
zit het precies?” (doelende op mogelijke nationalisatie van buitenlandse bedrijven
door de Surinaamse staat). Centraal punt ter vergadering was het herallocatieplan
van de Surinaamse regering, waarin zij o.m. stelde het grote Kabalebo hydroenergie
project buiten de CONS om te zullen financieren, terwijl kleinere projecten
beleidsprioriteit zouden genieten. Naast Kabalebo en de energie kwant de rest van
het plan echter nauwelijks ter sprake. Van Nederlandse zijde bleek men vrij happig
te zijn op dit project vanwege de omvang van de hiermee gemoeide investeringen
en potentiële orders voor Nederlandse bedrijven’ (Schalkwijk 1994: 25).
De contradictie in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten aanzien van
ontwikkelingslanden in het algemeen tussen ‘hulp’ en ‘eigen belang’ kwam duidelijk
tot uiting in twee percepties van dezelfde ontwikkelingen. Vanuit Nederland wordt
in de ontwikkelingsrelatie graag de nadruk gelegd op het ‘hulp’-aspect. De
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ontwikkelingsgelden worden immers voor een belangrijk deel geschonken of tegen
gunstige voorwaarden als krediet beschikbaar gesteld. Het zakelijke belang van
Nederland - de orders voor het Nederlands bedrijfsleven - wordt in de Nederlandse
presentatie weggepoetst. Aan de andere kant heerst bij Suriname het gevoel dat
ontwikkelingshulp een recht was, een compensatie voor de gevolgen van het
Nederlandse ko-
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lonialisme en de exploitatie van de Surinaamse bevolking in de loop der eeuwen.
Stond de economische relatie na de coup onder druk, de politieke verhoudingen
werden er ook niet beter op. De coup vond plaats in een internationaal klimaat waarin
de Oost-West tegenstelling op scherp stond. Op 13 maart 1979 maakte een tamelijk
geweldloze revolutie onder leiding van de New Jewel Movement een einde aan de
dictatuur van Eric Gairy op het Caraïbisch eilandje Grenada. Op 19 juli van hetzelfde
jaar werd de Nicaraguaanse dictator Somoza verdreven door een gewelddadige
revolutie onder leiding van het Sandinistische Bevrijdingsfront FSLN. In Amerika
en Engeland kwamen rechtse regeringen onder leiding van respectievelijk Reagan
en Thatcher aan de macht. Rechtse christen-democratische en liberale partijen kwamen
in Europa aan de macht. Een militaire coup in Suriname met nationalistische en
anti-kolonialistische retoriek kwam in dit klimaat onherroepelijk in de Oost-West
confrontatie terecht. De relatie Nederland-Suriname werd nu mede bepaald door de
internationale spanningen.
De coup bracht ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland in beroering. Vooren tegenstanders van de coup bewerkten Nederlandse politieke partijen voor hun
standpunt. De Nederlandse en Surinaamse media in Nederland werden een belangrijke
actor in het proces van meningsvorming over Suriname en de relatie
Nederland-Suriname.
Tussen februari 1980 en de decembermoorden van 1982 werd het politieke
spanningsveld bepaald door drie krachten. Allereerst de militairen. Zij vormden
aanvankelijk geen homogeen blok. In de strijd tussen verschillende stromingen binnen
de militairen wist de voormalige sergeant Desi Bouterse de macht naar zich toe te
trekken. Hij werd uiteindelijk de onbetwiste leider van de militairen.
De tweede kracht in het land waren de rechtse krachten, die zich sterk oriënteerden
op Nederland. De derde kracht waren de linkse groepen. Het betrof hier een
samenraapsel van verschillende elkaar tegenwerkende groepen.
De verschillende confrontaties tussen deze drie krachten culmineerden in het
dramatische dieptepunt van de decembermoorden. De relatie tussen Nederland en
Suriname zou hierdoor wezenlijk veranderen.

1983-1987: confrontatie
De decembermoorden hebben voor een kwalitatieve ommekeer in de recente
Surinaamse geschiedenis gezorgd. Voor de invoering van de parlementaire democratie
was geweld en de angst voor geweld geen ongewoon verschijnsel. In de jaren dertig
is geweld van het koloniale leger en de politie ingezet tegen hongerige Surinaamse
massa's. Met de invoering van de parlementaire democratie werd het maatschappelijk
verkeer gereguleerd door sociale, economische en politieke krachten die geen gebruik
maakten van geweld. De coup introduceerde in februari 1980 het element van geweld.
Staatsmacht kon sindsdien ook middels geweld verkregen worden en door geweld
in stand gehouden worden.
In Suriname ontwikkelde zich een nieuwe configuratie van krachten waarop het
buitenland moest reageren. Het politieke proces na de decembermoorden was niet
meer terug te voeren op eenvoudige links-rechts tegenstellingen. In het leger wist
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Bouterse zijn positie te consolideren. De krachten die zich rond Bouterse
concentreerden, bestonden uit diverse politieke stromingen (rechts, links, midden).
Dat kwam tot uiting in de zwabberende politiek tussen 1983 en 1987. Bouterse
bewoog zich van uiterst links naar uiterst rechts en terug met enige regelmaat.
De economische reactie van Nederland op de moorden was de onmiddellijke
stopzetting van de geldkraan en de opschorting van het ontwikkelingsverdrag met
Suriname. De poli-
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tieke reactie was het aanklagen van de militairen op nationale en internationale podia
wegens schending van de mensenrechten. Nederland werd daarin gesteund door grote
delen van de Surinaamse gemeenschap in Nederland en in Suriname.
Op militair vlak ontwikkelden zich nieuwe krachten die in de relatie tussen
Nederland en Suriname een rol gingen spelen. De in Nederland opgerichte
Bevrijdingsraad van Suriname pleitte voor de inzet van militaire middelen tegen
Bouterse. De Raad kon geen militaire kracht opbrengen en was vooral actief in de
lobbysfeer. In de tweede helft van 1986 begon een burgeroorlog in het binnenland
van Suriname met grote consequenties voor de militairen.
Hoewel er geen bewijzen zijn dat de militaire acties tegen Bouterse geïnitieerd
werden door de Nederlandse regering, zijn er genoeg indicaties dat voor Nederland
deze acties niet onwelgevallig waren (Volker 1998: 157-168). De verhouding tussen
Suriname en Nederland werd niet langer bepaald door economische factoren.
Nederland koppelde de ontwikkelingsrelatie nu aan politieke stabiliteit en
democratisering. Niet de precieze aard van het economisch beleid stond centraal,
maar de situatie van de mensenrechten werd deel van het beleid.
Het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname ontwikkelde zich onder invloed
van andere factoren. Er tekende zich vanaf het midden van de jaren tachtig een nieuwe
internationale orde af, waarbij politieke stabiliteit in de wereld gekoppeld aan
vreedzame economische ontwikkelingen hoog op de agenda kwamen te staan in het
westen. Tot de jaren tachtig werd menige dictatuur - van Griekenland en Zuid-Afrika
tot en met Birma en Chili - gesteund door westerse landen. Economische en militaire
belangen hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Westerse economieën waren
in zekere zin afhankelijk van derde wereldlanden voor de aanvoer van grondstoffen
en de afzet van producten, inclusief militaire producten. In de internationale economie
begonnen pas geïndustrialiseerde Aziatische landen een rol van betekenis te spelen.
De westerse economie werd steeds meer op dienstverlening geschoeid. De
internationalisering van het bedrijfsleven verdraagt zich steeds minder met nationale
staten en nationale conflicten. In internationale relaties zijn politieke stabiliteit en
vrede basisvoorwaarde voor een gezonde economische ontwikkeling. Deze trend
heeft invloed op de ontwikkeling van de buitenlandse politiek van westerse naties.
De politiek werd vanaf het begin van de jaren tachtig steeds minder beïnvloed
door de internationale Oost-West spanningen. Die spanningen begonnen te
verminderen met het aantreden van Gorbachov in de Sovjet-Unie en zijn politiek
van openheid en vernieuwing. In de Nederlandse opstelling naar Suriname kwamen
mensenrechten en politieke stabiliteit naar voren als gevolg van internationale
processen die hun invloed in toenemende mate deden gelden in de buitenlandse
politiek van westerse mogendheden.
De buitenlandse politiek van de Surinaamse regering werd bepaald door
anti-kolonialistische sentimenten. De positionering van Suriname in het Oost-West
conflict werd minder belangrijk. In Suriname zelf kwamen krachten op gang die
streefden naar een herstel van de parlementaire democratie. De oude politieke partijen
en de vakbeweging speelden daarbij een belangrijke rol. Die gesprekken waren het
resultaat van verschillende processen.
Het leger kwam vast te zitten met haar economisch beleid. De Surinaamse guldens
- eens bijna tweemaal zoveel waard als de Nederlandse gulden - begon snel te kelderen
in waarde. De economie sloeg op hol met hyperinflatie, een stijgend overheidstekort
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en parallelle markten. De binnenlandse oorlog bracht het leger in een lastig parket.
De militaire confrontaties in het binnenland eisten een hoge tol. Internationaal kon
Suriname moeilijk partners vinden voor
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Toen Suriname nog een rijksdeel was. Soemita, Lachmon, Pengel, Poetoe en Ooft in de Tweede Kamer
der Staten-Gene-
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haar economische ontwikkeling.
In maatschappelijk opzicht groeide de ontevredenheid onder de bevolking over
de repressie, de economie en de algemene verlamming die uitging van het door
militairen gecontroleerde bestuur. De directe invloed van Nederland op de gesprekken
tussen het leger en de oude politieke partijen was gering. Deze partijen werden niet
gedirigeerd door Nederland, maar gebruikten hun relatie met Nederland als een
lokkertje naar het leger. Een terugkeer naar de democratie zou de ontwikkelingskaan
weer open kunnen draaien.

1987-1996: de onmacht van lokale politiek
Op 30 september 1987 werd in Suriname een referendum gehouden over een
concept-grondwet die was overeengekomen in de onderhandelingen tussen het leger
en de oude politieke partijen. De positieve uitslag voor het referendum maakte de
weg vrij naar de verkiezingen van 25 november 1987. Deze werden glansrijk
gewonnen door de oude partijen verenigd in het Front voor Democratie en
Ontwikkeling. Bouterse had intussen een eigen politieke partij gevormd, de Nationale
Democratische Partij (NDP).
De periode tussen 1987 en 1996 wordt gekenmerkt door de onmacht van de
traditionele politieke partijen in Suriname om een daadwerkelijk alternatief te vormen
voor de NDP. Hoewel deze partijen successen wisten te boeken in het economisch
beleid - het terugdringen van het overheidstekort, het (gedeeltelijk) saneren van de
Surinaamse economie, het terugdringen van de inflatie en het beëindigen van de
binnenlandse oorlog - waren zij niet in staat om hun invloed onder de Surinaamse
kiezers te behouden.
Op 25 januari 1988 trad de Front-regering aan met R. Shankar als president en H.
Arron als vice-president. Nederland steunde de oude politieke partijen bij gebrek
aan een beter alternatief. De geldkraan ging weer open. In 1988 stelde Nederland
zestig miljoen Nederlandse gulden beschikbaar voor overbruggingshulp in de vorm
van goederenleveranties. De regering Shankar liet zich na bijna drie jaar regeren met
een telefoontje naar huis sturen. Op 24 december 1990 pleegde Bouterse zijn beruchte
telefooncoup. Deze Nederlandse Ontwikkelingshulp werd daarna onmiddellijk
stopgezet.
De telefooncoup van Bouterse betekende niet het einde van de parlementaire
democratie. Er werd een nieuwe verkiezingsdatum vastgesteld: 25 mei 1991. Voor
deze verkiezingen maakte de Nederlandse premier Lubbers bekend dat hij speelde
met de gedachte om een gemenebest-relatie aan te gaan met Suriname. Hiermee stak
hij de oude politiek, die nauwere banden met Nederland voorstond, een hart onder
de riem. De Nederlandse ambassade in Suriname pleitte ook voor opname in de
Front-combinatie van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), die voortkwam uit
de nationalistische vakbeweging. Het (Nieuw) Front won de verkiezingen.
Op 16 september 1991 presenteerde de nieuwe president Venetiaan zijn
regeringsploeg. Bij het aantreden van de regering Venetiaan stelde Nederland zes
miljoen Nederlandse gulden beschikbaar voor overbruggingshulp. Nederland stelde
nu meer eisen aan de democratisch gekozen regering van Suriname. Herstel van de
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parlementaire democratie was een onvoldoende basis voor een herstel van de
ontwikkelingsrelatie. Nederland wenste een nieuw verdrag met Suriname, waarin
meer geregeld werd dan economische aangelegenheden. De naleving van
mensenrechten en de bestrijding van de drugshandel moesten onderdeel worden van
de nieuwe verhoudingen. Op 18 juni 1992 werd in Den Haag het ‘Raamverdrag
inzake Vriendschap en Nauwere Samenwerking tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Suriname’ getekend. Hierin werd een
mensenrechtenparagraaf opgenomen en ver-
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dragsmiddelen vrijgemaakt voor de versterking van de rechtsstaat. In tegenstelling
tot het ontwikkelingsverdrag kende het Raamverdrag een opschortingbepaling en
een geschillenregeling waarbij de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof
bindend was.
Een belangrijk onderdeel van het ‘Raamverdrag’ was de uitvoering van een
Structurele Aanpassingsprogramma (SAP) om de vastgelopen economie weer vlot
te trekken. De Europese Commissie werd betrokken als externe monitor van dit
programma. Nederland verleende Suriname betalingsbalanssteun waarmee Suriname
grondstoffen kon kopen.
Tussen 1991 en 1996 waren er regelmatig spanningen tussen de Surinaamse en
de Nederlandse regering. De bron hiervoor lag in de wijze waarop in Suriname het
SAP werd uitgevoerd. Nederland vond dat het allemaal weinig slagvaardig gebeurde.
Suriname meende dat het niet anders kon. In zijn algemeenheid straalde Venetiaan
geen krachtdadigheid uit. Zo durfde hij in de confrontatie tussen zijn minister van
defensie, Gilds van de SPA, en het leger nauwelijks eenduidig positie te kiezen voor
zijn minister. De verbetering van de economie leidde niet tot verbetering van de
positie van de gewone man/vrouw. De elite profiteerde van deze successen op een
wijze die herinnerden aan de dagen voor de staatsgreep van 1980. Venetiaan hield
het vijf jaar uit. Bij de verkiezingen van 23 mei 1996 behaalde het Front 24 van de
51 zetels, onvoldoende om een nieuwe regering te vormen.

1996-1998: terug naar af
De verkiezingen van 1996 maakten duidelijk dat in de Surinaamse samenlevingen
zich processen hadden afgespeeld, die lange tijd niet zichtbaar waren. Sinds 1982
ontpopten militairen rond Desi Bouterse zich van coupplegers tot zakenlieden. De
economische macht die door deze groep werd opgebouwd in de jaren na de
decembermoorden was mede gebaseerd op relaties die opgebouwd werden met
voorlieden van de oude politieke partijen! De nieuwe elite die zich enorm verrijkte
tussen 1982 en 1987 had nauwe banden met de oude politieke partijen.1. Zij vormden
de drijvende kracht achter een compromis met Bouterse cum suis, die leidde tot de
verkiezingen van 1987. Zij financierden de oude politieke partijen én de NDP in de
verkiezingen van 1987, 1991 en 1996. In de regering Venetiaan vormden zij de
remmende factor in het beperken van de macht van Bouterse. Binnen de VHP waren
deze elementen de drijvende kracht achter de afsplitsing van Lachmons partij in de
BVD.
Voor 1982 was de Nederlandse politieke invloed op Suriname gebaseerd op de
invloed die zij had op deze partijen. Die invloed werd na 1982 minder. Kritische
geluiden naar Nederland - en zelfs anti-kolonialistische retoriek - was nu ook te
beluisteren in kringen van de VHP en de NPS.2.
De relatie tussen Nederland en Suriname aan de vooravond van het derde
millennium is hiermee in een ander licht komen te staan. Economisch heeft Nederland
niet veel meer te zoeken in Suriname. Politiek is haar invloed gemarginaliseerd.
Echte steunpilaren heeft ze niet. Een echt belang heeft ze ook niet. De aanwezigheid
van de helft van de Surinaamse bevolking in Nederland schept nog een bijzondere
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band. In de 21e eeuw lijkt de verhouding tussen ex-kolonie en ex-moederland steeds
meer op de verhouding tussen Indonesië en Nederland: een emotionele band is er
nog, maar veel hebben de landen elkaar niet meer te bieden. Zakelijkheid zal nu de
boventoon voeren.
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Sandew Hira (pseudoniem voor Dew Baboeram) is econoom. Hij is (onder andere)
de auteur van: Van Priary tot en met de Kom. De geschiedenis van het verzet in
Suriname, 1630-1940.

Eindnoten:
1. Ik baseer me bij deze stellingen op het volgen van het nieuws in Suriname. Ik ben ervan overtuigd
dat een netwerk analyse van persoonlijke relaties tussen toppers uit de eerste en de tweede garde
van de oude politiek en de NDP deze stelling zal bevestigen. Jammer genoeg heb ik de tijd noch
de gelegenheid die analyse te maken.
2. De NPS heeft een langere traditie van nationalisme en antikolonialisme in vergelijking met de
VHP.
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Edwin Marshall
Nationalisme en politieke machtsvorming in Suriname
Het verschijnsel nationalisme laat zich moeilijk in een eenduidige definitie vangen.
Het is sterk situationeel bepaald en kan daarom alleen begrepen worden in zijn
maatschappelijk context. In dit artikel zal ik, tegen de achtergrond van de
verschillende theorieën over het nationalisme, trachten een karakterschets te geven
van het nationalisme in Suriname vóór 1975. Deze karakterschets wordt voorafgegaan
door een theoretische beschouwing over het nationalisme als ideologie en beweging.

Nationalisme als ideologie en beweging
Er zijn enkele gemeenschappelijke kenmerken te onderkennen die gebruikt kunnen
worden om het nationalisme als verschijnsel beter te kunnen plaatsen. Het Europees
nationalisme wordt door wetenschappers als Gellner (1983) en Anderson (1983) in
verband gebracht met modernisering, vernieuwing en industrialisatie. Deze theorieën
zijn niet zonder meer van toepassing op het nationalisme in de Derde Wereld.
Dawa Norbu (1992) heeft betoogd dat het nationalisme in de Derde Wereld
fundamenteel verschilt van het Europese nationalisme. Hij verwerpt dan ook de, wat
hij noemt, eurocentrische theorieën van Gellner en Anderson. Volgens hem moet
het nationalisme in de Derde Wereld gedefinieerd worden als: ‘a politicized social
consciousness centred upon a common national identity rooted in a shared tradition,
and the ideological belief in the structure of the modern nation-state as the most
efficacious instrument of national unity’. In deze definitie staat centraal de notie van
nationale identiteit en het gepolitiseerde sociale bewustzijn. De essentie van het
nationalisme in de Derde Wereld is volgens Dawa Norbu (1992: 26) het samensmelten
van tradities en ideologie in een crisissituatie, waardoor de interactie tussen traditie
en gelijkheid wordt geactiveerd, hetgeen resulteert in een nieuwe samenleving. Het
nationalisme in de Derde Wereld heeft vooral vorm gekregen als ideologie van de
dekolonisatie van Afrika, Azië en het Caraïbisch gebied. Als ideologie heeft het
nationalisme enorme krachten weten te ontwikkelen en mensenmassa's weten te
mobiliseren in de strijd voor dekolonisatie en onafhankelijkheid. Als zodanig hebben
nationalistische bewegingen hun legitimatie ontleend aan het zelfbeschikkingsrecht
dat na de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Naties als universeel mensenrecht
is erkend (Roethof 1951). Lange tijd heeft men in Europa gedacht dat het nationalisme
na zijn hoogtepunten in Europa in de 19e eeuw en in landen van de Derde Wereld
in de 20e eeuw ten dode was opgeschreven en geen toekomst meer had. Tegenwoordig
beleven we een zekere renaissance van het nationalisme in Oost-Europa, maar ook
elders in de wereld. Het blijkt dat de nationale staat nog steeds verreweg de
belangrijkste organisatievorm is in het openbare leven ondanks allerlei tendenties
tot internationalisering en het oprichten van supranationale organisaties.
Nationalistische ideologieën gaan er veelal vanuit dat de staat cultureel homogeen
moet zijn, waarin op zijn minst een eigen standaardtaal wordt gesproken. Het probleem
is echter, dat maar heel weinig landen een homogene cultuur hebben. De regel is
eerder dat de bevolking van landen multi-cultureel is samen-
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gesteld. In dergelijke multi-culturele samenlevingen kan het nationalisme twee
gedaanten aannemen: integratie en separatisme. Het nationalisme kan een belangrijke
integratieve kracht zijn, die de verschillende culturen tot een nationale eenheid in
een staat probeert te smeden (bijvoorbeeld in Kenia, Nigeria en Tanzania). Anderzijds
kan het nationalisme ook een desintegratieve kracht zijn, met name in die gevallen
waar het de nadruk legt op etnische dus ook culturele, taalkundige, of religieuze
homogeniteit (India en Pakistan/Bangladesh, Nigeria/Biafra). In deze situatie leidde
het nationalisme tot separatisme, namelijk het streven van een etnische groep naar
grotere autonomie en zelfstandigheid (Hooghe 1989). In tweeërlei opzichten
onderscheidt het nationalisme in de Derde Wereld zich van het Europees nationalisme.
In de Derde Wereld richtte het zich in de eerste plaats tegen vreemde politieke,
economische en sociale overheersing. Ze ging ook uit van de bewustwording van de
toestand van fundamentele ongelijkheid, die besloten lag in de koloniale verhoudingen
en streefde ernaar om aan die toestand door verzet, adaptatie, verweer of navolging
een einde te maken. Het nationalisme in de Derde Wereld stelde daarnaast de
kernbegrippen ‘natie’ en ‘volk’ centraal, hoewel deze begrippen van West-Europese
oorsprong zijn (zie onder meer Eriksen 1993: 100). Het paradoxale van deze opvatting
van de natie-staat schuilt hierin dat in feite dit verschijnsel in de strikte zin van het
woord een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel is. Slechts een kwart van alle staten
die tezamen het internationale statenstelsel vormen, is werkelijk als een natiestaat te
kwalificeren, in die zin dat een enkele nationale groep meer dan 95% van de
staatsbevolking uitmaakt (Koch 1993: 172). De gekoloniseerde gebieden met name
in Afrika, maar ook in delen van het Caraïbisch gebied waren het product van
willekeurige grensafbakeningen, waarbij op geen enkele wijze rekening was gehouden
met bestaande stamverbanden.

Surinaams nationalisme als antikolonialisme
Het Surinaams nationalisme vertoonde, evenals het nationalisme in de andere delen
van het Caraïbisch gebied (Lewis, 1983), twee aspecten: een cultureel en een politiek
aspect, die elkaar deels overlapten. Vóór 1945 was Anton de Kom de fakkeldrager
van het politiek nationalisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond de beweging
‘Baas in eigen huis’ die streefde naar grotere autonomie binnen het Rijksverband
van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze stroming heeft het politiek bewustzijn
van de Surinamers sterk beïnvloed, hoewel ze zeker geen revolutionaire opvattingen
had. De ‘Unie Suriname’ is sterk beïnvloed door de ideeën en opvattingen ontleend
aan Albert Helman die reeds jaren tevoren als een eenling het Nederlandse
kolonialisme had aangeklaagd. Op het culturele vlak manifesteerden zich vooral J.
Koenders en H. de Ziel die zich verzetten tegen de gevolgen van de assimilatiepolitiek
en beijverden voor het zelfrespect van de Afro-Surinamer. Zij legden de basis voor
het cultureel nationalisme in de jaren vijftig. Ook de Hindostaans-Javaanse Centrale
Raad, die de politieke en maatschappelijke belangen van de Hindostanen en Javanen
behartigde, is een exponent van het ontwakend politiek bewustzijn onder de nazaten
van de contractarbeiders. De hierboven geschetste ontwikkelingen dienen als de
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fundamenten te worden beschouwd van de latere uitbouw van het nationalisme dat
streefde naar culturele en politieke zelfstandigheid.

Politieke partijen en nationalisme
De eerste politieke partijen werden in Suriname pas na de oorlog opgericht en hadden
alle een religieuze of etnische basis. In de loop der jaren
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zijn er binnen de verschillende partijen afsplitsingen ontstaan (zie het artikel van
Derveld in dit nummer). Etnische affiliatie bleef een van de belangrijkste pijlers van
de diverse politieke partijen (voor een overzicht zie: Dew 1978). De in 1961
opgerichte Partij van de Nationalistische Republiek (PNR) is de enige politieke partij
die een expliciete nationalistische ideologie uitdroeg. Deze partij vindt haar oorsprong
in de Nationalistische Beweging Suriname die in 1959 werd opgericht. De directe
aanleiding tot de oprichting van de PNR vormden de duidelijke irritaties en
teleurstellingen over het mislukken van de Ronde Tafel Conferentie in 1961 in Den
Haag over wijzigingen van het Statuut. De PNR kondigde aan dat de
onafhankelijkheid van Suriname uiterlijk 1 juli 1963 zou worden afgedwongen. De
leider van deze partij, Eddie Bruma, verklaarde dat PNR desnoods de
onafhankelijkheid eenzijdig zou uitroepen en een regering in ballingschap zou vormen
indien de onafhankelijkheid op de geproclameerde datum geen feit zou zijn. De PNR
presenteerde zich als anti-kolonialistisch en anti-communistisch. De ideologie van
de partij werd gepresenteerd in het boekje: De opmars van het nationalisme, de
Nationalistische Ideologie. Voor de partijleider en ideoloog van de PNR (Bruma)
stond de Natie, dat wil zeggen Land en Volk, aan het begin van de wereldbeschouwing
van het nationalisme. Bodem en Volk beïnvloeden elkaar wederzijds en zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bruma maakte een onderscheid tussen het
instinctief nationalisme en het filosofisch nationalisme. Het instinctief nationalisme
kende in de visie van Bruma slechts een emotioneel bepaald ‘wereldbeeld’, waarin
de wereld niets meer betekende dan een enge nationale gemeenschap en het eigen
volk. Het filosofisch nationalisme was de rationalisering van het instinctief
nationalisme, dat door middel van scholing en vorming kon worden verkregen. Om
die reden legde de PNR veel nadruk op scholing van haar leden. Het nationalisme
van de PNR was in essentie anti-kolonialistisch omdat het zich verzette tegen de
onderwaardering van het ‘eigene’, de schaamte voor de eigen cultuur, godsdienst,
ras en andere kenmerken, en het gebrek aan geloof in eigen capaciteiten. De ideologie
van de PNR is door sommigen (Gowricharn 1980, Ramsoedh 1993) mijns inziens
ten onrechte gekenschetst als etno-nationalisme. Tegenover dit etno-nationalisme
staat het territoriaal nationalisme dat het accent legt op het bereiken van politieke,
culturele en morele aspiraties binnen een bepaald territoir. Bruma heeft in zijn
nationalistische ideologie vooral verwezen naar de Bodem (het territoir Suriname)
en het Volk dat dit territoir bewoonde als de constituerende elementen van het
nationalisme. Onder Volk verstond hij alle bevolkingsgroepen die zich in Suriname
bevonden. De sociale werkelijkheid was evenwel dat de verschillende
bevolkingsgroepen in Suriname hun eigen tradities en culturele achtergronden hadden
en hebben. Terecht kan gesteld worden dat de ideologische benadering van de PNR
te weinig is uitgegaan van de multi-etnische werkelijkheid. Voor de nationalisten
was het een vanzelfsprekende zaak dat de overige (niet-Creoolse) bevolkingsgroepen
zich op den duur zouden scharen achter de idealen van het nationalisme.
Ook de Nationale Partij Suriname (NPS) onder leiding van de charismatische
Pengel heeft een nationalistische koers gevaren. In verschillende momenten in de
geschiedenis van deze partij zijn er stromingen geweest die sterk nationalistisch van
aard waren. De jaren zestig vormden een keerpunt waarbij de kwestie van wijziging
van het Statuut aan de orde was. Ook de houding van Nederland jegens het
apartheidsregime in Zuid-Afrika welke tot uiting kwam in het stemgedrag in de
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Verenigde Naties, katalyseerde het nationalisme binnen de NPS. Suriname werd eo
ipso geacht eens te zijn met het
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Koninkrijk (lees: Nederlands) standpunt in de VN inzake Zuidafrika. Ook binnen
zijn eigen (NPS-VHP) regeringscoalitie had Pengel het niet makkelijk. Ik zal de
uitspraken van Pengel en Lachmon zoveel mogelijk letterlijk overnemen om de
standpunten helder voor het voetlicht te krijgen. Over de onafhankelijkheid zei Pengel:
‘Ik zal met feitenmateriaal en nogmaals feitenmateriaal komen, bewijzen dat niemand
die zichzelf respecteert, geen land, geen volk, niet ernaar zal streven onafhankelijk
te worden. Ze zit in het bloed, ze zit in de natuur, de onafhankelijkheid. Men vreest
defensie. Waarom? Het kan niet anders: een of andere bepaalde bevolkingsgroep zal
defensie volkomen in handen hebben. Deze misplaatste vrees uit zich in wantrouwen
en nogmaals wantrouwen. En op grond van wantrouwen schept u geen
verbroederingspolitiek. Ik spreek met vuur. Ik spreek voor een heilige zaak en een
zaak - ik zeg het nogmaals - waar ik desnoods mijn politiek loopbaan aan kan geven.
Het is te heilig. Elk volk dat zichzelf respecteert - deze woorden zijn niet van mij zal er naar moeten streven onafhankelijk te worden. Ik zal alles en dan ook alles,
helaas, in het werk moeten stellen om dit juk af te schudden. En ik weet zeker dat
wij, die de onafhankelijkheid wensen, het moeten winnen. Nederland zal het niet
winnen. Nederland kan het ook niet, ze willen het ook niet.’ Het betoog van Pengel
repliceerde Lachmon als volgt: ‘Ik wens hier nadrukkelijk te verklaren dat Suriname
geen algehele onafhankelijkheid vraagt en zelfs de band met het Huis van Oranje
verlangt te bestendigen. Suriname wil zeer nadrukkelijk dat H.M. de Koningin Juliana
het hoofd blijft, ook van de Regering van Suriname. Wij hebben in de koloniale tijd
vijftien jaren hier in vrede naast elkaar geleefd. En ik zeg u, dat voor mij staat de
verbroedering van de bevolkingsgroepen boven elk Statuut en boven elke
onafhankelijkheid van het land. Onafhankelijkheid is slechts op papier, geeft geen
rust, geeft geen orde, geeft geen ordening in de gemeenschap. Wat hebt u aan een
staatkundige ontwikkeling en geen brood voor het volk? U kunt honderd onafhankelijk
zijn, maar wanneer U geen brood voor het volk hebt, dan bent u niet onafhankelijk,
dan bent u erger dan een gevangene. Waaraan ik mij wel krampachtig vasthoud is:
binnen het Koninkrijk.’
Pengel heeft zijn bevlogen nationalistische uitspraken niet kunnen waarmaken.
De politieke realiteit gebood hem om samen te blijven werken met de VHP. We
kunnen dus stellen dat de verbroederingspolitiek (tussen 1958 en 1967) een belangrijke
rem is geweest voor het proces van de staalkundige onafhankelijkheid. Pas met het
aantreden van de Nationale Partij Kombinatie (het samenwerkingsverband tussen de
NPS, PNR, PSV en KTPI in 1973) kwam het vraagstuk van de onafhankelijkheid in
een stroomversnelling. Die versnelling had te maken met de opname van de PNR
binnen de NPK-coalitie. Twee jaar na het aantreden van deze coalitie werd de
onafhankelijkheid een feit. Bij de besprekingen over de onafhankelijkeid in de Staten
van Suriname hanteerde J. Lachmon dezelfde argumenten als in 1960, eerst nationale
eenheid, eerst economische zelfstandigheid, dan pas staatkundige onafhankelijkheid.
Ook hier toonde hij zich bezorgd over ethnische overheersing, de controle op de
machtsapparaten: leger en politie, en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Remmende factoren op het nationalisme
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De nationalisten hebben onmiskenbaar invloed gehad op het proces van dekolonisatie
van Suriname dat uiteindelijk leidde tot de staatkundige onafhankelijkheid in 1975.
Pengel en de NPS hebben eind jaren vijftig en begin jaren zestig nog getracht de
nationalisten de wind uit de zeilen te halen. De vaststelling van het Surinaams
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volkslied, het ontwerpen van de nationale vlag en de eis tot het houden van de Ronde
Tafel Conferentie in 1961, de proclamatie van 1 juli als nationale feestdag zijn in dit
verband illustratief. Desalniettemin moet de vraag gesteld worden waarom het
Surinaams nationalisme beperkt is gebleven tot een relatief klein aantal mensen,
vooral onder de Creoolse intellectuelen en jongeren. Om deze vraag te beantwoorden
moet onderscheid gemaakt worden tussen externe en internen beïnvloedende factoren.
De externe factoren hebben betrekking op de verschijningsvorm van het Nederlands
kolonialisme in Suriname. Hoewel het Nederlands kolonialisme, zoals elke vorm
van kolonialisme elders in de wereld, repressief van aard was, heeft het kolonialisme
in Suriname voldoende ruimte geboden om opgehoopte frustraties naar elders, i.c.
intern op de verdeelde groepen, te kanaliseren. In tegenstelling tot de Indonesische
situatie was er geen externe factor die het heeft bevorderd. De inval van de Japanners
in Indonesië heeft bij de Indonesiërs tot het besef geleid dat het Nederlands
kolonialisme niet almachtig was en verslagen kon worden. In Suriname heeft vooral
gouverneur Kielstra er voor gewaakt om de Amerikanen al te grote invloed te geven
in Suriname en de bevolking te doordringen van de kracht en almacht van de
kolonisator. Daarnaast hebben raciale onlusten in Guyana en Trinidad aan de
vooravond van hun onafhankelijkheid eveneens remmend gewerkt op het
dekolonisatieproces in Suriname. De interne factoren hebben te maken met de
structuur en samenstelling van de Surinaamse samenleving en de wijze waarop de
nationalisten al dan niet gebruik hebben gemaakt van het Surinaams eigene om hun
ideeën te propageren. Het Surinaamse nationalisme stelde zich tot doel ‘de veredeling
van het eigene’. Wat dit ‘eigene’ precies was, is nooit precies door de nationalisten
gedefinieerd. In theorie omvatte het ‘eigene’ alles tussen de Atlantische Oceaan en
het Toemak Hoemak gebergte en tussen de Corantijn- en de Marowijne rivier. In de
praktijk echter konden de nationalisten zich niet ontdoen van het odium dat het alleen,
of primair om de Creoolse cultuur ging. Hoewel er van hun zijde pogingen zijn
gedaan om de overige etnische groepen bij hun activiteiten te betrekken, moet
geconstateerd worden dat zulks niet heeft geleid tot hun actieve participatie.
Integendeel hoe harder de nationalisten aan hun trokken, hoe groter de weerstand
werd. Dit is gezien de ‘politiek van Verindisching’ die door gouverneur Kielstra
(1933-1944) was gevoerd niet verwonderlijk. De bevolkingsgroepen zijn door deze
politiek in belangrijke mate in cultureel opzicht van elkaar vervreemd. De
nationalistische ideologie, die erop was gericht om de staatskundige onafhankelijkheid
te verwerven als zijnde een noodzakelijke voorwaarde voor economische
zelfstandigheid en natievorming, bleek door het vertrek van vele Surinamers naar
Nederland een zwakke voedingsbodem te hebben (Oostindie 1996: 218). Voor de
nationalisten verenigd in Wie Eegie Sanie en de PNR was het vanzelfsprekend dat
de Creolen de dragers zijn van de Surinaamse cultuur. Ze hebben te weinig oog gehad
voor de pluriformiteit in de samenleving en de daarbij behorende cultuuruitingen.
Hoewel zij geprobeerd hebben om de andere bevolkingsgroepen bij hun culturele en
politieke idealen te betrekken waren zij daarin weinig succesvol. Over de vraag wie
de dragers zijn van het nationaal besef in Suriname schrijft Hein Eersel (1964: 8) dat
onder de koloniale verhoudingen van vóór 1940 de Creolen de dragers waren van
dat nationaal besef. Nationaal getinte uitspraken werden door Creolen geformuleerd
en wellicht dat daardoor Creolen zich dé Surinamers gingen noemen. Het meest
markante succes dat kan worden toegeschreven aan de activiteiten van de nationalisten

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

in Wie Eegie Sanie is op het gebied van de waardering en de status van de Creoolse
cultuuruitingen en met name de waardering van het Sranantongo. Aanvankelijk had
het Sranan-
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tongo een zeer lage status in de Surinaamse samenleving. Het spreken van deze taal
werd gezien als een teken van achterlijkheid en onontwikkeldheid. Het beleid van
de overheid was er zelfs op gericht om deze taal geheel uit het onderwijs en daardoor
uit de samenleving te verbannen. Door de inzet van Koenders, De Ziel (Trefosa) en
‘Wie Eegie Sanie’ kreeg het Sranantongo als taal meer status in de samenleving.
Tijdens het bestuur van E. Bruma als voorzitter van de AVROS werden regelmatig
voorlichtings- en educatieve programma's in het Sranantongo gemaakt. Thans is het
een normaal verschijnsel dat er programma's in het Sranantongo worden uitgezonden
op radio en televisie, dat er officiële toespraken in die taal worden gehouden en dat
op politieke bijeenkomsten in het Sranantongo wordt gesproken. Als een belangrijk
wapenfeit kan genoemd worden dat het tweede couplet van het Surinaams volkslied
door Trefosa in het Sranantongo is geschreven en door de Staten van Suriname in
1959 is goedgekeurd. Ook de Surinaamse overheid liet zich niet onbetuigd. In 1960
werd een officiële spelling van het Sranantongo vastgesteld.

Typering van het Surinaams nationalisme
Symmons-Symonolewicz (1964) heeft een classificatie gemaakt van soorten
nationalisme. Hij onderscheidt in de eerste plaats ‘nationalism of majorities which
hold political power in their respective realm’ en ‘nationalism of the subject peoples
which strives for political and cultural emancipation’. De eerste vorm van nationalisme
heeft te maken met de internationale relaties van een land, zoals grensconflicten,
politieke en economische rivaliteit, militaire verdediging, of is een reactie op
nationalistische strevingen van minderheden in eigen land. De tweede vorm is meestal
een reactie op de ondergeschikte status van een land, de ontkenning van de politieke
en culturele zelfexpressie en de overheersing door buitenlandse mogendheden. Binnen
de tweede vorm van het nationalisme maakt hij de volgende classificaties:
I.
A.
1.
2.
B.

Majority Movements
Perpetuative
Segregative
Pluralistic
Irredentist

II.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Liberation Movements
Restorative
Revivalist
Ethnic
Autonomist-Secessionist
Anti-Colonialist
Nativist
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Het Surinaams nationalisme is een ‘nationalism of the subject peoples’, een reactie
op de koloniale overheersing. Daarnaast kan het worden ingedeeld in de
hoofdcategorie van de ‘Liberation Movement’. Vanuit haar ideologische stellingname
dient deze beweging te worden aangemerkt als ‘anti-koloniaal’. Ze was niet etnisch
georinteerd, omdat ze in hun ideologische stellingname niet streefden naar een natie
op etnische grondslag.
Een andere classificatie die gebruikt kan worden om het Surinaams nationalisme
te typeren is die van Smith (1983). Hij onderscheidt twee hoofdtypen: het territoriaal
nationalisme en het etnisch nationalisme. Deze hoofdtypen worden onderscheiden
naar de wijze waarop ze zich voor of na de onafhankelijkheid hebben gemanifesteerd.
Territoriaal nationalisme wordt door Smith gedefinieerd als bewegingen die het
concept natie vooral burgerlijk en territoriaal opvatten. De
pre-onafhankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme stellen zich tot
doel om de koloniale overheersers te verdrij-
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ven en een eigen natie-staat te vormen. Smith spreekt hier van anti-koloniale
nationalisme. De post-onafhankelijkheidsbewegingen in het territoriaal nationalisme
stellen zich tot doel om multi-etnische groepen te integreren in een nieuwe politieke
gemeenschap en uit de oude koloniale staat een nieuwe gemeenschap te vormen.
Smith spreekt in dit verband van integratie-nationalisme. Etnisch nationalisme zijn
die bewegingen die het concept van de natie etnisch en genealogisch opvatten. Etnisch
nationalisten in de pre-onafhankelijkheidsbewegingen zijn erop gericht zich af te
scheiden van een grotere politieke eenheid teneinde een nieuwe politieke
cultureel-homogene natie te vormen. Dit nationalisme noemt Smith het afscheidingsen diaspora-nationalisme. Het etnisch nationalisme in de
post-onafhankelijkheidsbewegingen streeft ernaar om etnische verwanten van buiten
de grenzen op te nemen in de cultureel homogene natie-staat. Ze pogen dus een
grotere cultureel-homogene natie-staat te formeren door culturele of etnische
gelijkvormige groepen of naties samen te voegen. Smith noemt dit het
irrendentistische- en pan-nationalisme. Een essentieel verschil tussen etnisch
nationalisme en territoriaal nationalisme is dat etnisch nationalisme uitgaat van een
bestaande homogene entiteit, een culturele eenheid, die alleen nog een bepaald territoir
ontbeert om een natie-staat te vestigen. Territoriaal nationalisten gaan niet uit van
een homogene culturele entiteit, maar hun vertrekpunt is de territoriale eenheid
waarbinnen een heterogene bevolking zich bevindt. Het doel van het territoriaal
nationalisme is het verwijderen van de koloniale machthebbers en het vestigen van
een zelfstandige staat. De territoriaal nationalisten streven dus een politiek doel na,
in tegenstelling tot de etnisch nationalisten die een cultureel doet nastreven.
Schematisch geven we deze 4 typen van nationalisme weer.

Pre-onafhankelijkheid

Post-onathankelijkheid

Etnisch nationalisme
Afscheiding van groter
heterogeen verband,
gericht op homogene
natie-staat

Territoriaal nationalisme
Verdrijven van
buitenlandse overheersers,
gericht op vestigen van
eigen staat

Verenigen van etnische
verwanten van buiten de
grenzen tot een grotere
culturele eenheid

Heterogene etnische
groepen binnen een
staatsverband integreren tot
een natie-staat

Toepassing van dit model op het Surinaams nationalisme laat zien, dat het
gekarakteriseerd kan worden als behorende tot het territoriaal nationalisme. Het
concept van de natie Suriname is altijd territoriaal opgevat. De grenzen van de staat
hebben nooit ter discussie gestaan. De Grondwet van 1975 definieert het grondgebied
niet en veronderstelt die bekend. De Surinaamse nationalisten concentreerden zich
vóór 1975 op de staatkundige zelfstandigheid, waarbij de politieke partij de PNR de
belangrijkste voorhoede partij was van dit streven. De politiek van de PNR was
duidelijk anti-koloniaal en anti-imperialistisch gericht. Ze is de enige partij geweest
die een duidelijke nationalistische ideologie verwoordde en uitdroeg. Ook in andere
Caraïbische landen werd het nationalisme vereenzelvigd met het bereiken van de
staatkundige onafhankelijkheid (Knight 1990; Ryan 1972).
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De fase na de onafhankelijk zou zich volgens Smith vooral moeten richten op het
proces van integratie en natievorming. Politieke partijen die
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Straatbeeld in Paramaribo in 1975
(uit: NRC-Handelsblad, kortschrift no. 1)
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inzetten voor de staatkundige onafhankelijkheid, bleken weinig nagedacht te hebben
over de fase na de onafhankelijkheid, de integratiefase. Deze partijen gingen veelal
aan interne strijd, tegenstellingen, door gebrek aan visie en leiderschap kort na de
onafhankelijkheid ten onder. Het ideaal van een natie-staat waar alle burgers gelijk
zijn en zich identificeren met de symbolen van de staat is nog niet gerealiseerd. Het
integratie-nationalisme is nog geen expliciet doel van een politiek partij of sociale
beweging. In elk geval er zijn geen duidelijke programma's om het ideaal van de
geïntegreerde natie-staat te verwezenlijken. In het onderwijs zijn er geen programma's
aanwezig die erop gericht zijn het integratie-nationalisme te bevorderen. Ook in de
Caraïben worstelt men met de uitdaging van het integratie-nationalisme.
Men kan zich de vraag stellen op welke wijze het cultureel nationalisme dat door
‘Wie Eegie Sanie’ werd uitgedragen past in het model van Smith. Strikt genomen
past dit niet in het model van Smith. Het cultureel nationalisme is van betekenis
geweest in het vormen van de Surinamer, in het aanbrengen van respect en waardering
voor het eigene. De taal, het Sranantongo werd gezien als het medium bij uitstek om
de Surinamer te binden. Men kan het cultureel nationalisme zowel als anti-koloniaal
als een vorm van integratie-nationalisme zien. De bedoelingen van ‘Wie Eegie Sanie’
waren om de verschillende etnische groepen en culturen om te smeden tot een
geïntegreerde cultuur. Dit streven is niet gelukt. Enerzijds waren de leiders van Wie
Eegie Sanie de gevangenen van hun eigen culturele achtergrond en daardoor beperkt,
anderzijds waren de andere niet-Creoolse etnische groepen onvoldoende open om
anderen toe te laten tot hun culturele en etnische symbolen en rituelen.
Nadat de PNR in 1961 was opgericht verschoof het accent van het cultureel
nationalisme naar het politiek/staatkundig nationalisme. Het culturele aspect werd
verwaarloosd ten faveure van de staatkundige zelfstandigheid. Alle energie werd
gestopt in het verkrijgen van de staatkundige zelfstandigheid. Dit leidde tot een grote
verwaarlozing van het cultureel integratie-nationalisme. Loswijk (1979: 12) noemt
drie redenen voor deze mislukking.
Het creools nationalisme heeft de invloed van de West-Europese cultuur op het
onderwijs, binnen de kerk, de wetenschap en de techniek onderschat. Het had voorts
een te simpele opvatting van de complexe problemen op economisch, sociaal en
cultureel gebied in Suriname. Ten slotte had het had te grote verwachtingen van
zichzelf: een nationalisme dat primair (uit-) gedragen werd door Creolen vormde
onvoldoende basis om de heterogene Surinaamse bevolking te mobiliseren.

Tot slot
Nationalisten en de aan hen gelieerde organisaties hebben vaak het verwijt te horen
gekregen dat zij slechts een Creools nationalisme representeerden. Dit verwijt is
onterecht. De ideologie van de nationalistische organisaties was gericht op alle
bevolkingsgroepen. Het is verklaarbaar dat het accent in eerste aanleg gelegd werd
op de emancipatie van het cultureel erfgoed van de Creolen, dat vanuit de
assimilatiepolitiek het sterkst was onderdrukt. Het is evenzeer verklaarbaar dat de
nationalistische sentimenten en daarna de ideologische fundering het eerst ontstond
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bij de Creolen, die immers reeds langer in Suriname waren en geen banden meer
hadden met het land van oorsprong.
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Eddy Campbell
De Vakbeweging en het proces van machtsdeling in Suriname
1975-1996
In de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig vormde de politieke involvering
van de vakbeweging onderwerp van heftige discussie. Dit zowel binnen als buiten
de vakbeweging. Deze discussies vormden het begin van het sindsdien permanent
geworden debat over de vraag of vakorganisaties wel of niet ‘aan politiek mogen
doen’. In dit artikel bespreek ik de bijdrage die de vakbeweging heeft geleverd aan
het proces van machtsdeling in Suriname in de periode vóór en ten tijde van de
militaire dictatuur.

Inleiding
Hoewel het debat over de vraag of de vakbeweging aan politiek mag doen, tot nog
toe onbeslist is gebleven, heeft het geleid tot het ontstaan van twee kampen binnen
vakbondskringen: enerzijds de ‘economisten’ die het standpunt huldigen dat
vakorganisaties zich primair dienen te beperken tot economische dat wil zeggen
materiële belangenbehartiging en anderzijds de aanhangers van de politieke oriëntatie
die pleiten voor een sterke aanwezigheid van de vakbeweging binnen de politieke
arena. Deze verschillen in oriëntatie zijn overigens nog niet volledig uitgekristalliseerd
in een duidelijke organisatorische tweedeling binnen de Surinaamse vakbeweging.
De politieke ontwikkelingen en de economische omstandigheden hebben de
ideologisch gekleurde en strategisch bepaalde discussie wel actueel gehouden en
bijgedragen aan het ontstaan van de permanente spanningsrelatie tussen politieke
actie en economische strijdvaardigheid. De voorstanders van de meer economische
oriëntatie zijn intussen sterk gepolitiseerd, terwijl de aanhangers van de zogeheten
politieke vakbeweging hun (politieke) activiteiten steeds meer met economische
argumenten onderbouwen.
Suriname kent een relatief groot aantal ‘gewapende machten’. Behalve leger en
politie worden ook de douane en de penitentiaire ambtenaren daartoe gerekend. De
vakbeweging behoort uiteraard tot de niet gewapende machten, maar vormt binnen
de Surinaamse politieke arena een machtsfactor van belang. Deze niet gewapende
macht heeft - ondanks de relatief sterke interne verdeeldheid - een belangrijke en
wellicht beslissende rol gespeeld in het proces van normalisering en (her-)
democratisering van het politieke bestel in Suriname.
Het antwoord op deze rol van de vakbeweging in het proces van machtsdeling
vereist een korte analyse van de betrokkenheid van de vakbeweging bij het politieke
proces in de periode 1966-1986. Deze beperking is niet geheel willekeurig. De
politieke gebeurtenissen tussen 1966 en 1973 werpen immers reeds een zware
schaduw vooruit op de ontwikkelingen die zouden resulteren in de politieke
onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975.
Het onvermogen van de overheid om adequaat te reageren op collectieve acties
van het militair kader resulteerde in 1980 in de eerste militaire machtsovername na
de onafhankelijkheid. In de daarop volgende periode (1980-1986) van militaire
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dictatuur heeft de vakbeweging - op eigen wijze maar niet boven alle kritiek verheven
- bijgedragen aan herstel van de democratische verhoudingen.
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Vakbeweging en politiek
De Surinaamse vakbeweging kent een betrekkelijk lange traditie van politieke
participatie, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de thans dominerende
vakcentrales door destijds actieve politici zijn opgericht1.. Vakbonden (en vakcentrales)
waren in de beginfase gegroepeerd rond personen en waren niet gefundeerd op
specifieke ideologische opvattingen.
De politieke rol van de vakbonden was aanvankelijk heel bescheiden. Zij
functioneerden in de luwte van de politieke partijen en waren dienstbaar aan de
politieke aspiraties van de leiders en oprichters. Verzet tegen de slechte
omstandigheden van de werkende bevolking in de jaren dertig tot het begin van de
jaren zestig was dan ook kenmerkend voor het optreden van de vakbeweging. Bij
het ontbreken van stemrecht voor de werkende bevolking in de periode vóór 1948
was de vakbeweging - hoe rudimentair ook qua organisatie - de enige spreekbuis
van het gewone volk. Met de oprichting rond 1950 van een tweetal overkoepelende
vakcentrales (Progressieve Werknemers Organisatie en de Moederbond) nam de
politieke betekenis van de vakbeweging geleidelijk toe, waarna vanaf het midden
van de jaren zestig de vakbeweging snel aan politieke macht won.
Illustratief voor het bewustwordingsproces bij de leden en de toegenomen macht
van de vakorganisaties zijn een drietal conflicten met de overheid die dankzij
collectieve acties door de vakbeweging glansrijk werden gewonnen. Ik doel hierbij
op de onderwijzersstaking van 1966, de lerarenstaking van 1969 en de algemene
ambtenarenstaking van 1973. Voor het eerst in de geschiedenis werden mede door
vakbondsacties kort na elkaar twee regeringen (in 1969 de regering Pengel en in
1973 de regering Sedney) ten val gebracht.
Een korte beschrijving van deze stakingen laat zien dat de reactie van de overheid
op acties van werknemers een nagenoeg identiek patroon kent: allereerst het negeren
van de acties, vervolgens het dreigen met of toepassen van sancties om de staking
te ontmoedigen en ten slotte openlijke represaillemaatregelen om de staking te breken.
De regering slaagde er maar niet in een adequaat antwoord te vinden op stakingsacties
van ambtenaren of doormee gelijkgestelde groepen. Dit falende optreden van de
overheid bij arbeidsconflicten was mede oorzaak van de doorgeschoten vakbondsacties
die resulteerden in de militaire staatsgreep van 25 februari 1980.

De onderwijzersstaking van 1966
Onderwijzers hadden in 1966 in de samenleving nog een bijzonder hoge status die
niet te rijmen viel met het voeren van collectieve acties. Men kan zich dan ook de
grote commotie voorstellen toen deze toch betrekkelijk elitaire groep van werknemers
- geheel in strijd met de eigen beroepsopvattingen en in afwijking van het
maatschappelijk verwachtingspatroon - dreigde het werk neer te leggen. De eisen
voor hogere salarissen waren onbeantwoord gebleven. Er kwam ook geen verbetering
in de schrijnend geworden arbeidsomstandigheden, zoals te grote klassen en het
tekort aan lesmateriaal, terwijl aan de achteruitgang van het onderwijs niets werd
gedaan. Intussen hadden ministers en volksvertegenwoordigers zichzelf wel
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substantiële salarisverhogingen toegekend (in sommige gevallen zelfs met
terugwerkende kracht) en van andere met het onderwijspersoneel vergelijkbare
groepen de salarissen aangepast aan de gestegen kosten van levensonderhoud.
De directe aanleiding echter voor het uitroepen van de staking was de verwerping
in de Staten van Suriname van een motie om de salarissen van het onderwijspersoneel
te verbeteren. Voor de onderwijzers was daarmee de maat vol.
De radio-/televisie-rede van de Minister-Pre-
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sident, waarin een gefaseerde oplossing voor de salaris problemen en de toekenning
- in afwachting van een definitieve regeling - van een ‘overbruggingstoelage’ werden
aangekondigd, kon niet meer helpen. Temeer niet daar deze mededeling gepaard
ging met een nogal pathetisch uitgesproken dreigement om tegen de eventuele stakers
disciplinaire maatregelen te nemen. Vooral dit laatste dreigement schoot de
statusbewuste onderwijzers in het verkeerde keelgat. Leerkrachten waren immers
nooit eerder door de werkgever met straf bedreigd. Op 10 januari was de staking een
feit. Het publiek stond perplex, de onderwijzers waren zelf zeer verbaasd en onder
de indruk van het eigen doortastende optreden. De regering was zeer onthutst en riep
nog dezelfde dag de stakingsleiding op het Ministerie van Binnenlandse zaken voor
overleg. De meeste eisen van de stakers werden - althans op papier - ingewilligd.
Daarmee kwam er - althans voorlopig - een einde aan de stakingen, eigenlijk nog
voordat deze goed en wel waren begonnen.

De lerarenstaking van 1969
De directe aanleiding voor het uitbreken van de lerarenstaking in 1969 was de
bejegening door de regering van een belangrijke vakbondswoordvoerder. Het
Ministerie van Onderwijs was gewikkeld in een moeizaam proces voor vastelling
van regels voor de bevordering van leerlingen op de middelbare scholen. Eenduidige
criteria hiervoor ontbraken en de bevoegdheden van de docenten terzake waren
onduidelijk. Het overleg met vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel zat
muurvast. De leraar wiskunde Ir. S.E. Devid werd geheel onverwachts en zonder
opgaaf van redenen door de Minister van Onderwijs teruggestuurd naar zijn formele
werkgever, het Ministerie van Mijnbouw, Bosbouw en Domeinen. Vanwege het
tekort aan leraren voor de middelbare scholen was Devid aan het Ministerie van
Onderwijs uitgeleend en aan het docentencorps van de middelbare school toegevoegd.
De mutatie was ‘vreemd’. Het tekort aan leraren was immers nog steeds nijpend
en overplaatsing kwam juist op het hoogtepunt van het conflict met de minister over
de vaststelling van regels voor het middelbaar onderwijs.
Het zonder duidelijke noodzaak en zonder voorafgaand overleg overplaatsen van
een collega en tevens prominent woordvoerder bij het lopend conflict viel erg slecht
bij de leden van het bestuur van de Verenging van Leraren bij het Middelbaar en
Kweekschool Onderwijs (Velmek). Het bestuur wilde de overplaatsing van Devid
ingetrokken zien. De regering weigerde dit, waarop prompt de staking werd
geproclameerd. De regering sloeg hard terug: alle stakers werden met onmiddellijke
ingang geschorst.
De Velmek kreeg nu van alle kanten grote steun. Het regende
solidariteitsbetuigingen en dito acties. De druk op de regering werd tenslotte zo groot
dat aan een akkoord niet viel te ontkomen. Dit akkoord kwam tot stand op 7 februari
1969 waarbij alle eisen van de leraren werden ingewilligd. Daarmee was voor de
vakorganisaties de kous nog lang niet af. Het einde van de lerarenstaking betekende
immers niet meteen ook opschorting van de acties van de onderwijzers die zich uit
solidariteit achter de leraren hadden geschaard. De salariseisen uit 1966 van de
onderwijzers waren nog steeds niet ingewilligd. Deze leerkrachten hadden zich
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intussen verenigd in de Federatie van Onderwijzers en Leerkrachten in Suriname
(Fols). Voor de salariseisen verwees de regering de Fols naar het Georganiseerd
Overleg voor Onderhandelingen. Voor de Fols was dit onaanvaardbaar. Volgens de
bond was immers al in 1966 onderhandeld. Het ging nu om nakoming van de toen
reeds vastgelegde afspraken. Het probleem werd nu door de minister van Binnenlandse
Zaken doorgeschoven naar de toen opererende Sala-
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risherzieningscommissie, die prompt liet weten dat er op de begroting geen ruimte
was voor salarisverhogingen van de ambtenaren. Toen het conflict in een volledige
impasse dreigde te geraken kwam geheel onverwachts op 13 februari 1969 het bericht
dat de regering was afgetreden. Premier J. Pengel had mede onder druk van de massale
acties het ontslag van zijn kabinet aan de toenmalige gouverneur Ferrier aangeboden.
Volgens de actievoerders was dit aftreden bedoeld om aan de kant van de formele
werkgever een vacuüm te creëren en de stakers daarmee te beroven van een legitieme
onderhandelingspartner. Gecombineerd met de blokkering van de salarissen (op basis
van de daartoe afgekondigde resolutie van 3 februari 1969) zou de actie - zo moet
de regering in de persoon van premier Pengel hebben gedacht - dan wel zeer snel
doodbloeden (Campbell 1987: 83). Met het zakenkabinet dat na de val van de regering
werd ingesteld, kwam het vervolgens snel tot een akkoord waarin aan een deel van
de eisen van de onderwijzers werd tegemoetgekomen.

De algemene ambtenarenstaking van 1973
De derde belangrijke krachtmeting tussen vakbeweging en regering begon als een
reguliere actie van douaniers in 1973 om salarisverhogingen af te dwingen. De
stiptheidsacties van de douaniers vielen slecht bij de regering. In een door de overheid
aangespannen kortgeding werd door de rechter aan de douaneambtenaren opgedragen
het werk op normale wijze te hervatten. Ook in dit conflict verkoos de overheid om
als onderhandelingspartner aanvankelijk onzichtbaar te blijven. De minister van
Financiën - de eigenlijke werkgever - probeerde zich te verschuilen achter het Bureau
Formatiezaken (Bufo) dat naar zijn oordeel aangewezen was als onderhandelaar
namens de overheid. Van rechtstreekse onderhandelingen kon volgens de minister
geen sprake zijn. De douanebond was op zijn beurt van mening dat het genoemde
Bufo geen mandaat had om effectief te kunnen onderhandelen. De acties van de
douaniers waren dan ook juist bedoeld om rechtstreekse onderhandelingen met de
minister af de dwingen. Deze spande nu opnieuw (nu dus voor de tweede maal!) een
kortgeding aan tegen de bond. De minister kreeg ook nu weer gelijk van de rechter:
de douaniers dienden weer normaal aan het werk te gaan. Deze uitspraak nu werd
als zeer onrechtvaardig ervaren. Voor de douaniers was dit een onverteerbaar vonnis
en wat tot nog toe voor onmogelijk werd gehouden en absoluut niet was voorzien,
gebeurde: zij legden het vonnis naast zich neer. ‘De Bond van ambtenaren bij de
dienst der invoerrechten en accijnzen heeft besloten ondanks dit vonnis de staking
voort te zetten’, zo werd in een brief aan de regering de continuering van de
werkweigering medegedeeld.2. Dit nu was in de verhoudingen tussen overheid en
ambtenaren organisaties zonder precedent en het is de vraag of de Douanebond zich
de mogelijke consequenties van het negeren van een rechterlijk vonnis wel voldoende
heeft gerealiseerd. De bond bleef echter naar eigen zeggen bereid tot onderhandelen.
De werkweigering ging gepaard met een ‘finaal beroep’ op de regering tot
onderhandelingen te komen.3. De opstelling van de douaniers vond opvallend brede
steun binnen de vakbeweging. Zowel de vakcentrales als de afzonderlijke bonden een nadrukkelijke uitzondering was de politiebond4. - verklaarden zich solidair. Het
conflict tussen de Douanebond en de Minister van Financiën - was nu haast ongemerkt
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geëvolueerd van een betrekkelijk simpele vakbondsactie via een solidariteitsstaking
tot een algemeen massaal tegen de overheid gericht protest. Daarmee had de staking
wellicht onbedoeld en ook ongewild het karakter gekregen van een aanklacht tegen
de regering en een daad van politiek verzet. De regering nam de zaak zeer hoog op
en zag in de opstelling van de
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douanebond een poging tot ‘omverwerping van het wettig gezag’. Van de leiders
van de staking was dit ‘een roekeloze daad’, aldus de Minister-President.5.
De stagnatie in het maatschappelijk leven als gevolg van de staking was van dien
aard dat vanuit de samenleving initiatieven kwamen om te bemiddelen in het conflict
tussen de regering en de vakorganisaties. Voorstellen voor de oplossing van het
conflict kwamen vervolgens van een Commissie van Goede Diensten, een Comité
uit het volk en partikuliere personen (Campbell 1987: 88 ev). Deze initiatieven mogen
misschien hebben bijgedragen tot een verheldering van de diverse standpunten, tot
een oplossing van het conflict kwam het niet. Deze pogingen mislukten en waren
trouwens gedoemd te mislukken vanwege de onbuigzaamheid van het
regeringsstandpunt, het arsenaal van tegenmaatregelen van de regering en het
ontbreken van specifieke procedures voor de oplossing van conflicten.
Tot de welhaast stereotype maatregelen tegen acties van overheidspersoneel kunnen
worden gerekend (Campbell 1987: 93):
- blokkering van de uitbetaling van salarissen;
- weigering met de actievoerders te onderhandelen;
- disciplinaire maatregelen c.q. ambtelijke tuchtstraffen (berisping, strafdiensten,
boetes etc.);
- politieoptreden tegen stakers;
- vergaderverbod;
- arrestatie van stakingsleiders;
- censuur op berichtgeving.
De onderwijzersstaking van 1966, de lerarenstaking van 1969 en de reacties op de
algemene staking van 1973 illustreerden op pijnlijke wijze het onvermogen van de
betrokken regeringen om adequaat te reageren op eisen van de vakbonden.
Instellingen, organen en spelregels voor het oplossen van conflicten werden node
gemist. Deze conflicten markeerden niet alleen de kwetsbaarheid van het systeem
maar paradoxaal genoeg ook de sterke bewustwording en groei van de vakbeweging
tot een nieuwe macht naast de politieke partijen. Aan de vooravond van de politieke
onafhankelijkheid betrad een nieuwe macht de politieke arena: de militaire.

De militaire coup van 1980: een doorgeschoten vakbondsactie?
Op 25 februari 1980 kwam er een abrupt einde aan de nog prille parlementaire
democratie in Suriname. Een groep jonge militairen onder leiding van sergeant D.
Bouterse zette de regering van premier Henck Arron aan de kant. Het land was nog
maar vijf jaar daarvoor in november 1975 na moeizame interne strubbelingen
onafhankelijk geworden.
Er bestaat tot nog toe verschil van mening over de vraag of de militaire
machtsovername van 25 februari 1980 moet worden beschouwd als een bewust vooraf
geplande klassieke coup of als een niet voorziene uit de hand gelopen vakbondsactie
(Fernandes Mendes 1983: 146 e.v.). De visie op de militaire staatsgreep als een
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doorgeschoten vakbondsactie vindt steun in de gebeurtenissen die de directe aanleiding
tot de coup vormen.
De acties van de militairen - die zouden uitmonden in een complete
machtsovername - begonnen al in 1979 en vormden slechts ‘symptomen van een
complex van probleemvelden die het functioneren van de Surinaamse krijgsmacht
(S.K.M) vanaf de oprichting belemmeren’.6. Fernandes Mendes (1983: 146) geeft,
deels op grond van eigen ervaring (als officier bij de S.K.M), een inventarisatie van
deze probleemvelden:
- de sterke nadruk op discipline;
- de rigoureuze kleding voorschriften;
- verlenging van de arbeidstijd;
- het detacheringsbeleid;
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De in 1982 vermoorde leider van de Moederbond, Cyrill Daal.
(foto uit: ‘De decembermoorden in Suriname,’ 1983)
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- het chaotische bevordenngsbeleid;
- de slecht functionerende krijgsraad.
Dit waren geen politieke controverses, maar veeleer arbeids- en rechtspositionele
geschillen die het economische karakter (belangenbehartiging) van de acties van het
militair kader bevestigden. Een ideologische fundering voor een gewapende
machtsovername valt hieruit niet te destilleren.
Tussen 1975 en 1979 groeiden de spanningen binnen het leger tussen de authoritaire
legerleiding en het corps van onderofficieren. Het geschil spitste zich toe op het
benoemings- en promotiebeleid en de salariëring. De oplossing van deze conflicten
werd belemmerd door de weigering van de legerleiding om over arbeidsvoorwaarden
te onderhandelen. Collectieve belangenbehartiging door middel van een vakbond
werd resoluut afgewezen, mede waardoor vakverenigingsvrijheid voor militairen
onderwerp werd van publieke discussie (Haakmat 1979). Dit werd zelfs zo'n
brandende kwestie dat niemand minder dan Mr. Andre Haakmat op verzoek van de
gezamenlijke vakbeweging in een zeer druk bezochte lezing te Paramaribo hierover
zijn licht liet schijnen (Ibidem). Van hem leerden de militairen dat de Surinaamse
Grondwet de oprichting van een vakbond in het leger niet verbood. Haakmat, kenner
van het militair recht, achtte desondanks zo'n organisatie binnen de Surinaamse
Krijgsmacht ongewenst. Dit laatste voorbehoud moet de militairen zijn ontgaan,
want algemeen werd het oordeel van Haakmat opgevat als het groene licht voor de
oprichting en formalisering van de Bond van Militair Kader.
De militairen voelden zich gesterkt in de overtuiging voor een goede en rechtmatige
zaak te ijveren. Zij organiseerden achtereenvolgens stiptheidsacties en
sit-downstakingen om de erkenning van hun bond af te dwingen en gehoorte vinden
voor hun eisen. Door de sit-downstaking bij het parlementsgebouw werd het conflict
zichtbaar buiten de kazerne gebracht. De leiders van deze acties werden wegens
insubordinatie gearresteerd en in bewaring gesteld. Tot een veroordeling door de
krijgsraad kwam het echter niet. Enkele uren voor de start van het proces tegen de
‘insubordinerende’ militaire vakbondsleiders werd de regering door de zogeheten
Groep van Zestien op 25 februari 1980 eenvoudig ‘weggeschoten’. Hiermee was de
militaire staatsgreep een feit. De acties voor erkenning van een vakbond in het leger
en voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden hadden een regelrechte
machtsovername tot gevolg.

De vakbeweging en de militaire dictatuur
De militaire coup bracht een grondige wijziging van de verhoudingen binnen de
Surinaamse politieke arena. De Grondwet werd algauw opgeschort, het parlement
buiten werking gesteld, de geplande verkiezingen uitgesteld en activiteiten van
politieke patijen verboden. De samenleving werd geleidelijk aan ‘gemilitariseerd’
en door middel van decreten geregeerd. De mensenrechten raakten in de knel en als
gevolg van de gierende inflatie zette een niet te stuiten proces van verpaupering in.
Om het eigen gezag te vestigen startte het nieuwe regime een heksenjacht op de
‘oude orde’ en werd bij decreet een Bijzonder Gerechtshof ingesteld voor het
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berechten van de (vermeende) omvangrijke corruptie tijdens het oude regime van
vóór 1980 (Haakmat 1997: 88).
De aanvankelijk positieve houding van de vakbeweging jegens de nieuwe
machthebbers zou onder druk van de opgelegde beperkingen voor het functioneren
van een kritische organisatie betrekkelijk snel veranderen.
In de beginfase van de machtsovername stond de vakbeweging op z'n minst
sympathiek tegenover de militairen. De coup kwam voort uit vakbondsacties van het
militair kader daarbij op onverholen wijze gesteund door of met stilzwij-
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gende instemming van de vakbeweging. Het succes van de coup had een niet geringe
uitstraling op de vakbeweging als geheel. Opnieuw was een deel van de vakbeweging,
zoals in de gloriedagen van weleer in 1969 en 1973, erin geslaagd - maar nu
gewapenderhand - een volstrekt incompetent geachte regering buiten de deur te
zetten. De lichte euforie zou snel plaatsmaken voor de ontnuchterende realiteit van
een infaam dictatoriaal regime.
De kentering in de houding van de vakbeweging ten aanzien van de nieuwe
machthebbers kwam sneller dan menigeen had verwacht. De militairen verspeelden
snel hun aanvankelijke krediet toen de maatregelen tot vestiging en versterking van
hun politieke macht draconische vormen aannamen, en aan de vakbeweging juist
beperkingen werden opgelegd van het soort waar tegen de militairen zelf als lid van
de Bond van Onderofficieren in het geweer waren gekomen.
De vakbeweging zag zich geplaatst voor een dilemma: loyaal zijn jegens de
militairen in het belang van het veranderingsproces dat men ‘de revolutie’ was gaan
noemen of voortzetting van de traditie van militante opponent en kritische begeleider
van het overheidsbeleid. Al gauw zou blijken dat in de bestuurlijke conceptie - voor
zover aanwezig - van de machthebbers geen plaats was ingeruimd voor het leveren
van kritiek of het voeren van oppositie.
In navolging van Sedney (1997: 113) kunnen we vier fasen onderscheiden in de
organisatie van het staatsbestuur tijdens de militaire dictatuur tussen 1980 en 1987.
I. 1980-1982: Het bewind van de Revolutionaire Leiding bijgestaan door burgers
op persoonlijke titel.
II. 1983: Het bewind van de Revolutionaire Leiding bijgestaan door klein links
(Palu/RVP)
III. 1984-1985: Het bestuur door de Revolutionaire Leiding bijgestaan door
Bedrijfsleven (Asfa en VSB) en Vakbeweging
IV. 1986-1987: Het bestuur door de Revolutionaire Leiding bijgestaan door
Bedrijfsleven, Vakbeweging en Politieke Partijen (NPS/VHP/KTPI)

Een interessante vraag is nu welke rol de vakbeweging heeft gespeeld tijdens elk
van de onderscheiden fasen van de militaire dictatuur?

Fase 1: 1980-1982
De fase 1980-1982 in het bestuur van de militairen zou men ook wel de
consolideringsfase kunnen noemen. In deze fase werd ‘de juridische, administratieve
en institutionele infrastuctuur opgetrokken waarbinnen de militaire dictatuur zich in
latere jaren heeft kunnen ontwikkelen’ (Sedney 1997: 115). Het mag dan ook geen
verbazing wekken dat de eerste harde confrontatie tussen vakbeweging en
Revolutionaire Leiding in deze fase viel waarin een herschikking plaatsvond van de
interne machtsverhoudingen.
De maatregelen en besluiten van de Revolutionaire Leiding (avondklok,
vergaderverbod, willekeurige arrestaties, de vele ‘aframmelingen’ en de pogingen
tot indoctrinatie van de jeugd) veroorzaakten en versterkten bij de gewone man het
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gevoel van het teloor gaan van veiligheid, zekerheid en bescherming door de overheid.
De vele raadselachtige verdwijningen van personen en de toenemende schaarste aan
consumptiegoederen completeerden het beeld van een struikelende ‘revolutie’.
Het protest uit de samenleving werd nog het best verwoord door de dagbladen De
West en De Ware Tijd die dan ook prompt een verschijningsverbod kregen opgelegd.
Een tegencoup onder leiding van luitenant Surindre Rambocus mislukte alsgevolg
van het overlopen - met pantservoertuig en al - van een speciale boodschapper naar
het kamp van de Revolutionaire Leiding (Dew 1994: 76).
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De krachtmeting tussen de vakbeweging (in het bijzonder de Moederbond onder
leiding van Cyrill Daal) en de militairen kwam tot een dramatisch hoogtepunt bij het
staatsbezoek van Maurice Bishop, de linkse regeringsleider van Grenada. Bishop
bezocht Suriname - zo kan achteraf worden vastgesteld - op een zeer ongelukkig
moment: er heerste politieke onrust en stakingen om kracht bij te zetten aan het
protest van de vakbeweging tegen het ondemocratische bewind en het funest geachte
economische beleid van de militairen waren aan de orde van de dag. Vakbondsleider
Cyrill Daal ventileerde via interviews op radio en televisie dit algemene ongenoegen.
Binnen de Moederbond was het besluit genomen om het democratiseringsproces af
te dwingen of te versnellen door tegenover de militaire macht de ‘arbeidersmacht in
stelling te brengen’ (Haakmat 1987: 167). Dit verklaarde mede het kordate en
doelgerichte optreden van de voorzitter van de Moederbond, Cyrill Daal. De
Moederbond werd op oorlogssterkte gebracht en er werd toegewerkt naar een
algemene staking om zo verkiezingen af te dwingen en de militairen in de kazerne
terug te krijgen (Haakmat 1987: 167).
De economische malaise waarin het land dreigde te geraken leidde tot heftige
discussies over het te voeren (sociaal) ekonomisch beleid. Vakbondsleiders lieten
zich daarbij niet onbetuigd. De voorzitter van Centrale-47, Fred Derby, pleitte voor
het openbreken van het contract met de bauxietmaatschappij Suralco en voor nieuwe
onderhandelingen ter vaststelling van hogere prijzen voor het ontginnen en exporteren
van bauxieterts. Cyrill Daal sprak zich ook nog uit voor nationalisatie van de
nutsbedrijven (Dew 1994: 67). Het staatsbezoek van Maurice Bishop in oktober 1982
vormde het begin van het definitieve uitglijden van de militaire revolutie. Bishop
komt de twijfelachtige eer toe de militaire leiding te hebben geadviseerd over de
wijze waarop de politieke macht kon worden gehandhaafd. Bishops vliegtuig landde
op eigen riciso op de internationale luchthaven aangezien de luchtverkeersleiders
staakten. De receptie ter ere van het bevriende staatshoofd werd gehouden bij
kaarslicht wegens stakingen bij het elektriciteitsbedrijf en tot overmaat van ramp
werd een massabijeenkomst, bedoeld om de gast de grote aanhang van de revolutie
te demonstreren, slechts door een kleine 1500 mensen bezocht (Haakmat 1987: 174;
Dew 1994: 80). De meeting georganiseerd door de Moederbond op hetzelfde tijdstip,
trok ruim tienmaal zoveel bezoekers. De militaire macht was door de arbeidersmacht
volledig gedeklasseerd. Zes weken na het buitenlands bezoek zou ‘de leider van de
revolutie’ [Bouterse] de adviezen van zijn hoge gast in praktijk brengen: de politieke
tegenstanders werden allen op 8 december 1982 geliquideerd. Tot de slachtoffers
behoorde Cyrill Daal, voorzitter van de Moederbond.

Fase 2: 1983
Na de decembermoorden was het lange tijd stil rond de vakbeweging. De dood van
Cyrill Daal en de destructie van het gebouw van de Moederbond sloegen diepe
wonden binnen de vakbeweging.
De Revolutionaire Leiding raakte internationaal als gevolg van de stopzetting van
de ontwikkelingshulp uit Nederland geïsoleerd. Het militaire regime ging opzoek
naar nieuwe vrienden en probeerde het eigen imago in het buitenland op te vijzelen
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en weer respect te verwerven bij de internationale gemeenschap. Vakorganisaties
kwamen weer enigszins in beeld toen werknemers bij de bauxietbedrijven in staking
gingen naar aanleiding van de sterke belastingverhogingen. De inkomstenbelastingen
werden verhoogd met 22%, de invoerrechten met 59% en de accijnzen met maar
liefst 44% (Buddingh'/Chin 1984: 345). Deze verhogingen
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waren noodzakelijk opgelegd door het IMF en door de regering geaccepteerd om
enigszins de precaire economische situatie te verbeteren. Het land was immers
nagenoeg bankroet. Voor de werknemers in de bauxietsector waren de aangekondigde
verhogingen aanleiding om het werk neer te leggen. Het betrof in feite een zogeheten
wilde staking, want afgekondigd noch geleid door leiders van de betreffende
vakbonden. De staking was ook nog om een andere reden bijzonder: de stakers gingen
niet de straat op, zoals gebruikelijk in deze sector, maar bleven op het terrein van de
bauxietonderneming. Het detachement militairen dat ter plekke de staking moest
breken, kon dan ook bij afwezigheid van verstoringen van de openbare orde en van
werkwilligen die bescherming nodig hadden weer rechtsomkeer maken naar
Paramaribo.
De aftocht van het militaire detachement werd door de stakers gevierd als een
overwinning op de militaire overmacht. De arbeiderssolidariteit had in hun ogen de
kwetsbaarheid van de gewapende macht blootgelegd.
De stakingen breidden zich uit naar Paramaribo en werden ook overgenomen door
werknemers van de Energie Bedrijven Suriname en van de vitale nutsbedrijven. Als
gevolg van de electriciteitsstaking liep de aluminiumsmelterij van Suralco te Paranam
grote schade op en het bedrijf leed zware economische verliezen, die geschat werden
op meer dan een miljoen dollar per dag. Toen vervolgens de bauxietmaatschappij
dreigde met sluiting van het bedrijf kozen de militairen eieren voor hun geld: de
belasting en prijsmaatregelen werden per decreet weer ingetrokken. De zittende
regering onder leiding van Errol Alibux kreeg de schuld van het debacle in de
schoenen geschoven en moest op last van de Revolutionaire Leiding het veld ruimen.
De Revolutionaire Leiding beloofde de installatie van een interim regering waarin
vakbeweging en bedrijfsleven zouden participeren.

Fase 3: 1984-1985
In de periode 1984-1985 slaagde de Revolutionaire Leiding erin het bedrijfsleven
en de vakbeweging tot samenwerking te bewegen (Sedney 1997: 126). De nieuwe
premier werd Wim Udenhout als opvolger van Errol Alibux. De voornaamste opdracht
aan deze regering was het ontwikkelen van ‘duurzame structuren van democratie’.
Kenmerkend voor deze fase was de instelling van een aantal nieuwe staatsorganen:
een Denkgroep, een Topberaad en een Nationale Assemblee (zie Sedney 1997).
In deze derde bestuursfase kreeg de vakbeweging evenals het georganiseerde
bedrijfsleven een belangrijke rol. Vakbeweging en bedrijfsleven gingen deel uitmaken
van een zogeheten Denkgroep, die op een gefaseerde wijze de eerder genoemde
‘duurzame structuren voor democratie’ tot stand moest brengen. Er kwam een
Interim-regering waarvan de ministers benoemd en ontslagen werden door de president
op voordracht van het Militair Gezag, de Vakbeweging en het Bedrijfsleven. De
vakbeweging kreeg in deze constructie dus de bevoegdheid personen voor te dragen
voor een ministerspost en het recht de zelf aangewezen ministers eventueel terug te
roepen. Voor het eerst sinds de militaire staatsgreep van 1980 kwam er een opening
voor het delen van de politieke macht (Dew 1994: 97). De Interim-regering moest
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tevens voorbereidingen treffen voor de opstelling van een nieuwe Grondwet waarover
het volk zich in een referendum zou kunnen uitspreken.
In deze fase - op weg naar democratisering - werd de perscensuur beëindigd en
de avondklok opgeheven. De radiostations werd toegestaan hun activiteiten te
hervatten en het dagblad De West mocht weer verschijnen. Over de verdeling van
de zetels in de regering en de Nationale Assemblee is langdurig gediscussieerd. Het
bereikte compromis hield in dat elk van de drie vakcentrales een minister mocht
aanwijzen en
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twee leden voor de Assemblee.
De Moederbond behoorde tot dan toe tot de a-politieke vakcentrales. Deelname
aan de regering en participatie in de Assemblee waren dan ook onderwerp van heftige
interne discussie. De Moederbond besloot om niet langs de zijlijn te blijven staan,
maar actief betrokken te zijn bij de ontwikkeling van sociaal-economische
voorwaarden en een betere politieke situatie. De Centrale besefte wel dat ‘actieve
participatie van de Moederbond in de politieke besluitvorming op nationaal nivo een
fundamentele wijziging betekende in de koers die voorheen door onze vakcentrale
werd gevolgd’ (AVVS-1985: 9).

Fase 4: 1986-1987
Op basis van een politiek akkoord tussen de partijen werden in de jaren 1986-1987
ook de ‘oude’ politieke partijen VHP, NPS en KTPI bij het bestuur betrokken (Sedney
1997: 128). Dit was een forse stap in de richting van verdere machtsdeling tussen
functionele organisaties en politieke partijen. Vakbeweging en Bedrijfsleven
participeerden in het bestuur en droegen daarvoor medeverantwoordelijkheid.
Aanvankelijk bleef de participatie van de politieke partijen beperkt tot zaken
betreffende de politiek bestuurlijke ordening, later kreeg men ook inspraak en
medezeggenschap in zaken betreffende de sociaal-economische problematiek. Op
16 juni 1986 werd door het Topberaad een nieuw ‘nationaal’ kabinet geformeerd
waarin ook vertegenwoordigers van de politieke partijen zitting hadden. Voor de
vestiging van de beoogde ‘duurzame democratische structuren’ kwam er van het
Topberaad een tijdschema (AVVS 1987: 24):
- Uiterlijk 31 maart 1987 goedkeuring van de concept-Grondwet door de Nationale
Assemblee;
- Uiterlijk 6 maanden na 31 maart 1987 een referendum over de
concept-Grondwet;
- Uiterlijk 6 maanden na het referendum zullen er verkiezingen worden gehouden.
De relaties tussen de vakcentrales en de betrekkingen tussen vakcentrales en
bedrijfsleven waren als gevolg van de samenwerking binnen Topberaad en in de
Assemblee incidenteel onder druk komen te staan. Zo ontstond er enige verwijdering
tussen De Moederbond en C-47 naar aanleiding van een brief van het Topberaad
(dus mede onder verantwoordelijkheid van de eerste) waarin C-47 werd berispt en
zelfs met ernstige sancties bedreigd wegens ‘ernstige verstoring van de arbeidsrust,
terreurdaden jegens directies van diverse bedrijven, ontplooien van storende
activiteiten, creëren van sociale onrust, misbruik van arbeiders voor destabiliserende
activiteiten’.7. Van het bedrijfsleven ontving het Topberaad een Memorandum waarin
klachten werden geuit jegens de vakbeweging en meer in het bijzonder aan het adres
van de Moederbond, over het frustreren van het productieproces door het stichten
van arbeidsonrust (AVVS 1987: 31). Conflicten die eerder op het nivo van de
bedrijven werden uitgevochten kregen nu in al of niet uitvergrote vorm een vervolg
op het hoogste nivo van het Topberaad.
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De onderscheiden bestuursfasen lieten een duidelijke ontwikkeling zien in de
geleidelijke deling van de macht door de militairen onder invloed van binnen- en
buitenlandse politieke druk. Tegen de achtergrond van het echec van de revolutie
hadden de militairen weinig keus. De Grondwet werd ter goedkeuring voorgelegd
aan het volk (referendum 30 maart 1987) en op 25 november (987 werden er algemene
vrije verkiezingen gehouden. Deze verkiezingen werden overtuigend gewonnen door
het Front voor Democratie en Ontwikkeling: een combinatie van de ‘oude’ politieke
partijen NPS, VHP en de KTPI.
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Samenvatting en conclusie
De vakbeweging heeft zich via de totstandkoming van een viertal overkoepelende
organisaties ontwikkeld van een bescheiden op het beperkte groepsbelang gerichte
verzameling bondjes tot een politieke en economische factor van betekenis. De
vakorganisaties droegen niet alleen zorg voor de economische belangenbehartiging
voor de leden maar leverden tevens een belangrijke bijdrage aan de politieke
participatie van de werknemers. In de periode vóór de politieke onafhankelijkheid
waren er een aantal belangrijke confrontaties met de overheid, waarin de macht van
de vakbeweging verder werd geconsolideerd.
Vóór de politieke onafhankelijkheid was de vakbeweging gedwongen langs
politieke weg economische doelen te realiseren. In de periode van de militaire
dictatuur werden economische actiemiddelen ingezet om politieke concessies
(democratisering) af te dwingen. Onder de militaire dictatuur was de vakbeweging
aanvankelijk de enige effectieve oppositionele groepering met voor de leiding zelfs
desastreuze fysieke gevolgen. De vakbeweging heeft in alle fasen van het
democratiseringsproces een belangrijke rol gespeeld. Eerst informeel op de
achtergrond, later formeel participerend en bijdragend aan het proces van
machtsdeling.
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Recensies
Historische Database Hindostaanse immigranten in Suriname. Den Haag:
Uitgeverij Amrit, 1998. 5 delen, 4593 p. (tevens op computer te raadplegen
in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag).
Verkorte versie Historische Database: Hindostaanse immigranten in
Suriname: namenboek 1873-1916. Den Haag: Uitgeverij Amrit. 1998. 642
p. f 39,50
M.S. Hassankhan & S. Hira (red.), Grepen uit 125 jaar maatschappelijke
ontwikkeling van Hindostanen. Paramaribo/Den Haag: Uitgeverij Amrit,
1998. 271 p. f 25,00
C.J.M. de Klerk, Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname
en De immigratie der Hindostanen in Suriname (gebonden en in één bundel
uitgegeven, met een voorwoord en inleiding van Sundew Hira) Den Haag:
Uitgeverij Amrit, 1998. 247 p. f 59,95
Kalkatya's (naar de inschepingshaven Calcutta in India) werden ze genoemd de nog
in leven zijnde Hindostaanse ex-contractarbeiders. Tussen 1873 en 1917 zijn er ruim
34.000 contractarbeiders in India geworven voor arbeid op de plantages na de
afschaffing van de slavernij in Suriname in 1863.
Veel Hindostaanse families hebben een Kalkatya als grootouder gekend. Mijn
grootvader (van vaderskant) was één van hen. Wij wisten heel weinig van hem af:
hoe heette zijn geboortedorp, wat waren zijn motieven om India te verlaten, in welk
jaar kwam hij aan in Suriname, hoe was het leven op de plantage als contractarbeider,
waarom besloot hij in Suriname te blijven, dacht hij met heimwee terug aan India?
Ik kan mij niet herinneren dat zijn achtergrond onderwerp van gesprek binnen de
familie was. Misschien had hij ook geen behoefte om over dit soort zaken te praten.
Dat zou wellicht zijn gevoelens van heimwee hebben versterkt. Bovendien slorpte
het harde agrarische bestaan op het platteland vóór en na 1945 alle aandacht van de
familie op. Hij stierf begin jaren zeventig en het enige wat ik van hem weet is dat
hij een Kalkatya was. Vanwege een aantal typisch Indiase gebruiken had zijn
verschijning voor mij iets anachronistisch. Hij liep altijd in een dhotie (lendendoek)
rond, at uitsluitend uit een tharia (koperen bord), dronk altijd uit een lota (koperen
glas) en sliep op een kathia (bed van geweven touw). Hij sprak en verstond nauwelijks
het Sranan.
In verband met de herdenking van 125 jaar immigratie van Hindostanen in
Suriname in juni 1998, is door uitgeverij Amrit en het Instituut voor Maatschappij
Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de Universiteit van Suriname een gedrukte
en op computer te raadplegen database samengesteld met persoonsgegevens van een
groot deel van de Hindostaanse immigranten.
De database is gebaseerd op twee bronnen: de Immigratieregisters en de
zogenaamde Klappers. De Immigratieregisters werden bijgehouden door het
Immigratiedepartement in Suriname en zijn ondergebracht bij het Centraal Bureau
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Burgerregistratie in Suriname. De Klappers, die uit latere jaren dateren, kunnen
worden beschouwd als een soort uittreksel van de Immigratieregisters en zijn
samengesteld door ambtenaren van de Burgerlijke Stand in Suriname.
In de database zijn de records met gegevens uit de Immigratieregistersen de
Klappers zoveel mogelijk samengevoegd tot één record. Niet van alle contractanten
heeft men de gegevens kunnen traceren. De samenstellers hebben in de database de
gegevens van circa 26.500 (78 procent) immigranten kunnen achterhalen. Deze
gegevens zijn niet altijd compleet, mede vanwege de deplorabele staat van het
archiefwezen in Suriname: een deel van de registers is verloren gegaan of zwaar
beschadigd, waardoor soms essentiële gegevens ontbreken.
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In de database zijn de gegevens van de afzonderlijke immigranten in 39 items
vastgelegd. De items hebben onder meer betrekking op: contractnummer, naam,
leeftijd, familierelaties, lengte, huidskleur, herkenningsteken, godsdienst/kaste,
beroep, naam van het schip, aankomstdatum in Suriname, in dienst van welke planter,
op welke plantage te werk gesteld en verzetsactiviteiten. Algemeen wordt aangenomen
dat de eerste Hindostanen in 1873 in Suriname aankwamen. Dit is niet juist. Tussen
1868 en 1873 zijn er uit Barbados, St. Lucia, Demarara en Berbice meer dan honderd
Brits-Indiërs aangevoerd voor werk op de plantages. Ook van deze eerste Hindostaanse
contractarbeiders zijn gegevens in de database opgenomen.
Behalve genealogische waarde heeft de database ook wetenschappelijke
importantie. Een exploratie van de gegevens in de database zou licht kunnen werpen
op vele nog onbeantwoorde vragen rond de emigratie, zoals: was emigratie een
individuele aangelegenheid, was er in een bepaalde regio een voorkeur voor een
bepaald land, hoe was de sekse-verdeling onder de emigranten in een bepaalde regio?
Ook uit het oogpunt van conservering van de archiefgegevens, gelet op de eerder
geconstateerde staat van het archiefwezen in Suriname, is de publicatie van deze
database toe te juichen.
Vrij recent is er ook in Fiji een database uitgebracht met gegevens van de
Hindostaanse immigranten aldaar. Een vergelijking van beide databases zou wellicht
interessante gegevens kunnen opleveren.
Het verschijnen van de database wekte dan ook mijn bijzondere interesse naar de
achtergrond van mijn grootvader. Op veel vragen is het vinden van een antwoord
niet meer mogelijk, vooral die aspecten die samenhangen met zijn persoonlijke
drijfveren, zoals de motieven om te vertrekken uit India, de reactie van de familie
op zijn vertrek, het leven als contractarbeider op de plantage, de motieven om zich
permanent in Suriname te vestigen, de betekenis voor hem van het doorknippen van
de familieband in India, heimweegevoelens etcetera. In de database heb ik wel een
aantal zakelijke gegevens kunnen traceren, die zijn verleden minder duister maken.
In de registers staat hij te boek als Ramsudh Ghirrao. Hij is geboren in 1886 in het
dorp Hasnabhari in het district Bahraich. In de atlas heb ik kunnen achterhalen dat
dit district op de grens tussen India en Nepal ligt. Op 17 februari 1908 (op 21 jarige
leeftijd) arriveerde hij met het schip ‘Ganges’ in Suriname. Zijn contractperiode liep
af op 17 februari 1913. Dit is slechts een greep uit de gegevens, die in de trouwens
goed toegankelijke database over mijn grootvader te vinden zijn.
Uitgeverij Amrit en het IMWO verdienen alle lof met deze publicatie. Het is te
hopen dat dit initiatief navolging krijgt met betrekking tot het recorderen van overige
bij het Centraal Bureau Burgerregistratie (nog) aanwezige registers: van immigranten
uit Brits West-Indië, Chinese immigranten en Javaanse immigranten (met foto van
iedere Javaanse immigrant!). Het zou een goede zaak zijn als ook deze gegevens in
een database worden verzameld en toegankelijk worden gemaakt voor
(wetenschappelijk en genealogisch) onderzoek.
Tegelijkertijd met de Database is een herdenkingsbundel (Grepen uit 125 jaar
maatschappelijke ontwikkeling van Hindostanen) uitgebracht, waarin door een
twaalftal auteurs wordt ingegaan op de ontwikkeling van Hindostanen in Suriname
en in Nederland.
Aan de orde komen de sociaal-economische en intellectuele ontwikkeling, de
relatie tussen de immigranten en christelijke kerken, woon- en leefomstandigheden,
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politieke participatie, trouwpatronen, Hindostaanse vrouwen, het Sarnami,
Hindostaanse muziek en het levensverhaal van een immigrant. De bundel wordt
afgesloten met een beschrijving van de positie van
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Hindostanen in de Nederlandse samenleving. Hoewel niet alle bijdragen van
wetenschappelijke kwaliteit zijn, biedt deze bundel een aardig inzicht in de
ontwikkeling van de Hindostaanse groep. Een niet onbelangrijk minpunt vormen
echter de vele typefouten in de bundel.
Samenhangend met de herdenking werd in december 1998 de herdruk gepresenteerd
van twee klassiekers over Hindostanen in Suriname van de hand van de redemptorist
pater De Klerk: Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname
(verschenen als dissertatie in 1951) en De immigratie der Hindostanen in Suriname
(verschenen in 1953).
De Klerks studies passen in het rijtje van redemptoristen met een wetenschappelijke
belangstelling voor Suriname (zie de studies van onder meer de paters Ahlbrinck,
Rikken, Donicie en De Groot). Met veel kennis van zaken heeft De Klerk beide
studies geschreven. Hij kwam in 1930 in Suriname en verbleef tussen 1933 en 1940
in het district Nickerie. In Waldeck bouwde hij de Heilige Geest Kerk. In maart 1940
vertrok hij naar Nederland voor vakantie. Het uitbreken van de oorlog verhinderde
een terugkeer naar Suriname. Na de oorlog begon hij te werken aan zijn dissertatie.
Tussen 1946 en 1948 verbleef hij kortstondig in Suriname in verband met zijn
onderzoek. Na zijn promotie werd Nederland zijn werkterrein.
Beide boeken van De Klerk kunnen worden gerekend tot standaardwerken waar
veel wetenschappers en geïnteresseerden, die zich bezighouden met Hindostanen,
in Suriname gebruik van maken. Cultus en ritueel is tot nu toe de meest omvattende
studie van het Hindoeïsme in Suriname. Het accent in deze studie ligt vooral op de
samskãra's (overgangsrituelen). Vrij gedetailleerd beschrijft De Klerk de vele
overgangsrituelen bij de geboorte, de jonge jaren, het huwelijk en de dood. Daarnaast
bespreekt hij ook de algemene Hindoeïstische beginselen, het offer (de puja's) en de
belangrijkste religieuze feesten. De afgelopen vijfenveertig jaar is er veel veranderd
binnen het Hindoeïsme in Suriname. We kunnen gerust stellen dat er met betrekking
tot de Hindostaanse cultuur en de Hindoeïstische praktijk in Suriname er een
Caraïbische variant is ontstaan, die nogal ver af staat van de praktijk in India. Dit
maakt Cultus en ritueel ook tot een boeiende studie, omdat we hierdoor vijfenveertig
jaar later precies weten wat er niet meer is en wat er veranderd is.
De Immigratie der Hindostanen in Suriname was oorspronkelijk geschreven in
verband met de herdenking van 75 jaar immigratie van Hindostanen in Suriname en
bedoeld als een inleiding bij Cultus en Ritueel. Vanwege de hoge drukkosten werden
het uiteindelijk twee separate publicaties. In het immigratieboek beschrijft De Klerk
het wervingssysteem, het geografisch en sociaal milieu van de contractanten en de
gefaseerde inburgering van de contractanten in Suriname: van contractant, kolonist
tot burger van Suriname. Circa dertig jaar lang vormde deze studie de belangrijkste
bron over de Hindostaanse immigratie. Pas in de jaren tachtig kreeg het
immigratie-onderzoek onder de Hindostanen in Suriname nieuwe impulsen onder
meer door de publicaties van de Leidse hoogleraar Pieter Emmer.
Wat de immigratiestudie van De Klerk bijzonder maakt, is het feit dat hij gebruik
heeft gemaakt van archiefmateriaal in Suriname, dat voor een belangrijk deel
inmiddels verloren is gegaan, en dat hij met veel eerste generatie-immigranten heeft
gesproken.
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Beide boeken van De Klerk hebben cultuurhistorische waarde en de (keurig
verzorgde) herdruk mag als een eerbetoon worden beschouwd voor het monnikenwerk
van de inmiddels 95-jarige pater.
Hans Ramsoedh
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Joop Vernooij, De Rooms Katholieke Gemeente in Suriname. Handboek
van de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk in Suriname. Paramaribo:
Leo Victor, 1998. 285 p. ISBN 999 14 9618 1.
In de opgegeven literatuur op pagina 264 en verder van De Rooms-Katholieke
Gemeente in Suriname vinden we meer dan vijftig titels van publicaties van Vernooij.
De meeste daarvan gaan over de rooms-katkoliek kerk in Suriname en dan meestal
over de geschiedenis van die kerk. Het werd dus tijd voor een handboek. Vernooijs
boek is echter meer een korte en onevenwichtige samenvatting van die geschriften,
hoewel de schrijver zelf zijn boek ziet als een inleiding tot de bedoelde geschiedenis,
een ‘handleiding om zelf met studie en onderzoek verder te gaan’. Ik denk dat de
vele opsommingen en reeksen cijfers zonder toelichtend commentaar in dat licht
gezien moeten worden. De docent Surinaamse kerkgeschiedenis in Suriname zal nog
veel te verzetten hebben, als hij dit handboek wil gebruiken.
Het handboek van Vernooij is verdeeld in vijf hoofdstukken, inclusief een inleiding
en een samenvatting op het eind, elk met een aantal subparagrafen. Het is een tamelijk
afstandelijk geschreven geschiedenis van het instituut rooms-katholieke kerk in
Suriname en van het uit Nederland gezonden personeel ten behoeve van dat instituut.
Na de Inleiding, hoofdstuk I, volgt de periodisering in:
II Een bescheiden begin 1683-1825,
III Confrontatie en consolidatie 1825-1945,
IV Veranderingen 1945-1975 en
V Nieuwe agenda 1975-heden.
Het grootste deel van het boek is gewijd aan de geschiedenis vanaf 1866, het jaar
van de komst van de kloosterlingen van de congregatie van de Redemptoristen in
Suriname. Vernooij is ook Redemptorist en zijn boek kan een beetje gelezen worden
als de geschiedenis van de Redemptoristen in Suriname, ofwel een geschiedenis van
hoe zij hun zending hebben opgevat en uitgevoerd. Zij hebben de Surinaamse
rooms-katholieke kerk vorm gegeven. Pas in 1949 komt een andere congregatie, die
der Oblaten van Maria, in Suriname werken. Hun, wel kortere, geschiedenis wordt
door Vernooij in anderhalve pagina afgehandeld (p. 164-165). Vanaf het ‘bescheiden
begin’ in 1683 tot de komst van de Redemptoristen in 1866 heeft de kerk een
kwakkelend bestaan geleid. De priesters bleven betrekkelijk kort in Suriname: ze
gingen gauw dood of vertrokken snel weer naar Nederland en het aantal katholieken
groeide niet noemenswaardig. Vernooij constateert een ‘opvallende groei’ in de
laatste jaren voor de afschaffing van de slavernij in 1863. Hij verklaart zijn cijfers
niet. In 1860 waren er 10.288 katholieken, in 1862 11.753 (met de notitie: 3.504
vrijen) en in 1863 12.000 (p. 53). Een groei dus onder de slaven vlak voor hun
emancipatie. Vernooij trekt er geen conclusie uit en licht niets toe over deze cijfers.
Als de Redemptoristen in 1995 hun werk in Suriname beginnen af te sluiten, zijn er
91.000 katholieken in Suriname. Ik geloof dat dat ongeveer een kwart is van de totale
bevolking.
De geschiedenis van de rooms-katholieke gemeente in Suriname is niet alleen het
verhaal over priesters, ofschoon die er bijna overal de hoofdrol in vervullen. Het is
ook het verhaal over de fraters en zusters, die vooral in het onderwijs en de
gezondheidszorg de priesters als het ware ter zijde stonden in het missiewerk. De
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hoofdstukken IV en V geven een verslag van de pogingen tot Surinamisering en van
wat daar telkens onder verstaan werd, als ook de mislukking van vele van die
pogingen. De stem van de leken wordt pas omstreeks het begin van de jaren zestig
gehoord in verschillende bisschoppelijke commissies die ingesteld en weer ontbonden
werden. In het begin waren die leken katholieke
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Nederlanders, die in het kader van de ontwikkelingshulp naar Suriname waren
uitgezonden. Meestal was het toch een pater die voorzitter werd. Zoals bijvoorbeeld
bij de in 1960 ingestelde Bisschoppelijk Advies Commissie (BAC), waarin vier
paters, een frater van Tilburg en drie leken zaten. De voorzitter was een pater.
In het hoofdstuk over de periode 1975 - heden besteedt Vernooij veel aandacht
aan de staatsgreep en alles wat daarop volgde, alsmede aan de rol van de kerken in
die turbulente jaren. Hier krijgt de geschiedenis een ander karakter: ze wordt in zijn
boek meer de geschiedenis van de christelijke kerken in Suriname, waardoor de
aparte rol van de rooms-katholieke kerk niet helder naar voren komt. Maar ook in
deze periode integreert Vernooij zijn kerkgeschiedenis, nog steeds missiegeschiedenis,
niet in het geheel van de geschiedenis van Suriname.
Vernooij geeft in zijn boek overzichten van allerlei rooms-katholieke organisaties,
die tussen 1866 en heden gesticht zijn op vele gebieden, bijvoorbeeld op het gebied
van het onderwijs en gezondheidszorg. De opkomst, de bloei en ook de opheffing
van die instituten worden in de meeste gevallen numeriek beschreven en niet
kwalitatief. In de bijlagen vinden we lijsten van rooms-katholieke stichtingen,
opsommingen van reglementen die in de loop van de tijd zijn gemaakt en een
Beleidsplan van het Bisdom Paramaribo 1997-2001. De bronnen en literatuur staan
nogal rommelig bij elkaar op pagina 257-275.
Wat moeten we zeggen over dit boek? De laatste tijd zien we in Suriname boeken
verschijnen die we kunnen karakteriseren als pogingen om de geschiedenis van
Suriname van ‘binnenuit’ te beschrijven. Daarmee bedoel ik een geschiedschrijving
vanuit een eigen Surinaams perspectief. Zo kunnen Jules Sedneys De toekomst van
ons verleden (1997) en Siegfried Werners Johan Adolf Pengel en de geest van zijn
tijd (1998) beschouwd worden als pogingen tot een Surinaamse historiografie.
Vernooijs boek daarentegen is beslist niet van binnenuit geschreven, het geeft in de
meest letterlijke zin de geschiedenis weer van de rooms-katholieke missie in Suriname.
Dus een zendingsgeschiedenis en wel vanuit Nederland. Is het een verslag over het
rooms-katholieke aandeel in de kerstening van het Surinaamse volk? Dat lijkt het
niet te zijn, omdat de Surinaamse rooms-katholieke gelovigen zelf niet of nauwelijks
aan het woord komen. Het verhaal gaat niet over en is geen reflectie op het eigen
verleden van de rooms-katholieke Surinamers. We krijgen geen informatie over hun
receptie en verwerking (verinnerlijking?) van het christendom in zijn specifieke
rooms-katholieke vorm. Uit Vernooijs verhaal komen we bijvoorbeeld niet te weten
wat de gelovigen en de nog-niet-gelovigen in 1866 dachten over de mannen in zwarte
togen met witte boorden en een kralensnoer om hun middel, mannen die vanaf toen
hun PATERS zouden zijn. Is de Surinaamse missiegeschiedenis iets anders dan de
geschiedenis van de Surinaamse rooms-katholieke gemeente? Vernooij schrijft zelf
dat men gemeente-zijn (kerk zijn) moet leren. We zouden dan graag die
ervaringsgeschiedenis van de Surinaamse gemeenteleden willen lezen. Dat Vernooijs
verhaal als van buitenaf wordt ervaren, ligt natuurlijk voor een deel aan de door hem
gebruikte bronnen. In die bronnen is de visie van de Surinaamse christen op zijn
christen worden en christen zijn niet te vinden. Er wordt over hem geschreven, maar
zijn eigen belijdenisdocumenten zijn er niet. Iets dergelijks stelt Oostindie ook vast
in zijn boeken over de plantages Roosenburg en Mon Bijou; de stem van de slaven
van die plantages ontbreekt in zijn bronnen.
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Maar Vernooij blijft ook aan de buitenkant wanneer hij zich af en toe probeert in
te leven in de gedachten en gevoelens van de Surinaamse gemeenteleden. Zo schrijft
hij over de slavencultuur (p. 52): ‘Niettemin bleven de lokale
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mensen vasthouden aan vele elementen van hun oorspronkelijke religie, ook als zij
Gemeentelid waren geworden. De priesters moesten dat, niet van harte, maar
gedogen’. Wat die vele elementen waren en wat hun oorspronkelijke religie was,
komen we niet te weten.
In de samenvatting (p. 221) schrijft Vernooij: ‘Zo hebben we enigszins gezocht
naar de kwaliteit van het evangelisch geloof in de Surinaamse Katholieke Gemeente
en dan voornamelijk op publiek, extern vlak: wat in de mensen leeft en groeit zouden
we toch moeten kunnen opzoeken en aangeven. Maar dat hebben we in dit kader niet
gedaan’. En juist dat had hij moeten doen om een echte geschiedenis van de gemeente
te kunnen schrijven.
Ook schrijft hij dat de geschiedenis van de kerk in Suriname getekend is door
negatieve elementen, zoals de vervreemding van de mensen van hun eigen cultuur
en religie, dus deculturatie; te lang Hollands van aard gebleven en al te lang met
Europees personeel. Dit is een milde formulering van de harde strijd die de
missionarissen gevoerd hebben tegen het religieus/cultureel erfgoed van de Afrikaanse
slaven en hun afstammelingen.
Vernooijs boek is eigenlijk een stukje Nederlandse missiegeschiedenis, maar dan
zonder de dwarsverbanden met de ontwikkelingen in Nederland zelf. En die
ontwikkelingen hebben hun repercussies gehad op de uiteindelijke vorm van de
kersteningsactiviteiten door de missionarissen in Suriname. De Surinamers zullen
zich uiteindelijk zelf moeten buigen over de methode van hun kerkelijke
geschiedschrijving, het is tenslotte een deel van hun geschiedenis.
Het boek eindigt met een toekomstvisie, waarin onder meer de vastenbrief uit
1991 van de inmiddels Surinaamse bisschop wordt aangehaald (p. 219): ‘De gelovigen
zullen daarom zoveel mogelijk van hun eigen kultuur en tradities moeten herkennen
in de viering, de belijdenis en de beleving van het geloof binnen hun Gemeente’. Dit
is een aansporing en nog geen geschiedenis.
Voor wat het boek van Vernooij betreft, hoop ik dat het inderdaad in Suriname
een aanzet zal geven tot studie en onderzoek, mede om te zijner tijd grondig
herschreven te kunnen worden.
Hein Eersel

Franklin W. Knight (ed.), The Slave Societies of the Caribbean. London &
Basingstoke [General History of the Caribbean, vol. III]: Unesco
Publishing/Macmillan Educational, 1997. xvi + 379 p.
Hoe vaak is al niet geprobeerd om een alomvattende geschiedenis van het Caraïbisch
gebied te schrijven? Andere regio's en continenten hebben in dit opzicht meer succes
gehad getuige kloeke, veeldelige series zoals de Cambridge Histories van Afrika,
Latijns Amerika en Zuidoost Azië. Toegegeven, er zijn nogal wat obstakels in de
Caraïbische historiografie: er bestaan wel vergelijkende studies over slavenhandel
en slavernij, maar over andere onderwerpen is dat nauwelijks het geval. Daarbij komt
dat de meeste historische publicaties weliswaar in het Engels zijn verschenen, maar
dat een vergelijkende geschiedenis van het Caribische gebied toch onmogelijk voorbij
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kan gaan aan publicaties in het Spaans, Frans en Nederlands. Vandaar dat de UNESCO
zich het lot van deze historiografische assepoester heeft aangetrokken. Dat lijkt mooi,
maar dat is het niet. Deze multinationale organisatie grossiert weliswaar in veeldelige
overzichtswerken, maar de meeste daarvan zijn met afstand door de reeds genoemde
uitgaven van Cambridge en Oxford gepasseerd. Deze Engels-Amerikaanse
universitaire uitgeverijen weten vaak niet alleen betere wetenschappers voor hun
series te strikken, maar ze zijn ook niet te verslaan als het gaat om
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snelle publicatie, marketing en efficiency. Jammer voor de Caraïben, maar voor dat
gebied bestaat geen keus. De UNESCO heeft het alleenrecht en dat betekent dat er
de afgelopen 15 (!) jaar uitvoerig en veelvuldig is vergaderd over het project, dat er
een ragfijn, uitgebalanceerd schema van editors, sub-editors, auteurs en co-auteurs
is opgesteld, waarbij aan de regionale en linguïstische verschillen in de Caraïbische
regio zoveel mogelijk recht is gedaan.
Of deze uitvoerige en vooral langdurige procedure nu ook tot een extra fraai
resultaat heeft geleid, is aan de hand van het eerst verschenen deel niet op te maken.
In dit boek _ het enige thematische in de reeks - worden de Caraïbische
slavensamenlevingen geanalyseerd en dat gebeurt op een degelijke, ouderwetse
manier. Niks geen balans tussen de verschillende delen van de regio en al helemaal
geen nieuwe geluiden van de tot nu toe wreed miskende historische of antropologische
genieën. Het door Franklin Knight uitgegeven deel had net zo goed door Oxford of
Cambridge op de markt kunnen zijn gebracht en voor een overzichtswerk is dat een
compliment. De auteurs zijn vrijwel allemaal afkomstig uit het Engelse taalgebied
en hebben ruimschoots hun sporen verdiend. Ook dat is voor een boek over de
West-Indische slavensamenlevingen niet storend, omdat juist over de slavenhandel
en de slavernij veel in het Engels is geschreven. Colin Palmer behandelt de
slavenhandel, Stanley Engerman en Barry Higman de demografie, David Eltis de
economie, Silvia de Groot de marrons, Hilary Beckles de sociale en politieke controle,
Michael Craton het slavenverzet, Franklin Knight de slavencultuur, Mary Turner de
slavengodsdienst, en het boek wordt besloten met een hoofdstuk over het uiteenvallen
van de Caraïbische slavensystemen van de hand van Franklin Knight.
Het resultaat mag er zijn en er is op dit ogenblik geen beter overzichtswerk over
de Caribaïsche slavensamenlevingen beschikbaar. Zoals al gemeld berusten de meeste
hoofdstukken wel erg op informatie uit alleen de Britse Caraïben. Een fraaie
uitzondering vormen de demografische en economische hoofdstukken van
Engerman/Higman en Eltis, waar de bevolkingsontwikkeling en plantage-economie
tussen 1750 en 1830 van alle delen van het Caraïbische gebied met elkaar worden
vergeleken. Ook het hoofdstuk over de weglopers is gebaseerd op zo'n comparatieve
aanpak.
De trage en chaotische werkwijze van de UNESCO heeft er overigens toe geleid,
dat een aantal bijdragen niet meer geheel up to date zijn. Zo is thans meer bekend
over de mortaliteit in de slavenhandel dan Colin Palmer doet voorkomen. Dat geldt
met name voor de situatie na 1750 en die komt in dit hoofdstuk om onbegrijpelijke
redenen niet ter sprake. Deze auteur situeert de oorzaak van de hoge sterfte onder de
slaven nog bijna exclusief aan boord van de schepen; de wijze van vervoer en de
behandeling waren daar schuld aan. In de meeste recente analyses lijkt echter de
conditie, waarin de slaven aan boord kwamen, bepalend voor hun overlevingskansen.
De bijdragen van Beckles en Craton zijn eveneens enigszins gedateerde, keurige,
politiek correcte samenvattingen van de stand van zaken uit de jaren tachtig. Beide
auteurs zien de slavensamenlevingen als bizarre, gewelddadige politiestaten, waarin
de slaven vierentwintig uur per etmaal verzet pleegden. Recent onderzoek laat echter
een heel ander beeld zien. In het Caraïbisch gebied was het aantal ordehandhavers
(politie, militairen en militie) juist relatief gering. Daaraan afgemeten zouden veel
landen in Europa eerder in aanmerking komen voor dit predikaat. Over het
slavenverzet wordt veel obligaats gezegd. Craton ziet in het bewerken van de
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‘kostgrondjes’ door de slaven en in de hoge kindersterfte evenzovele blijken van
opstandigheid. Waarom? Harde bewijzen voor die veronderstelling zijn er niet.
Zouden de slaven hun tuinen niet gewoon hebben bewerkt
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om wat bij te verdienen en om wat gevarieerder te eten dan de uitdelingen van de
planters mogelijk maakten zonder daarbij steeds aan verzet te denken? Ook de
kindersterfte is geen goed argument. Die bleef hoog na de emancipatie en die was
laag bij de Afrikanen in Noord-Amerika ten tijde van de slavernij. Voorts maakte
deze auteur veel werk van de ontroerende verzetssolidariteit tussen Indianen en
slaven, terwijl Silvia de Groot in haar hoofdstuk over ‘maroon communities’ hiervan
nauwelijks melding maakt, maar in een enkel woord (p. 175) laat ze zien, dat er van
zo'n solidariteit lang niet altijd sprake was.
In een deel met veel auteurs is het vrijwel onvermijdelijk dat er onderlinge
verschillen en inconsistenties optreden. Het zou echter voor de hand liggen dat de
bijdragen van de hand van de editor, Franklin Knight, daarvan gevrijwaard zouden
zijn. Dat is echter niet het geval. Probeert David Eltis in zijn hoofdstuk aan te tonen,
dat de afschaffing van de slavenhandel en van de slavernij de plantage-economie
van West-Indië veel schade heeft berokkend, evenzo vrolijk zaait Franklin Knight
weer twijfel over dit veel bediscussieerde punt. Volgens Knight moet, er al voor de
afschaffing wat fout zijn geweest met de slaveneconomie en hij haalt alle oude
argumenten weer uit de kast: 1) het ontstaan van het ‘produktiekapitalisme’ naast
het ‘handelskapitalisme’ (so what?), 2) de rol van de bietsuiker (maar geen melding
van de gelijktijdige groei van de suikerconsumptie), 3) de technische vooruitgang,
die de overgang naar vrije arbeid op de plantages zou hebben vergemakkelijkt (maar
op het veld bleef alles bij het oude).
In de Description of the Project in het voorwerk van dit deel kondigt de voorzitter
van het redactiebureau van de General History of the Caribbean, Roy Augier, aan
dat er na dit deel nog vijf zullen volgen. Als we daarbij uitgaan van de gemiddelde
snelheid van het reeds afgelegde traject, dan zal het laatste deel ver in de volgende
eeuw het licht zien. Een mooi moment om de hier besproken deel weer opnieuw te
redigeren en om de onevenwichtigheid tussen de verschillende Caraïbische regio's
te herstellen. Het is daarbij zeer de vraag of er tot dat moment een beter
overzichtswerk van de West-Indische slavernij zal verschijnen.
P.C. Emmer

Lydia Rood, Maureen. Een Surinaamse in Nederland. Amsterdam:
Prometheus, 1998. 137 p. f 24,90. ISBN 90 5333 631 1
In Maureen vertelt Lydia Rood het verhaal van een vriendschap tussen twee in veel
opzichten verschillende vrouwen: de Nederlandse Lydia, tegelijkertijd de vertelster,
die ambitieus is, een goede baan en navenant inkomen heeft en moeder van een
dochter is, en de Surinaamse Maureen, een dogla, (bijstands)moeder van vier kinderen.
Haar leven wordt, volgens de vertelster, vooral gekenmerkt door inertie, door
onvermogen op een fatsoenlijke manier voor haar kinderen te zorgen, door van de
hand in de tand leven, geld lenen en uitgaan. De band tussen de twee vrouwen wordt
vooral belichaamd in de op het eind van het boek vijftienjarige Joshua, de oudste
zoon van Maureen, die al vanaf de peuterschool een bijzondere vriendschap heeft
met de dochter van Lydia (broertje-zusje) en zijn weekends en vakanties grotendeels

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

in dat huishouden doorbrengt. Op pagina 8 waar Lydia de contrasten tussen de twee
vriendinnen de revue laat passeren en constateert dat ze zo op het oog niets met elkaar
gemeen hebben, vraagt ze zich af: ‘We houden toevallig allebei van dansen en
ouwehoeren, maar is dat voldoende basis voor een vriendschap?’ Ik ben geneigd die
vraag ontkennend te beantwoorden en Maureen aan te raden als de bliksem Prozac
te gaan slikken, iets aan haar inkomenspositie te doen en een andere vriendin te
zoeken.
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Vorig jaar opende Anil Ramdas in NRC-Handelsblad een aanval op de Nederlandse
literaire goegemeente, die ziende blind en horende doof, niet bereid is de
multiculturele samenleving op een geloofwaardige wijze in hun werk tot leven te
laten komen. En hier is dan Roods poging, die, ik zal het maar meteen zeggen, in die
status quo geen verandering vermag te brengen. Wanneer de vertelster met instemming
Joost Zwagermans De Buitenvrouw (p. 16) aanhaalt als gezaghebbende bron over
het geslachtelijke leven van de creoolse bevolkingsgroep, telt deze lezer al voor twee.
Hoewel Rood geprobeerd heeft Maureen een eigen stem te verlenen, middels het
stijlmiddel van de brieven van soms wel 60 kantjes, die ze ondanks haar inertie aan
de ik-figuur schrijft, wordt ze nooit een figuur van vlees en bloed, maar blijft ze een
bordkartonnen stereotype. Nadat Maureen dus eerst als onverbeterlijke, onvolwassen
en onverantwoordelijke luiwammes is neergezet, doet de vertelster een onlogisch
beroep op de coöperatie van de lezer om mee te gaan in een activiteit van Maureen
die toch wel erg onwaarschijnlijk lijkt: op grond waarvan zouden we eigenlijk moeten
geloven dat Maureen zo'n grote behoefte aan zelfreflectie heeft? Hoezo stelt zij er
belang in zichzelf en de wereld om zich heen te doorgronden, als ze ook lekker kan
gaan dansen en in bed kan liggen? Het is maar één voorbeeld van de gemakzuchtigheid
waarmee deze roman zichzelf onderuit haalt.
Hoewel we geacht worden te geloven dat de roman Maureens verhaal in haar eigen
woorden vertelt, blijft zij letterlijk gevangen en gesandwichet binnen de schrale en
geëxotiseerde mogelijkheden die vertelster Lydia voor haar ziet. De kloof tussen de
manieren waarop de twee vrouwen verbeeld worden, schept alleen maar ongeloof
en afstand. Lydia presenteert zich als een sympathieke Suriname- en
Surinamersdeskundige, iemand die achteloos vertelt veel Surinaamse vrienden te
hebben en zij meet zich daardoor bij voorbaat de rol van bescheiden, geloofwaardige
getuige aan. In feite is Lydia veel ‘deskundiger’ dan Maureen wanneer het op kennis
van Surinaamse culturen aankomt. Lydia beschikt over waarlijk ‘encyclopedische’
kennis met betrekking tot Surinamers. Zo krijgen we uitgelegd wat het verschil is
tussen Hindostanen en Hindoestanen (p. 23), dat een dogla iemand is met een
mengseltje van allerlei soorten bloed (p. 14) en dat de diep verankerde neiging tot
discriminatie in de Surinaamse cultuur veroorzaakt is door de slavernij (p. 33). Blessed
innocence, dacht ik tijdens het lezen voortdurend, en je moet maar durven zulke
borrelpraat op te schrijven. Hoezo: ‘maar Surinamers lopen in mijn ervaring sowieso
niet te koop met hun emoties’ (p. 37) en over wie gaat het eigenlijk in: ‘In de
Surinaamse cultuur is het nu eenmaal not done om de handelwijze van je ouders of
oudere mensen in het algemeen ter discussie te stellen’ (p. 39)? Onverdeeld
leesgenoegen was het niet.
Het punt waarop ik definitief afhaakte was wanneer tegen het eind van het boek
eindelijk de belofte ingelost wordt, waarom Maureen Lydia zo aan zich heeft weten
te binden: Maureen heeft namelijk aangeboden draagmoeder te worden voor Lydia,
die niet meer zwanger kan worden. Hoewel de onderneming niet tot het gewenste
doel leidt, heeft de geste zoveel in druk op Lydia gemaakt, dat niemand meer aan
Maureen moet komen, ondanks haar luiheid, haar kinderlijkheid, haar onvermogen
om uit haar bed te komen, een baan te zoeken of in iets anders geïnteresseerd te zijn
dan in dansen en feestvieren. Voor zover dat tot dan toe nog niet duidelijk was, blaast
Rood met deze taakverdeling een oude, etnocentrische hiërarchie weer eigentijds
leven in: de zwarte vrouw als lichaam, de witte als ratio. Deze dichotomie kent
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verschillende verschijningsvormen in het boek: de tegenstelling tussen de
geëmancipeerde, verlichte Nederlandse vrouw, met Surinaamse vrienden, ‘dus’
vooroordelen en racisme voorbij, tegenover de,
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door kinderen en uitkering geknechte, bol van vooroordelen staande Surinaamse
vrouw, fungeert als een rode draad. Gemeten aan een roman als deze, als toetssteen
voor de letteren in de multiculturele samenleving op de drempel naar de volgende
eeuw, moeten we het, hoewel vrouwen de voornaamste protagonisten zijn, maar
gewoon bij Reve, Hermans en Mulisch houden.
Gloria Wekker

Michiel van Kempen, Kijk vreesloos in de spiegel, Albert Helman 1903-1996,
Notities, nota's, noteringen. Haarlem: In de Knipscheer, 1998. 125 p. f 25,00.
Albert Helman heeft zo lang geleefd en zo'n enorm oeuvre achtergelaten op zeer
verschillende gebieden, dat aan zijn leven en zijn werk nog vele proefschriften,
scripties en andere studies gewijd zullen worden. Ook Michiel van Kempen heeft
zelf zeker nog niet het laatste woord over Helman gezegd. De bescheiden ondertitel
Notities, nota's, noteringen geeft dit reeds aan.
Toch is het belangrijk dat reeds twee jaar na Helmans overlijden een beeld van
hem wordt gegeven. Een beeld dat is opgebouwd uit persoonlijke herinneringen van
Van Kempen uit de laatste tien jaar van Lichtvelds leven, uit werk van Helman, uit
wat hij over zichzelf vertelde, maar ook uit artikelen en verhalen over hetzij de
persoon Lou Lichtveld, hetzij het werk van Helman.
Lou Lichtveld was geen innemend mens, dat wordt ons duidelijk uit verschillende
voorbeelden. Hij was overtuigd van zijn eigen superioriteit en liet dat ook duidelijk
merken. En hij was rancuneus en wekte daardoor ook rancunes op. Wanneer we daar
nog aan toevoegen zijn - niet door Van Kempen genoemde - extreme zuinigheid die
hem een uitstekend voorzitter (geen directeur zoals op p. 14 vermeld wordt) van de
Rekenkamer maakte, maar niet bijdroeg tot zijn populariteit onder de Surinaamse
creolen, dan is het niet verbazingwekkend dat hij geen geliefde figuur was in
Paramaribo tussen 1954 en 1961. Ook zijn werk en zijn beweringen worden kritisch
bekeken. Zo wordt scherpzinnig geargumenteerd dat de bewering dat hij Multatuli's
Max Havelaar niet had gelezen toen hij Zuid Zuidwest schreef, hoogst
onwaarschijnlijk is (hoofdstuk III).
Des te knapper is het dat Van Kempen ondanks zijn kritische houding toch
waardering en zelfs liefde voor de schrijver weet over te brengen. Waardering voor
zijn enorme eruditie, voor veel van zijn werk en voor zijn politieke keuzes.
Ondanks Van Kempens uitgebreide documentatie zijn mij enkele lacunes en kleine
onnauwkeurigheden opgevallen, die misschien in een volgende druk vermeden
kunnen worden. Er worden veel namen en titels genoemd. Een register heb ik daarom
gemist. Het verbaast dat nergens gebruik is gemaakt van de brieven van Jan
Voorhoeve,1. die ongeveer in dezelfde tijd in Suriname was als Lichtveld en die
dikwijls in conflict met hem was, maar in verschillende opzichten ook waardering
voor hem had. De Spellingscommissie Surinaams (de term Sranan werd in de
Resolutie niet gebruikt) is ingesteld in 1960 en niet in 1961. Haar eindrapport werd
ook in 1960 uitgebracht, de Woordenlijst verscheen in 1961 (p. 62 en 63). Lobi na
bun datra, de bewerking van Molières L'amour médicin en niet van Le médicin
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malgré lui, is nooit in druk verschenen. Waarschijnlijk is de bewerking vóór 1960
tot stand gekomen (p. 63).2. Na 1975 kunnen we in Suriname niet meer van de Staten
(p. 80) spreken. Tegenwoordig heet de volksvertegenwoordiging De Nationale
Assemblee. Voor ieder die niet op de hoogte is van de inhoud en strekking van het
Manifest voor de redding van Suriname (p. 1.08) blijft de ondertekening hiervan
door Helman een nog groter
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raadsel dan voor Van Kempen.
Van Kempens bewering dat de waardering voor Albert Helman in Suriname op
de dag van diens overlijden een plotselinge wending nam, is beslist niet juist. Hoewel
Helman tegenstand opriep en hij zeker geen waardering voor een eventueel Surinaams
publiek had,3. is er wel steeds waardering geweest voor hem als schrijver en is die
ook op verschillende momenten geuit. Van Kempen noemt zelf de lezingen die Frank
Martinus hield in 1977 (Albert Helman, de eenzame jager), maar vermeldt niet dat
dit was ‘ter gelegenheid van de Helmanweek georganiseerd door het Surinaams
Museum - Fort Zeelandia, Paramaribo - Suriname’. Tijdens deze week zijn ook twee
films over Helman vertoond. Frank Martinus was toen docent letterkunde aan het
Instituut voor de opleiding van Leraren in Paramaribo en zijn lezingen zijn door dit
instituut uitgegeven.4. Op 6 november 1991, de vooravond van zijn 88ste verjaardag,
werd in het Surinaams Museum een lezing over Albert Helman gehouden door A.O.
Duttenhofer.5. In de pauze werd een bandje gespeeld met muziek van Lichtveld
uitgevoerd door Tan Crone. Het Helmannummer van Mutyama verscheen in 1993
in Suriname evenals Privé-domein van de Surinaamse letteren, waarin de nodige
aandacht aan Helman wordt besteed, terwijl een foto van zijn borstbeeld op het kaft
prijkt. Na Helmans overlijden is de literaire belangstelling voor hem zeker
toegenomen, maar van een wending is geen sprake geweest.
Van Kempen geeft zelf aan dat door de hoogwaardigheidsbekleders ook na
Lichtvelds dood weinig waardering voor hem werd uitgesproken, maar zegt dat
Lichtveld zich gewoonlijk zo negatief over hen uitliet, dat dit niet te verwachten viel
(p. 81). Maar zou het niet van grootheid getuigen als tenminste een van de
onderwijsinstellingen die tijdens zijn ministerschap en dankzij zijn inspanning werden
opgericht (de Surinaamse Kweekschool, nu Pedagogisch Instituut en de A.M.S.)
naar hem werd vernoemd?
Helman/Lichtveld zelf heeft altijd een zeer ambivalente houding ten opzichte van
Suriname gekoesterd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat die ambivalentie
wederzijds is.
Met deze kritische opmerkingen wil ik niet aan de waarde van Kijk vreesloos in
de spiegel afdoen. Wij krijgen absoluut geen geflatteerd beeld noch van de mens,
noch van diens werk, maar desondanks zijn wij aan het einde diep onder de indruk
zijn van de ‘consequente trouw die hij altijd heeft durven betonen aan zijn
eigenzinnige geest’ (p. 109). Verschillenden van ons zullen misschien tot een
herwaardering van Helman komen en sommig werk van hem met nieuwe ogen
(her)lezen.
Eva Essed-Fruin
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Hugo Pos, Tot in de nde, nde graad: nestoriaanse kwatrijnen. Haarlem: In
de Knipscheer, 1998. 96 p. f 29,50
Het kwatrijn waaraan Hugo Pos de titel van zijn laatste kwatrijnenbundel ontleent,
luidt aldus:
Wat heeft de eeuw ons aangedaan
dat ik het boek niet dicht kan slaan:
Tot alles is de mens in staat
tot in de nde nde graad.

Het kwatrijn bewijst hoezeer Hugo Pos het genre beheerst: de wijsheid is de wijsheid
van een man die omkijkt en geen afscheid kan nemen, en dat wordt in alle eenvoud
onder woorden gebracht, maar toch ook op een oorspronkelijke wijze met die
wiskundige formule in de laatste regel. Een goed kwatrijn loopt vlot, geeft bij
herlezing meer bloot dan bij eerste lezing, en geeft nooit de indruk dat het om een
bedachte constructie gaat. Dat wil niet zeggen dat er niet over de constructie is
nagedacht of dat de dichter niet eindeloos geschaafd zal hebben tot hij zijn laatste
versie klaar had. Juist een bedrieglijk eenvoudige vorm als het kwatrijn vraagt om
grote taalprecisie.
Deze bundel is het twaalfde boek dat Pos uitbrengt bij In de Knipscheer sinds zijn
debuut in 1985 met Het doosje van Toeti. Van die twaalf waren er drie
kwatrijnenbundels, één op de vier dus. Wie denkt dat het om een westerse poëzievorm
gaat, vergist zich: vooral de Perzische dichter Omar Khayyam blonk uit in het genre.
Onder de Surinamers hebben ondermeer Felix de Rooy en Michaël Slory ermee
geëxperimenteerd, ook in het Sranan! Vóór zijn Knipscheerdebuut bracht Hugo Pos
al drie kleine bundeltjes met kwatrijnen, in bibliofiele oplage en met Erwin de Vries
als illustrator. Vanwege Pos' 85ste verjaardag mocht hij in de laatste bundel opnieuw
de illustraties verzorgen. Bovendien zette In de Knipscheer die verjaardag luister bij
door buiten de handel een bundel uit te brengen van kwatrijnen geschreven door de
literaire vrienden van Hugo Pos ter ere van zijn bigi yari: in Vrijpostige kwatrijnen
hebben Thea Doelwijt, Orlando Emanuels en nog zesendertig anderen hun vriendschap
en bewondering voor de schrijvende rechter-in-ruste onder woorden gebracht.
Van het kaliber als het bovengeciteerde kwatrijn bevat Tot in de nde nde graad er
nog meer. De bundel is dan ook eerst en vooral een bundel vol bezinning geworden,
melancholisch soms, maar niet zwaar op de hand. De kwatrijnen geven niet allemaal
eindrijm, maar zijn meestal toch klankrijk, op een eigenzinnige manier zoals in dit
kwatrijn voor Hans Faverey:
Hij bladert in het woordenboek
voorbij de Z om uit te vissen
de bouwput van betekenissen
bedolven door het alfabet.

De merkwaardigheid zit erin dat ‘Z’, halverwege de tweede regel, vol rijmt op het
allerlaatste woord. Het is een weggemoffeld eindrijm, een techniek die Pos in
verschillende andere kwatrijnen ook beproeft. Maar ook dat rijm blijft in veel
kwatrijnen achterwege; dan blijft veelal alleen het regelmatige metrum over en hier
of daar nog een assonerend klinkertje:
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Vanuit zijn loge kijkt hij naar
het spel van min en onmin, macht, verwikkelingen,
en waant zich een souffleur, bij elke claus
wou hij de hartslag van de woorden horen.

In de tweede regel zitten wat assonerende klinkers, en ‘woorden’ en ‘horen’ assoneert
ook. Behalve dat het om vier regels gaat, is hier van het klassieke kwatrijn niets meer
overgebleven. Qua vorm vind ik het geen bijster uitgebalanceerd gedicht, en dat geldt
ook voor andere kwatrijnen in de bundel. Maar ik vind bovendien dat dit kwatrijn
thematisch niets bijdraagt aan de bun-
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del. Een bundel als de onderhavige is toch opgezet als een poëtisch testament. Dan
halen allerlei gelegenheidsgedichten en ook een gedicht over de voetballerij de
zuiverheid uit de balans. Hugo Pos geeft zoveel geestigheid en geestkracht in de
beste van zijn kwatrijnen, dat andere kwatrijnen met enkel humor en weinig méér
armzalig worden. Het beste van zijn werk reikt de meetlat aan waarmee alles gemeten
wordt. Bij kwatrijnen gaat het om de beperking, niet om de overvloed. 101 Kwatrijnen
in één bundel is wel heel erg veel, te veel.
Sinds het verscheiden van Albert Helman in 1996 heeft Hugo Pos alle recht zich
nestor van de Surinaamse letteren te noemen. Hij is uit een ander hout gesneden dan
de schrijver van De stille plantage. Pos is de speelse dichter, de homo ludens die
zich aan conventies weinig gelegen laat liggen. Misschien was hij bang dat die kant
van zijn persoonlijkheid ondergesneeuwd zou raken indien hij zich tot zijn meer
bespiegelende kwatrijnen had beperkt, dat hij te zwaarwichtig zou worden gevonden.
Vanuit die gezichtshoek is de veelheid dan weer sympathiek te noemen. Dan moeten
we postuum uit heel zijn oeuvre maar datgene selecteren wat hem tot de groten van
de kwatrijnendichters maakt. En een meesterdrukker moet dat dan vorm geven. Want
het kwatrijn moet de ruimte hebben, het wil niet marcheren in een peloton, het zoekt
de eenzaamheid als in Falmouth, Tasmanië:
Zes pelikanen op een strook wit zand,
ik weet niet of ik wel wil weten
vanwaar ze komen, welk land,
ik wil niet van mijn droom genezen.

Michiel van Kempen

Eindnoten:
1. Meel, Peter Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve
(1950-1961), Utrecht 1997.
2. Begin 1960 ontving ik het stuk in stencilvorm van Lou's schoonzoon, de regisseur Ton Verwey,
aan wie ik gevraagd had of hij iets kon suggereren dat door een kweekschoolklas gespeeld zou
kunnen worden. Het is in datzelfde jaar uitgevoerd op een bonte avond ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de Surinaamse Kweekschool en de AMS en twee jaar later met dezelfde
hoofdrolspelers herhaald.
3. Destijds was ik nogal geschokt toen Lichtveld tijdens de discussie na een causerie over auteurs
in het Carabisch gebied door Johanna Felhoen Kraal naar aanleiding van V.S. Naipaul opmerkte
dat geen enkele West-Indische schrijver geïnteresseerd was in publiek uit zijn eigen gebied.
Dat moet eind 1959 geweest zijn. Aan Naipaul, die niet zo lang daarna Suriname bezocht, vroeg
ik of dit wat hem betreft juist was. Nee, zei hij, hij schreef wel degelijk ook voor Trinidadiaren
en zijn reis door het Carabisch gebied (waarvan hij in The middle passage, 1962, verslag doet)
maakte hij in opdracht van de regering van Trinidad en Tobago.
4. De opmerking van Helman dat ‘het 't beste was wat er ooit over hem was geschreven; het was
onmogelijk dat een Surinamer of Antilliaan dat geschreven had’ (p. 37) is weer tekenend voor
de minachting die Helman voor zijn land- en regiogenoten koesterde.
5. Mededelingen van het Surinaams Museum, no. 48, juli 1992, p. 4.
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Berichten
Colloquium 1999
Het eerstvolgende colloquium van Oso zal gehouden worden op zaterdag 20 november
1999 in het Soeterijn theater, Linaeusstraat 2, 1090 HA Amsterdam (Tropenmuseum).
Het colloquium zal gaan over muziek, onder de titel: Surinaamse noten. Voor die
dag heeft Oso weer tal van interessante sprekers uitgenodigd. Zoals gebruikelijk zal
over het onderwerp van het colloquium een themanummer verschijnen (in mei 2000).
Auteurs die een bijdrage willen leveren voor dit themanummer worden hierbij van
harte uitgenodigd contact op te nemen met de redactie.

Vereniging Vrienden Surinaamse Musea
Het Surinaams museum heeft dringend financiële hulp nodig om het hoofd boven
water te houden. Het ontbreekt het museum aan de nodige financiën en andere
middelen om het museumwezen op het huidige beslist minimale niveau te kunnen
voortzetten. Het museumwezen heeft bij de overheid mede gelet op de crisissituatie
geen prioriteit. Over het beheer en onderhoud van het Surinaams erfgoed en van het
in gebruik zijnde onroerend goed kunnen we stellen dat de in Suriname actieve
vrijwilligers en enkele door de overheid betaalde krachten er alles aan doen om het
hoogst nodige te doen. Dat is beslist te weinig! Voorkomen dient te worden dat een
belangrijk Surinaams erfgoed verloren gaat. Uw financiële hulp kunnen wij daarbij
goed gebruiken. Door en jaarlijkse donatie van minimaal Nfl 50,00 aan de Vereniging
Vrienden Surinaamse Musea kunnen we in Suriname de actieve geestverwanten
ondersteunen in deze moeilijke tijden. Uw donatie kunt u overmaken op postbanknr:
511517 te Roosendaal o.v.v. donatie Surinaamse musea.
Correspondentie-adres van de vereniging Vrienden Surinaams Musea: Ir. L.N.A.
Gielen, Postbus 3055; 4700 GB Roosendaal; Tel.: 0165-566874; Fax: 0165-566236

Zoon van het Hemels Rijk al vroeg in de kolonie
Door: William L. Man A Hing
In tegenstelling tot andere delen van het Amerikaanse continent zijn Chinezen
betrekkelijk laat in de Caribische regio verschenen. Zij werden voor het eerst
waargenomen door de Duitse geleerde en onderzoeker Alexander von Humboldt die
hen had aangetroffen op Cuba in het begin van de 19e eeuw. Vermoed wordt dat
deze zonen van het Hemelse Rijk in eerste instantie waren meegekomen met de
zogenaamde Naos de China. Dit zijn de galjoenen die door de Spanjaarden waren
ingezet op de exclusief door hen geëxploiteerde zeeroute tussen Acapulco in Mexico
en Manilla in de Filippijnen in de periode van 1564 tot 1815. Het hoeft dan ook geen
verbazing te wekken dat de Trinidadiaanse historicus W. Look Lai in zijn jongste
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publicatie de geschiedenis van de Chinezen in het Caribisch gebied een aanvang laat
nemen in 1806.*
In de Surinaamse literatuur worden geen aanwijzingen aangetroffen over een
Chinese aanwezigheid voor de aankomst van de contractarbeiders in 1853. Bekende
schrijvers over de geschiedenis van Suriname, zoals Abbenhuis, Oudschans Dentz,
Teenstra en Wolbers reppen met geen woord over eventuele vroege Chine-

*

Walton Look Lai: The Chinese in the West Indies, 1806-1995. The PRESS University of the
West Indies. Jamaica, 1998.
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zen. Algemeen wordt derhalve aangenomen dat met de komst van de veertien
contractanten uit Java in 1853 ook de eerste Chinezen in Suriname zijn gearriveerd.
Een bestudering van oude Surinaamse dossiers die zich bevinden in het Algemeen
Rijksarchief (ARA) te Den Haag leverde evenwel het volgende resultaat op. In de
bundel: Doopregister en Overlijdensregister der Roomsch-Katholieke Kerk,
786...1822/1829 (Registrum Baptismale Ecclesia Romano-Catholica Surinamensis
in Partibus America Meriodanalis), dl., 1817: overlijden/Registrum eorum qui obierunt
pastore P.A. Wennekers, is in dit verband een uiterst curieuze en merkwaardige
vermelding opgenomen: ‘1822: 21 jan. 1822 obiit Johannes Foké A Pouw (Sinensis)...
etcetra.’
Dit houdt in dat op 21 januari 1822 te Paramaribo de Chinees Foké A Pouw is
overleden. Aangegeven is voorts dat hij gedoopt was. De naam van de betrokkene
die in het Hakka-dialect is opgetekend, is nogal opvallend en verdient een nadere
verklaring. Hierbij wordt tussen haakjes de Mandarijnse pinyin spelling gegeven.
De notering volgt de traditionele Chinese wijze waarop persoonsnamen worden
gevoerd, namelijk de familienaam Foké (=Huoji) voorop en gevolgd door de
persoonlijke of gegeven naam: A Pouw (= Ya Bao). De naam Foké zou dan een
dubbele naam moeten zijn, maar onderzoek leert dat er geen familienaam is die
enigszins daarop gelijkt in uitspraak. Blijft over dat de aanduiding betrekking zou
kunnen hebben op een beroep of kwalificatie van de betrokken persoon. Foké komt
voor in de betekenis van: (winkel-)bediende, knecht, kameraad, etcetra.
Onder oudere Creolen is het begrip Foké ook bekend geweest als roepnaam voor
Chinezen, zodat niet uitgesloten mag worden dat de aanduiding inderdaad betekent:
bediende A Pouw.
Over betrokkene ontbreken tot dusver andere gegevens zodat niet bekend is
wanneer en op welke wijze hij de kolonie is binnengekomen. Ook is niet bekend of
hij zich als enige Chinees in het land bevond. Nader onderzoek zal hopelijk aan het
licht kunnen brengen over de aanwezigheid van Chinezen in de kolonie vóór de
periode van de contractarbeid.

Festival Tonen 2000
Rond de wisseling van het millennium wordt het festival Tonen 2000 georganiseerd
met als thema ‘Verdraagzaamheid in het nieuwe millennium: bloeien in
veelkleurigheid’. Het festival vangt aan met een poeziewedstrijd, waartoe iedereen
sonnetten kan insturen, samenhangend met genoemd thema.
De drie winnende sonnetten zullen de basis vormen voor een compositiewedstrijd.
De winnende composities zullen de verplichte werken worden voor een
kamerkorenwedstrijd, die gehouden zal worden in het laatste weekend van september
2000 in de gemeente Monster. Ook de beeldende kunst en de wetenschap zullen voor
Tonen 2000 worden uitgenodigd. Over d nadere invulling van deze onderdelen wordt
op dit moment nog druk gesproken.
Voor meer informatie, gelieve te bellen naar Tym Kortekaas-Zaal, tel.
0174-247527/06-21934149.

Tonen 2000 Reglement poeziewedstrijd
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1 Het festival Tonen 2000 wordt georganiseerd door de stichting:
Stichting voor Studie- en Oratiumprojecten
Nieuweweg 57b
2685 AS Poeldijk
Tonen 2000 is een kunstzinnige estafette van poëzie, compositie, toonkunst,
wetenschap en beeldend kunst. De locatie zal zo mogelijk worden gekozen
binnen de
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gemeente Monster. De data van de gekozen handelingen zullen liggen rond de
wisseling van het millennium.
Dit reglement heeft alleen betrekking op het onderdeel poëzie.
Het bestuur van de stichting benoemt een jury bestaande uit minimaal 3 en
maximaal 5 personen, in meerderheid bestaande uit deskundigen op het gebied
van de poëzie. De jury kiest uit haar midden een voorzitter. Elk jurylid brengt
één stem uit. Bij het staken der stemmen volgt herstemming; daarna beslist de
voorzitter. De jury brengt schriftelijk verslag naar haar bevindingen uit aan het
bestuur en een openbaar rapport, waarin de keuze van de winnende gedichten
wordt gemotiveerd.
De organiserende stichting plaatst oproepen voor de inzending van gedichten
in daartoe geschikte tijdschriften en andere periodieken.
Eenieder mag een of meer gedichten inzenden met als thema: ‘Verdraagzaamheid
in het nieuwe millennium: bloeien in veelkleurigheid’. Het gedicht dient een
sonnet te zijn en geschikt voor een muzikale weergave a capella door een
mannenkoor. Voor toonzetting en uitvoering zullen aparte wedstrijden worden
georganiseerd door het stichtingsbestuur. Het is ook mogelijk buiten
wedstrijdverband een opdracht te verstrekken aan een toonkunstenaar. De
winnende composities zullen het verplichte werk vormen van het onderdeel
kamerkoren-festival van Tonen 2000.
Het gedicht mag niet eerder zijn gepubliceerd. Het mag tot 1 oktober 1999 niet
worden gepubliceerd anders dan met toestemming van de publicerende stichting.
Het gedicht dient voor 1 juli 1999 te worden ingezonden aan de organiserende
stichting.
Inzending dient onder een schuilnaam te geschieden. Deze schuilnaam dient
onder of boven het gedicht te worden vermeld. Aan elke inzending moet een
gesloten enveloppe zijn gehecht. Op de buitenzijde daarvan wordt de schuilnaam
vermeld. In de enveloppe dient zich een papier te bevinden waarop de
schuilnaam, de echte naam en het adres en/of andere bereikbaarheidsgegevens
van de dichter zijn vermeld.
De jury kiest uit de inzendingen drie winnende gedichten. De uitslag van de
poeziewedstrijd wordt bekend gemaakt voor 1 september 1999. De winnaars
zullen schriftelijk bericht krijgen. De uitslag is bindend en niet vatbaar voor
beroep en correspondentie.
Het gedicht blijft intellectueel eigendom van de dichter. Door inzending wordt
impliciet toestemming verleend om het werk in het kader van het festival zonder
vergoeding te publiceren en te doen uitvoeren. Latere rechten worden volgens
de door de Buma/Stemra gehanteerde regels afgehandeld.
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[Nummer 2]
Van de redactie
Voorwoord
Dit themanummer van Oso is samengesteld door de medewerkers van de afdeling
Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling in Paramaribo.
De afdeling Cultuurstudies is in 1980 opgericht. In de jaren tachtig lag het accent
binnen de afdeling op onderzoek en studie. In deze periode werd door middel van
veldwerk veel materiaal verzameld. In de jaren negentig vond er, min of meer
noodgedwongen, een verschuiving plaats waarbij de nadruk is komen te liggen op
dienstverlening. Veel studenten, onderzoekers uit binnen- en buitenland bezoeken
de afdeling. Zij zijn met name geïnteresseerd in de bibliotheek en het
documentatiecentrum. Een groot aantal van de studenten wordt door de medewerkers
van Cultuurstudies begeleid. De afdeling is tegenwoordig bewust op zoek naar
mogelijkheden om het aanwezige materiaal voor een groter publiek toegankelijk te
maken door middel van publicaties, lezingen, ex-posities en verhuur van beeld- en
geluidsmateriaal.
Reeds geruime tijd bestond er bij de medewerkers van Cultuurstudies behoefte
om het op de afdeling en onder haar medewerkers aanwezige materiaal te publiceren,
maar het bleek moeilijk daarvoor een geschikte manier te vinden. De afdeling
Cultuurstudies maakt al een aantal jaren deel uit van de redactieraad van Oso. De
themanummers van ons blad zijn gewoonlijk de schriftelijke neerslag van het jaarlijkse
IBS-colloquium. De redactie van Oso geeft met dit themanummer Cultuurstudies de
mogelijkheid het belangwekkende materiaal over geestelijke specialisten dat in
Suriname verzameld werd, uit te geven. De jaargang 1999 bestaat daarom uit twee
themanummers. Het eerste nummer van Oso in het volgende millennium zal weer
een themanummer zijn: Surinaamse muziek. Het eerstvolgende varianummer
verschijnt in het najaar 2000.
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Karin Boven & Welmoed de Boer
Geestelijk specialisten in Suriname; een inleiding
De auteurs van dit themanummer gebruiken de term ‘geestelijk specialist’ als
overkoepelend begrip voor personen, die zich bezighouden met het leggen en/of
onderhouden van contacten met de geestenwereld waarbij genezingsaspecten een
grote rol spelen. Het begrip ‘geestelijk specialist’ noemt de religieuze, spirituele en
de genezingskwaliteiten van de bedoelde personen in één adem, waarmee ook de
verwevenheid van deze domeinen wordt aangegeven. De auteurs bekijken het
onderwerp merendeels vanuit een culturele, sociologische en/of historische invalshoek
en gebruiken daarbij verschillende terminologieën. Zowel de begrippen
eco-kosmologie, natuurgodsdienst als volksreligie worden gebruikt, afhankelijk van
de zienswijze van de betreffende auteur. De keuze voor de etnische groepen die in
dit nummer aan de orde komen is bepaald door de op dit moment aanwezige
deskundigheid bij de afdeling Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en
Volksontwikkeling.

Inleiding
Het eind van de twintigste eeuw kenmerkt zich in het westen door het teloor gaan
van de grote ideologieën in samenhang met de gelijktijdige herwaardering van
volksreligie, natuurgeneeswijzen en spirituele bewegingen. Met name het hindoeïsme,
het boeddhisme en de natuurgodsdiensten van tribale volkeren staan in deze - vaak
met de verzamelterm new age aangeduide religieuze heroriëntering - in de
belangstelling. In Suriname is deze trend minder sterk voelbaar. Hier lijkt de
waardering van de ‘eigen’ geestelijke specialisten juist sterk onder druk te staan van
christendom en islam. Hoewel de geestelijk specialisten uit alle etnische groepen
regelmatig geconsulteerd worden door cliënten, worden hun positie en rol aanzienlijk
beïnvloed door deze grotere godsdiensten.
Onder druk van de gangbare opinie van de nationale samenleving zijn sommige
specialisten geneigd hun activiteiten niet al te openbaar uit te voeren, of er al te veel
ruchtbaarheid aan te geven. Bij enkelen heeft dit te maken met hun vermeende
magische krachten die negatieve effecten zouden kunnen voortbrengen. In andere
gevallen is het gerelateerd aan het in gedrang komen van de eigen culturele identiteit.
In enkele van de gepresenteerde artikelen komen deze kwesties duidelijk naar voren.
De winti-godsdienst neemt hierin een uitzonderingspositie in, aangezien zij de laatste
jaren steeds meer een samengaan laat zien met het christendom, zeker na het opheffen
van het verbod op de uitoefening van de winti-godsdienst in 1971. Hoewel
winti-praktijken bij velen nog in een slecht daglicht staan, neemt deze religie het
relatieve voortouw wat betreft de openlijkheid. Veel winti-aanhangers schamen zich
tegenover de buitenwereld niet meer voor hun geloof, dat de laatste jaren overigens
ook een identiteitswaarde heeft gekregen.
Opvallend in Suriname is de zekere mate van vermenging die tussen de etnische
groepen (ook) op dit gebied plaatsvindt. Elke geestelijk specialist heeft wel contact
met een geest afkomstig van een andere etnische groep; een Marron kent Inheemse
geesten, een hindoestaan heeft Javaanse geesten tot zijn beschikking, enzovoorts.
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Ook methoden ter behandeling van bepaalde problemen worden van elkaar over
genomen. Bovendien zoeken patiënten hulp bij genezers die niet tot hun eigen etnische
groep behoren. Deze vermenging vertoont een stijgende lijn en wordt over het
algemeen als positief ervaren.
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In Suriname zijn met name de winti-religie (Stephen 1985, 1986, 1989, 1990 en
1992; Wooding 1972) en de kosmologie van de Inheemsen relatief veel beschreven
(Boven 1988, 1992 en 1995; Kloos 1970, 1971 en 1975; Van Nie 1993; Magaña
1982, 1988), waarbij ook de geestelijk specialisten aan de orde zijn gekomen. Wat
de hindoestanen betreft is veel bekend over de rituele handelingen van de hindoe
priesters (De Klerk 1951), maar de geestelijk specialisten die met trance werken,
zijn tot nu toe praktisch onbeschreven. Dit geldt eveneens voor de specialisten onder
de Surinaamse Javanen en de Chinezen.
Alhoewel in deze inleiding de algemene term ‘geestelijk specialist’ wordt gebruikt,
hanteren de verschillende auteurs de benamingen zoals die binnen de culturele context
van de diverse etnische groepen en de gekozen invalshoeken gebruikelijk zijn. Voor
de Inheemsen is dat de pyjai of pïyai (respectievelijk Kari'na en Wayana spelling),
van de creolen wordt de duman besproken, van de Javanen de wong pienter en de
kaum, van de hindoestanen de ojha en van de Chinezen wordt de volksgodsdienst in
zijn algemeenheid belicht.
In het artikel van de hand van Paul Tjon-Sie-Fat, sinoloog-taalkundige, wordt
aandacht geschonken aan de Chinese ‘volksgodsdienst’ in Suriname.
Hillary de Bruin, muziek pedagoog en hoofd Cultuurstudies en Andy Cotino,
muziek deskundige wijden ieder afzonderlijk een artikel aan de creoolse duman of
du uma. Beiden hebben hiervoor veldwerk onder de creoolse bevolkingsgroep verricht.
In het artikel van Hillary de Bruin ligt de nadruk op liederen, vanwege hun centrale
rol in de communicatie tussen mensen en geesten. Andy Cotino gaat meer in op de
rol van de muziek in relatie tot trance en extase.
Welmoed de Boer, indoloog-taalkundige, deed, geholpen door medewerker Chandra
Parbhoe, een onderzoek naar de praktijk van de ojha, het trance-medium bij de
hindoestanen, waaraan tot nu toe nauwelijks een woord op schrift gewijd is. De
geslotenheid die bij de hindoestaanse groep, met betrekking tot magie wordt betracht
is hier debet aan.
Wonny Karijopawiro, onderzoeksmedewerker bij Cultuurstudies, bespreekt de
Javaanse wong pienter en kaum. Beiden hebben een functie als geestelijk specialist
onder de Javanen, maar worden voor verschillende gelegenheden en door
verschillende personen geconsulteerd. Het onderwerp is tot nu toe vrijwel onbekend
in de literatuur.
De inheemse pyjai wordt in twee verschillende artikelen besproken. Nardo Aloema
beschrijft als inheemse vanuit een ‘insiders’ perspectief de werkwijze van de pyjai
bij de Kari'na in Galibi. De verbondenheid van onder andere geesten en planten bij
de Kari'na komt in zijn artikel goed naar voren. De antropoloog Karin Boven, die
promotie onderzoek onder de Wayana's verricht, gaat in op de veranderde positie
van de Wayana pïyai als gevolg van de sociaal-economische en culturele
ontwikkelingen.
De collectie artikelen onder de noemer ‘geestelijk specialisten in Suriname’ is in
geen enkel geval volledig. Zoals gezegd is deze publicatie gebaseerd op de
beschikking over materiaal en op de huidige bezetting van de afdeling. Alhoewel de
auteurs van dit themanummer er zich van bewust zijn dat sommige artikelen een
hoop vragen oproepen, leek het ons toch nuttig om een aanvang te maken met het
toegankelijk maken van onze rijke collectie voor een groter publiek. We gaan ervan
uit dat het materiaal interessant genoeg is om er mee verder te werken.
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Paul Tjon Sie Fat
Chinese geestelijke specialisten, Chinese volksgodsdienst en Chinese
identiteit in Suriname
Chinese godsdienst is zeldzaam in Suriname en Chinese geestelijke specialisten zijn
onbekend voor de meeste Surinamers. Omdat dergelijke specialisten binnen de context
van traditionele Chinese religieuze opvattingen opereren, kan de vraag of er Chinese
geestelijke specialisten in Suriname bestaan niet losgekoppeld worden van een
overzicht van Chinese traditionele religieuze cultuur in Suriname.

Chinese volksgodsdienst en geestelijke specialisten
De term volksgodsdienst (minjian xinyang) wordt in China gebruikt om alle religieuze
praktijken van het volk te benoemen die niet voorkomen uit, of volledig te rijmen
zijn met het confucianisme, daoïsme of boeddhisme.1. Veel elementen uit deze drie
stromingen zijn verweven geraakt in de volksgodsdienst. De rituelen van de
volksgodsdienst worden in de literatuur vaak daoïstisch genoemd en er bestaat enige
verwarring over de rituele en geestelijke specialisten die soms worden beschreven
als daoïsten en soms als boeddhisten. Sommige beoefenaars van de volksgodsdienst
hebben de neiging zichzelf als boeddhist aan te duiden, vanwege de boeddhistische
invloeden in de populaire gebruiken. Het canonieke daoïsme ziet de volksgodsdienst
echter als een soort afwijking die onder de controle van de institutionele specialisten
gebracht moet worden en gelovige Chinese boeddhisten keuren de praktijken van de
volksgodsdienst ook niet zonder meer goed. Volgens de agnostische confucianistische
denkwijze is volksgodsdienst ‘vulgair bijgeloof’ dat niet aangemoedigd dient te
worden.
Chinese volksgodsdienst kan gezien worden als het geheel van religieuze gebruiken
van de meerderheid van het Chinese volk, ongeacht sociaal-economische positie,
genoten onderwijs, regio of formele godsdienstige identificatie (Teiser 1996: 20).
Die religieuze gebruiken zijn vooral specifieke rituelen in verband met bijvoorbeeld
de dood, het in ere houden van de hoogtijdagen van de Chinese maankalender zoals
Chinees Nieuwjaar en ook het raadplegen van specialisten zoals mediums.
De specialisten worden gevraagd om adviezen in moeilijke omstandigheden, om
ziekten te genezen en ongeluk te verhelpen en om in de toekomst lichamelijk welzijn
en geluk te waarborgen. Hoewel buitenstaanders geneigd zouden zijn alle Chinese
specialisten ‘geestelijke specialisten’ te noemen, kan men een onderscheid maken
tussen hen die gezien worden als objectieve technici en de eigenlijke geestelijke
specialisten die vrij letterlijk te maken hebben met geesten en goden. Tot de eerste
categorie experts worden onder meer gerekend wichelaars, astrologen, fysiognomen,
naam-experts en fengshui-experts. Hoewel deze experts een rol kunnen vervullen
binnen de religieuze context, worden zij als geletterde, amorele technici geaccepteerd
door de hoge tradities. Zolang zij zich niet inlaten met het aanroepen van goden en
geesten van overledenen, worden zij niet door het agnostische confucianisme
veroordeeld (Freedman 1979b: 324). De belangrijkste van deze experts is de tili
sènsang, de fengshui-expert. Volgens fengshui (fungsui in het Kejia)2. of geomantie
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kan een mens, als onderdeel van zijn omgeving, goed of slecht beïnvloed worden
door zijn of haar oriëntatie in die ruimte. Het is de taak van de tili sènsang om
materiële voorspoed voor zijn
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klanten te verzekeren door optimale fengshui te identificeren.
De Chinese geestelijke specialisten zijn te vergelijken met Surinaamse specialisten
zoals bonuman en lukuman. In het Kejia heten vrouwelijke geestelijke specialisten
mu,3. de mannelijke sang. Alle Chinese geestelijke specialisten opereren als mediums.
Een voorbeeld van een medium dat publiekelijk of in halfbesloten context in een
trance communiceert met goden, is de fapsu. De fapsu is naast medium ook magiër
of priester die met zijn rituelen zijn klanten probeert te behoeden tegen kwade
invloeden en ongeluk (Huang 1993: 131). Er bestaat ook een groep mediums - meestal
vrouwen - die in geheime seances met de geesten van overledenen communiceert
(Freedman 1979: 310-311). Deze mediums (in het Kejia sènpo) worden door hun
contact met de wereld van de doden gezien als dragers van mogelijk gevaarlijke
invloeden.

De situatie voor de Tweede Wereldoorlog
De Chinese groep in Suriname groeide uit een kern van contractarbeiders uit de
vorige eeuw, die afkomstig waren uit zuidoostelijk Dongguan, Huiyang en noordelijk
Bao'an (het huidige Shenzhen Speciale Economische Zone) in de Zuid-Chinese
provincie Guangdong. Deze gebieden lagen aan de rand van het Hakka kerngebied
in Zuid-China in de negentiende eeuw (Leong 1997: 25, kaart 1.3).
In het midden van de negentiende eeuw begon het Chinese keizerlijke systeem te
ontrafelen en ontstond er langzaam een nieuw sociaal-politiek systeem. Het gevolg
was een machtsstrijd tussen verschillende groepen en vooral in Guangdong ontstond
etnische mobilisatie van Hakka's tegenover Cantonees-sprekenden. Hakka's hadden
ten opzichte van andere Han-Chinese groepen een lage status en Hakka-identiteit
had voor sommigen negatieve associaties. In deze periode bleken Hakka's opvallend
bereid nieuwe ideeën van een revolutionair gehalte te accepteren als
overlevingsstrategie of ter verhoging van sociaal-economische status (Leong 1997:
27). In de negentiende eeuw waren dit religieuze ideeën, waaronder het christendom,
een buitenlandse godsdienst. Voor niet-christelijke Chinezen stond bekering tot het
christendom in conflict met Chinese identiteit; christenen voerden de traditionele
religieuze rituelen niet meer uit, vooral met betrekking tot de voorouderverering
(Constable 1996: 101). Christelijke missionarissen zijn relatief succesvol geweest
onder de Hakka's, in vergelijking met andere Han-Chinese groepen. Of er christenen
waren onder de eerste Hakka's die naar Suriname kwamen, is niet bekend.
Na het einde van de contracttijd in 1869, ontstond er een bredere immigratie van
Hakka's uit het oosten van de Parelrivier-delta. Uit deze periode, in de jaren tachtig
van de negentiende eeuw, toen de Chinezen zich vanuit de plantages in Paramaribo
gevestigd hadden, komen de eerste berichten over godsdienst en Chinezen in
Suriname. Er wordt bericht dat volwassenen katholiek gedoopt werden (Bossers
1884: 340), maar traditionele religieuze gebruiken worden nooit gemeld. Waar kort
na het einde van de contracttijd meer volwassenen dan kinderen gedoopt werden,
werden niet lang hierna meer Chinese kinderen dan Chinese volwassenen gedoopt4.
(Abbenhuis 1966: 4-5). De speciale aandacht van de katholieke missie voor de
Chinezen eindigde in 1922 met de ontmanteling van de Antoniuskerk. Verondersteld
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kan worden dat de Chinese Missie niet meer voldeed als ondersteuning van
nieuwkomers en baken voor de Chinese gemeenschap.
De Chinese volksgodsdienst bestond in de periode voor de Tweede Wereldoorlog
wel duidelijk in Suriname. Huisaltaartjes waren niet onbekend en op de derde
verdieping van het verenigingshuis van de oudste Chinese vereniging Kong Ngi
Tong Sang was zelfs een tem-
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peltje. Het belangrijkste cultusbeeld op het altaar van deze tempel was van de god
Gan Di Ya5. (Keizerlijke Heer Gan), een van de meest populaire en algemene Chinese
goden. Zoals gewoon in volksgodsdienst-tempels, kon de god geraadpleegd worden
via ciam-wichelarij. Ciam zijn 60 tot 108 smalle, genummerde bamboe latjes. De
nummers corresponderen met genummerde voorgedrukte spreuken. De persoon die
het orakel raadpleegt, vraagt de godheid om een uitspraak en schudt de bamboe koker
met de ciam totdat een van de latjes uit de koker op de grond valt. De interpretatie
van de ciam werd overgelaten aan de persoon die op dat moment de tempel beheerde.
Men vertelt dat dit orakel een goede naam had. Ciam worden vaak gecombineerd
met gau, twee niervormige houten orakel-blokken die gebruikt worden om een
antwoord in de vorm van ‘Ja’, ‘Nee’ of ‘Probeer nog eens’ van de godheid te krijgen.
Of deze gecombineerde gau ciam in de tempel gebruikt werd, was niet bekend. Gan
Di is een populaire godheid onder Hakka-gemeenschappen (Zhang 1991: 136), ook
omdat hij geaccepteerd werd door de confucianistische elite. Maar hij symboliseert
een bredere identiteit dan een specifiek plaatselijk Chinees bewustzijn (Duara 1988:
786) en is daarom bij uitstek een god voor overzeese Chinezen. Het is niet helemaal
duidelijk waarom de tempel niet meer bestaat. Sommige informanten vertellen dat
na het vertrek van een garnizoen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gelegerd was
in het gebouw van Kong Ngi Tong Sang, het cultusbeeld van Gan Di Ya verdwenen
bleek te zijn. Het is niet ondenkbaar dat de tempel uiteindelijk vanwege gebrek aan
middelen - als gevolg van verminderd tempelbezoek - gesloten werd.
Hoewel het bestaan van een tempel in Suriname de aanwezigheid van geestelijke
of rituele specialisten met een religieus aspect zoals mediums of begrafenisspecialisten
suggereert, worden deze niet genoemd door oudere informanten. Het bestaan van
andere specialisten in de periode voor de Tweede Wereldoorlog wordt door
verschillende informanten geattesteerd. Een oudere informant, bijvoorbeeld, noemde
een tili sènsang die aan het eind van de vorige eeuw in Suriname actief was. Of tili
sènsang in Suriname ooit een rol hebben gespeeld bij begrafenissen of bij de keuze
van locaties van zakenpanden, is mij niet bekend.

De situatie na de Tweede Wereldoorlog
Door de chaos in China voorafgaand aan en tijdens de Tweede Wereldoorlog, stopte
de migratie naar Suriname vrijwel geheel. De Surinaams-Chinese gemeenschap werd
afgesloten van taalkundige en culturele ontwikkelingen in China. Vrijwel alle
Surinaamse Chinezen waren Hakka, waardoor Chinese cultuur in Suriname per
definitie ook Hakka cultuur was. Kejia bleef de belangrijkste Chinese taal in Suriname
tot de tijd van de Culturele Revolutie (1966-1976) en de opkomst van Hong Kong
in de jaren zestig. Na 1967 nam de immigratie uit Hong Kong toe (Lamur 1976: 17).
Er ontstond ook een steeds groter verschil tussen de oudere, gevestigde groep
Surinaamse Chinezen en de nieuwkomers, die er vaak de voorkeur aan gaven om
zichzelf te identificeren als Cantoneessprekers en dus ‘modern’, in tegenstelling tot
de plaatselijke en ‘boerse’ Kejia-sprekers.
In 1945 waren er in Suriname 1120 ‘confucianen’ (Surinaams Verslag 1946: 4-5).
Dit was ruim zeventig procent van een totaal van 2312 Chinezen. Volgens de
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resultaten van de volkstelling van 1964 waren er 147 ‘volgelingen van Confucius’,
slechts 2,75 procent op een bevolking van 5339 Chinezen. In 1972 vielen volgens
het CBB nog 75 personen in deze verder ongedefinieerde demografische categorie,
maar in 1980 waren dat er nog maar negentien; een verwaarloosbaar percentage op
een geschat aantal van ongeveer 10.000 Chinezen (CBB 1989).
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Gan Di Ya als rechter van de overledenen, met een schildknaap die zijn Zwarte Draak Zwaard
vasthoudt. Afbeelding uit de Ming-dynastie (1368-1644)
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Aan het begin van de jaren tachtig begonnen Chinese immigranten Suriname te zien
als een springplank naar andere einddoelen, zoals Canada en de VS. Nieuwkomers
waren niet meer per definitie Hakka of Kejia-sprekers die via kettingmigratie in
Suriname belandden. Op het religieuze vlak waren er ook grote verschillen.
Nieuwkomers integreerden hun kinderen niet meer automatisch in de katholieke
kerk. De Chineestalige EBG-kerk in de Combé is voor Chinese immigranten
interessanter en nuttiger als sociaal-cultureel verzamelpunt dan de katholieke kerk.
Ondanks een aanhoudende immigratie uit China waar de tolerantie ten aanzien van
volksgodsdienst groeide,6. bleef de publieke behoefte aan gebruiken uit de Chinese
volksgodsdienst in Suriname beperkt.

Het huidige Suriname
Er kan een aantal redenen bedacht worden voor het feit dat Chinese volksgodsdienst
niet zichtbaarder is geworden in de huidige Surinaamse samenleving. Geheimhouding
kan een belangrijke motivatie zijn. De gevestigde groep Surinaamse Chinezen schijnt
vrij bewust weinig kennis over gebruiken, ideeën en verhalen die verband houden
met Chinese volksgodsdienst aan de jongere generaties te hebben doorgegeven.
Jongere informanten geven aan dat oudere generaties ontwijkend reageren op vragen
over ‘Chinese cultuur’ en vooral over godsdienst. Misschien werden kinderen
opzettelijk onkundig gehouden om te voorkomen dat ze de buitenwereld - met name
de christelijke onderwijzers - zouden vertellen over ‘heidense gebruiken thuis’.
Surinaamse Chinezen waren zich ervan bewust dat ze een opvallende groep vormden
en waren zich ook bewust van negatieve stereotiepen over Chinezen onder andere
bevolkingsgroepen. Het is dus ook niet ondenkbaar dat men zich onopvallender wilde
maken door traditionele religieuze gebruiken geheim te houden of af te danken.
Nieuwe immigranten zullen zich waarschijnlijk min of meer aangepast hebben aan
de plaatselijke Chinese houding ten aanzien van traditionele religieuze gebruiken.
Hoewel huidige immigranten uit de Volksrepubliek China een relatief veel tolerantere
officiële houding ten opzichte van volksgodsdienst gewend zijn, waren immigranten
van vóór de jaren tachtig gewend om volksgodsdienst geheim te houden.
Een andere reden voor de onzichtbaarheid van Chinese volksgodsdienst in Suriname
is het gebrek aan een doorlopende traditie. Mijn oudste Hakka informanten voornamelijk mannen - beschreven volksgodsdienst vanuit het afstandelijke,
laatdunkende standpunt van het oude Confucianistische onderwijssysteem. Een
vergelijkbare houding ten opzichte van de Chinese godsdienst bestaat nog altijd onder
veel geassimileerde Surinaamse Hakka's, waarbij men echter uitgaat van een
westerschristelijk standpunt. Typisch hierbij is het anticiperen en bewoorden van
een ‘Wat zijn Chinezen toch raar’-houding die men bij niet-Chinezen vermoedt en
weinig is ‘raarder’ dan Chinese godsdienstige gebruiken. Chinese scholen in Suriname
zijn er niet in geslaagd om een Chinese literaire en culturele traditie in stand te houden
of te creëren. Een Chinese sociaal-culturele context bestond voor de meeste jonge
Surinaamse Chinezen niet buiten het gezin of de zaak, zodat volksgodsdienst beperkt
bleef tot een reeks onbegrepen en onverklaarde gebruiken, zoals wierookstokjes
aansteken, of het huis niet vegen op Chinees Nieuwjaar. Surinaams Chinese jongeren

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

maken kennis met Chinese mythologie en godsdienst via Chineestalige avonturenen fantasy-films.
De rol van het christendon voor Surinaamse Chinezen is ook van invloed. Voor
christelijke Chinezen is het niet altijd duidelijk welke aspecten van de Chinese cultuur
acceptabel zijn voor de verschillende christelijke stromingen. Voor Chinezen binnen
de EBG - die ‘afgoderij’ streng afkeurt - is de vraag of en in hoeverre
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men zowel Chinees als christen kan zijn nog erg actueel. Hoewel de katholieke kerk
bepaalde aspecten van de Chinese godsdienst, zoals voorouderverering, niet afkeurt,
is het voor katholieke Chinezen ook niet zonder meer duidelijk hoe Chinese culturele
identiteit met katholicisme verenigd kan worden. De Surinaams-Chinese beleving
van christendom heeft parallellen met de beleving van de Chinese volksgodsdienst;
bijvoorbeeld de behoefte aan inzegeningen en rituelen bij de katholieken. Het
christendom is voor de Surinaamse Chinezen de godsdienst van de meerderheid en
heeft ten opzichte van de volksgodsdienst de rol van orthodoxie, maar zonder een
duidelijke context voor die Chinese tradities. Zonder confucianistische, daoïstische
en boeddhistische tegenhangers in Suriname had Chinese volksgodsdienst niet veel
kans om uit te stijgen boven het niveau van folklore.
Algemeen zichtbare aspecten van Chinese volksgodsdienst in Suriname zijn nu
beperkt tot enkele rituelen bij feestdagen van de Chinese kalender en bepaalde
gebruiken met betrekking tot dodenherdenking. Het zuiveringsritueel van de dansende
kilin, de ‘drakendans’, wordt elk jaar op Chinees Nieuwjaar opgevoerd. Maar vooral
wanneer de kilin optreedt bij de Chinese verenigingen in aanwezigheid van gasten
uit de niet-Chinese Surinaamse samenleving, blijkt hoe dit ritueel aan buitenstaanders
gepresenteerd wordt als een definiërende uiting van ‘Chinese cultuur’. In China is
het Chinese Nieuwjaarsfeest ontdaan van vrijwel alle religieuze aspecten (Chu & Ju
1993: 257). Ook in Suriname is de viering van het Chinese Nieuwjaar in feite een
seculier familiefeest. De viering van het Maanfeest7. in De Witte Lotus8. is een vrij
nieuwe traditie, ingevoerd door recentere immigranten. Waar het Maanfeest in China
meer een familiefeest is, is het in Suriname een publieke uiting van Chinees-zijn
geworden, waarbij aanvankelijk een onderscheid tussen ‘plaatselijke Chinezen’ en
‘nieuwkomers’ benadrukt werd. Religieuze aspecten bij deze viering zijn overigens
nauwelijks aanwezig. De jaarlijkse dodenherdenking gasan, waarbij de graven van
overleden familieleden worden bezocht en schoongemaakt en voorzien van voedselen wierookoffers, wordt nog in ere gehouden, maar lang niet door iedereen.
Traditionele Chinese begrafenissen met een aantal verplichte stadia worden in
Suriname niet uitgevoerd en rituele specialisten die hierbij nodig zijn worden ook
niet gebruikt. Het traditionele religieuze aspect bij Chinese begrafenissen in Suriname
blijft in feite beperkt tot het branden van wierookstaafjes. Niet iedereen houdt dit
gebruik in ere en zelfs binnen gezinnen kunnen er verschillende standpunten bestaan.
Sommige jongeren branden geen wierook omdat dit ‘dodenverering’ zou zijn, anderen
zien het als een ‘vorm van respect, al geloof je er zelf niet in’. Traditionele rituelen
van voorouderverering zijn niet algemeen in Suriname. De rituelen thuis waren de
taak van vrouwen in China (Freedman 1979a: 307) en in Suriname zijn het nog steeds
vrouwen die op bepaalde hoogtijdagen van de Chinese maankalender de herinnering
aan de doden in ere houden. Voorouderverering is in Suriname over het algemeen
gereduceerd tot een herdenking van recentelijk overleden familieleden, parallel aan
ontwikkelingen in China (Chu & Ju 1993: 263).

Chinese geestelijke specialisten in het huidige Suriname
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Er zijn weinig Chinese specialisten in Suriname. Kennis van fengshui bestaat nog in
Suriname, weliswaar gereduceerd tot het domein van een soort gelukbrengende
binnenhuisarchitectuur. Er is een specialist in het geven van namen. Een goedgekozen
naam waarborgt volgens zijn cliënten het geluk van pasgeboren kinderen en een
nieuwe naam kan ongeluk verdrijven uit het leven van volwassenen.
In Paramaribo is er tenminste één Hakka
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religieuze specialist, die door informanten beschreven als ‘Maoshan Daoïst’. Hij
noemt zichzelf niet een sang, hoewel zijn specialisaties dat zouden suggereren. Een
sang is een Hakka priester of magiër die geraadpleegd wordt in verband met ziekte,
voorspellingen en zegeningen en wiens rituelen typisch geassocieerd zijn met dans
(Huang 1993: 130). De praktijken van een sang lijken meer op wat in Chinese bronnen
van voor 1911 beschreven wordt als Maoshan-magie (Chan 1995: 70) dan op het
canonieke Maoshan daoïsme. Een sang opereert ook als medium, wat strikt gezien
niet compatibel is met het orthodoxe daoïsme (Stevens 1997: 47). Mediums worden
zelfs door het canonieke daoïsme beschouwd als de laagste klasse van experts die
geluk kunnen brengen of ongeluk kunnen afweren (Chang 1995: 80).
Deze daoïst opereert ook als tunggi medium. Het woord tung ‘kind, jongere’ duidt
op de intieme relatie tussen de godheid (‘adoptieve ouder’) en het medium
(‘geadopteerd kind’); de god neemt tijdelijk de plaats van de ziel van de tunggi over
(Grim 1995: 19) en de tunggi spreekt tijdens de trance met de stem van de god. Gi,
‘geestenschrift’, duidt op de teksten - de boodschappen en adviezen van de god - die
de tunggi tijdens de trance produceert. De goden die via de Surinaamse tunggi spreken,
zijn veelal de populaire goden zoals Gan Di Ya en Gun Yim Nyong (de boeddhistische
godin Guan Yin), hoewel obscuurdere goden uit de Maoshan-magie ook een rol
kunnen spelen.
Tunggi worden voornamelijk geraadpleegd bij ziektegevallen (Huang 1993: 130),
zo ook in Suriname. Vaak gaat een uitgebreid consult met de klant vooraf aan een
trance-ritueel (Grim 1995: 20), om zoveel mogelijk informatie te verzamelen als
voorbereiding op de trance waarbij de oorzaak van de ziekte of het ongeluk zal
worden onthuld. Tijdens de trance schrijft de tunggi karakters in rode inkt op papier.
Deze teksten worden gebruikt als amulet, of verbrand waarna de as, in water opgelost,
gebruikt wordt als medicijn.
Als tunggi opereert deze specialist in Suriname niet in de context van een publiek
ritueel, in tegenstelling tot vergelijkbare mediums in andere Chinese gemeenschappen.
Het lijkt soms zelfs alsof het bestaan van deze man geheim wordt gehouden; men
ontkent dat men gebruik maakt van zijn diensten, men ontkent dat men zijn naam
kent, men ontkent het bestaan van dergelijke gebruiken in Suriname, et cetera. Maar
voor christelijke Chinezen in Suriname is het uiteraard moeilijk om toe te geven dat
ze zelfs maar iets weten van wat door conservatieve pijlers van de kerk als afgoderij
en zwarte magie zou kunnen worden bestempeld. Er is een zekere voorzichtigheid
te bespeuren met betrekking tot deze specialist; geen enkele informant, bijvoorbeeld,
noemde hem een charlatan. Volgens één informant mag men niet praten over wat de
sang doet, omdat anders de effectiviteit van zijn handelingen verloren gaat. Over het
algemeen praat men niet makkelijk over hem, waarschijnlijk vanwege het feit dat
zijn beroep geassocieerd wordt met seances dus met een potentieel gevaarlijk contact
met de wereld van de doden.

Conclusie
Acculturatie, integratie en immigratie maken dat de Chinese gemeenschap in Suriname
nog altijd niet makkelijk etnisch of linguïstisch kan worden gedefinieerd. De identiteit
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van een Surinaamse Chinees is een lopende onderhandeling tussen een aantal
verschillende identiteiten: pure Chinees, echte Surinamer, oprecht christen, goede
Hakka. Niemand slaagt erin om alle aspecten volledig te integreren en niet alle zijn
compatibel. In hoeverre is een raszuivere Chinees een ‘echte Surinamer’? In hoeverre
is een Surinaamse Hakka een ‘pure Chinees’? Kan een ‘echte Surinamer’ iets anders
zijn dan een ‘oprecht christen’?
Chinezen in Suriname worden, in tegenstelling tot het Hakka stereotiep van zichzelf
als
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arm en hardwerkend, gezien als verdacht rijk. Constable (Constable 1996) beschrijft
voor het christelijke Hakka dorp Shung Him Tong in the New Territories hoe Hakka's
zichzelf als christenen identificeren (beide minderheidsidentiteiten) om het positieve
Hakka-zelfbeeld (arm, spaarzaam, eerlijk, hardwerkend) te bevestigen tegenover de
Cantonese meerderheid (rijker, politiek machtiger, moreel inferieur). In Suriname
helpt een identificatie als christen een Chinees niet om het Hakka stereotiep te
bevestigen. Een dergelijke identificatie wordt in feite juist door veel Chinezen gezien
als een kenmerk van acculturatie.
In Taiwan bestaat een groeiende belangstelling voor Chinese godsdienst, waarbij
tunggi gezien worden als een autochtone religieuze uitdrukking (Grim 1995: 18),
geassocieerd met Taiwanese Minnan-sprekers en Hakka's en contrasterend met de
Mandarijn-sprekende Nationalisten. In Suriname is van een vergelijkbare rol voor
de tunggi of andere traditionele Chinese geestelijke specialist bij de vorming van
een overzeese Chinese identiteit geen sprake. Alle Chinese geestelijke specialisten
zijn in Suriname een marginaal verschijnsel en geen van hen treedt voor alle leden
van de Surinaams Chinese gemeenschap - hoe die ook gedefinieerd wordt - op als
interpretator van ‘de Chinese cultuur’. Voor een groot deel van de Surinaamse
Chinezen is Chinese volksgodsdienst niet meer te plaatsen binnen de context van
wat ‘Chinees’ of zelfs ‘Hakka’ is, zodat het in Suriname geen rol kan spelen bij de
bevestiging van een publieke Surinaams Chinese identiteit.
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Paul Brendan Tjon Sie Fat (Paramaribo, 1966) studeerde in 1993 af op de Talen en
Culturen van China aan de Universiteit van Leiden. Sinds april 1998 is hij weer
woonachtig in Suriname. Hij is een belangrijk contactpersoon van de Afdeling
Cultuurstudies op het gebied van de Chinese taal en cultuur in Suriname. Hij is
werkzaam als vertaler Engels-Nederlands-Chinees.

Eindnoten:
1. Daoïsme en boeddhisme zijn in de grond van de zaak esoterische systemen waarbij veel
leerstellingen en praktijken aan enkele ingewijden voorbehouden blijven. Het confucianisme
is als staatsideologie samen met de Chinese keizerlijke staat verdwenen en is tegenwoordig een
set van normen en waarden gebaseerd op een reeks klassieke boeken. De volksgodsdienst wordt
gezien als een populaire traditie die staat tegenover de hoge tradities van de drie stromingen.
2. Kejia is de taal van de etnisch Chinese subgroep die Hakka genoemd wordt. Het woord Hakka

3.
4.

5.

6.

7.

8.

is de Cantonese naam (haak7bgal) voor de etnische groep, terwijl Kejia de Mandarijnse uitspraak
is van deze naam. Kejia in dit artikel is het Kejia-dialekt uit het oosten van de Parelrivierdelta
in de Chinese provincie Guangdong dat algemeen is in Suriname.
De transcriptie is van Tjon Sie Fat in ‘Fonologie van het Surinaamse Hakka.’ Doctoraalscriptie,
Universiteit van Leiden, 1993), zonder aanduiding van tonen.
Hoewel katholiek zijn in de praktijk niet een absoluut vereiste was voor toelating op de katholieke
scholen, bestaat zelfs onder Surinaamse Chinezen de verklaring dat Chinese ouders hun kinderen
in Suriname waarschijnlijk katholiek doopten, om ze daardoor toegang te garanderen tot deze
scholen. De status die geassocieerd werd met katholiek zijn, zal ongetwijfeld een belangrijke
motivatie geweest zijn voor aansluiting.
Gan Di is een vergoddelijkte held uit het begin van de derde eeuw en een van de hoofdfiguren
uit de zestiende eeuwse roman De roman van de Drie Koninkrijken. Deze historische roman
gaat over de oorlogen die begonnen in het jaar 180 die leidden tot de driedeling van China aan
het eind van de Han-dynastie in het jaar 220/221. Aan het begin van het verhaal zweren Gan
en twee andere helden, Liu Pi en Zong Bui, een eed van bloedbroederschap. Deze eed werd
genoemd als verklaring voor een taboe op huwelijken tussen mensen in Suriname met de
familienamen Zong (Tjon, Tjong, Cheung, et cetera) en Liu (Lieuw, Lau, et cetera). De
familienaam Gan kwam in Suriname alleen voor als de naam van de god Gan Di Ya.
De grondwet van de Volksrepubliek China verbiedt in theorie godsdienst niet. Toch werd de
volksgodsdienst aanvankelijk veroordeeld als ‘feodaal bijgeloof’ dat in conflict was met de
doelen van de communistische revolutie. Georganiseerde godsdiensten werden getolereerd,
omdat die een clerus hadden die ter verantwoording konden worden geroepen. Maar de
ongeorganiseerde religieuze uitingen van het volk werden gezien als subversief of illegaal
(Stevens 1997: 13). In de jaren direct na de Culturele Revolutie waren in China weinig rituelen
uit de volksgodsdienst te zien, maar met de economische hervormingen in de jaren tachtig
veranderde dat. Op dit moment is er een terugslag in de houding van de Chinese communistische
Partij ten aanzien van volksgodsdienst dat zich in juli 1999 uitte in het verbieden van de Falun
Gong sekte, een vreemde mengeling van daoïstische en boeddhistische ideeën met
messianistische en millenaristische elementen. Er is een groeiende religieuze belangstelling in
China, waarbij vooral de plattelandsbevolking belang hecht aan rituelen en religieuze feestdagen
(Chu & Ju 1993: 256). De meerderheid van de Surinaamse Chinezen heeft wortels in het Chinese
platteland.
Het Maanfeest, op de vijftiende dag (volle maan) van de achtste maand van de Chinese
maankalender, is van oorsprong een Zuid-Chinees feest met religieuze aspecten, zoals het
brengen van offers aan de maan en optredens van geestelijke specialisten.
De Witte Lotus is een Chinese vereniging in Paramaribo.
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Andy Cotino
De duman belicht
In de Afro-Surinaamse cultuur wordt bij elke ziekte een duman1. geraadpleegd, als
genezing uitblijft bij een dokter. De oorzaak van de ziekte wordt bij de duman in de
eerste plaats gezocht in het contact met de bovennatuurlijke wereld, die op dat
moment als verstoord wordt beschouwd. De creoolse genezer onderzoekt bij de cliënt
dus eerst de conflicten met diens beschermgeesten in plaats van zich direct te
concentreren op de lichamelijke en psychische klachten zelf. Om een beeld te geven
over de duman, heb ik verschillende aspecten belicht die in nauw verband staan met
deze geestelijke specialist. Daarbij neem ik onder andere zijn titel, zijn geloof,
opleiding en de duman in Nederland onder de loep. Ook wordt het gebruik van
muziek2. en trance in het genezingsproces van de cliënt bekeken.

Titels en roepnamen
Suriname kent diverse titels voor creoolse geestelijke specialisten, zoals de obiaman,
de lukuman, de bonuman, de dresiman, en andere. Er is wel de neiging om ze alle
te plaatsen onder de populaire verzamelnaam bonuman, wat echter onterecht is
aangezien ieder zijn eigen specialiteit heeft. Wat ook verwarrend werkt zijn de
lijnrecht tegenover elkaar staande betekenissen van bonuman. In het Sesam
woordenboek Sranang tongo staat bonu verklaard als zwarte kunst (Sesam 1985:
191). Volgens Wooding (1979: 207) komt bonuman van het Mandingo woord bonema,
dat persoon van eer betekent. Herskovits (1936: 744) geeft als letterlijke verklaring
voor het woord bonu: A priest, maker of charms, Ewe: gbo.
De lukuman is een diagnosticus en een ziener (Stephen 1998: 13). De dresiman
heeft de gave om medicijnen op basis van geneeskrachtige planten en kruiden voor
te schrijven. De obiaman is de benaming van de duman in het binnenland. De term
duman wordt meer in de stad gebezigd. Wintiman en basi zijn meer de roepnamen
van creoolse geestelijke specialisten. Een ander voorbeeld van een creoolse, geestelijke
specialist is de wisiman. Deze heeft echter alleen anti-sociale bedoelingen. Het is
dus niet terecht alle creoolse geestelijke genezers onder een noemer te plaatsen; hun
persoonlijke specialisaties worden dan verwaarloosd. Ook kunnen er kwalijke
misverstanden ontstaan, waarbij bijvoorbeeld personen met hun kwalen bij de
verkeerde specialist terechtkomen. De titel duman wordt gebruikt voor creoolse
genezers die alleen goed bedoelen. De duman kan zowel lukuman als dresiman zijn
en hij is in staat de cliënt tijdens het hele genezingsproces bij te staan, evenals de
eerder genoemde obiaman. Naast deze eigenschappen heeft de duman ook de functie
van maatschappelijk werker en psychiater (Stephen 1998: 13). Elke duman heeft zijn
eigen specialiteit. Het is dan ook zijn taak patiënten door te verwijzen als deze kwalen
vertonen die de specialiteit van een andere genezer zijn.

Winti, het geloof van de duman
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In het Winti-geloof staat de geestelijke specialist centraal. Winti staat synoniem voor
diverse aspecten van deze cultuur. Het is zowel de verzamelnaam van de diverse
natuurgoden als de naam van het geloof zelf, alsook van de bijbehorende dansen.
Winti ontstond in Suriname door middel van een creoliseringsproces vanuit de door
de slaven uit Afrika meegenomen religieuze en normatieve ideeën.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

132
Wooding definieerde Winti als: Een Afro-Amerikaanse godsdienst waarin centraal
staat het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit
kunnen nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden en
toekomst kunnen openbaren en ziekten van bovennatuurlijke aard kunnen genezen
(Wooding 1979: 490). Met basra winti worden de goden bedoeld die zijn geboren
in Suriname (George 1999: 4). Dit in tegenstelling tot de goden die uit Afrika zijn
gekomen, die nengre kondre winti of krioro winti genoemd worden (Wooding 1979:
201). Deze benaming duidt op de vermenging van dit geloof met dat van andere
bevolkingsgroepen, waaronder de Inheemse, de Javaanse, de hindoestaanse, joodse
en christelijke. Ik heb een overzicht van de godenwereld naar het mensenrijk in
schema 1 uitgetekend.
Anana Keduaman Keduampon is de hoogste god in het winti-geloof. De Winti
(Wenu) zijn onder te verdelen in:
- Tapu winti of Kromanti: strijdgoden van de kosmos / lucht zoals opete, de gier
en awese, de reiger;
- Syoro winti: aardgoden waaronder Aisa, moeder aarde;
- Watra winti: goden van het water bijvoorbeeld watra ingi; en
- Busi winti: goden van het bos zoals apuku, die de werkers zijn onder de winti,
en de kruidenkennis hebben om te genezen;
De bakru is een lagere god die grote overeenkomst vertoont met onder andere de
apuku; hij wordt gesymboliseerd in de vorm van een beeldje, gemaakt van een lege
maïskolf of van hout: een kartiki bakru.
De dyodyo zijn de bovennatuurlijke ouders van de mens, zowel dyodyo als kra
zijn kinderen van de winti. De yorka is de geest van een overledene die zijn aardse
gedaante weer aanneemt door tijdelijke bezitname van een mens. De yorka bezit alle
ervaringen die de mens tijdens zijn aardse bestaan heeft opgedaan. Winti-belijders
raadplegen c.q. vereren op gezette tijden hun vooroudergeesten. Kabra zijn de
gedoopte vooroudergeesten, profen de ongedoopte.
De kra is de ziel van de mens, bestaande uit een mannelijk en vrouwelijk gedeelte.
Het hart is de zetel van de kra, ook wel yeye genoemd. De kra (ziel) wordt door de
dyodyo beschouwd als een deel van hun wezen. Na de dood gaat de kra terug naar
de dyodyo en de yorka naar het dodenrijk dedekondre (Wooding 1979: 122, 125,
132, 133, 490).
Het muziekrepertoire in deze hiërarchie heeft zijn specifieke kenmerken, met name
bij de winti zelf op de wintiprei, het dansfeest speciaal voor deze goden, maar
eveneens bij de yorka en dyodyo op de banyaprei, het dansfeest voor de voorouders.
Op deze dansfeesten kom ik later in dit artikel terug. Het liedrepertoire op deze
dansfeesten, waarvan elk lied hoort bij een specifieke winti, hoort in de juiste volgorde
te worden gespeeld. Ook hierop kom ik nog terug.

Duman en trance
In diverse stadia van het genezingsproces komen zowel duman als cliënt(en)
afzonderlijk of gelijktijdig in contact met de bovennatuurlijke wereld. Zij worden
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op dat moment het voertuig, de asi van de winti. Tijdens het in contact treden komen
zij in een andere bewustzijnstoestand terecht, die met diverse benamingen wordt
aangeduid. De wetenschap spreekt onder andere van trance, de duman heeft het over
het bevangen of begeesterd raken. Om wat duidelijkheid te krijgen in de terminologie,
heb ik gebruik gemaakt van de opvattingen van Rouget, Wooding en McClellan.
Voor Gilbert Rouget (in Music and Trance, 1985) zijn trance en extase de twee
belangrijkste bewustzijnsveranderingen. Trance is ‘an altered state, attained by means
of noise, agitation, and in presence of others, charactarized by total amnesia. Ecstacy
is an altered state, attained in
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silence, immobility and solitude. Ecstasy is a keenly memorable experience’ (Rouget
1985: 7). Tijdens de luku zou je kunnen spreken van extase, als de duman als medium
tussen mensen en godenwereld fungeert. De duman verkeert dan namelijk in een
stille meditatieve situatie. Op de wintiprei zou de term trance beter passen, omdat er
dan meer beweging zit in de bevangen, dansende personen.

Schema 1: Overzicht godenwereld naar mensenrijk

In de visie van Wooding (1979) zijn er drie fases van bewustzijnsverandering. In
de eerste fase is men zichzelf, maar handelt op instigatie van de ideeën van de winti:
a winti de na buba. In de tweede fase ontstaat gedeeltelijke bezetenheid, de winti
heeft het bewustzijn gedeeltelijk uitgeschakeld: a winti de na koko. In de derde fase
wordt de persoon volledig bezeten door de winti: a winti furu koko. Zijn bewustzijn
is in die toestand geheel uitgeschakeld (Wooding 1979: 147). Voorbeelden van
bovenstaande fases komen onder andere voor bij een onderzoek van de patiënt, een
luku waar de duman in bezit wordt genomen door een winti, op een banyaprei en
wintiprei waar een cliënt in bezit wordt genomen door een yorka, een vooroudergeest.
Bij de drie bovenstaande bewustzijnstoestanden is het moeilijk om het begrip trance
zoals Rouget het ontschrijft aan
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te houden, omdat bij de eerste twee niveaus de persoon nog bij is en zich zijn
handelingen nog kan herinneren. Bij fase 2 zou je dan kunnen spreken van een
bewustzijn tussen extase en trance.
De indeling van McClellan, lijkt beter hanteerbaar. Hij heeft de bewustzijnsniveaus
van de mens in twintig delen ondergebracht, van 1: droomstaat tot 11: meditatieve
staat naar 20: de normale staat toe. Hiervan is trance het twaalfde onderdeel
(McClellan 1988: 154-158). Zowel Rouget als McClellan trekken de conclusie dat
muziek de trance- of extase-toestand niet creëert. Muziek versterkt alleen deze
bewustzijnstoestand. Hiermee wordt bedoeld dat niet alleen het gebruik van muziek
voor de trance- of extase-toestand zorgt, maar ook de entourage eromheen, zoals
bijvoorbeeld de decoratie op het feest. Een ander voorbeeld hiervan is het feit dat de
betrokkene gepreconditioneerd raakt tijdens het opgroeien in de winti cultuur, dus
ontvankelijk ervoor wordt ‘gemaakt’. Hier zou dan onbewust van suggestieve
methodes gebruik worden gemaakt, zoals het gebruik van bepaalde bedekte rituelen
om de winti te vereren. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld bepaalde kleding of
amuletten krijgen, waarvan zij pas op latere leeftijd de preciese betekenis begrijpen.
Zo kreeg duman Elly Purperhart als kind dagelijks veel rode kleding te dragen en
moest ze met een roodwitte kussensloop slapen. Ze moest zelfs een ketting dragen
met een Inheemse kop eraan. Alles wees erop dat zij een Ingi winti had. Toch kan
je vraagtekens blijven stellen of er altijd sprake is van preconditionering, wat blijkt
uit het verdere interview met deze duman. Elly is namelijk christelijk opgevoed,
waarbij haar werd aangeleerd dat de creoolse muziekstijlen heidens waren. Toen ze
echter tijdens een busrit gedwongen naar de winti liederen van de meerijdende musici
moest luisteren, raakte ze na de eerste liederen direct bevangen en kon zich niet meer
uit de bus onttrekken. Zelfs niet toen deze zijn eindhalte bereikte.
In dit artikel zal als algemene term het bevangen raken gebruikt worden, om een
middenweg te zoeken tussen de westerse begrippen trance/extase en de in de
volksmond gehanteerde term begeestering. De begrippen extase en trance zelf worden
pas gebruikt bij het accurater beschrijven van de gemoedstoestand.

Achtergrond en inwijding
Ondanks het ondermijnend beleid van de kolonisator ten opzichte van het
geloofsbelijden van de slaaf, bleef diens natuurgeloof vrij intact. Dit was in de
vroegere periode van slavernij gedeeltelijk te danken aan de wetgeving. Voor 1776
mocht de slaaf namelijk geen christen worden, waardoor zijn eigen religie na de
onmenselijke overtocht vanuit Afrika de kans kreeg zich te herstellen. Daarna mocht
het wel, maar pas na 1840 werd kerstening een bewuste overheidpolitiek.
Uit de literatuur blijkt dat de slavenhouders vooral bevreesd waren voor de krachten
die zich manifesteerden in de slaven tijdens het vereren van hun goden op de wintiprei.
Muziek voor de goden moest dus heimelijk worden uitgevoerd. Als de apinti-drums
of andere instrumenten van de slaven in beslag werden genomen, speelden zij op
potten en pannen verder. Ook gebruikten de slaven gereedschap als
muziekinstrumenten, zoals de dawra, een tjap en vijl die tegen elkaar worden geslagen
in plaats van de Afrikaanse dawuro, een metalen boot-vormige koebel waartegen
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wordt geslagen met een metalen staafje. Op gegeven moment waren de beoefenaars
zo gewend aan het geluid van deze nood-instrumenten, dat zij niet langer de
traditionele drums gebruikten voor bepaalde feesten voor de bovennatuurlijke wezens,
zoals bij de banyaprei.
Dit is het geval bij de Matawai (marrons) bij hun banya-dans voor de voorouders.
Enkele duman die tijdens mijn veldwerk zijn geïnter-
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viewd, hadden bepaalde gaven die werden onderdrukt tijdens het verbod op de winti.

Meelie Burgzorg (links) en Elly Purperhart (rechts), twee vrouwelijke duman tijdens de duman neti
op 28 juni 1999 (foto: Murwin Sabajo)

Ondanks het verbod op ‘afgoderij’ beoefenden de stadscreolen vanwege hun
cultuur c.q. culturele identiteit wel bepaalde riten, maar ze waren gedwongen hun
kinderen van informatie te onthouden. Behalve dat het kind deze kennis nauwelijks
kon bevatten, kon deze in zijn onschuld zijn ouders verraden bij de priesters en
dominees. Er werd door de ouders op twee manieren gereageerd als zij merkten dat
hun kind gaven bezat: zij zochten naar middelen om het kind te normaliseren en/of
ze gaven het kind bepaalde attributen om het te beschermen en te begeleiden.
Om hun kind te ‘normaliseren’ gaven ze het onder andere een soort ‘medicijn’ in
de ogen: breni den pikin (letterlijk: het kind blind maken) zoals Elly Purperhart, één
van de geïnterviewde duman, het uitdrukte. Zij beschreef het ‘geneesmiddel’ als een
soort lijm. Duman R. Faria beschreef het als een mengsel waarin houtskool zat.
Vanwege de stadse, christelijke omgeving waarin zij opgroeiden, werden de meeste
duman zich pas op volwassen leeftijd van hun gaven bewust. Wijlen duman Edwin
Landveld,3. die als wees in de stad opgroeide, werd zich pas op zijn zeventiende jaar
bewust dat hij winti bezat, toen hij aan zijn hemd de dansvloer werd opgetrokken
door onzichtbare handen, waarna hij bevangen raakte. De periode tijdens het bevangen
zijn kon hij zich niet herinneren, hij was in een diepe trance. Landveld ‘ontwaakte’
uit deze bewustzijnstoestand

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

136

Edwin Landveld, inmiddels overleden, poseert in kromanti-kleding
(foto: Earl de Beun)
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toen zijn verwonde rug werd ingesmeerd met een geneesmiddel. Andere duman
beweren dat het je altijd bij blijft, als je bevangen raakt. Alleen als je een enkele keer
hevig geëmotioneerd zou zijn, dan zou je je enkele momenten niet herinneren. In het
geval van Edwin Landveld zou kunnen worden geconcludeerd dat er van
preconditionering om de winti te ontvangen geen sprake was, omdat hij voor zijn
zeventiende nooit met de winti cultuur in aanraking was gekomen, alleen met het
christendom.
Een sterke kromanti winti beschermt de duman tegen de vijand en kan hem in
bezit nemen om zijn krachten te demonstreren. Zo openbaarde zich in de jeugd van
R. Faria vaak een amanfu kromanti winti. R. Faria beschreef dat tijdens het bevangen
zijn zijn aura zo stevig werd, dat deze niet kon worden doordrongen met houwers,
scherven en vuur. Deze eigenschappen van onkwetsbaarheid zijn ook kenmerkend
voor duman Irma Meije die op jonge leeftijd werd beschermd door een dyebri gebri,
die zich manifesteerde als een adyaini, een tijger-winti tijdens een doodsgevaarlijk
ongeval. Als voorbeeld van een lied voor een dyebri gaf Irma: Yu wan koyki mi.4.
Van een hindoe priester kreeg duman Meije te horen dat ze een medium was, nadat
ze op tienjarige leeftijd in trance raakte en tijdens deze toestand Sanskriet begon te
spreken.
Na de inwijding kan de duman ervoor kiezen een stage-periode te lopen, zoals
duman Irma Meije deed, of om als duman Elly Purperhart autodidactisch te werken.
De belangrijkste info krijgt de duman door van de winti, die hem ingevingen aanbiedt
door middel van visioenen of in zijn droom verschijnen. Irma Meije klaagde erover
dat de mensen die nu de wintiprei leiden over het algemeen te snel de duman opleiding
willen afronden, zodat het respect voor deze functie verloren gaat met alle gevolgen
van dien. De wintiprei worden dan niet naar behoren uitgevoerd en er ontstaat
onbevrediging onder de mensen. Hierdoor wordt men cultuurmoe en trekt men naar
andere religies en sekten, die menen iets nieuws te bieden te hebben.
Personen kunnen ook op andere manieren worden ingewijd. Als een uitverkorene
bevangen raakt van bijvoorbeeld een watra fodu5. tijdens een wintiprei, dan wordt
deze voor enkele dagen onder water meegenomen. In die tijd wordt de persoon
ingewijd in de geheimen van de fodu. De muziekbegeleiding die daarbij hoort, mag
onder geen enkele voorwaarde worden onderbroken, ook het genre mag tussentijds
niet worden gewijzigd (Stephen 1986: 158). Dit is een heel duidelijk voorbeeld hoe
muziek het bevangen zijn kan aanhouden en zelfs versterken. Als de muziek tijdens
de trance situatie niet optimaal is of opeens zou ophouden, zouden de gevolgen van
erg tot niet te overzien zijn.

Onderzoek en genezing
De duman wordt hoofdzakelijk geraadpleegd als er psychische, bovennatuurlijke
problemen zijn bij een persoon of zijn gezin. Onder andere als de persoon of familie
niet in harmonie leeft met zijn winti, als de familie onderling ruzie heeft, of de persoon
vaak ziek wordt om onverklaarbare redenen.
De volgorde die men moet aanhouden gedurende de diverse aspecten van genezing
is uiterst noodzakelijk. Geen enkel noodzakelijk onderdeel mag overgeslagen worden
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en men mag de volgorde niet door elkaar halen. Elke duman heeft zijn eigen
werkwijze, die gebaseerd is op traditionele elementen. Uit mijn onderzoek en
interviews komt de volgende volgorde naar voren:
a De luku, het vooronderzoek;
b De puru fyofyo, het weghalen van een vervloeking;
c De was'prati, met verschillende kruiden- en bloemenbaden;
d Een kar'kra, te beschrijven als het na-onderzoek;
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e Een kra tafra: een maaltijd voor de eigen ik, of een kabra tafra voor de
beschermgeest;
f Een sreka als degene die het proces ondergaat, geïnstalleerd wordt als specialist;
en
g De wintiprei.
De punten a, b, c en d zijn noodzakelijk; de punten e, f en g hoeven alleen te worden
uitgevoerd als de winti of vooroudergeesten erom vragen. Bij de luku hanteert elke
duman zijn eigen methode om zichzelf ontvankelijk te maken om te kijken wat er
gedaan moet worden om de situatie op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door
zich te concentreren op een spiegel. Als de duman in contact treedt met het
bovennatuurlijke wezen, krijgt hij van deze een ‘verlanglijstje’ door van wat er
allemaal moet gebeuren.
Voor men met de was'prati begint, doet men eerst een puru fyofyo. De fyofyo is
een magische ziekte die het gevolg is van een vervloeking, uitgesproken tijdens een
ruzie (Stephen 1989: 47). De fyofyo kan worden opgeheven door middel van diverse
behandelingswijzen, onder andere magische medicijnen en kruidenbaden (Stephen
1989: 47).
De was'prati kan worden onderverdeeld in een wintiwatra en een yeyewatra. Een
wintiwatra is niet alleen voor de beschermgeest(en) van de betrokkene, maar ook
voor de kabra, de vooroudergeesten die contact onderhouden. Tijdens het wassen
kunnen liedjes voor de winti of kabra worden gezongen.6. Een yeyewatra is een bad
voor de kra, de eigen ziel van de cliënt. Na de puru fyofyo krijgt hij een bloemenbad.
Tijdens het bad kan de duman voor de beschermgeest van de cliënt liederen zingen.7.
Kari na kra is het oproepen van de ziel van de mens teneinde te weten of alle
handelingen naar behoren zijn uitgevoerd. Eén van de middelen voor de kar'kra,
(na)onderzoek, is het gebruik van een kommetje water waarin een scharrelei gelegd
wordt dat niet door de duman en de cliënt kan worden beïnvloed. Als er bepaalde
vragen worden gesteld, antwoordt het ei door te schommelen in het water met ‘ja’,
niet schommelen in het kommetje is ‘nee’. Het scharrelei moet gelegd zijn op de
geboortedag8. van de cliënt. Alleen als het niet anders kan mag een vers ei gebruikt
worden. De banyaprei wordt onder andere uitgevoerd, om te kijken of de geesten
van de voorouders nog iets verlangen, naast het ‘boodschappenlijstje’ dat al werd
doorgegeven tijdens de luku. Bij de voorouderverering op de banyaprei, kan de dans
tijdens dit feest twee betekenissen hebben: (a) susa of laku, sociale dansen als
uitdrukking van plezier, en (b) banya, religieus dansen als uiting van verering. Bij
banya bewegen de dansers zich altijd achterwaarts (Stephen 1986: 151). Het meest
opmerkelijke ‘muziekinstrument’ is het belletje dat regelmatig rinkelt bij elk lied,
zolang de voorouders dansen. Daarna volgt er indien nodig een kra tafra, een maaltijd
voor de kra van de cliënt. Bij zo'n maaltijd wordt over het algemeen a capella
gezongen. Soms is er muzikale begeleiding van een bazuinkoor, met alleen blazers.
Om de maaltijd goed te begeleiden moet de duman ook het christelijk liedrepertoire
machtig zijn, zodat de liederen zo vlot mogelijk kunnen worden gebruikt, waarbij
de duman zelf meezingt om het geheel te ondersteunen. De bazuinmusici mogen niet
met bladmuziek werken. De liedovergangen zouden dan te traag gaan, vanwege het
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bladeren naar de gevraagde nummers. Vooral omdat het kerkelijk repertoire uit
tientallen liederen bestaat.
Als een persoon moet worden aangesteld als genezer, ondergaat hij, naast dezelfde
behandeling als de cliënt, ook sreka, speciale inwijdingsriten.
Ter afsluiting van het hele proces kan, als de beschermgeest erom vraagt, een
wintiprei gehouden worden. Voor een persoon heet dit dyodyo prisiri, die op éen
dag plaatsvindt. Als de prei wordt gehouden voor een familie noemt men deze een
famiri prei, die op meerdere dagen plaatsvindt. Hierbij worden liederen gezongen
voor de betrokken winti. Op de prei worden ook vaak fragmenten van de banyaprei,
de voorouderverering uitgevoerd.
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Wintiprei, feest voor de goden
Na het genezingsproces kan een feest voor de beschermgeest worden gehouden: de
wintiprei. Het feest wordt gehouden om pret te maken met de goden. Een prei kan
herhaald worden. Het heeft dan de functie de winti gunstig te stemmen, als de winti
tenminste vraagt om een feest.
Voordat de prei begint, houdt men eerst prisi (nyan faro) dat zijn plengoffers om
de winti die op het feest komen te begroeten en te verwelkomen. Bij prisi wordt altijd
gezongen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Edwin Landveld speelde
bijvoorbeeld altijd twee liederen voor elke winti, als het om een alakondre prei ging.
Andere duman besprenkelen voor de prei de aarde met bier of zelfs champagne als
eerbetoon voor moeder aarde Aisa. Als er geen prisi zou plaatsvinden, wordt er geen
eerbied getoond voor de winti en kan er op een prei van alles en nog wat verkeerd
gaan. De duman begeleidt na de prisi de cliënt naar de dansvloer die daar met de
andere gasten in een kringdans meedoet totdat deze bevangen raakt.
Het beste is als de duman zich zoveel mogelijk bezighoudt met de cliënt en zich
niet of zo weinig mogelijk hoeft bezig te houden met de musici. De volgorde van
het liedrepertoire op een wintiprei en de duur van elk lied zijn ook van invloed op
een goed verloop van de prei. Als basis zijn er drie typen feesten die gehouden worden
bij de creolen:
a Een Aisa en ingi prei, een feest voor de goden van de aarde en de Inheemse
goden, gehouden op één avond;
b Een alakondre prei, een feest voor alle goden dat ook op één avond wordt
gehouden; en
c Een kromanti prei, een feest voor de luchtgoden dat over het algemeen tussen
twaalf en vijf uur 's middags wordt gehouden.
Op elke prei wordt voor diverse goden gespeeld. Als voorbeeld is de onderstaande
alakondre prei beschreven. Als een Aisa of ingi prei wordt gehouden, is ongeveer
vijf uur muziek voldoende om het repertoire te behandelen voor alle winti die zich
op die avond willen manifesteren. Als het gaat om meerdere winti, wordt het geheel
opgeschroefd naar zeven uur tot meer. Tenslotte moet er voor elke winti die erbij
komt een extra lied worden gespeeld. De leidinggevende duman moet ook opletten
dat de musici niet te lang blijven stilstaan bij een bepaalde winti soort, anders komt
hij op het eind in moeilijkheden en komen bepaalde winti niet aan bod. Vandaar dat
de duman altijd aanwezig moet zijn om zowel de gasten als de musici te controleren
en te begeleiden.
Op een alakondre prei, een feest voor alle winti, is het noodzakelijk de volgende
orde aan te houden (Stephen 1986: 153):
- Aisa winti, moeder aarde als begroeting;
- Loko winti, boomgeest, de man van Aisa;
- Leba winti, de straatgeesten;
- Papa winti, hebben als asi de slang;
- Busi winti, winti van het bos;
- Watra winti, waaronder watra fodu;
- Ingi winti, Inheemse goden van het water, bos en land;
- Kromanti winti, oorlogsgoden van voornamelijk het luchtpantheon;
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Luwangu winti, bosgoden;
Apuku winti, ook bosgoden;
Akantasi winti, ook bosgoden;
Obia winti, werkzame goden; en
Aisa winti, als sluitstuk.

Zowel bij het begin als het einde van een alakondre prei zijn de invloeden van de
christelijke kerk duidelijk als de prei begint met bazuinmuziek en eindigt met Amazing
Grace, in Nederland bekend als Waarheen, waarvoor (Boonzajer Flaes 1993: 86).
Dat de volgorde van het repertoire een belangrijke rol speelt, is vooral te merken in
de muziek. Je kan bijvoorbeeld niet van Aisa direkt naar obia gaan, dit is vooral te
merken aan de tempo overgangen en het karakter van beide winti. Het
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ontspannen medium9. tempo van de Aisa is een te groot verschil met het vrij snelle,
ophitsende obia tempo. Iedere winti heeft dus zijn eigen tempo, ritme, toon en
gevoelsstemming. Aisa en fodu hebben een langzaam tot medium tempo, de ingi is
sneller en de obia is nog sneller en zwaarder. De leba heeft een snellere slag dan de
Aisa, de watra ingi zijn sneller dan de fodu. De trap moet netjes afgewerkt worden;
het is net als bij een feest, er kan altijd een nummer van diezelfde stijl bij zolang er
gasten (in dit geval winti) op de dansvloer zijn. Er wordt dus een middenweg
bewandeld om de winti tevreden te stellen die op dat moment dansen, evenals de
winti die later nog aan de beurt moeten komen. De musici schuiven op een gegeven
moment een liedje ertussen waaruit de winti begrijpen dat hun gedag wordt gezegd,
zodat het repertoire voortgezet kan worden.
Op een wintiprei weet men van tevoren al wat voor avond het gaat worden, gelet
op de bovenstaande basisindeling. De duman moet dit goed doorgeven aan de musici,
waarbij de juiste instrumenten worden meegenomen. Op een alakondre prei moet
een agida10. drum worden meegenomen voor de fodu winti en pa ingi. In het geval
dat zich een ingi moet manifesteren, dient te worden afgetast welke ingi liederen er
moeten worden gespeeld, bijvoorbeeld een saramacca ingi of een kaw'na ingi,
afhangende van de personen die de winti ontvangen. Op een kromanti prei wordt
geen snaardrum en skraki11. gebruikt, de winti zijn daarbij meer de traditionelere
instrumenten gewend, zoals de apinti en de kwa banyi, het bankje dat met stokken
wordt bespeeld. Als je kijkt naar de klankkleuren, dus het karakter van de tonen, dan
heeft elke winti zijn eigen kenmerken. De hoge tonen komen voor bij de lucht-, bosen water winti. De lage tonen komen voor bij aardgeesten zoals de fodu, waarbij de
agidadron wordt gebruikt en de voorouders, waar de mandron en pudya worden
bespeeld (Stephen 1986: 134).
De kenmerken voor het bevangen raken, komen ook hier sterk naar voren, vooral
in de muziek. De danser die in bezit wordt genomen door de fodu geest, trilt hevig.
Trilling of vibratie heeft een belangrijke bemiddelende functie bij een trance toestand
(Stephen 1986: 153). Tot op zekere hoogte kan je ook spreken van hypnose. Een
voorbeeld hiervan is de hypnotiserende kracht van de fodu mutyama, door middel
van kleurverandering van de slang, bijvoorbeeld de dagwe sneki. Als de kleur van
de regenboog wordt aangenomen is deze macht het grootst, waarbij mensen in trance
raken (Stephen 1986: 155). De musici hebben in dit geheel een onopvallende, maar
vrij zware verantwoording. Zo moeten de spelers een dag vasten voor ze op een
kromanti prei gaan spelen, om zo nuchter mogelijk te zijn. Ook uithoudingsvermogen
speelt bij de musici een grote rol; bij elke prei moeten ze ongeveer vijf tot zeven
uren spelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze na elke set, die ongeveer een
kwartier duurt, een korte pauze nemen.
Dat er een grote interactie plaatsvindt tussen de musici en de gasten is te zien als
de bespelers van de instrumenten door de bezeten gast(en) tijdens het spelen worden
omhelsd. Soms moeten de musici zelfs even stoppen met spelen omdat de gast de
drummer dusdanig omhelst dat deze niet verder kan spelen. De winti toont hiermee
zijn respect aan de musicus. Ook moet de solerende drummer op de danspassen letten
van de dansende winti en zijn slagen hierop aanpassen, of de danser(s) ophitsen door
zijn tempo te versnellen, of juist te vertragen om de dansers enigszins tot rust te
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brengen. Bepaalde winti kaseko bands zijn zo bekwaam in hun spel, dat ze vaak
worden gevraagd op te treden tot in Nederland.

Hulpverlening
Nu steeds meer Nederlandse hulpverleners zich ervan bewust worden dat problemen
bij
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Surinamers terug te voeren zijn op kulturu of winti dreigt ‘overmedicatie’ te ontstaan.
Het is beslist niet altijd nodig om iemand naar Suriname te sturen om daar een
wintiprei te laten ondergaan. De behandeling kan in Nederland even effectief zijn,
maar moet wel op een andere manier worden uitgevoerd. Een wintiprei in Nederland
vindt bijvoorbeeld in een zaal of een park plaats, een wasi in de badkamer. Door
middel van een luku in Nederland zou kunnen worden vastgesteld of de behandeling
beter op zijn plaats is in Nederland of in Suriname. Een gedegen luku vooraf,
voorkomt overbodige financiële uitgaven. Het is vaak niet eens noodzakelijk een
wintiprei te houden. De beschermer van de persoon is misschien al tevreden met een
bepaald gerecht of met een bazuinkoortje.
Het meest effectieve in de geneeswijze van de duman is dat eerst de ‘psychische’
oorzaken van de ziekte van de cliënt worden onderzocht en daarna pas op het lichaam
wordt geconcentreerd, waardoor er eerder een lange termijn genezing kan worden
gevonden. Dit in tegenstelling tot andere geneeswijzen waar direct op het zieke
lichaamsdeel wordt geconcentreerd en de directe oorzaak van de ziekte daarmee op
de tweede plaats kan komen te staan. Het gebruik van trance elementen is hierbij
onmisbaar in het genezingsproces van de cliënt. Dit is namelijk de enige manier om
contact te creëren met het winti-pantheon. Muziek speelt hierbij een belangrijke rol
om degene die bevangen is te ondersteunen.
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Andy Cotino (Leiden, 1970) studeerde af in klassiek en electronisch slagwerk op
respectievelijk de conservatoria van Den Haag en Rotterdam. Sinds 1996 is hij in
dienst van de Afdeling Cultuurstudies als muziekdeskundige. Daarnaast is hij een
aktief musicus en verzorgt hij drum- en keyboard lessen.

Eindnoten:
1. kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Wel wordt in het dagelijkse leven bij de vrouwelijke
specialisten de term du uma gebruikt. In dit artikel wordt steeds de mannelijke aanduiding
gebruikt.
2. Voor liedvoorbeelden zijn er verwijzingen naar het artikel van Hillary de Bruin verderop in dit
nummer.
3. Edwin Landveld komt ook voor in Hoogbergens Het Kamp van Broos en Kaliko (1996).
4. Zie artikel van Hillary de Bruin in deze Oso.
5. Een winti die zich manifesteert als een waterslang.
6. Zie noot 2
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7. Zie noot 2.
8. Met de geboortedag wordt de naam van de dag in de week bedoeld op de geboortedatum van
de cliënt. Als je bijvoorbeeld op de donderdag bent geboren en je bent een man, dan word je
beschouwd als een yaw, en moet je gebruik maken van een ei dat op deze weekdag is gelegd
(Eersel 1998: 99).
9. Over het algemeen overeenkomend met een dansbaar marsmuziektempo.
10. Een agida dron is een twee tot drie meter lange drum, die met een stok en een hand wordt
bespeeld. Agi betekent aarde, da betekent slang (Wooding 1979: 260). Het leidt dus geen twijfel
dat dit instrument bestemd is voor Aisa, moeder aarde, die zich als een slang manifesteert. Ook
de lengte van de slang kan symbool staan voor de lengte van deze drum.
11. Een skraki is een bassdrum die op een schraag wordt geplaatst, vergelijkbaar met de bassdrum
van een militair orkest waarop een bekkentje is gevestigd.
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Hillary de Bruin
Liederen uit de praktijk van de duman
In dit artikel zal ik proberen aan te geven welke plaats liederen innemen in het werk
van de duman. Door middel van een vertaling en toelichting van enkele liedteksten
tracht ik eveneens een tipje van de sluier op te lichten van de wereld van deze
geestelijk specialist. Over de creoolse winti-cultuur is relatief veel literatuur
aanwezig.1. In het merendeel van deze studies komen overwegend religieuze, sociale,
medische en economische aspecten aan de orde. Aan de muziek wordt, met name in
recente studies weinig tot geen aandacht besteed.2. Dit is jammer, zeker gezien het
feit dat uit deze studies wel naar voren komt dat een van de belangrijkste functies
van winti de communicatie tussen de mens en de bovennatuurlijke wereld is. In de
winti-cultuur fungeert muziek als een belangrijk communicatiemiddel. Via liederen
kan de mens goden en geesten oproepen.

Inleiding
Winti is een levensbeschouwing van Afro-Surinamers waarin als basis geldt het
geloof in een Schepper-Oppergod, een voorouderverering en een pantheon van goden
en geesten die ingrijpen in het dagelijks leven, opdat een harmonieus bestaan kan
worden gerealiseerd (Wolf 1993: 6). Herstel van disharmonie geschiedt veelal middels
rituelen, waarbij mondelinge communicatie tussen mensen en goden en geesten
plaatsvindt. Hierbij heeft de duman een belangrijke taak als intermediair of als
begeleider.
Het bestuderen van liedteksten is in zijn algemeenheid een manier om inzicht te
verkrijgen in emotionele, culturele en andere aspecten van een volk of groep. Voordat
ik tot de bespreking van de liedteksten overga, maak ik eerst enige opmerkingen met
betrekking tot de kenmerken van winti-liederen. Voor een uiteenzetting van winti en
duman verwijs ik naar het artikel in ditzelfde themanummer van Andy Cotino. Bij
de keuze van de liederen heb ik mij gehouden aan de context die hij hanteert.
De geselecteerde liederen zijn opgenomen tijdens veldwerk in april 1999. Ik heb
gewerkt met twee vrouwelijke duman. Zij hebben geen nieuwe liederen gezongen,
maar bestaande, vrij bekende.3. Dit heeft tot resultaat gehad dat kleine tekstuele
veranderingen zichtbaar zijn geworden. De uitleg die zij hebben gegeven, toets ik
aan materiaal dat ik eerder heb verzameld, namelijk in de periode 1981 tot 1986,
onder oudere informanten. In voorkomende gevallen maak ik vergelijkingen met
liederen die zijn opgenomen in het proefschrift Winti: Een Afroamerikaanse
godsdienst in Suriname van Dr. C.J. Wooding.
Een van de elementaire functies van winti-liederen is de communicatie tussen de
mens en de bovennatuurlijke wereld. Door middel van liederen roepen mensen goden
en geesten om hulp. Deze bovennatuurlijke wezens die in staat zijn bezit te nemen
van de mens, geven op hun beurt raad of leveren kritiek op het gedrag van hun
onderdanen. Maar liederen zijn er ook voor het amusement. Zoals een informante
opmerkt: ‘Al ben je met een serieuze zaak bezig als het scheiden van goden en
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geesten, de zogenaamde was'prati, als de winti er eenmaal is (iemand in bezit heeft
genomen) wenst hij/zij graag plezier te maken met de mensen.’4.
Een aantal liederen staat in de zogenaamde odo-vorm, hetgeen betekent dat zij
een beeldspraak in zich dragen. De boodschap wordt kort maar krachtig geformuleerd.
Terry Ager-
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kop zegt over het gebruik van odo door Afro-Surinamers: ‘Since the early periods
of the Surinamese creole society a very special way of communication developed,
which was based upon the indirect way of message transference. Owing to the social
level and role of the black population, the free expression of opinion in public was
very limited. An extraordinary way to transmit feelings, opinion and other kinds of
information developed, which was used not only in the colloquial language, but also
in creole folklore and music... the so-called odo, the brief, formalised, verbal
expression which can be interpreted according to the context in which it is used’
(Agerkop 1986: 9).
Vanwege het gebruik van odo zijn vele liederen alleen voor ingewijden
toegankelijk. De liederen worden in het Sranantongo, de taal van de creolen,
gezongen. Toch verstaan velen niet alles wat er gezongen wordt. In het Sranantongo
worden woorden samengetrokken, dat wil zeggen dat meerdere lettergrepen tot een
lettergreep worden samengevoegd. Hierdoor komen bepaalde klanken te vervallen
en het lijkt dan alsof nieuwe, onbegrijpelijke woorden zijn ontslaan. Ook komen
woorden voor die ontleend zijn aan Afrikaanse talen/dialecten en deze komen niet
voor in het alledaagse taalgebruik.5.
Doordat liederen kort geformuleerd worden, bestaan ze merendeels uit slechts
enkele versregels. Het vers wordt tijdens het zingen naar believen ‘talloze’keren
herhaald, omdat het ook de begeleiding is bij het dansen. Afhankelijk van het ritueel
waarbij ze voorkomen, worden liederen al of niet met instrumentale begeleiding
uitgevoerd. In het artikel van Andy Cotino komen muziekinstrumenten aan de orde.
De zang is responsoriaal hetgeen betekent dat een voorzanger(-es) het lied inzet,
waarna een koor dat overwegend uit vrouwen bestaat, invalt.6. In het Sranantongo
heet deze vorm troki - piki. Troki betekent aanhef, piki is het antwoord.
De creoolse cultuur is van oorsprong een orale cultuur. Liederen zijn sinds de
slaventijd van de ene op de volgende generatie mondeling overgedragen. Dit heeft
tot gevolg dat zich kleine wijzigingen in liederen (kunnen) voordoen, zoals het iets
anders uitspreken van bepaalde woorden door verschillende informanten. Soms
worden hele woorden en zelfs zinsdelen vervangen waardoor de betekenis van een
lied enigszins verandert. Liedvarianten ontstaan ook doordat in de melodie
veranderingen optreden, echter niet zo ingrijpend dat het lied niet meer herkenbaar
is.

De duman in relatie tot de liederen
De duman is onmisbaar bij elk ritueel en heeft een begeleidende, controlerende
functie. Zij/hij behoort daarom ook over een uitgebreide liedkennis te beschikken.
Deze kennis is voor haar/hem een instrument om onder andere op het dansritueel
voor de goden, de wintiprei, het gedrag van deze wezens te kunnen volgen, dan wel
te beïnvloeden. Het feit dat de liederen mondeling worden overgedragen, maakt dat
een goede duman over bijzondere kwaliteiten moet beschikken om de vele liederen
uit het hoofd te kennen. Tegenwoordig zijn de meeste duman geletterd en blijkt in
de praktijk dat zij naast hun orale kennis (kunnen) putten uit geschreven liedteksten.7.
Vanwege de mondelinge overdracht zijn echter in het verleden verschillende oude
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liederen uit het geheugen van de mensen verdwenen, iets dat zich voordoet wanneer
bijvoorbeeld een goede zanger komt te overlijden.
Een duman moet dus veel liederen kennen. Maar tijdens de rituelen hoeft zij/hij
niet in haar/zijn eentje te zingen. Bij alle rituelen zijn familieleden in meer of mindere
male aanwezig. Het is namelijk een verplichting dat ouderen, bigisma ‘erbij’ zijn,
vanwege hun kennis van de cultuur. Zij hebben, naast de duman, een ondersteunende
functie naar de cliënt toe die het ritueel ondergaat. Ook muzikaal gezien kan
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de duman niet alleen zijn. De liederen worden, zoals gezegd, in vraag- en antwoord
vorm gezongen, dus pikiman musu de: het koor kan niet ontbreken.
Wanneer een dansfeest ter ere van de winti en/of de voorouders wordt gegeven,
wordt in georganiseerd verband muziek gemaakt. Een speciale zang- en
dansvereniging oftewel culturele vereniging bestaande uit muzikanten en koor wordt
ingehuurd. De duman hoeft bij deze gelegenheid niet zelf te zingen (mag wel indien
zij/hij dat wenst) en kan zich dan beter op haar/zijn begeleidende taak concentreren.

Liederen met uitleg8.
Lied 1
Sabana weri wet' e kon
De weide draagt wit en komt
Dede du mi Sabana weri wet' e kon
de Dood deed mij dat aan
Dede du mi sabana weri wet' e kon
Sabana weri wet' e kon, Dede du mi9.

Bij het ritueel was'prati, het scheiden van de kwade en de goede aspecten van de
geesten van de overledenen, de yorka en de goden, de winti, wordt naast het uitspreken
van gebed en het nemen van een kruidenbad ook gezongen.10. Met het bovenstaand
lied worden alle yorka uitgenodigd om plezier te komen maken. De doden worden
bijvoorbeeld in het wit gekleed voor de begrafenis en de yorka zijn dan ook in het
wit gekleed. De yorka wordt waargenomen als een witte, nevelachtige schaduw
(Wooding 1979: 285, 286). ‘Sabana weri wet' e kon’ is als beeldspraak: odo gebruikt
voor ‘de geesten die in het wit aankomen’.11.
Sabana heeft ook de betekenis van begraafplaats. Het is mogelijk dat de term
sabana lang geleden is ontslaan in het Paragebied, waar verschillende
dorpssamenlevingen van Creolen gevestigd zijn. Het gebied bestaat uit
savannegronden. De begraafplaatsen die op deze gronden lagen, werden
mogelijkerwijs daarom sabana genoemd.
Lied 2
Kar' m' afo gi m' o, pe m' afo de
Roep mijn oudje voor me, waar is zij
Kar' m' afo gi m' o, pe m' afo de
M' afo na wan biyari suma, sabi sani te
Mijn oudje is een oude bejaarde, zij weet veel
kar' m' afo gi m' o, pe m' afo de12.

Er bestaat een variatie op deze tekst. Deze is door Louis Blaaspijp in een liedbundel
opgetekend uit de orale traditie. Omdat de variant ook de betekenis ietwat wijzigt,
heb ik de geschreven versie uit de liedbundel opgenomen.
Kari mi afo kong gi mi 2x
Roep mijn oudje voor me
Kari mi afo kong gi mi 2x
Foe kong leri mi maniri
Opdat zij mij fatsoen leert
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Bika mi afo wang ouroe bijari soema
Want mijn oudje is een oude bejaarde,
A sabi sranan Tongo13.
die Sranantongo kent

In de eerste versie wordt met nadruk gevraagd waar het oudje is. In de tweede versie
wordt het oudje extra verzocht om de mensen fatsoen te leren. De uitdrukkingen sabi
sani te en sabi Sranantongo zijn in deze context synoniemen. Kari mi afo gi mi is
een lied waarmee de voorouders worden aangeroepen om hulp te bieden. Het vormt
een onderdeel van het eerder genoemde scheidingsritueel en is bestemd voor de
yorka. De uitdrukking a sabi Sranantongo staat symbool voor de kennis van de
cultuur. Afo is de algemene Sranantongo aanduiding voor de voorouders. Bij
winti-voorouderverering werkt men met een hiërarchie van zeven generaties, die elk
een aparte aanspreektitel hebben. Volgens Aleks de Drie, creools cultuurkenner bij
uitstek, moest men vroeger
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de namen van alle zeven generaties kennen. Nu hoeft dat niet meer. In volgorde
begon men bij de moeder: mama, granma, afo, totro, tia, hoho, nana.14. Afo staan in
rang gelijk aan de ‘westerse’ voorouders.
Wanneer dit lied gezongen wordt, is het mogelijk dat de geest van een van de
overleden voorouders inderdaad ‘komt’ en dit doet zij/hij door iemand in bezit te
nemen. De duman zal proberen de voorouder enkele vragen te stellen en het wordt
door de familie zeer op prijs gesteld als het de voorouder behaagt te antwoorden en
eventueel enkele oude familiegeheimen door te geven. De voorouder levert weleens
commentaar op het gedrag van haar familieleden die mogelijkerwijs in onmin met
elkaar leven. Omdat dit lied geschikt is om de communicatie tussen voorouders en
mensen op gang te brengen, heeft het een vaste plaats op het repertoire.
Lied 3
Antimoyo, watra hei o
Antimoyo, het water is hoog
Antimoyo, watra hei o
Antimoyo, watra hei a liba
Antimoyo, het water in de rivier is hoog
Antimoyo no wan' tan moro15.
Antimoyo wil niet meer blijven.

Antimoyo is de naam van een inheemse watergod, een Watra Ingi. Dit lied kan ook
bij de was'prati gezongen worden en wel bij de kruidenbaden voor de winti die volgen
na de baden voor de vooroudergeesten. Met watra hei a liba wordt bedoeld dat
Antimoyo erg boos is.
Inheemse goden komen voor in het bos en in het water: het zijn de Busi Ingi (ook
wel Gron Ingi) en de Watra Ingi. Wooding veronderstelt dat de goden van inheemse
origine zijn opgenomen in de winti-cultuur omdat de negers deze watergoden hebben
geassocieerd met de Mende riviergoden die zij uit Afrika kenden. Deze goden hebben
net als de inheemse goden een lichte huidskleur en sluik haar. Degene die door een
Ingi Winti in bezit is genomen, spreekt of een inheemse taal, of een mengsel van
Sranantongo met inheemse intonatie (Wooding 1979: 198). Watra Ingi kunnen de
vorm aannemen van een zeemeermin, een zeeschildpad of een vis.
Lied 4
Tya' m' g' a busi meki por'nen kaba
Breng mij naar het bos zodat de slechte naam
gezuiverd kan worden
tya' m' g' a busi
Tya' m' g' a busi meki por'nen kaba
Tya' m' g' a bus' o16.

Lied 4 is een lied dat gezongen wordt bij het kruidenbad voor de Apuku winti. Apuku
behoren tot de goden van het bos. ‘Het zijn alle kleine bosgoden die wij overal in
West-Afrika tegenkomen. In Suriname is hij gedegradeerd tot een lagere bosgod die
van de hogere goden de opdracht krijgt om de ongehoorzame familieleden te straffen’
(Wooding 1979: 190). Volgens Stephen zijn Apuku winti met wisselvallige
gedragingen. Zij kunnen iedereen in de maling nemen, door te zeggen dat zij andere
winti zijn (Stephen 1985: 53).
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Lied 5
Gi m' a patu di y' e bor' en
Geef mij de pot waarin jij het kookt
Gi m' a pat' o di y' e bor' en
Geef mij de pot waarin jij de obya kookt
Gi m' a pat' Apuku di y' e bor' naobya
Geef mij de pot Apuku, waarin jij de obya bereidt
Ef' yu wan' a patu, dan y' mu kon anga m' o
Als je de pot wil moet je met mij mee
Ef' yu wan' a patu, dan y' mu kon anga m' o
Als je de pot wil moet je met mij mee
Na ini busi o mi koni de
Mijn kennis is in het bos
Ef' yu wan' a patu, dan y' mu kon anga m'o17.
Als je de pot wil moet je met mij mee
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In lied nummer 5 waarmee de Apuku wordt aangesproken komt duidelijk een
‘vraaggesprekje’ tussen deze winti en de mens tot uiting. De inhoud verwijst naar
de obya: de kennis van kruiden en magische middelen waarover Apuku beschikken.
Er zijn creolen die deze kennis bewonderen en er graag over willen beschikken. Bij
het samenstellen van obya worden soms bepaalde benodigdheden gekookt. Zo kan
een sieraad dat men als afweermiddel wil gebruiken daadwerkelijk gekookt worden
in een pot met kruidenwater. Niet alle winti verrichten arbeid, hiervoor hebben zij
knechten die als lagere goden worden aangemerkt. Deze werkers zijn de
zieners/genezers die kortweg obya genoemd worden. De meeste genezende winti
verblijven in het bos en in het water, zoals Apuku, Akantasi, Busi Ingi en Watra Ingi.
De genezers onder de Ingi winti worden ook wel Pyjai Ingi genoemd.18.
Lied 6
Yu wan' koiki mi, dan y' mu srawa
Indien je als mij wil worden, moet je baden
Wani koiki mi, dan y' mu srawa
Indien je als mij wil worden, moet je baden
Wani koiki mi, dan y' mu srawa
Wani koiki mi, yu mu srawa bunbun19.
Indien je als mij wil worden, moet je goed baden.

Dit is een mooi voorbeeld van een lied waarin samentrekking van woorden een nieuw
woord lijkt op te leveren: koiki. Het is een samentrekking van kon leki, worden als
mij. Srawa is het nemen van een kruidenbad. Volgens Wooding is de term srawa of
sawa waarschijnlijk afgeleid van het Akan woord yawa dat staat voor purificatiebad
(Wooding 1979: 301).
Met deze woorden daagt de Gebri Kromanti een ieder uit die over zijn kwaliteiten
wenst te beschikken. Gebri (Dyebri) behoort tot de categorie van luchtgoden, de
Tapu winti of Tapu Kromanti. Onder hen bevinden zich goden met wijsheid en
oorlogsgoden. Gebri is een oorlogsgod. Iemand die door deze god in bezit wordt
genomen, slaat zichzelf met houwers zonder dat hij zich verwondt. Hij slaat flessen
tot scherven waarop hij gaat dansen zonder dat hij snijwonden oploopt. Gebri danst
ook in vuur, waarmee hij wil aangeven dat hij de god van het vuur is. Wanneer hij
zich manifesteert, gedraagt hij zich als een tijger die Adyaini genoemd wordt, op
handen en voeten loopt en zijn voedsel en drank van de grond nuttigt. De term Adyaini
is vermoedelijk afkomstig van het Fante-Akan woord adyai dat vuur betekent
(Wooding 1979: 166).
Er zijn verschillende rituelen die een winti-aanhanger dient te vervullen voor het
welzijn van zijn/haar kra of akra. De kra is de zuivere ziel van de mens die ook wordt
genoemd het ‘eigen ik’. De mens ontvangt zijn kra van Anana, de Schepper, echter
niet rechtstreeks, maar via de mannelijke en vrouwelijke dyodyo, twee
bovennatuurlijke ouders van de mens. De dyodyo worden beschouwd als de twee
beschermengelen, een term die de creolen kennen uit het christendom. Vele
winti-belijders zijn christenen en het is waarschijnlijk onder invloed van het
christendom dat verering van de kra gepaard gaat met het zingen van stichtelijke
liederen. Een geschikt moment waarop iemand de kra gunstig kan stemmen is ter
gelegenheid van zijn/haar verjaardag. Er kan een kra tafra, een maaltijd gegeven
worden voor de jarige. Hierbij kunnen familieleden en intieme vrienden genodigd
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worden, die samen genieten van spijs en drank die vooraf, tijdens een
ondervragingsritueel, door de kra zijn aangegeven. De meeste rituelen voor de kra
worden begeleid door de duman. De stichtelijke liederen kunnen a capella gezongen
worden, of worden gespeeld door een klein koperen blaasensemble bestaande uit
drie blazers, het zogenaamde bazuinkoor. Het laatste is zeer geliefd onder creolen,
temeer daar het bazuinkoor zich niet alleen beperkt tot stichtelijke liederen, maar
ook pittige populaire creoolse dansmelodietjes speelt waardoor de aanwezigen flink
de benen kunnen losgooien. Ik geef
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Melodie: J.Mc. Granahan. Uit: Zangbundel van Johannes de Heer
1. Er ko - men stro - men van ze - gen.
Dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stro- men, ver- kwik- kend als re - gen,
Vloei - en tot elk die ge - looft.
Stro - men, stro-men van ze-gen,
Ko-men als plas - re - gens neer.
Nu val - len drup- p'len reeds ne - der,
Zend ons die stro - men, o Heer.
2. Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
3. Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer!
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hieronder een tekst weer van een van de liederen die nooit ontbreekt op een echte
creoolse verjaardag en die door iedereen uit volle borst wordt meegezongen. Van de
Nederlandse tekst is een Sranantongo vertaling gemaakt, maar beide versies zijn
even ‘populair’.
Blesi sa kon bogobogo, Masra pramis' m'anga yu, Lek'wan alen a sa wiki, Kraf' den
di bribi fu tru, Sula fu seigi, wan dei sa was' kon na gron, now wan tu dropu de spiti,
ma sibibusi sa kon.
Er komen stromen van zegen, Dat heeft Gods woord ons beloofd, Stromen
verkwikkend als regen, Vloeien tot elk die gelooft, Stromen van zegen, Komen als
plasregens neer, Nu vallen drupp'len reeds neder, Zend ons die stromen, o Heer,

Slotwoord
Winti-liederen staan de geestelijk specialist ten dienste om te communiceren met de
bovennatuurlijke wereld. De duman maakt contact met deze wereld, onder andere
om te helpen harmonie tot stand te brengen, daar waar mensen in onmin met elkaar
leven of ziek zijn. De liederen worden in het Sranantongo gezongen en er komen
woorden of formuleringen in voor die voor velen onbegrijpelijk zijn. Mede hierdoor
ontstaat onbegrip omtrent de winti-cultuur. Het vertalen en uitleggen van de liederen
verschaft wat meer inzicht en dit kan ertoe bijdragen dat er een beter begrip over
winti tot stand komt.
De gebruikelijke manier van overdracht bij de creolen, de mondelinge overlevering,
heeft tot gevolg dat steeds een (klein) deel van de cultuur verloren gaat. Het verdient
daarom aanbeveling dat liederen op schrift worden vastgelegd. Tot nog toe zijn het
slechts enkelen die dit hebben gedaan. De informanten met wie ik heb gewerkt staan
hier niet onwillig tegenover. Ik hoop daarom van harte dat zij zichzelf en anderen
zullen aansporen om middels vastlegging dit cultureel erfgoed te behouden voor het
nageslacht.
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Hillary de Bruin (Paramaribo, 1959) behaalde de L.O. Akte Muziek aan de
Lerarenopleiding te Paramaribo. Sinds 1987 is zij afdelingshoofd van de Afdeling
Cultuurstudies van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling te Paramaribo.
Zij houdt zich momenteel bezig met etnomusicologisch onderzoek, voornamelijk
onder creolen en Inheemsen.

Eindnoten:
1. In Suriname hecht men aan de term creolen. Binnen de Surinaamse context gebruikt men de
term creool voor de nakomelingen van de slaven die in de stad en op de plantages woonachtig
zijn en in zekere mate vermengd zijn met andere etnische groepen.
2. In ‘oudere’ publicaties vinden wij meer aandacht voor de muziek. Wooding heeft in zijn
proefschrift ‘Winti: Een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname’ een aantal liederen uitgebreid
toegelicht. Dit is eveneens het geval in Surinam Folklore van Herskovits en Creole Drum van
Voorhoeve en Lichtveld.
3. Deze beide vrouwen. Elly Purperhart en Irma Meije-Breeveld, geven aan dat winti liederen niet
door mensen worden gemaakt. Het zijn de winti zelf die hun liederen zingen wanneer zij bezit
hebben genomen van de mensen. Op deze wijze hebben de mensen de liederen geleerd. Het
feit dat oudere zangers niet al hun liederen aan hun opvolgers hebben overgedragen, maakt dat
bepaalde oude liederen niet meer voorkomen. Goede zangers bouwen doorgaans hun
liedrepertoire op door veel naar winti prei, het dansritueel voor de goden te gaan en goed te
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luisteren naar wat er gezongen wordt. Over het maken van nieuwe winti liederen heb ik in
literatuur over creolen niets kunnen vinden. Echter is er in 1999 een CD (Compact Disc)
uitgebracht met winti liederen, gezongen door Anne Goedhart. Een van de liederen heeft zij
zelf gemaakt. Bij navraag hieromtrent aan een winti muziekspecialist, is gebleken dat er wel
degelijk nieuwe winti liederen door mensen worden gemaakt. Om dit te doen moet de componist
‘in de lijn’ van de winti zijn, dat wil zeggen rekening houden met het karakter van de
desbetreffende winti, om ervan verzekerd te zijn dat het lied hem/haar zal aanspreken.
Persoonlijke informatie Irma Meije-Breeveld, Paramaribo, 1999.
Daar waar het mogelijk is zal ik woorden herleiden naar hun Afrikaanse oorsprong.
Bij de zang valt het op dat er meer vrouwen dan mannen zijn. De reden hiervoor moet in de
eerste plaats gezocht worden in de traditie, waar bij het muziek maken een zekere sekse-verdeling
bestaat. Deze verdeling wordt strikt gehandhaafd in de religieuze context, met name bij de winti
prei. Hier zijn het de mannen die de trommen bespelen. De zangeressen schudden de saka of
sekseki (sambaballen). De verdeling naar sekse heeft te maken met trefu of kina (treef, taboe),
waarbij het verbod op menstruerende vrouwen geldt. Bij winti prei worden de belangrijkste
trommen, de agida en de apinti, ritueel gereinigd. Daarom mogen vrouwen ze dan niet bespelen.
Buiten de religieuze context is het echter niet verboden dat vrouwen de trommen bespelen. We
zien dan ook, mede onder invloed van veranderende sekserollen, dat vrouwen de apinti en agida
(leren) bespelen. Hun aantal is evenwel niet groot. Een tweede reden waarom een vrouw niet
zo makkelijk achter deze instrumenten plaatsneemt, is dat de bespelingswijze grote spierkracht
vereist. De kracht die moet worden aangewend om de juiste klank uit het instrument te krijgen,
veroorzaakt vaak pijnlijke handen.
Louis Blaaspijp, ‘oom Louis’, een bekende, inmiddels bejaarde zanger, heeft enkele honderden
liedteksten in boekvorm uitgegeven. Vele musici en duman zijn hem hiervoor dankbaar en zij
komen er rond voor uit dat zij er goed gebruik van maken.
Voor de spelling van het Sranantongo hanteer ik de spelling van het Sranan, volgens het
voorschrift in de Resolutie No. 4501, welke per 15 juli 1986 is aangenomen. Deze resolutie is
gepubliceerd is het Staatsblad 1986 No. 40.
Gezongen door Elly Purperhart, Paramaribo 1999. Een identieke tekst komt voor in Blaaspijp
1983: 56.
Persoonlijke informatie Purperhart en Meije-Breeveld, Paramaribo 1999.
Ook de liederen no 3 en 5 zijn als odo gezongen.
Purperhart, Paramaribo 1999.
Blaaspijp 1983: 50.
De Drie 1984: 33
Meije-Breeveld, Paramaribo 1999.
Meije-Breeveld.
Purperhart. Het eerste couplet van dit lied staat in Wooding 1979: 346.
Over de oorsprong van het woord obya zijn door schrijvers verschillende gissingen gedaan.
Wooding haalt er enkele van aan in zijn proefschrift. Zijn persoonlijke mening is echter dat
obya afkomstig is van de Akan (West-Afrikaanse) woorden ob ye (priester) en obi (zwarte
magier) (Wooding 1979: 207, 208).
Meije-Breeveld.
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Welmoed de Boer
De ojha: De positie van hindoestaanse trance-media in de Surinaamse
samenleving
Dit artikel werpt vanuit sociologisch oogpunt een licht op de betekenis van de ojha,
een geestelijk specialist onder de hindoestanen, binnen de hindoestaanse gemeenschap
in Suriname. We duiken in de geschiedenis van India ter verduidelijking van de
positie van de ojha in de samenleving.

Inleiding
De aandacht met betrekking tot het hindoeïsme is altijd voornamelijk uitgegaan naar
de heilige geschriften, en de pandit, de hindoe-schriftgeleerde, die tot een belangrijk
personage is geworden op gemeenschapsniveau. De pandit heeft binnen het
hindoeïsme een centrale rol in de officiële functie van geestelijke en sociaal werker,
terwijl de ojha op individueel niveau een informele plaats heeft in de
hindoe-gemeenschap.
Aan de Surinaamse ojha is tot nu toe nauwelijks een wetenschappelijk woord
gewijd. Alleen De Klerk (1951: 87, 88) maakte in zijn bekende werk over de rituelen
en cultus van de orthodoxe hindoes in Suriname enkele opmerkingen over dit
personage. Hij duidt de ojha aan met de term ‘demonenbezweerder’. In de praktijk
blijkt dat veel Surinaamse hindoestanen nieuwsgierig zijn naar de ojha, vaak omdat
het om een geheimzinnig en omstreden personage gaat, soms uit interesse in het
bovennatuurlijk en kennis van natuurgeneeswijzen. Het onderzoek voor dit artikel
is gebaseerd op gesprekken met twee ojha, een sanyasin (kluizenaar, asceet) en drie
sleutelinformanten.1.
De ojha is een natuurgenezer en ziener; hij stelt diagnoses en geeft oplossingen
voor ziektes en problemen en treedt daarvoor in contact met geestenwereld door
middel van trance.2. Hoewel deze genezer-ziener niet op de voorgrond treedt binnen
de hindoegemeenschap in Suriname, speelt hij of zij een belangrijke rol in het
individuele leven van veel hindoes. Zijn of haar rol als natuurgenezer en het contact
met de geesten, op eigen wijze beoefend vanuit de hindoe-godsdienst, maakt de ojha
tot een soort shamaan binnen het hindoeïsme.3. De ojha heeft als belangrijkste taak
het helpen oplossen van ziektes, door op te treden als trance-medium tussen de
geesten- en de mensenwereld, en wordt soms ook in geval van sociale problemen
geraadpleegd. Overigens roepen niet alleen hindoes de hulp in van de ojha:
Hindostaanse moslims en leden van andere etnische groeperingen in Suriname gaan
ook te rade bij de ojha, vooral wanneer die bepaalde ojha goed bekend staat.
Cliënten brengen hun bezoeken aan een ojha liever niet in de openbaarheid vanwege
hun wens tot privacy of uit angst om niet serieus genomen te worden. Ook de ojha
hangt zijn werkzaamheden liever niet aan de grote klok, omdat vele mensen denken
dat hij aan zwarte magie doet en van de cliënten hoge geldbedragen eist. Desondanks
bestaat bij velen onder de hindoestanen een levend geloof in ojhai, de werkwijze van
de ojha.
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Naar schatting loopt het aantal ojha in Suriname in de tientallen. Deze schatting
is gebaseerd op verwijzingen van informanten naar ojha die min of meer succesvol
zouden zijn in
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het bezigen van genezingen. De ojha vindt zijn of haar bekendheid door de
mond-tot-mond-reclame die wordt gemaakt over diens kwaliteiten.
Binnen het hindoeïsme kent de ojha een marginale positie. Eén van de voornaamste
redenen daarvoor ligt in het feit dat de oorsprong van dit trancemedium niet gezocht
moet worden in de vedische godsdienst (de veda's ontstonden naar schatting tussen
1500 BC en 500 AD), die een belangrijke basis vormt van het hindoeïsme, maar in
de inheemse natuurculten die altijd bestaan hebben op het Indiase subcontinent.
Tegenover de maatschappelijk goed gewaardeerde pandits en de spiritueel hoog
aangeschreven asceten stonden ten tijde van de Veda's de inheemse natuurpriesters,
die zich niet richtten op de heilige geschriften, maar de geestelijken waren van
inheemse vruchtbaarheidsculten en zich bezighielden met rituele dansen en geseling
(flagellation). Reeds in de vroege vedische geschriften werd melding gemaakt van
deze niet-vedische natuurpriesters of sjamanen, de vratya, die geminacht werden
door Ariërs.4. Dit toenmalig dominante volk heeft echter niet kunnen voorkomen dat
hun cultuur zich vermengde met de niet-vedische natuurculten. De positie van de
vratya in de vedische periode is nog niet helemaal duidelijk, maar het is bekend dat
de Ariërs pogingen deden hen te bekeren en op te nemen in het orthodoxe vedisch
geloof. Waarschijnlijk fungeerden de vratya als de voornaamste bron voor de vorming
van nieuwe (religieuze) doctrines en praktijken (Basham 1954: 244).

Godsdienstontwikkeling in India
De dominante positie van de Ariërs en hun superioriteitsgevoel ten opzichte van de
inheemse culturen op het Indiase subcontinent heeft onder andere de aanzet gegeven
tot een nadelige ontwikkeling van de van oorsprong open, flexibele indeling van de
bevolkingslagen, de varna (letterlijk: kleur), die nu bekend staat als het
kastensysteem.5. Brahmanen, de klasse der geleerden, namen de hoogste posities in
binnen de varna-indeling, dat in de loop der eeuwen is verworden tot een systeem
met sterk gescheiden sociale bevolkingsgroepen. De hogere klassen werden ingevuld
door mensen van arische afkomst, met een lichte huidskleur. De donkergekleurde
inheemse volken werden tot shudra, de laagste arbeidersklassen, en tot pariah, de
kastelozen. De shudra werd verboden de heilige veda's te reciteren, hetgeen een
voorrecht voor de brahmanen bleef, terwijl taboes voor de brahmanen, zoals het
drinken van alcohol, niet golden voor de laagste klassen. De lagere klassen waren
voor hun ‘zieleheil’ als het ware afhankelijk van de kennis van de brahmaanse
priesterklasse, die het monopolie kreeg op de steeds ingewikkelder wordende rituelen.
Er ontstond een strakke correlatie tussen etnische afkomst, huidskleur, beroep en
sociale klasse. Met het Europees kolonialisme is de varna-indeling, die al begon te
verstarren tot een gesloten systeem, geconsolideerd tot het huidige rigide kastesysteem,
onder meer doordat kaste als administratieve categorie in het registratiesysteem van
de koloniale burgerlijke stand werd opgenomen.
De pandits, die de vuuroffers aan de arische goden verzorgden, met de bijbehorende
vedische mantra's, behoorden dus vanouds tot de toplaag van de bevolking.6. Hoger
dan de schriftgeleerde priesters stonden in de vedische tijd de sanyasin, de muni en
de sadhu, asceten die een kluizenaarsbestaan leefden in het bos of rondtrokken als
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nomaden en de kost bij elkaar bedelden (Basham 1954: 326). De ascese die zij
beoefenden, bekend onder meer als yoga, leidde tot transcendente inzichten in het
bestaan van de schepping, een directe mystieke ervaring, die niet vergelijkbaar is
met de theoretische en rituele kennis van de pandits. De sanyasin en sadhu werden,
en worden nog steeds, bezocht door mensen met levensvragen
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en andere problemen, waarop de asceten via helderziende inzichten het antwoord
geven en de persoon de juiste levensweg wijzen (Basham 1954: 326). Zij gaan niet
zoals de ojha in trance om informatie door te geven, maar geven rechtstreeks hun
inzichten door.

Moeder aarde
De adivasi kenden natuurgodsdiensten, die sterk de nadruk legden op ‘moeder aarde’.
Aangenomen wordt dat deze natuurculten de religieuze en spirituele basis vormden
van de vroegste Indiase beschaving, zoals die zo'n 7000 jaar geleden bestond rond
de Indus-rivier, waar bij opgravingen een groot aantal (vermoedelijke)
moedergodin-beeldjes is gevonden. De moedercultus van de Indus-beschaving leeft
voort in de huidige tribale gemeenschappen binnen India, bijvoorbeeld bij het volk
de Vedda's. Na van het toneel te zijn verdwenen, liet de Indus-beschaving haar invloed
vermoedelijk wederom gelden in de latere vedische periode. De laatst gedateerde
geschriften, de atharva veda, tonen vele trekken van niet-arische cultuur, zoals
animisme en magie (Basham 1954: 232).

Vermenging van godsdienst en cultus
De moederculten van de adivasi werden deels opgenomen in het hindoeïsme. Zo
deed bijvoorbeeld Durga, een verschijningsvorm van de godin Parwati de gemalin
van Shiva, haar intrede in het hindoeïsme.7. De oorsprong van Shiva ligt eveneens in
de cultuur van de adivasi en is terug te traceren tot de Indus-beschaving. De vedische
godsdienst werd gedomineerd door mannelijke goden en kende slechts enkele
godinnen, maar in de loop der eeuwen verschenen onder invloed van de niet-vedische
cultussen verscheidene moedergodinnen ten tonele in de Veda's (Madhavananda &
Majumdar 1982: 50).
De vermenging van de adivasi-cultuur met de vedische godsdienst bracht in de
geschiedenis van het hindoeïsme veel stromingen van hervorming teweeg.
Bewegingen en secten ontstonden die de hindoe-godsdienst op de ‘zuivere manier’
wilden belijden, en ‘terug naar de veda's’ gingen. Eén van de belangrijkste
hervormingsrichtingen is de Arya Samaj, de ‘gemeenschap van nobelen’, die zich
onder andere heeft ontdaan van het kastesysteem en het gebruik van godenbeelden
bij de religieuze dienst.
Het grootste aantal hindoes behoort echter tot de Sanatan Dharm, letterlijk de
‘eeuwige wet’. Binnen de Sanatan Dharm is zowel ruimte voor filosofische,
wetenschappelijke en mystieke verklaringen voor de schepping, als voor
natuurgodsdienst en alles wat zich daartussen bevindt. In Suriname behoort zo'n
tachtig procent van de hindoes tot de Sanatan Dharm, de overige twintig procent tot
de Arya Samaj.
De Arya Samaji beperken zich in de ritus tot het houden van een eenvoudige havan,
een vuuroffer van kruiden, ghee en sandalhout, terwijl de Sanatani offers brengen
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aan verschillende grotere en kleinere goden en geesten.8. De cultuurvermenging is
in de ritus van de Sanatani duidelijk zichtbaar: vooraf aan de vedische havan, vindt
doorgaans een puja plaats. De puja is een offerritueel bestemd voor bepaalde
godheden, terwijl het woord ‘puja’ niet afkomstig is uit het Sanskriet, de taal waarin
de Veda's zijn opgetekend (De Klerk 1951). Hoewel binnen de Sanatan Dharm niet
iedereen geloof hecht aan het werk van de ojha, vindt deze genezer zijn relatieve
acceptatie binnen het hindoeïsme in Suriname via deze stroming.

Kennis van ojhai in Suriname
De komst van ojha naar Suriname in de contractperiode is moeilijk te traceren. Zij
zijn niet aan hun kastenaam herkenbaar, want ojha is
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geen officieel beroep, terwijl zij hun geestelijke werkzaamheden tot op de huidige
dag veelal liever verzwijgen. Sterke verhalen doen de ronde over contractarbeiders
die over bovennatuurlijke gaven zouden beschikken. Zo wordt verteld van een
contractant die zijn koloniale bazen de schrik aanjoeg door houwers te laten wieden
zonder ze aan te raken, terwijl de arbeider zijn privé-bezigheden uitoefende (Ramdas
& Ramgolam 1998).
Vermoedelijk droegen enkele contractanten kennis van ojhai; één van de
informanten die betrokken was bij dit onderzoek heeft aangegeven dat haar grootvader
die uit India kwam, een ojha was. Waar hij zijn kundigheid heeft opgedaan, kon ze
echter niet vermelden. Wel wist zij te vertellen dat er bovennatuurlijke ‘gaven’ zijn
in de familie, terwijl veel van de kennis van ojha van generatie op generatie wordt
doorgegeven in de betrokken familie.
De ojha die bij dit onderzoek waren betrokken, gaven aan dat zij hun kennis
geleidelijk hebben opgedaan en hiertoe gestimuleerd werden, doordat zij een ‘gave’
hadden, een talent voor buitenzintuiglijke waarnemingen. De keuze om ojha te
worden is als het ware een roeping. Het komt voor dat iemand is uitgekozen om ojha
te zijn: geestelijke wezens die via een bepaalde persoon willen ‘werken’ openbaren
zich spontaan door aan de verkozene te verschijnen en hem in trance te brengen. De
gave en de roeping om ojha te worden zit vaak in de familie, hoewel we daar door
het weinige aantal informanten nog onduidelijk zicht op hebben.
De kennis van natuurlijke geneeswijzen wordt mondeling doorgegeven, vaak door
een ouder familielid aan een opvolger. Die kennis bestaat uit de wijze waarop contact
gelegd wordt met de geesten, rituelen, de kracht van de mantra en plantkunde. Dit
artikel gaat niet in op de geneeskrachtige planten die de ojha kent, maar wel vermelden
we dat het duidelijk is dat de werking van veel van die planten bekend is in de
ayurveda, de geschriften waarin de vedische wijze van natuurgenezing in beschreven
staat.
De toekomstige ojha moet door middel van een initiatieproef zijn krachten voor
het geestelijk werk opdoen door veertig dagen in afzondering te mediteren en te
vasten. Tegen het eind van deze inwijdingsperiode wordt hij of zij op de proef gesteld
door verschillende angstaanjagende verschijningen die weerstaan moeten worden.
Hoewel de ojha als genezer niet afhankelijk is van de heilige geschriften, spelen
mantra's, heilige formules in het Sanskriet of het Hindi, een grote rol bij zijn werk.
Door middel van het herhalen van mantra wordt een object, persoon of omgeving
bekrachtigd voor het bereiken van een gewenst doel. Bij ojhai zijn er mantra waaraan
één bepaald effect wordt toegeschreven, zoals bijvoorbeeld een formule om zwanger
te raken of hoofdpijn te verwijderen, maar ook spreuken die algemene voorspoed
leveren.
De ojha die meewerkten aan dit onderzoek, zeiden gebruik te maken van de
Indrejal, een geschrift met mantra's, die bij veelvuldige herhaling een aan die spreuk
toegeschreven effect kunnen bereiken. De Indrejal is waarschijnlijk ontstaan in het
voormalige Groot-India, een cultuurgebied dat zich uitstrekte over delen van het
huidige Iran, Pakistan en het huidige Indiase subcontinent (Ramdas & Ramgolam
1998). Dit geschrift heeft echter een duistere reputatie in Suriname, omdat het ook
zwartmagische formules bevat, bijvoorbeeld om liefdespartners te binden of om
iemand te vermoorden. Het geschrift bevat zowel de spreuken om kwaad aan te
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richten, als de formules die hier de remedie tegen vormen. Indrejal is in Suriname
bij de wet verboden (Adhin 1998: 17).

Trance
Trance speelt bij de diagnose-stelling door de ojha een onmisbare rol. De ojha kan
bezeten worden door verschillende geestelijke wezens,
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zijn vaste begeleiders bij zijn werk als genezer, die diagnoses stellen en oplossingen
voorschrijven. De ojha is zich niet bewust van wat zich afspeelt tijdens deze trance:
zijn of haar geest gaat uit het lichaam, terwijl een andere geest door het lichaam van
de ojha spreekt. Wanneer een dewta van het Hindoeïstische pantheon de ojha in
trance brengt, dan spreekt deze tijdens het consult Hindi.9. Doorgaans is er een tolk
nodig tussen de patiënt en de ojha in trance, vooral wanneer de patiënt de taal van
de geest die door de ojha praat niet verstaat.
De wezens die doorkomen tijdens de trance zijn te verdelen in geesten van
overledenen, bekend als preta, en de vertegenwoordigers van de verschillende
natuurelementen en aspecten van de goddelijkheid, genoemd dewta. Zo kent de
Sanatan Dharm als verpersoonlijkingen voor natuurelementen: dharti mai (moeder
aarde), akashwani (lucht), ganga mai (water) en agni (vuur). Verder zijn er nog de
demonische wezens, ook bekend als dewta, maar meer onder de naam bhut.
De goddelijke wezens worden door de Sanatani tevreden gehouden, ofwel
‘onderhouden’, door middel van rituelen en offerdiensten, waarbij vaak een
driehoekige vlag van katoen aan een bamboestaak, de jhandi, wordt geplant op het
erf, bestemd als eerbewijs aan de betreffende godheid. Iedere dewta heeft eigen
rituelen en bijbehorende vlag. De meest voorkomende trance die tijdens dit onderzoek
genoemd werd door de informanten, is die van Durga of Kali Mai, beide
verschijningsvormen van Parwati, de gemalin van Shiva, de god van de vernietiging.10.
Het aspect Durga is hier geen abstract (theologisch) begrip: ze bestaat voor de ojha
uit verschillende wezens van dezelfde aard: over de trance zegt men: ‘die ojha heeft
een durga’ of ‘er komt een durga op hem of haar’.
Verder hebben we in de categorie van dewta die de Surinaamse ojha in trance
brengen aangetroffen de luchtgeest akashwani en de aapgod hanuman. Eén informant
noemde als trance-geest die mogelijk nog steeds in Suriname zou voorkomen de
aughar, een wezen dat tijdens de trance uitwerpselen en rotzooi vreet, maar ook
genezingen zou kunnen bewerkstelligen. De Klerk (1951: 87, 88) geeft een korte
beschrijving van de aughar:
De ‘lelijke’, de ‘lompe’ is de dewta van het afstotelijke en het afzichtelijke
en geniet verering bij de laagste kasten. Heeft iemand vuile wonden, dan
wendt hij zich tot een ojha (demonenbezweerder) van die kasten. Onder
trommelslagmuziek van de omstanders, roept de ojha de dewta aan,
bedwelmt zich met dram en zuigt dan met zijn mond de wonde uit.
De Surinaamse ojha zijn doorgaans, bhakta, vereerders, van Shiva en Durga of Kali
Mai, de ‘zwarte moeder’, die Shiva gemalin in haar meest vernietigende gedaante
voorstelt. Deze drie dewta waren zeer waarschijnlijk reeds bekend in de
Indus-beschaving. Vaak wordt de verering van dorpsgeesten in India, de gramadewta,
verbonden aan onder meer Durga. Moedergodinnen werden ook aangeroepen tegen
besmettelijke ziektes: Kali Mai tegen cholera, Sitala - een verschijningsvorm van
Parwati - was de godin van de pokken (Madhavananda & Majumdar 1982: 49).
Kali Mai wordt veel vereerd in het noordoosten van India, het gebied waar de
meeste Brits-Indische contractarbeiders vandaan kwamen. Tot in de jaren vijftig
vond deze verering onder de Hindoestanen in Suriname plaats met bloedoffers en
trance-dansen (De Klerk 1951).
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Hoewel ze populair is in het noordoosten, neemt Kali Mai in Zuid-India een
belangrijker plaats in dan in de meeste delen van India. De adivasi-cultuur is in dat
gebied sterk bewaard gebleven, doordat, de Ariërs Zuid-India mede om geografische
redenen nooit zwaar onder controle hebben kunnen krijgen. De huidige Kali
Mai-tempels in Suriname staan dan ook onder beheer van hindoestanen uit Guyana,
waar wegens het relatief grote aantal Zuid-Indiase contractanten, Madrasi, die dat
land binnenkwamen, deze moedergodin nog steeds vereerd wordt met een jaarlijks
bloedoffer en trance-dansen.11.
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De intellectuele omwikkeling van de hindoestanen in Suriname heeft in de loop
van de jaren ertoe geleid dat de hindoes zich nu vooral concentreren op de heilige
geschriften, waarbij geen plaats is voor verering van de moedergodin op deze
bloederige wijze. In tegendeel, vegetarisme neemt bij de godsverering een belangrijke
plaats in, en Kali Mai heeft bij de geletterde hindoe een mystieke of filosofische
betekenis: het vernietigende aspect van de vrouwelijke pool van de goddelijkheid.
De ontwikkeling van de ideeën rond wedergeboorte en karma, de spirituele wet van
oorzaak en gevolg binnen het hindoeïsme, leidde tot een sterke voorkeur voor ahimsa,
geweldloosheid. Eén van de redenen voor de hindoes om bijvoorbeeld geen vlees te
eten - dus geen dieren de slachten of te offeren - is dat dit ‘slecht karma’ kweekt,
wat de betrokkenen moeten inlossen in een volgend leven.
In de categorie geesten van overledenen die de ojha in trance brengen zijn alleen
vrouwelijke geesten aangetroffen. Een bekende personage is de maharajin, de geest
van een vrouw uit India, die Hindi spreekt wanneer ze in trance doorkomt.12. Eén van
de ojha op Santo
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Boma krijgt in trance de geest door van een hindoestaanse vrouw die in Suriname is
overleden en een taal spreekt die volgens een informant sterk lijkt op het Bhojpuri13..

Vermenging van culturen
Behalve van de dewta (goddelijke/onzichtbare wezens) uit het hindoe-pantheon kan
de Surinaamse ojha in trance raken van natuurgeesten uit de vormen van
natuurgodsdiensten van andere etnische groeperingen die in Suriname bedreven
worden. Zo heeft aan dit onderzoek een ojha meegewerkt die zegt in trance te raken
van de busip'pa, een Inheemse bosgeest die behoort tot het pantheon van de winti,
de religie van de creolen en de bosnegers in Suriname. Net als de dewta worden de
busip'pa die de ojha in trance brengen onderhouden met rituelen. De busip'pa krijgt
ieder jaar bijvoorbeeld op rituele wijze een offermaaltijd voorgeschoteld onder een
boom op het erf van de ojha. De rituelen waarmee de ojha de busip'pa onderhoudt
zijn niet afkomstig uit het hindoeïsme, maar uit de winti-cultuur. De busip'pa wil als
offergaven swit'sopi (een zoete stroop), een sigaar, floridawater (eau de cologne) en
bier, terwijl het offermaal bestaat uit gerechten als her'heri, een creoolse schotel met
aardvruchten en bananen. De busip'pa spreekt tijdens de consulten een ouderwetse
vorm van het Sranantongo met een sterk inheems accent of een inheemse taal uit
Suriname.
Een ander wezen dat niet binnen het hindoeïsme van de Sanatan Dharm figureert,
maar wel een ojha in trance kan brengen is de jinn. De jinn is een onzichtbaar wezen
dat volgens de Islam uit vuur is geschapen. Dit wezen komt voor in de Qur'an (deel
XXXIX de jinn), maar nergens in de geschriften van de Islam wordt gesproken over
een mogelijke trance door de jinn. Volgens informanten bestaan in Suriname
muslim-genezers die in trance raken van een jinn. Eén van de muslim-informanten
maakte onderscheid tussen de muslim-jinn en de hindoe-jinn. De jinn die in trance
doorkomt spreekt Urdu, de taal van de Islam in India en Pakistan.

Diagnose en behandeling
Bij het stellen van de diagnose wordt naast de trance gebruik gemaakt van disciplines
als handlezen en astrologie, hoewel dit laatste niet noodzakelijk is: doorgaans wordt
alleen een gesprek gevoerd met de geest die de ojha in trance heeft gebracht. Een
tolk noteert wat er gezegd wordt. Wanneer er meerdere geesten na elkaar doorkomen
dan wordt het een zeer langdurig consult, waarbij iedere geest met een eigen ritueel
wordt opgeroepen en heengezonden. Karma kan erg bepalend zijn bij het vaststellen
en het oplossen van het probleem. Dit wil zeggen dat de ojha niet iedere ziekte kan
helpen oplossen; het goddelijk karma moet zijn werk doen en staat hoger dan de
dewta. Heeft iemand een ziekte te danken aan slechte daden in een vorig leven dan
kan de ojha de patiënt niet van die ziekte afhelpen. Wel kan hij verheldering geven
in het hoe en waarom van de ziekte, hetgeen mogelijk een geestelijke verlichting kan
betekenen voor de patiënt.
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Gaat het om een probleem van bovennatuurlijke aard in de zin van onzichtbare
boosaardige wezens die op de cliënt inwerken of andere bovennatuurlijke verstoringen,
dan krijgt de cliënt voorschriften om bepaalde hindoe-rituelen uit te voeren, zoals
het houden van een offerdienst voor een bepaalde godheid, het herhalen van een
mantra, of het dragen van een talisman of amulet. De talisman of amulet, in de
Indrejal bekend onder de Sanskriet-benaming yantra, ook bekend onder de Urdu-naam
tabij, is een diagram bestaande uit een vak verdeeld in negen gelijke vierkanten,
getekend op een stuk papier in een bepaalde kleur, een boomblad, een stuk schors
of dierenvel. De vierkanten worden ingevuld met cijfers en let-
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ters die de formule vormen om het gewenste effect te bewerkstelligen; het aantrekken
van geluk of het wegjagen van boze geesten. De yantra rolt men in een klein
cilindervormig kokertje van koper, dat op het lijf wordt gedragen. Het voorwerp kan
naar gelang het doel ook op een bepaalde plek worden begraven. Het maken van de
yantra gaat gepaard met het honderden of duizenden malen herhalen van de
bijbehorende mantra, om het voorwerp van de juiste kracht te voorzien, te bezielen,
een essentieel onder deel dus. In Suriname duiden de hindoestanen de yantra bij
wijze van toelichting wel aan als tapu, de creoolse term voor kwaad afwerende
amuletten.

Tot slot
De geschiedenis van India geeft duidelijk aan hoe de natuurpriesters die bij de
inheemse bevolking een centrale plaats innamen, nu een marginale positie kennen
binnen de Indiase gemeenschap als geheel. Toch is de vedische cultuur niet
gevrijwaard geweest van vermenging met de inheemse cultus, met als resultaat een
uitgebreid pantheon van arische en inheemse goden van het voormalig Groot-Indië,
die de verschillende elementen en wezens van de natuur en de schepping
vertegenwoordigen. Mogelijk waren de Ariërs, zich bewust van het voordeel van de
religieuze tolerantie bij het consolideren van hun maatschappelijke positie. De
behoefte om in evenwicht te leven met zowel de maatschappelijke als de natuurlijke
omgeving, heeft geleid tot een vermenging van verschillende culten. Maar de vedische
cultuur bleef dominant, terwijl de overige natuurculten van India een onderdrukte
positie hadden en nog steeds hebben. De verbondenheid met de eigen natuurlijke
omgeving blijkt in dezen niet uit te roeien, maar ook de maatschappelijke
verhoudingen behoorden tot de realiteit, waardoor aanpassing plaatsvond aan de
dominante cultuur. De Ariërs putten bij de vorming van hun doctrines echter veel
inspiratie uit de inheemse culten van India.
Bij zo'n groot pantheon van goden en geesten is de bemiddelaar tussen de mensenen de geestenwereld onmisbaar. Het belang van de pandit op gemeenschapsniveau
bleef gehandhaafd, of groeide zelfs, wegens diens kennis van de heilige geschriften
en rituelen, gewijd aan de verschillende godheden. De pandits verstevigden hun
maatschappelijke positie binnen de officiële varna-indeling door steeds ingewikkelder
rituelen voor steeds meer soorten goden uit te voeren. De kunst van het schrift
betekende mede hierdoor een grote macht ten tijde van de Veda's, waarbij de
ongeletterde volkeren op het Indiase subcontinent in een marginale positie terecht
kwamen. Zo ook de inheemse natuurpriesters of sjamanen, in de Veda's vermeld als
vratya. De vratya kenden binnen de eigen gemeenschappen een onmisbare en centrale
positie, echter hun volkeren werden maatschappelijk als geheel in de onderdrukte
en inferieure positie van pariah gemanoeuvreerd.
Net als de zoektocht naar geestelijke waarheid is het een universeel gegeven dat
de mens in nood, wereldwijd, op zoek gaat naar oplossingen van welke aard dan ook.
De inheemse priesters, door hun directe contact met de geestenwereld, waren in staat
om verlichting te brengen in tijden van ziekte en problemen, en om preventieve
rituelen uit te voeren. Hoewel de natuurpriesters of shamanen binnen de grotere
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gemeenschap aan positie moest inboeten, bleef hij op individueel niveau fungeren
als bemiddelaar tussen de geestenwereld en de mens die problemen heeft.
Het feit dat de mens eeuwig problemen kent, en de resultaten die de inheemse
geestelijken om wat voor reden dan ook kennelijk boekten, hebben ertoe geleid dat
dit personage in het hindoeïsme gehandhaafd is gebleven, weliswaar in een cultureel
gemengde vorm onder de naam ojha. De ojha heeft een onmisbare positie vanwege
zijn of haar contact met de bo-
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Schema van de functie en vaardigheden van de ojha en de pandit in
Suriname

geletterd

Pandit
x

Ojha

formele functie

x

gemeenschapsniveau

x

individueel niveau

x

x

sociaal werker

x

(x)

trance

x

helderziende

x

rituelen

x

cultuurvermenging

x
x

genezing

(x)

x

astrologie

x

x

vennatuurlijke wereld; hij of zij biedt een blik in de toekomst van de cliënt, zoals
een pandit dat blijkbaar niet doet.
De natuurpriester onder de hindoes ‘overleefde’ de overtocht naar Suriname en
introduceerde een nieuwe vorm van magie in de Surinaamse samenleving. De
verbondenheid met de hindoestaanse gemeenschap is duidelijk door het feit dat de
meeste wezens die de ojha in trance brengen tot het hindoe-pantheon behoren; ze
zijn meegekomen uit India. Die verbondenheid blijkt ook uit de hindoestaanse afkomst
en het gebruik van hindostaanse talen van de geesten van overledenen die via de ojha
werken.
De ojha is niet alleen blijven voortbestaan binnen de Surinaams-hindoestaanse
gemeenschap in Suriname; ojhai, de werkwijze van de ojha, is begonnen zich te
vermengen met vormen van natuurgodsdienst van andere etnische groepen. De
overgeplaatste gemeenschap schoot wortel in de nieuwe bodem waar zij voortaan
zou leven: er vond een begin van integratie plaats. Naast de islamitische djinn, die
vermoedelijk al in India tot het trancepantheon van de ojha behoorde, begonnen de
lokale geesten zich op te werpen als ‘werker’ van de ojha: de busip'pa kwamen
helpen. Door het op gang komen van een cultureel integratieproces is de ojha
ontvankelijk geworden voor de trance van lokale geesten die niet tot het hindoestaanse
pantheon behoren.
Net als het voortbestaan van vormen van shamanisme binnen de hindoe-godsdienst,
is deze succesvolle transplantatie toe te schrijven aan de roep om hulp in nood en de
kennelijke positieve ervaringen met de ojha. Zelfs de Surinaamse Inheemsen,
hindostaanse muslims, creolen en bosnegers, zoeken hun toevlucht tot de ojha. Een
pandit kan weliswaar een waardevolle steun zijn op geestelijk en sociaal gebied voor
de leden van zijn ‘gemeente’; de mens die bij de ojha te rade gaat is echter niet
tevreden met het hebben van ‘blind’ vertrouwen in de toekomst. Een blik in die
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toekomst en op de onzichtbare krachten die het wel en wee beïnvloeden is een grote
behoefte van de mens in nood.
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Welmoed de Boer (Heerenveen, 1968) studeerde in 1996 af in de taalkundige richting
van Talen- en Culturen van Zuid-Azië aan de Universiteit van Leiden. Sinds 1996
verblijft zij in Suriname, waar zij als wetenschappelijk medewerker verbonden is
aan de Afdeling Cultuurstudies van het Minov. Daarnaast verricht zij journalistieke
werkzaamheden voor de media in Nederland en Suriname.

Eindnoten:
1. Op een na waren alle (sleutel) informanten afkomstig uit de regio Santo Boma, gelegen in het
district Wanica nabij Paramaribo, overwegend bevolkt door agrarische hindostanen.
2. Bhargava's Standard Illustrated Dictionary of the Hindi-Language (1980) geeft als betekenis
voor het woord ‘ojha’ de volgende betekenissen: a charmer, a wizard, a diviner, a necromancer,
an occultist.
3. Hierbij hanteren we de definitie van Kloos (1981) die het vermogen om in trance te geraken,
althans het in contact treden met geesten, als essentieel stelt bij de hoedanigheid van een shamaan.
Hij stelt het manipuleren van bovennatuurlijke machten op de voorgrond bij het shamanisme.
‘De shamaan, die in contact kan treden met geesten, tracht hen te beïnvloeden om de zieke weer
te genezen. Zeer vaak geschiedt dit in de vorm van trance, waarvan gezegd wordt dat de geest
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5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

van de shamaan dienst lichaam heeft verlaten, of dat een geest zijn lichaam in bezit heeft
genomen’ (Kloos 1981).
Het volk dat de Veda's, de heilige geschriften van de hindoes, optekende, is de geschiedenis
ingegaan als de ‘Ariërs’. Tot nu toe luidde de theorie dat de Ariërs via het noordwesten, de
huidige deelstaat de Panjab, langs de rivier de Ganges het Indiase subcontinent zouden zijn
binnengedrongen met verscheidene invasies. In het huidige India zouden de lichtkleurige Ariërs
donkerkleurige natuurvolkeren hebben aangetroffen, die onder meer bekend zijn onder de naam
adivasi's, letterlijk ‘eerste bewoners’. Zo'n 2500 archeologische vindplaatsen rond de
opgedroogde rivier de Saraswati, die veelvuldig in de veda's wordt genoemd, spreken deze
theorie tegen. De wetenschappelijke discussie hierover gaat nog voort, maar voor het gemak
spreken we in dit artikel over de Ariërs als dragers van de vedische godsdienst, en hun
tegenhangers de adivasi of inheemsen van India. Gesprek met voormalig docent aan het Indian
Cultural Centre in Paramaribo Prof. Trilokinath Singh, april 1999.
Het varna-systeem is ontstaan in de vedische tijd en verdeelt de maatschappij in vier globale
beroepsklassen: 1. brahmanen, de geleerden; 2. kshatriya; militairen 3. vaisya; handelaren 4.
shudra; arbeiders. Later ontstond een onderlaag van kastelozen, de pariah. Het varna-systeem
werd uitgebreid tot naar schatting 3000 endogame beroepsklassen, die sterk gescheiden bleven.
Het woord ‘kaste’ komt van het Portugese ‘casta’, dat staat voor ‘stam, familie, clan’.
Mantra's: heilige spreuken of gebeden van de hindoes, geschreven in het Sanskriet.
Shiva maakt deel uit van de trimurti, de goddelijke drie-eenheid binnen het hindoesme, die
bestaat uit de volgende aspecten: 1. Brahma, de Schepper 2. Vishnu, de Behoeder 3. Shiva, de
Vernietiger. De respectievelijke vrouwelijke tegenpolen zijn 1. Saraswati, de godin van kennis
en de muziek, 2. Lakshmi, godin van geluk en voorspoed 3. Parwati, godin van de wijsheid en
voorspoed.
Ghee: geklaarde boter, gebruikt als brandstof bij het offerritueel.
Dat wil zeggen de Indiase versie, en niet het aan deze taal verwante Sarnami dat de Surinaamse
hindostanen spreken als moedertaal.
Durga is te herkennen aan de rode vlag aan een lange staak. Rood is echter ook de kleur van
de behoedergod Vishnu, en de aapgod Hanuman, wiens vlag echter meestal een witte katoenen
rand krijgt aangenaaid. Voor Kali Mai - letterlijk ‘zwarte moeder’ - wordt een zwarte vlag
geplant. Soms krijgt Kali Mai ter camouflage een rode vlag.
B. Manjru, Indian Diaspora Conference 1998, video-opnamen Nationale Voorlichtings Dienst
van Suriname. Zie ook het artikel ‘De eredienst voor Kali’ van Freek Bakker in Oso 1998 (2):
117-129.
Letterlijke betekenis: grote koningin, vergelijk maharaja, grote koning.
Het Sarnami, de moedertaal van de Surinaamse hindostanen, bestaat uit de vermenging van
verschillende Hindi-varianten die gesproken worden in het noordoosten van India. De
noordoostelijke Hindi-variant Bhojpuri vormt het hoofdbestanddeel van het Sarnami.
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Wonny Karijopawiro
De wong pienter en de kaum.
Een vergelijking van twee Javaanse geestelijk specialisten
Binnen de Surinaamse samenleving bestaat veel belangstelling voor de wong pienter1.
en zijn handelingen. Dit heeft te maken met het feit dat veel Surinamers menen dat
bepaalde zaken van het leven worden bepaald door magische krachten met positieve
of negatieve effecten. De Javaanse wong pienter lijkt bij uitstek de persoon die hierop
invloed kan uitoefenen.2. In Suriname is nog nauwelijks over de wong pienter
geschreven. In dit artikel neem ik de wong pienter als uitgangspunt en vergelijk hem
met een andere specialist, de kaum, een moslim voorganger. De gegevens voor dit
artikel zijn verzameld door observatie en interviews met cliënten en specialisten,
verspreid over de periode 1970-1999.3. Aan de orde komen onder andere de
verschillende specialisten onder de Javanen; de opleiding, de werkwijze en
vergoedingen van zowel de wong pienter als de kaum.

Surinaams Javaanse specialisten
De term wong pienter bestaat uit de woorden wong (‘mens’) en pienter (‘intelligent,
knap, het bezitten van grote kennis’). Letterlijk vertaald betekent de term ‘wong
pienter’ dus een intelligent, knap persoon die een grote kennis bezit. De term kan in
verschillende contexten gebruikt worden die de Javanen duidelijk onderscheiden.
De aanduiding wong pienter die door de Javanen wordt gebruikt en verstaan, heeft
in Suriname te maken met personen die zeer goed zijn in het uitoefenen van hun
beroep dat te maken heeft met het magische en het spirituele. In Suriname is aan
deze karakterisering een connotatie toegevoegd, namelijk de aanduiding voor een
bepaald type geestelijk specialist.
Over het algemeen kwamen de meeste Javanen met een grote bagage aan mystieke
kennis naar Suriname. Ze mediteerden veel en de één probeerde de ander te
overtreffen. De hedendaagse Javaan afkomstig uit verschillende klassen zegt: ‘Wong
Jawa jaman mbiyèn jahat’, hetgeen vrij vertaald neerkomt op: ‘De Javanen van toen
waren verschrikkelijke mensen waarvoor je moest oppassen. Zij kunnen je (onder
andere) beheksen.’ Al in Indonesië gingen de Javanen op de bergen mediteren of
ergens in een donkere kuil. Dat wordt in Suriname niet meer gedaan, de mensen zijn
er bang voor. Met de jaren zijn de goede specialisten overleden. Nieuwere specialisten
zijn de Javaanse taal niet meer machtig, ze hebben geen goed geheugen voor al de
gebeden en kunnen niet zo lang vasten en mediteren. Behalve de algemeen bekende
wong pienter die veelal geen ander (Javaans) beroep heeft, vallen de volgende
specialisten onder deze verzamelterm:
- De kaum, een islamitische voorganger;
- De verschillende dukun als: dukun mantèn, een vrouwelijke specialist in het
ritueel kleden van de bruid; de dukun bayi, vrouwelijke specialist bij geboorte
rituelen en de dukun pijet, de masseuse;4.
- De gambuh, de leider van een jaran képang;5.
- Pentyak silat (Javaanse gevechtsdans) leraren;
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- De tukang siwer of wong siwer, degene die op een feest als taak heeft toezicht
te houden op de donaties die in geldemmer(s) gestort worden (Gooswit &
Karijopawiro 1997: 37);
- De judi, een vrouwelijke specialist die op het feest het algehele beheer heeft
over de inkoop en het gebruik van de levensmiddelen en ook kennis draagt van
zowel de gerechten die bij een slametan, heilsmaaltijd, horen als van de
verschillende offers (Gooswit & Karijopawiro 1997: 34); en
- De dalang, de man die het wayangkulit (leren wayang-pop of schaduwspel)
opvoert.
De opleiding van al deze specialisten verschilt van persoon tot persoon en zij sluiten
elkaar niet uit; er kunnen meerdere specialisten in één straat, wijk of district wonen.

De wong pienter
Aanvankelijk gebruikte men in Suriname de benaming wong pienter niet, maar het
op Java gebruikelijke dukun. Men zei: ‘Ga bij pak Saidin, wongé pienter’ (hij is goed,
hij kan). De dukun uit Indonesië is een wong pienter geworden in Suriname.
Tegenwoordig is er in Suriname een duidelijk onderscheid tussen de dukun (masseuse
en vroedvrouw) en de wong pienter.
Een wong pienter wordt geraadpleegd bij lichamelijke en psychische ziekte, voor
bescherming van het lichaam en de omgeving; bij diefstal, voor succes in het leven,
bij gezinsproblemen en bij vermissing van een persoon. Men gaat naar een wong
pienter als men van mening is dat bidden alleen niet voldoende is, immers anders
zou men wel naar een kaum gaan, die alleen in gebed gaat. Men gelooft er sterk in
dat wanneer iemand tegenslag heeft of ziek is, dit te wijten is aan kwade invloeden
van buiten. De patiënt laat zich in zo'n geval onderzoeken en beschermen door de
wong pienter. Daarnaast ziet men het consult bij deze specialist als iets traditioneels.
De wong pienter wordt vaak gezien als een wonderdokter. Ook steeds meer
niet-Javanen zoeken hulp bij de wong pienter, omdat zij voor hun kwaal binnen de
eigen cultuur geen oplossing gevonden hebben.
Wong pienter wordt iemand door bij een ander in de leer te gaan en zelf daarna
een reputatie op te bouwen. Wanneer een bepaalde persoon iemand hulp geeft,
bijvoorbeeld op het gebied van genezing en daarbij succesvol is, krijgt zo'n persoon
vanuit de gemeenschap deze benaming. Als mensen kwalen hebben, of veel
tegenspoed, worden zij binnen de cultuur al snel attent gemaakt op het bestaan van
deze specialisten. Er wordt binnen de gemeenschap veel over wong pienter gesproken,
in de huiselijke kring en op feesten. Men onthoudt de naam van zo'n specialist voor
het geval dat men hem eens nodig heeft. Sommige wong pienter hebben een speciale
hut waar zij hun praktijk uitoefenen. De persoon zelf zal zich nooit wong pienter
noemen.
De wong pienter herkennen we aan zijn houding. Van deze specialisten wordt
gezegd dat zij meestal iets vreemds over zich hebben. Zij zijn rustig van aard en
houden zich op de achtergrond, alsof ze observeren. Zij praten nauwelijks, behalve
als iemand een onderwerp aanhaalt dat betrekking heeft op hun werk, zoals genezing

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

of bescherming van het lichaam. Dan kan men opmaken dat zij wong pienter zijn.
Heel vaak weten de naaste buren niet dat er een wong pienter in hun omgeving woont.
Iemand wordt wong pienter vanwege interesse, betrokkenheid bij hulpbehoevenden,
overerving, aanleg, een droom, geldbesparing, of het principe dat kennis macht is.
Van de huidige wong pienter zijn enkelen met de Javaanse immigratie naar Suriname
gekomen. Anderen gingen in de leer bij de immigranten en weer anderen verkregen
hun kennis door in de leer te gaan bij een hindoestaan, een Inheemse, een creool, et
cetera. Concurrentie onderling kan ertoe leiden dat zij anderen
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kwaad doen. Vandaar dat de specialisten steeds verder op zoek gaan naar meer kennis
en bescherming bij andere specialisten die een hogere kennis en macht bezitten, zoals
andere Javanen, maar ook hindoestanen of creolen. Meestal bezitten ze al een gave,
zoals genezer of masseur. Als is gebleken dat de gemeenschap ook voor andere hulp
komt, wordt hun kennis verder verrijkt. Er zijn wong pienter die een lichaamsdeel
gebruiken van een overleden wong pienter om zo diens macht over te nemen.
Na een opleiding krijgen de specialisten een bescherming voor het lichaam. Die
bescherming bevindt zich in het lichaam en ook in een zilveren ring die bij velen op
te merken valt. Daaraan gekoppeld is een taboe. Dit taboe is strikt geheim en kan
alleen aan een betrouwbare persoon verteld worden als de specialist komt te
overlijden. Indien iemand deze bescherming, in het Javaans tyekelan genoemd,
ontdekt en hiervan misbruik maakt, wordt alle kracht aan de wong pienter ontnomen.

Vergoeding
Een welgemeende, traditionele specialist vraagt geen vergoeding voor zijn diensten.
Hij ontvangt hiervoor een vrijwillige tegemoetkoming in financieel of in materieel
opzicht, of wederzijdse diensten. Door de verslechterde economische situatie in
Suriname in relatie tot de tijd die zij aan hun werk als geestelijk specialist moeten
besteden, zijn enkelen anno 1999 genoodzaakt een vergoeding te vragen.
In de meeste gevallen wordt van de patiënt nog steeds geen speciale vergoeding
verwacht. Er zijn drie manieren waarop een wong pienter de vergoeding voor verrichte
diensten bepaalt. Allereerst moet de patiënt zelf de noodzakelijke spullen aanschaffen.
Hij kan ook de tegenwaarde geven, indien de wong pienter de benodigdheden in huis
heeft. Omdat de genezer niet veeleisend is, wordt een willekeurig bedrag gegeven
als dank voor zijn hulp. Men geeft daarnaast ook levensmiddelen. Uit dankbaarheid
voor genezing komt men regelmatig op bezoek. De laatste jaren komt het dus meer
voor dat een wong pienter een vast bedrag opeist naast de nodige uitgaven die vergoed
moeten worden. Ook zijn er genezers die in trance raken en dan bepalen wat de
uitgaven en vergoedingen moeten zijn.

De werkwijze
De wong pienter gebruikt de volgende zaken tijdens een genezingssessie: menyan
(Javaanse wierook), een speciaal parfum, het liefst Pompeya, of een fles met een
illustratie van een vrouw erop, rode en/of witte lappen stof, kaarsen onder andere in
de kleuren rood, wit soms ook wel zwart, de verschillende dranken zoals blaka sopi,
witi sopi, florida water, bloemen of verschillende bladeren voor een ritueel bad,
naalden, wit katoengaren en knoflook, dat eventueel ergens geplaatst of begraven
moet worden, kwik, rijsthalmen, blauwsel en sigaren. De ingrediënten hangen van
de behandelingen af en verschillen per specialist. De wong pienter kunnen middels
meditatie of gebed in contact komen met geesten. Als een geest in het lichaam treedt,
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is assistentie vereist om te tolken tussen geest en cliënt en eventueel de boodschap
op papier te zetten.
Als geen contact wordt gemaakt met geesten, wordt meestal een astrologisch boek
geraadpleegd. Bij diefstal, bijvoorbeeld, kan de wong pienter via allerlei berekeningen
zeggen of de veroorzaker een mannelijk of vrouwelijk persoon is, welke uiterlijke
kenmerken die heeft en of in geval van diefstal, de gestolen goederen nog terecht
zullen komen. Er zijn ook andere rituelen om een diefstal op te lossen. De wong
pienter maakt dan een kaars met een willekeurige kleur, die hij later boven brandende
wierook houdt boven een glas met water (dat soms jasmijnbloemen bevat), terwijl
hij aan het onzichtbare hulp vraagt. Intussen val-
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len er enkele korrels van de brandende wierook in het water. Na het gemompelde
gebed bekijkt de wong pienter de inhoud van het glas en concludeert bijvoorbeeld:
‘Je beurs is op straat kwijt geraakt toen je in gezelschap was van zo'n persoon die je
heel goed kent, vergezeld van haar man. Vandaar dat de twee druppels wierook bij
mekaar zijn. Ik zie een kleine druppel naast de grote die jou moet voorstellen.’ Hierna
mompelt de wong pienter weer een gebed tijdens het branden van wierook. Dit stukje
verbrande wierook wordt meegegeven aan de hulpzoekende om bij de voordeur te
strooien met de bedoeling het kwijt geraakte goed terug te vinden. Het kan ook
gebeuren dat de wong pienter aan huis komt en de handeling verricht in de omgeving
waar het voorwerp kwijt is geraakt. Voor een behandeling kiest een wong pienter
een geschikte dag van de Javaanse kalender en/of uur uit, of pakt de kwestie meteen
aan. Als de hulpzoekende niet tijdig om hulp komt en niet kan aangeven wanneer
hij iets precies is kwijt geraakt, is het voor de wong pienter moeilijk te achterhalen
wie de dader is.
Er zijn specialisten die een assistent hebben om te tolken als zij in trance raken,
omdat deze wong pienter veel geesten bij zich heeft en niet weet wie in zijn lichaam
is. Hij is dan volledig in trance. De assistent kan dan de hulpzoekende helpen om in
contact te komen met de in trance geraakte wong pienter. Als de begeestigde zijn
naam zegt, mag de hulpzoekende met een heleboel vragen komen, zoals welke ziekte
hij heeft en hoe hij zich zou kunnen genezen. Andere specialisten raken niet in trance
en werken niet met een assistent, maar hebben een onzichtbare naast zich die hen
het één en ander adviseren.
Veel wong pienter werken met spiegels. Nadat een persoon het probleem heeft
voorgelegd, zet de specialist wat poeder (talk, cosmetisch poeder) op de spiegel,
veegt af en toe wat weg of maakt een schets waarna hij het antwoord geeft. Meestal
praat de specialist in het Sranantongo, waarbij de assistent wat aantekeningen maakt,
zoals welke benodigdheden nodig zijn voor het maken van een bepaald middel of
het rituele bad. Anderen werken met Javaanse wierook. Bij het branden prevelen zij
een gebed en vragen aan de onzichtbare (soms kan het een overleden persoon zijn
die een magische kracht heeft) een oplossing voor het probleem. Deze wierook wordt
naar huis gebracht door de hulpzoekende waarna hij een droom zal krijgen, meestal
binnen een week, of veertig dagen.6. Als de persoon daarna bij de wong pienter
terugkomt, vertelt hij hem de droom en deze wordt dan uitgelegd.
Bij het vertrek na een hulpbezoek mag de patiënt de wong pienter niet groeten.
De persoon moet rechtstreeks naar huis gaan, vooral als hij iets heeft meegekregen.
Bij sommige wong pienter staat er in huis een plant of boom, waarbij de bezoeker
stil moet staan. Bij de plant of boom dient de bezoeker het doel van zijn visite te
expliceren. Bijvoorbeeld: ‘Ik kom op bezoek bij bapak/ibu S. en ik hoop dat ik daar
hulp krijg.’ Na afloop van het bezoek dient men weer voor de plant of boom stil te
staan en te zeggen: ‘Ik hoop dat ik met mijn bezoek een oplossing vind. Ik dank u
voor uw medewerking en leidt mij veilig naar huis.’ De patiënt krijgt regels wat hij
wel en niet mag doen of eten, afhankelijk van de behandeling.
Men kan op twee manieren bescherming krijgen. Allereerst door gewoon naar de
wong pienter toe te stappen en bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik heb bescherming nodig
tegen kwade invloeden op het werk, op het erf, bij het opzetten van een gebouw,
enzovoorts.’ Een andere mogelijkheid is na een genezingsbehandeling. Men kan
bescherming krijgen (a) in de vorm van een drank waarvan men enkele slokjes
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inneemt en met de rest het gezicht driemaal wast, (b) door het nemen van een ritueel
bad van zuiver water, of vermengd met alcoholische dranken, met bloemen en/of
bladeren of alleen water, (c) door formules die men in huis opplakt, of onopvallend
ergens
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plaatst, (d) door een formule, of een stukje wierook, in een ring of hanger, (e) door
een bewerkte zilveren ring met of zonder zwarte steen, of een zilveren armband, en
(f) door een of ander voorwerp in het lichaam zoals een naald.7.

De kaum
De tweede Javaanse geestelijk specialist die ik in dit artikel wil behandelen, is de
kaum. Het zijn overwegend mannen die dit beroep uitoefenen. De kaum is bij de
westbidders onder de Surinaams-Javaanse moslims degene die de gebeden opzegt
bij diverse rituele bijeenkomsten. De westbidders, die hun gebedsrichting naar het
westen hebben, behoren tot de meer traditionelen onder de Javanen. Tegenover de
westbidders staan de oostbidders, de meer orthodox islamitische Javanen.8. De
orthodoxe oostbidders wordt niet alleen verweten dat zij alle Javaanse gebruiken
afwijzen, maar hun worden ook Islamitische fundamentalistische activiteiten
aangerekend (Gooswit 1990: 49).
De kaum is een voorganger die heel vaak het astrologisch boek, in het Javaans
primbon genoemd, raadpleegt.9. Aan de hand hiervan en met behulp van de Javaanse
kalender worden berekeningen gemaakt om oplossingen voor bepaalde problemen
te vinden. Men komt bij hem voor advies betreffende verhuizing, het bouwen van
een huis of het graven van een put, verklaringen voor dromen, voor diefstal,
bescherming voor het lichaam en voor genezing. Naast het zoeken van een geschikte
datum voor het organiseren van een feest zoals huwelijk of besnijdenis, waarbij hij
de geboortedag van de persoon volgens de Javaanse kalender en eventueel de Javaanse
naam gebruikt, is hij ook rechtstreeks betrokken bij enkele rituelen zoals het slachten
van kip, het zegenen van de heilmaaltijden en het plaatsen van offerandes. Om in
contact te komen met Allah wordt wierook gebrand. Tijdens sommige rituelen worden
overleden familieleden aangeroepen. Dromen worden door vele Javanen gezien als
een voorteken, een waarschuwing. Enkelen zeggen dat het doorvertellen van een
slechte droom aan verschillende personen voorkomt dat zo'n droom uitkomt.

Werkwijze kaum
Zoals gezegd wordt de hulp van de kaum ingeroepen bij verschillende gebeurtenissen.
Op enkele zal ik nader ingaan. Stapt men naar een kaum toe voor de oplossing van
een droom, dan worden er een heleboel vragen gesteld. Allereerst wil de kaum het
uur waarop men droomde, kennen. Men gaat ervan uit dat dromen die tussen twee
en vier uur 's ochtends zijn gedroomd in het algemeen uitkomen. Verder wil de kaum
de lighouding en omgeving van de persoon weten. (Lag hij op zijn zij met het gezicht
naar het raam, met het gezicht naar waar de zon opkomt, met gekruiste armen op de
borst of onder het hoofd). Verder zal hij vragen of de dromer iets gezien of gehoord
heeft op de televisie en radio, of zich bezig heeft gehouden met een bepaald
onderwerp, of misschien te tang heeft geslapen. De kaum bekijkt het uur en de dag
dat de persoon heeft gedroomd. Aan de hand van het astrologisch boek (de dag
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volgens de Javaans kalender en het uur) wordt een berekening gemaakt waarmee
men kan bepalen of de droom een slechte of goede invloed zal hebben. De droom
kan na een week, veertig dagen en in sommige gevallen na een jaar uitkomen en
soms helemaal niet.
Voor genezing werkt de kaum nauwelijks met het astrologisch boek. Hij vraagt
alleen naar de Javaanse naam en geboortedatum (ngeton). Indien die niet bekend
zijn, kan de kaum door middel van de geboortedatum de ngeton opzoeken in het
astrologisch boek.
Men komt zowel voor psychische, als lichamelijke klachten. Bij psychische kwalen
past de kaum meestal gebeden toe. Als het een
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ernstig geval is, vraagt hij enkele familieleden van de patiënt om samen met hem en
de patiënt in de moskee in gebed te gaan. Een lichamelijke ziekte kan gepaard gaan
met bezetenheid, die ongelukken veroorzaken door bepaalde geesten. De kaum kijkt
eerst naar het probleem. Als hij de patiënt niet kan helpen met bladeren of dranken,
wordt deze hulpzoekende verwezen naar de reguliere dokter.
Net als bij de wong pienter, gaat iedere kaum op een ander manier te werk. Meestal
vertelt de kaum niet welke handelingen hij allemaal verricht. De algemene werkwijze
is meestal het aanbieden van een glas water met of zonder jasmijnbloemen, waarbij
hij het glas voor zich houdt, een gebed prevelt en ook om hulp voor genezing vraagt.
Sommigen branden menyan (wierook) waarbij druppels in het glas met watervallen.
De patiënt moet hiervan drie slokjes drinken en met de rest het gezicht wassen of
een deel op de zieke plek sprenkelen. De gebeden worden in het Arabisch geciteerd.
Hieronder volgen enkele teksten van gebeden.
O God, voorwaar wij vragen U zuiverheid in den eeredienst, gezondheid
in het lichaam, vermeerdering in de kennis, zegen in de middelen van
bestaan, bekering voor den dood, genade bij den dood en vergiffenis na
den dood! Verzacht onzen doodsstrijd! (Wij vragen U) bevrijding van het
hellevuur en mildheid bij het vorderen van rekenschap, voorwaar Allah
en zijne engelen zegenen den profeet! O gij, die geloovig zijt, zegen hem
en wensch hem heil. De laatste woorden van hun (d.i. der engelen) gebed
luiden: ‘Voorwaar, eere zij God, den Heer der schepselen! Amen’ (Mayer
& van Moll 1909: 10)
Vervolgens gaat hij verder in het Arabisch met het gebed Soerah Fatiha.10. Dit gebed
wordt voor allerlei doelen gebruikt. Indien het gecombineerd moet worden met een
ander gebed, wordt dit als openingsgebed gebruikt.
Bismillâhir rahmân irrahiêm, Alhamdoe lillahi rabbil 'câlamiên, Ar rahmân
ir rachiêm, mâliki yauwmiddien, iyyâka nacboedoe wa iyyâka nasta ciem,
ihdinassiratal moestaqiêm sirâtalladziena ana'camta 'aleyhiem,
ghairilmaghdôoebie aleyhim, waladdââllien, Amien.
(Vertaling: In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, Alle lof
zij Allah, de Heer der Werelden, De Barmhartige, De Genadevolle, Meester
van de dag des Oordeels, U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij
om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad van diegene aan wie U
gunsten hebt geschonken. Niet dat van diegene op wie U vertoornd bent.
Noch dat der dwalenden. Amen. (Van Bommel 1989; 39, 40).
Stel dat iemand droomt over een overleden persoon die er armzalig uitziel. Hij draagt
versleten of helemaal geen kleding. De kaum adviseert dan om een slametan
(heilmaaltijd) te houden. Hieraan gekoppeld moet symbolisch een deken meegestuurd
worden. Er wordt dan enkele meters ongebleekt wit katoenen stof aangekocht. Bij
de heilmaaltijd wordt het symbolisch door middel van gebeden aan de overledene
meegegeven. Men noemt het kirim kemul, letterlijk vertaald ‘een deken sturen’. Na
afloop hiervan mag iemand het naar huis meenemen.
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Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een offerande bestaande uit een glas
water met of zonder jasmijnbloemen, en/of een schoteltje rijst met daarop een gekookt
ei. De kaum is betrokken bij deze rituelen en weet wat hij allemaal moet zeggen
tegen de zielen van de overledenen.
Iemand wordt kaum vanwege interesse die voornamelijk ontstaat door het dagelijks
beoefenen van de religie (de Islam), door overerving, door een droom en vanuit de
roeping om hulp te bieden aan de gemeenschap.

Vergoeding
Elk wijk heeft een aangewezen kaum. In het algemeen worden zij uitbetaald door de
overheid als zij erkend zijn. Indien dat niet het geval is, wordt het salaris betaald uit
een deel van de opbrengst uit het begrafenisfonds, de permatian, die jaarlijks wordt
uitbetaald. Bij het verlenen van hulp zoals rituele handelingen krijgen de kaum een
symbolische vergoeding die wajib wordt genoemd. Er zijn kaum die vergoedingen
aannemen voor het verlenen van hulp zoals genezing en bescherming voor het lichaam
of omgeving, maar dit is eigenlijk niet

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

174
toegestaan. Meestal krijgt de kaum geschenken of levensmiddelen. In andere gevallen
wordt wederzijdse hulp aangeboden.

Een groep vrouwen in gebed voor een ernstig zieke

Een vergelijking
Plaatsen we de kaum en de wong pienter naast elkaar, dan kan men meteen aanwijzen
wie de kaum is, omdat hij door zijn kleding opvalt. Meestal draagt hij een zwarte
pantalon een wit overhemd en een zwart fluwelen pètyi, een ambtspet. In tegenstelling
daarmee is de wong pienter eenvoudig, onopvallend gekleed. De hiervoor beschreven
activiteiten van zowel wong pienter als kaum worden in tabel 1 met elkaar vergeleken
waardoor de verschillen duidelijk naar voren komen.
Bij een vergelijking van de wong pienter en de kaum vallen de volgende zaken
duidelijk op: Er bestaan heel veel overeenkomsten in de redenen waarvoor men naar
een wong pienter en kaum toestapt, alleen de werkwijze en vergoeding verschilt. De
kaum werkt eenvoudig via contact met Allah, door middel van gebed. Indien de
persoon bescherming nodig heeft,
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krijgt hij een formule met een Arabisch opschrift, of gaat met de kaum in gebed. De
wong pienter daarentegen gaat ook in gebed, maar komt in contact met de
verschillende geesten en past het rituele bad toe. Volgens de Javanen wordt de zwarte
magie sneller verdreven door de wong pienter dan door de kaum. Na een behandeling
vragen de meeste wong pienter een vergoeding. De kaum echter mag geen vergoeding
eisen, omdat hij het islamitisch geloof beleidt en vooral een voorganger is.

De kaum ontvangt bij bepaalde gelegenheden een symbolische vergoeding waarbij hij enkele gebeden
in het Arabisch reciteert

Slotopmerkingen
In dit artikel is aandacht besteed aan twee Javaanse geestelijk specialisten de wong
pienter en de kaum. Of, en in welke mate, men gebruik maakt van zo'n religieuze
specialist, is in hoge mate afhankelijk van iemands opvattingen over de relatie tussen
mens en God en de mening of er meer is tussen hemel en aarde. Orthodoxe christenen
en moslims zullen erg kritisch tegenover deze mensen staan. Voor hen heeft het
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Tabel 1. Een vergelijking tussen de kaum en de wong pienter
Activiteiten
wong pienter
Genezing: lichamelijke en X
psychische ziekten11.

kaum
X

Bescherming: na een
X
genezingsbehandeling,
voor het lichaam, gezin en
omgeving

X

Problemen: huwelijk,
X
financieel, wrijving (ruzie),
gezin, op het werk en in de
omgeving

X

Succes: in het leven, werk, X
handel, als artiest,
kunstenaar, gokken, bij een
sollicatie, bij het behalen
van een rijbewijs

X

X

X

Het bouwen van een huis; X
opzetten van een feesttent,
het graven van een put

X

Verklaringen van dromen X

X

Vaststellen van geschikte
datum voor feest, of iets
dergelijks

X

Het uitspreken van een
gebed bij een offer; rituele
slachting; bij rouw-,
huwelijk-,
besnijdenisrituelen;
inwijdingen.

X

Diefstal12.

Vermissing van een
persoon

X

X

Verhuizing

X

X

Sterfgeval

X

Iemand beheksen: voor
ziekte, voor een ongeluk,
geen succes in het leven,
het afbreken van
verhoudingen

X
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(zwarte magie)
geen zin zich bezig te houden met het spirituele omdat zij geloven dat er maar één
God is tot wie zij zich kunnen richten. Indien er iets ernstigs aan de hand is, kan een
religieuze leider ingeschakeld worden, maar alleen om voor te gaan in gebed en niet
om te helpen met heilmaaltijden, offers of rituele baden. Zij zullen ook wijzen op de
afhankelijkheid die dreigt als je je door dit soort religieuze specialisten laat behandelen
en het prijskaartje dat eraan hangt.
Een tweede groep bestaat uit de traditioneel Javaanse westbidders. Zij vinden dat
je als Javaan met je traditie bent geboren en opgegroeid. Je voorouders hebben deze
tradities vanuit Java meegenomen. Je hebt de kaum, de verschillende dukun, de
slametan en offers die bij de Javaanse traditie horen, nodig. Je kan ze niet negeren,
want het zit in je bloed. De handelingen die de wong pienter verricht, hebben meer
te maken met het spirituele. Het rituele bad met de verschillende sopi en
beschermingsrituelen zijn niet van toepassing bij de Islam.
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De derde groep die zich rekent tot de groep van de westbidders maar ondertussen
toch de wong pienter bezoekt, heeft de opvatting dat er behalve God ook andere
‘hogere grote machten’ zijn die oplossing geven of aanreiken voor bepaalde zaken.
Via de wong pienter bereiken zij die ‘hoge machten’. Zij vinden dat de duivel, de
zwarte magie, veel sterker is dan God. Als je daar niets tegen doet, kan je zelfs dood
gaan. De wong pienter is volgens deze groep Javanen één van de beste oplossingen.
Ook niet-Javanen maken gebruik maken van de diensten van een wong pienter.13.
Het is mij opgevallen dat op de islamitische kaum na, bij alle Javaanse specialisten
de basisopleiding overeenkomt, met name het mediteren en het vasten over
verschillende perioden, waarbij het vasten gepaard gaat met het citeren van spreuken.
Hun magische krachten worden in de loop der tijd opgebouwd. Met deze basiskennis
werkt men om hulp te verlenen aan de gemeenschap.
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Eindnoten:
1. Wong pienter kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Om het lelijke hij/zij, et cetera, te
vermijden, gebruik ik de aanduidingen ‘hij’ en ‘zijn’.
2. Ik ben drs. Sylvia Gooswit veel dank verschuldigd voor de richtlijnen, kritische opmerkingen,
correcties en adviezen op een eerdere versie van dit artikel.
3. Alle informanten hebben aangegeven anoniem te willen blijven. Ook waren zij soms niet bereid
informatie over opleiding, gebeden, en dergelijke te geven.
4. De spelling die wordt gebruikt voor Javaanse woorden is identiek aan het Surinaams Javaans
zoals die in augustus 1986 officieel is aanvaard door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen (Gooswit & Karijopawiro 1997: 6)
5. De jaran képang is in Suriname een dans, opgevoerd op platte bamboe of leren paarden naar
aanleiding van een speciale gebeurtenis. Zie Gooswit 1990: 73.
6. Over het getal kan ik op het moment niets zeggen: wel zijn de getallen 7 en 40 universeel bekend
als ‘heilige’ of ‘magische’ getallen.
7. Dezelfde vormen van genezing gelden voor de kaum.
8. De religieuze tweedeling kwam in de jaren twintig tot stand. De controverse tussen oostbidders
en westbidders houdt de gemoederen nog altijd bezig. Het dagblad De Ware Tijd van 25 oktober
1984 geeft hiervan getuigenis: ‘De hulp van de Districts-Commissaris van Marowijne is
ingeroepen om een religieus geschil in de gemeente Pamuda Islam te beslechten. Een deel van
de leden wil met het gezicht naar Mekka bidden. Dat is in Suriname met gezicht naar het oosten.
Een andere groep, merendeels ouderen, wensen de gewoonte uit Java te behouden, waar men
om het gezicht naar Mekka te wenden zich naar het westen keert (gezien de aardrijkskundige
ligging is Mekka voor Suriname oostwaarts en voor Indonesië westwaarts). Onder toezicht van
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10.

11.
12.

13.

de Districts-Commissaris is een bestuursverkiezing gehouden met deze kwestie als inzet. De
Java stroming won het van de Mekka stroming met 149 tegen 49 stemmen’.
Astrologisch boek in het bizonder met wichelarij enzovoorts en lering in de hogere wijsheid.
In het Javaans:
Awit ingkang asma Allah kang Maha murah tur kang Maha Astih
Kabek puji iku kangungane Allah kang manggerani ‘alam’ kabeh
Kang ngratoni ing dina Agama
Namung dhumateng Padhuka kawula manembah, lan namung dhumateng Paduka kawula
nyuwun pitulungan
Dhuh Allah, mugi nedahna margi leres dhumateng kawula
(Inggih punika) margining para tiyang ingkang sami Padhuka paringi nikmat sanes marginipun
tiyang ingkang Panjenengan paringi bendu lan tiyang ingkang kesasar. (Mugi-mugi Panjenengan
nyembadhani panyuwun kawula. (Prof. Mohammad Adnan k.h.r. 1984: 13, 14)
Binnen de wong pienter zijn ook persoonlijke verschillen die zich onderscheiden in een groep
die zich alleen bezig houdt met hulp en een groep die zwarte magie beoefent.
De kaum houdt zich binnen de islamitische traditie in principe niet met diefstal en genezing
bezig, maar vanwege de individuele persoonlijke verschillen tussen de kaum onderling komt
het voor dat hij toch hulp biedt op dit gebied.
In Suriname is er een groep mensen die het Javanisme aanhangt (in het Javaans kejawan
genoemd). Ze zijn niet islamitisch en zoeken daarom geen hulp bij de kaum, maar kunnen wel
een beroep doen op de wong pienter.
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Nardo Aluman1.
Pyjai, de spirituele genezer van het Kari'na volk
De vroegere Kari'na pyjai moeten kundige en kranige kerels en vrouwen zijn geweest.
Met hun lede ogen konden zij de boze geesten bij een zieke zien. Zij konden zelfs een
pas gestorven iemand weer tot leven roepen. Bij zo'n persoon werd bij de leverstreek
gevoeld of er nog wat leven in zat. Indien geconstateerd werd dat er nog wat leven
in de persoon was, maakte de pyjai een heel lange ulemari-sigaar2., van de ‘ingi
pipa’ boom aan en blies heel zwaar en lang met de rook op de genoemde
lichaamsplek. Dit werd een paar keren herhaald en de dode kwam langzaam weer
tot leven.
Doordat in een bepaalde periode zoveel mensen dood gingen, besloot een heel
beroemde pyjai eens om een tocht te maken naar Tamusji3. voor hulp. Tamusji vond
deze handelwijze van de pyjai niet zo op zijn plaats en vermaande hem om direct
weer terug te gaan naar de aarde en nooit meer bij hem te komen. Dit is dan ook de
reden waarom een pyjai nooit meer rechtstreeks contact kan hebben met Tamusji.
Volgens de Inheemse kosmologie dankt elke ziekte haar oorsprong aan boze
geesten. Indien men dus een zieke wil genezen, moet eerst de boze geest uit het
lichaam verdreven worden. Om dit te kunnen doen, moet de genezer een kundigheid
bezitten en een sterkere goede geest in zich hebben. De meeste van deze sterke goede
geesten leven in bepaalde planten, zoals: de tabaksplant, de peperstruik en de
Takini-boom. Door delen van deze planten in zich op te nemen, kan men de geesten
die bij deze planten behoren overnemen. Dit kan de persoon meer geestelijke kracht
geven en tot een geneesheer en geestenbezweerder maken, een pyjai. Tot op de dag
van vandaag heeft de pyjai een voorname rol in de Inheemse maatschappij. Zijn
voornaamste functie is het genezen van zieken. Vandaar dat de pyjai ook een
geneesheer is. De pyjai is aldoor in strijd niet de slechte geesten die de goede geesten
anders willen beïnvloeden. Uiteraard kan hij de boze geesten oproepen om kwaad
te doen. Vandaar dat sommige pyjai gevreesd zijn.
Volgens de Kari'na bestaan er drie categorieën pyjai: (a) de pamy-pyjairy
(tabaks-pyjai), (b) de pomyi-pyjairy (peper-pyjai) en (c) de takini-emy-pyjairy
(takini-boom4.-pyjai).
Heel vroeger bestonden er nog twee andere soorten pyjai, namelijk de kumaka-pyjai
(kankantri5.-pyjai) en de kuasini-pyjai (kwasini6.-pyjai). De kankantri en kwasini zijn
bomen en beide hebben witte (goede) en zwarte (slechte) geesten. De goede geesten
leven in het onderste gedeelte van de boom, terwijl de slechte in het bovenste gedeelte
zitten.

De leerling pyjai
Om te beginnen wordt de leerling pyjai geleerd om nooit aan iemand te vertellen hoe
hij de kunst van de pyjai geleerd heeft. Het moet voor de buitenstaander altijd geheim
blijven. Ik zal hierbij twee soorten pyjai belichten, namelijk de tabaks-pyjai en de
takini-pyjai, vanwege het feit dat de overige soorten pyjai sinds decennia niet meer
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bestaan. In het algemeen wacht de leermeester (byjai) totdat voldoende
geïnteresseerden zich hebben opgegeven om opgeleid te worden. Soms bestaat de
groep leerlingen uit wel tien personen.

Tamy-pyjairy (tabaks- pyjai)
In opdracht van de leermeester beginnen de leerlingen tabak te planten. Zaden van
tabak worden fijn gezeefd en worden vervolgens
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gezaaid, liefst ver van de bewoonde wereld. Zodra de regentijd aanbreekt, ontkiemen
ze en groeien uit tot planten van ongeveer driekwart meter hoog. Tijdens het
groeiproces wordt een groot kamp gebouwd dat geheel wordt dicht gemaakt met
palmbladeren. Dit kamp zal straks dienen als tokai, de pyjai-hut. Aan de vooravond
van de leerperiode vindt het volgende plaats. Het gelaat van de leerlingen worden
door een door de byjai aangewezen vrouw, de meter, mooi beschilderd met alakuseri,7.
een extract van de alakuseri-bladeren. Hierbij worden bepaalde delen van het gezicht
met witte vogeldons versierd en vastgeplakt met behulp van alakuseri. Voorts wordt
een sterke man (assistent-pyjai) aangewezen door de byjai om het lichaam van de
kandidaten los te maken. Hij pakt ze één voor één bij de pols en schudt ze flink door
elkaar. Bij het invallen van de avond zal de tabaksbehandeling aanvangen.
De leerlingen krijgen op drie manieren tabak toegediend. De assistent-pyjai geeft
aan elke leerling twee verse tabaksbladeren om even te kauwen en vervolgens in te
slikken. Deze twee bladeren zullen nooit meer uit het lichaam komen. Aan deze twee
bladeren heeft de leermeester namelijk een geest toegevoegd. Uiteraard is het een
goede geest. Vervolgens worden fijn gestampte, droge tabaksbladeren in de mond
genomen om met behulp van tabakswater door te slikken. Gedurende de hele nacht
krijgen de leerlingen van tijd tot tijd in water opgelost tabakspoeder te drinken. Steeds
wordt een volle kom gedronken. Elke keer als de handelingen plaatsvinden en
gedurende de hele nacht wordt door de leermeester gezongen en gedanst. De leerlingen
doen allemaal mee. Zij zingen:
‘Moky tonoro kamarako wara
tyre jano kyteisen se’
Vertaling: Laten wij doen, gelijk de schaarstaart vogel.
Dit is de dans van de kamarako. Vliegend rukt deze vogel een blad van de boom,
waarbij hij zijn kop schudt. Zo moeten de leerlingen ook schudden met hun hoofden
tijdens de dans.
‘Moky tonomy maipuri wara
tyre jano kyteisen se’
Vertaling: Laten wij doen, gelijk het grote wild, de tapir.
Dit is de dans van de maipuri. De leerlingen maken hierbij een stampende beweging,
zoals de tapir.
De hele nacht door tot de volgende morgen wordt dus tabakswater gedronken,
gezongen en gedanst. De leerlingen moeten hierbij de gezongen liederen en
danssoorten onthouden. Hierbij wordt er volledig onthouden van voedsel en drank.
Tegen zeven uur 's morgens houdt de ceremonie op en zoeken de leerlingen hun
hangmatten op. Deze ceremonie wordt drie tot vier dagen herhaald, precies op dezelfde
wijze van begin tot eind. Gedurende deze leerperiode wordt er volledig van voedsel
en drank en water onthouden. Elke middag rond vijf uur van deze leerperiode worden
de leerlingen opnieuw beschilderd met alakuseri door de meter. De vijfde nacht, de
laatste, krijgen de leerlingen helemaal niets, niet eens tabakswater. Deze nacht is de
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voorbereiding van de tocht naar de Grote Geest, Tamusji, vandaar dat zij ‘licht’
moeten zijn. Ze zullen ook boven de wolken een bezoek brengen aan de Tamy jumy,
de vader der tabaksplanten. De dag ervoor heeft de leermeester touwen (kurawa)
laten spannen van beneden naar het nok en dwars door het kamp. In deze laatste
nacht zullen de leerlingen de reis naar de Grote Geest aanvangen. Ietsje voor
middernacht beginnen de leerlingen de touwendans uit te voeren. Zij mogen met de
linkerhand het bovenste touw aanraken, maar niet vasthouden en de maraka wordt
met de rechterhand bespeeld. Precies te middernacht zal de ‘hemelvaart’ plaatsvinden
en op een bepaald moment zullen ze allemaal tegelijkertijd terug naar de aarde komen.
Dit
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gebeurt dan ineens als bij ‘donderslag’. Ze zijn terug in hun pyjai-hut, de tokai.
Als de dag aanbreekt, wordt een groot vuur gemaakt. Hierop zal gekookt worden
en cassavebrood gebakken. De leerling-pyjai krijgen straks versgebakken
cassavebrood te eten, waarna hen gekookte rode, zoete kasiri geserveerd wordt.
Terwijl de leerling-pyjai rondom het vuur zitten, roosteren ze kleine vogeltjes en
visjes. Voordat ze eten worden alle graatjes en beentjes nauwkeurig weggehaald. De
graten en beentjes mogen nimmer weggegooid worden, maar worden aan een touw
geregen en bewaard. Na deze rituele maaltijd worden de hangmatten vastgebonden,
niet naast elkaar, maar achterelkaar in de rij. Nadat dit is gebeurd, begint de byjai te
zingen. De leerling-pyjai zingen mee en dansen in een zig-zag beweging waarbij ze
met hun ruggen de hangmatten aanraken. Bij deze ceremoniële dans mag door geen
van de aanwezige familieleden gegeten of gedronken worden, of een of ander
onbehoorlijk gedrag worden vertoond. Indien men dit toch doet zal de leerling-pyjai
tijdens deze dans vallen en niet lang meer kunnen leven. Zijn wijding is dan niet
gelukt. Na deze ceremonie worden de wanden van het kamp afgebroken. De
palmbladeren die zijn weggehaald, mogen niet in stukjes worden gebroken, maar
dienen in gave toestand te worden weggegooid. Hierna krijgen de leerling-pyjai een
week vakantie. Hoever de zee zich ook mag bevinden, toch gaan de leerling-pyjai
opzoek naar krabben. Bij aankomst bij de plaats van de krabben worden zij door de
meter met wat modder over de rug gestreken. Hierna kunnen de leerling-pyjai in de
modder vallen om krabben te vangen. Bij aankomst thuis gaan de vrouwen de krabben
schoonmaken en koken. Hun aankomst van het krabbenveld wordt afgesproken. De
leerling-pyjai mogen de krabben niet zomaar eten. Iedereen krijgt eerst zes krabben,
opgelost in tabakswater te ‘drinken’. Hierna mogen zij normaal de krabben eten,
nadat ze alle vezels van de krabben hebben weggehaald.
In de avonduren wordt de maaltijd voortgezet met konijnenvlees en gevogelte.
Terwijl de leerlingen krabben vingen, heeft de byjai gezorgd voor de traditionele
drank, tapana8. oftewel kasiri. Verschillende soorten kasiri zijn aanwezig, zoals
gekookte kasiri, paja en pajawaru. Als de leerlingen een beetje uitgerust zijn, roept
de leermeester hen weer bij elkaar. Als iedereen zich heeft verzameld op een
afgesproken plek, gaan ze zingend en zwaaiend met hun maraka in de rij achter de
leermeester terug naar het inmiddels opengemaakte kamp. Dit is het moment waarbij
de leerlingen het reinigingsritueel atuwenakano zullen ondergaan. Twee levende
mieren, juku, moeten de leerlingen inslikken. De juku worden met behulp van kasiri
naar binnen gewerkt. Voordat de kasiri wordt gedronken moeten de leerlingen door
een lang pijlriet, pyrywa, in een grote drinkkom (sapera) met kasiri blazen, totdat
deze borrelt. Uiteraard moet er veel kracht ontwikkeld worden om dit resultaat te
krijgen. Deze mieren zullen nooit meer terug komen, ze zullen altijd in het lichaam
van de pyjai blijven, want de byjai heeft er goede geesten aan verbonden. Hierna
krijgen de leerlingen vele liters kasiri en tabakswater toegediend. Het is de bedoeling
dat zij veel moeten braken, waardoor het lichaam gezuiverd wordt van alle ziekten.
Hierna krijgen de leerlingen verschillende vis-, vlees-, en vruchtensoorten te proeven.
Deze zaken worden eerst door de byjai gewijd, doormiddel van de rook van de
ulemari sigaar. Ook bij het inslikken van de mieren mag op dat moment geen enkel
familielid eten en drinken en/of ander onbehoorlijk gedrag vertonen. Dit zou de
leerling pyjai alleen maar kwaad doen en hij zou geen goede pyjai kunnen zijn. De
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mier mag nimmer in de keel blijven steken, maar indien dat toch gebeurt, heeft de
byjai een lange vogelveer in de hand, waarmee hij eventueel de mier kan losmaken.
Met deze lange veer van de raaf wordt zo wie zo de keel van elke leerling
schoongemaakt, want via deze keel zal voortaan de geest praten.
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De uitgedoste leerling-pyjai moeten daarna nog één handeling doen en dat is het
contact met de vrouw herstellen. Elke leerling wordt samen met zijn vrouw in de
hangmat geschommeld. Indien hij geen vrouw heeft wordt een klein meisje gevraagd
even met de leerling-pyjai te schommelen. Dit is het symbool dat de leerling-pyjai
nu weer normaal samen met zijn vrouw kan leven. Tijdens de leerperiode mag de
pyjai geen seksueel contact hebben met een vrouw. Hiermee is de leerperiode officieel
afgesloten. Het grote feest mag nu beginnen. Onder begeleiding van de jonge pyjai
worden aremi9. gezongen en gedanst. Hieraan mogen alle aanwezigen meedoen.
Tegen het midden van de dag wordt de dans even gestopt, want de byjai vindt het
nodig de huizen van de pyjai te wijden, voordat ze weer naar huis gaan. Ze gaan dan
met zijn allen in elk van de huizen een maraka lied zingen en dansen.
Vroeger was het zo dat de jonge pyjai werden voorgesteld aan andere Inheemse
dorpen. Ook was het vroeger zo dat de leerling-pyjai verplicht waren in de rivier te
duiken om een of andere vissoort met de hand te vangen. Helaas worden deze zaken
niet meer gedaan. De jonge pyjai zal na drie dagen na deze inwijding zelfstandig
proberen om de kunst en de kracht van de pyjai te beoefenen. Alle voedingswaren
die er tijdens de inwijding niet waren, mag de leerling pyjai niet eten voordat de
leermeester het heeft ingezegend.

Takini-pyjairy (takina-pyjai)
De redenen om takini-pyjai te worden en de voorbereiding van de leerperiode is het
zelfde als die van de tamy-pyjairy, zoals het bouwen van een grote tokai, het maken
van maraka en kledingstukken, et cetera. Lang van te voren kent de leermeester de
plaats van de takini-boom. De avond voordat het ritueel begint, treedt hij in contact
met zijn jakuwa (hulpgeesten) om alles goed te laten verlopen tijdens het tappen van
het sap uit de takini-boom. Op de plaats aangekomen, wordt gebeden en toestemming
gevraagd aan de goede geesten van de boom voor een klein beetje sap. Elke leerling
mag maar twee kleine borrel glazen drinken. Tegen de schemering wordt de takini
in de tokai aan de leerling toegediend. Onmiddellijk hierna gaat hij in de hangmat
liggen. De leerling pyjai zal kort hierna ‘hoge koude koorts’ krijgen, oftewel gaan
hallucineren. De leermeester begint vrijwel onmiddellijk met de séance. Hij zal de
leerlingen gedurende de hele nacht beschermen tegen de aanvallen van de geesten
van de takini. De geesten komen met volle kracht op de leerlingen af. De slechte
geesten rukken aan zijn hangmat. Ze worden aan hun lichaam getrokken en door
elkaar geschud door de geesten. Ze beven en schreeuwen van pijn en angst. De
leerlingen zijn verplicht gedurende de hallucinatie alles te onthouden wat de geesten
hebben verteld, want deze zaken zullen weer gebruikt worden tijdens de omepano.
De volgende dag begint de leermeester met de pyjai-sessie, waarbij de leerlingen
pyjai-liederen (aremi) en communicatie met de geesten worden geleerd. Deze
leerperiode duurt ongeveer anderhalve tot twee weken en eindigt met het
reinigingsritueel (atuwenakano). Het einde van de opleiding, zoals de inwijding en
de reinigingsrituelen (atuwenakano) gebeuren op dezelfde manier als bij tamy-pyjairy.
Ook de taboes die de pyjai opgelegd krijgt, zijn hetzelfde. Enkele van de taboes zijn:
contact met menstruerende vrouwen, contact met kraamvrouwen en pasgeboren
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baby's, het nuttigen van rundvlees en melkproducten en het gebruiken van sterk
geurend parfum en dergelijke zaken.

Atamyngano (hij keert in zichzelf); de seance
Als de pyjai met een séance begint, zegt hij: ‘Atamynga wy'sa’. Het woord is afgeleid
van amynga, wat betekent ‘naar binnen brengen’. Hij laat zichzelf naar binnen
brengen, dat wil
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zeggen, hij keert zich in zichzelf. Bij de behandeling van een zieke moet deze zich
volledig aan de wereld van de pyjai overgeven, wil hij genezen worden. Ook hij moet
dus in zichzelf kunnen keren. De behandeling van een zieke, een séance, begint
meestal in de vooravond. Een séance kunnen we als volgt indelen.
(a) De voorbereiding: het oproepen van de jakuwa. Jakuwa zijn alle goede geesten
die door de pyjai positief zijn beïnvloed en voortaan als zijn hulpgeesten zullen
fungeren. In opdracht van de pyjai kunnen deze jakuwa een zieke genezen. Ook
kunnen deze jakuwa aan een genezen patiënt overgedragen worden om voortaan als
zijn hulpgeest te fungeren in het verder leven. Op zo'n avond worden tientallen
jakuwa opgeroepen en elke jakuwa heeft zijn eigen naam, taal, lied en persoonlijkheid.
De pyjai die de macht heeft over al deze geesten, kan makkelijk met hen via zijn
‘keel’ communiceren. Trouwens zijn keel was ‘schoongemaakt’ tijdens het inslikken
van de juku speciaal voor dit doel. Hierbij ontstaat een levendige communicatie
tussen de pyjai en de hulpgeesten. Ze worden gevraagd zich volledig te geven aan
de zieke en grondig onderzoek te doen naar de oorzaak van de ziekte. In één séance
kunnen meerdere zieken behandeld worden en een aantal jakuwa aan het werk gezet
worden.
(b) De behandeling van de zieke kan op twee manieren gebeuren. Als het een
ernstig geval betreft, kan de zieke in de tokai voor enkele minuten uitgenodigd
worden. Is de kwestie minder zwaar, dan kan de patiënt op een afstand in de hangmat
blijven liggen en de behandeling gebeurt via de jakuwa. Indien de zieke in de tokai
wordt behandeld, zal de hulpgeest, via de pyjai, met hem praten. Hierbij wordt de
zieke met de rook van de ulemari sigaar ‘gemasseerd’.
(c) Het weer wegsturen van de jakuwa. Zij worden één voor één bedankt voor hun
diensten en op de juiste wijze gevraagd weer weg te gaan, onder begeleiding van
hun speciale gezangen. Een séance kan drie tot vier uur in beslag nemen. Tijdens de
séance zit de pyjai op zijn mure (uit speciaal houtsoorten gesneden bank met de kop
van een anuwana (koningsaasgier) of katusji (tijger). Hij zwaait voortdurend met
zijn maraka en inhaleert regelmatig rook van de ulemari-sigaar. Hierbij onthoudt hij
zich volledig van water, drank en spijs. Het is pikdonker in de tokai en er mag geen
vuur aangestoken worden in de directe omgeving ervan. De pyjai zingt, bidt en
spreekt in het aremi, de taal van de hulpgeesten tot Tamusji. Gedurende de séance
worden deze zaken vele keren herhaald. Op deze manier krijgt de pyjai volledig
macht over de goede geesten die dan op hun beurt de slechte geesten kunnen
verdrijven. De pyjai is volledig met zichzelf bezig, met zijn mystieke wereld. Zijn
mystieke wereld is voor derden niet toegankelijk. Behalve de goede geesten van de
tabak, juku en de takini, die door de respectievelijke proeven in hem zijn gekomen,
bezit de pyjai ook enkele algemene goede geesten zoals: Tukajana die boven de
wolken woont, Kajanurawa, die het opperhoofd van geesten is en ook boven de
wolken woont, Mapewaran, ook het opperhoofd van geesten die boven de wolken
woont en Sirito-Yana, de vader der sterren die boven de wolken woont.
Kajanurawa wordt alleen uitgenodigd bij zeer ernstige gevallen. Als de pyjai hem
verzoekt naar de aarde te komen, zal hij nederdalen via een trap die door Tukajana,
zijn dienaar, wordt aangedragen. De trap is meer bekend als de Tukajana ponepuru
en is mooi beschilderd met alakuseri. Aan het begin is zij versierd met vogelveren
en zij heeft een aantrekkelijke geur. Deze drie supergeesten zijn geesten van de lucht
en het heelal. Zij kunnen voor bijzondere zaken uitgenodigd worden. De sterke goede

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

geesten van de pyjai op de aarde zijn de Juku-jumyn, vader van de juku mier,
(tabaks-pyjai) en de Kwatta-jumyn, de vader van de slingeraap (takini pyjai). Jumyn
betekent vader. De
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verwantschapsterminologie in de geestenwereld is gelijk aan die van de mens.
Atamyngano ten behoeve van een zieke gebeurt meestal maar één keer. Indien het
een ernstige zieke is, wordt het ritueel wel verschillende malen herhaald. In dit geval
zal de zieke zich, als hij beter is, onderwerpen aan een reinigingsritueel, namelijk de
atuwenakano. Ook zal de pyjai hem/haar enige onthoudingen opleggen voor de duur
van een bepaalde periode. Als deze periode is afgelopen, zal de pyjai deze
onthoudingen weer opheffen door middel van endatarykano (opheffing van de
onthoudingen). Tijdens een bescheiden feestje wordt de ex-patiënt op de traditionele
manier aangekleed en worden hem het voedsel en/of de dranken die hem waren
verboden, aangeboden, maar niet nadat deze door de pyjai met rook zijn gezegend.

Pyjai attributen
Atamyngano zonder ulemari-sigaren is ondenkbaar. Uit het voorgaande is duidelijk
geworden dat tabak een belangrijke rol vervult, want in tabak zit de sterke, goede
geest. Vandaar ook dat de pyjai altijd met zijn sigaren rondloopt. Als omhulsel van
de tabak wordt de binnenste laag van de bast van de ulemari-boom (ingi-pipa)
gebruikt. Hij inhaleert heel diep en blaast dit hard op de zieke.
De pyjai-ratel (maraka) wordt gemaakt van de mooie, ronde vrucht van de
kalebasboom (kuwa'l). Het vervaardigen van de maraka neemt veel tijd in beslag,
soms drie dagen, aangezien de kalebas van binnen moeilijk schoon te krijgen is.
Nadat de vrucht gekookt is, wordt zij met scherven gevuld om alle vochtige moes
weg te krabben. Hierna krijgt de maraka ‘ogen’. Er worden twee verticale en twee
horizontale, langwerpige ‘ogen’ geboord, ongeveer vijf centimeter lang. De maraka
wordt meestal met natuurverf in verschillende motieven beschilderd door de vrouw
van de pyjai. Als het zover is, krijgt de maraka een handvat, gemaakt van sjipo-hout,10.
een lichte houtsoort. Vervolgens krijgt de maraka zaden van de parakaru11. (de
siririja-bloem). De beste voorwerpen voor de maraka zijn steentjes van de bodem
van de rivier of kreek. Deze steentjes zijn okojumo-steentjes. Okojumo is de geest
van het water. De steentjes kunnen wit en zwart zijn. In de witte steentjes huizen de
goede okojumo-geesten en in de zwarte de slechte. Als ze eenmaal in de maraka
zitten, kunnen ze zich vermenigvuldigen. De steentjes worden vaak gevonden bij de
vertakkingen van rivieren. Tot slot wordt de maraka van de top naar beneden aan de
steel vastgebonden met katoendraden. De maraka is nu bespeelbaar en wordt altijd
bewaard in de jamatu (dubbelwandige rieten doos).

De maraka van de pyjai
Aan de vooravond van zijn séance loopt de pyjai rond en zwaait met een apparaatje,
de wun-wun, gemaakt van waruma (vlechtriet) of cocosblad en vastgebonden aan
een touw met de lengte van een meter. De naam wun-wun die het vernuftige apparaatje
heeft gekregen, is afgeleid van het geluid dat het maakt: wun-wun. Het geluid is
bedoeld om de slechte geesten die in de buurt zijn, te verjagen. Het is een mededeling
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dat de pyjai op die avond een séance zal houden en dat alle slechte geesten uit de
buurt moeten blijven. Dat doen ze ook, want zij houden namelijk niet van dit geluid.
De pyjai heeft een speciale zitbank, de pyjai murery in zijn tokai staan, gemaakt
in de vorm van een bepaalde diersoort, zoals de kaaiman, de anuwana
(koningsaasgier), de kaitusji (tijger), et cetera.
Geen van de atributen van de pyjai mag door derden worden gebruikt. Ze worden
als ‘gewijde voorwerpen’ beschouwd. Men mag ze zelfs niet aanraken. De
dubbelwandige jamatu van de pyjai heeft zijn eigen plekje in het huis
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en bevat alle ‘heilige’ spullen, zoals kledingstukken, maraka, tabak, et cetera die hij
nodig heeft voor zijn pyjai-schap. De vroegere pyjai namen altijd hun zitbankje,
drinkkom of bord mee als zij naar andere dorpen op bezoek gingen.

Ratelaar, de maraka van de Kari'na pyjai

De plaats van de pyjai in de huidige maatschappij
De pyjai neemt nog steeds een belangrijke plaats in de Kari'na (Caraïbse) samenleving.
Vroeger hadden de pyjai ook de functie van dorpshoofd. Door de modernisering van
de samenleving is dit nu niet meer zo, nochtans hebben zij een adviserende taak in
het bestuursapparaat. Zij staan nog steeds aan het hoofd van de cultuurdragers. In de
Kari'na samenleving is het pyjai-schap het hoogste instituut. Het zijn mensen die de
diepere achtergronden van het geestelijk leven van de mens weten. Als pyjai wordt
je geleerd over de functie van diverse elementen van de natuur, zoals: lucht, water,
grond en het bos. De mystieke wereld van de Inheemse mens wordt door de pyjai
beheerst. Los van deze zaken, kan de pyjai een macht ontwikkelen om het onzichtbare
binnen te dringen om zodoende bepaalde krachten hieruit aan te wenden voor zijn
doeleinden. De pyjai is een diep gelovig en eerbiedig mens. Voor zijn verdere leven
heeft de pyjai zichzelf beperkt in een aantal aardse geneugten. Uiteraard zijn er pyjai
met verschillende kwaliteiten. De ene heeft meer, of minder dan de andere. Dit alles
maakt de pyjai tot een bijzonder mens in de Inheemse maatschappij en daarom is hij
het enige individu dat bij zijn dood een speciale maraka-ceremonie krijgt dat door
de familie en/of het bestuur van het dorp wordt georganiseerd.

Aremi - liederen van de pyjai
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Aremi
Noky mo'ko j'aremi potyryme na (2x)
J'aremi potyryme na (2x)
Jolukoluko j'aremi potyryme na (2x)
J'aremi potyryme na (2x)
Jeky mo'ko j'aremi potyryme na (2x)
J'aremi potyryme na (2x)

Vertaling:
Keelzang
Wie is het toch die de toon aangeeft van mijn lied?

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

186
Is het de tabaksrups die de toon aangeeft van mijn lied?
Het is mijn geliefd huisdiertje die de toon aangeeft van mijn lied.

Wara
Wotamore pa'to pombo wyjno, wara nawo'ja ra
Wara nawo'ja ra (6x)
Wotamore pa'to pombo wyjno, sawaku nawo'ja ra
Sawaku nawo'ja ra (6x)
Wotamore pa'to pombo wyjno, tokoko nawo
'jan ra
Tokoko nawo'jan ra (6x)

Vertaling:
De rode ibis
Van waar mijn leer-pyjai-hut eens stond, zie ik de rode ibis vliegen.
Van waar mijn leer-pyjai-hut eens stond, zie ik de reiger vliegen.
Van waar mijn leer-pyjai-hut eens stond, zie ik de flamingo vliegen.
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Nardo Aloema (Galibi, 1946) volgde de Onderwijzersopleiding en de Akademie
voor Beeldende Kunsten in Suriname. Sinds 1982 is hij verbonden aan de Afdeling
Cultuurstudies van het Minov als projekt-onderzoeker. Daarnaast is hij actief
uitvoerend bestuurslid van het Coördinatie orgaan voor de Inheemse
Volkenorganisaties van het Amazone gebied (COICA), belast met het onderdeel
Cultuur, Onderwijs en Wetenschappen. Eveneens is hij vice-voorzitter van de
landelijke Organisatie van Inheemsen in Suriname.

Eindnoten:
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1. Ik ben zelf afkomstig uit Galibi en ben sterk verbonden met pyjai-traditie. Dit artikel geeft dus
een insiders view. Indertijd ben ik informant geweest voor diverse wetenschappers, onder andere
voor Peter Kloos.
2. Ulemari is de ingi pipa-boom. Het onderste, zachte gedeelte van de bast wordt gebruikt om
bladeren tabak in te rollen tot een lange sigaar. Deze sigaar wordt door de pyjai gerookt.
3. Tamusji is God, de schepper, grootvader; ook een oude man of grootvader wordt met tamusji
aangesproken
4. De takina-boom is een heilige boom voor het Kari'na volk in Suriname. De bast en het sap uit
de bast hebben een medicinale werking. Indien een persoon gedurende zijn leven takini-sap als
medicijn toegediend heeft gehad van de pyjai, zal hij op de zelfde manier als een pyjai begraven
worden.
5. Kumaka, ook wel kankantri genoemd, is de grootste boom in het Amazonegebied. Deze boom
wordt door het Kari'na volk geëerbiedigd om zijn strenge en sterke geesten.
6. Kwasini is de kwasinboom, een hardhout soort. Het is de meest gevreesde boom binnen de
Kari'na gemeenschappen in Suriname, vanwege haar sterke slechte geesten.
7. Alakuseri is het extract uit bladeren van de alakuseri-boom.
8. Tapana-kasiri is een licht alcoholische drank, bereid uit bittere cassave knollen. Er zijn diverse
kasiri soorten zoals: kasiri, pajawaru en paja.
9. Aremi- of oremi-liederen van de pyjai; deze liederen worden gezongen tijdens de séance en
pyjai-ceremonieën.
10. Sjipo is een zachthout soort dat hars produceert. De Inheemsen gebruiken dit voor verlichting
(als lamp).
11. Parakaru of siririja is een plant. De kleine ronde, zwarte zaden van deze plant worden in de
maraka gedaan en geven een licht harmonieus, ratelend geluid.
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Karin Boven
Van jachtopzichter tot genezer; de Wayana pïyai
De keuze om binnen het thema ‘geestelijke specialisten’ de Wayana sjamaan, de
pïyai, te behandelen heeft te maken met de brede uitvalsmogelijkheden die deze
ingang biedt. Bestudering van de pïyai biedt inzicht in het wereldbeeld van de Wayana
gemeenschap vanwege zijn oorspronkelijke, centrale rol in de cultuur.1. Onder de
benaming ‘geestelijk specialist’ versta ik diegene die een bijzondere positie inneemt
binnen een bepaalde gemeenschap op basis van kennis en vaardigheden met
betrekking tot de spirituele wereld. Deze kennis en vaardigheden worden via initiatie,
overerving en/of leerperiode verkregen. De Wayana samenleving kent nog meer
specialisten zoals de kalau en ëlemi zangers, dorpshoofden en planten specialisten2..
Het komt ook voor dat alle functies in een persoon zijn verenigd. De keuze voor de
Wayana is voornamelijk gebaseerd op het feit dat ik onder dit volk gesprekken heb
gevoerd met meerdere pïyai en diverse seances heb bijgewoond.
De Wayana wonen momenteel in Suriname, Frans Guyana en Brazilië. Het
bevolkingsaantal, momenteel meer dan 1000 personen, vertoont na decennia van
neergang weer een stijgende lijn, hoofdzakelijk als gevolg van de verbeterde toegang
tot medische zorg en een samengaan met andere inheemse volken zoals de Apalai,
een van de buurvolkeren.
Als gevolg van een steeds intensiever wordend contact met de nationale
samenleving en diverse etnische groepen, vinden verregaande veranderingen plaats
binnen de Wayana samenleving. Veel traditionele rituelen zijn door dit contact in
een relatief korte tijd verdwenen. Een van de actuele problemen waarmee de
Surinaamse en Franse Wayana van de Lawa en Litani op het moment worden
geconfronteerd is de (hernieuwde) goudkoorts die gepaard gaat met een toestroom
van allerlei etnische groepen waarvan de Braziliaanse migranten het grootste aantal
uitmaken.3. Effecten van deze situatie uiten zich in problemen op het sociale vlak:
geweld, uitbuiting, verlies van culturele identiteit en verpaupering.
In deze huidige setting is ook de rol van de pïyai onderhevig aan veranderingen.
Hij neemt een minder prominente plaats in dan enkele decennia geleden en hij voert
anno 1999 andere taken uit dan voorheen. Desondanks is hij nog steeds iemand waar
iedere Wayana in het dagelijks leven rekening mee houdt.

Historie van Wayana pïyai
De wordingsgeschiedenis van de Wayana pïyai is enigzins traceerbaar met behulp
van de orale tradities.4. Uit de naamgeving en het gebruik of ontbreken van bepaalde
attributen wordt duidelijk dat er reeds in een ver verleden een verandering heeft
plaatsgevonden in de rol en positie van de Wayana sjamaan. Zowel Rauschert (1994)
als Van Nie (1993) geven aan dat de Wayana sjamaan in vroegere tijden alïlïman
werd genoemd en dat deze persoon met negativiteit, in populaire termen met ‘zwarte
magie’ was omringd.5. De alïlïman maakte destijds gebruik van de malak (de ratelaar),
sinds lang in onbruik bij de huidige Wayana (zie ook Boven 1996). De typische,
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hedendaagse attributen van de Wayana pïyai; de hut (mïmne) en de tabak werden
niet gebruikt door de alïlïman (Van Nie 1993: 227). Van Nie, die een ontstaansmythe
over de pïyai analyseert, stelt dat aan tabak en hut de mogelijkheid wordt toegekend
om als vervanging van de ratelaar te fungeren (Van Nie 1993: 235). Het is opvallend
dat zowel de naburige
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Apalai als de Trio de malak gebruiken in plaats van tabak, waarmee de Wayana zich
dus duidelijk onderscheiden van de hen omringende inheemse volkeren.
Het is niet onwaarschijnlijk dat de Wayana het vroegere fenomeen pïyai of enkele
van de attributen hebben overgenomen van de Apalai of andere naburige volkeren
van wie wel meer cultuuruitingen zijn geïntegreerd. Nadat de Wayana pïyai door
middel van het roken van tabak de geesten heeft gezien, neemt de pïyai geschiedenis
zijn aanvang en wordt het pïyai-schap een wezenlijk onderdeel van de culturele
identiteit.
Een Wayana pïyai dient aan enkele criteria te voldoen wat onder andere inhoudt
dat hij een initiatie heeft doorgemaakt, een hechte relatie verkrijgt met de
geestenwereld, voedseltaboes leert kennen en kennis maakt met de tabak (zie ook
Boven en Van Nie 1988). Vaak blijkt een persoon pïyai te worden als gevolg van
roeping. Het is eveneens gebruikelijk dat hij de specialisatie van zijn vader of
grootvader overneemt. Zoals gezegd heeft de pïyai verschillende attributen of
hulpmiddelen waarmee hij zijn beroep uitoefent. Naast de hut en tabak, spelen ook
liederen en dromen een belangrijke rol. De hut dient ter bescherming van de pïyai
en heeft een uitnodigende werking op de geesten.6. Tabak opent de weg naar de
geestenwereld en maakt het directe contact met de geesten mogelijk. Volgens de
verschillende geïnterviewde pïyai heeft het blazen van rook het verschijnen van een
pad als resultaat; een pad waarover geesten en pïyai reizen. Als een pïyai rook over
zichzelf heen blaast, verandert alles, als in een droom.
De geesten verschijnen in dromen of worden opgeroepen door liederen. Zij geven
de pïyai advies over wat hij moet roken tijdens zijn seances, of welke planten er
gebruikt of acties ondernomen moeten worden om de patiënt te helpen. De vaste
hulpgeesten van de pïyai beschermen en adviseren hem tijdens zijn werk.
De Wayana zelf geven aan dat er een verschil voor wat betreft sterkte is tussen de
hedendaagse en de vroegere pïyai, waarbij de huidige pïyai aan kracht heeft ingeboed.
Als we de Wayana ouderen mogen geloven dan waren de vroegere pïyai tot
heldhaftige daden in staat, zoals de overwinning op verschrikkelijke monsters. Deze
daden hebben bijgedragen tot het voortbestaan van het Wayana volk. De, in hun
opvattingen, middelmatige pïyai van deze tijd, degenen die ik met twijfelachtige eer
tot mijn informanten mag rekenen, zijn de nakomelingen van de roemrijke
voorvaderen die worden genoemd in de werken van Hurault (1968) en de Goeje
(1941). De invloedssfeer van de vroegere pïyai was ook veel breder dan die van de
hedendaagse zo vertellen de ouderen; een van de veranderingen waarop ik in dit
artikel dieper op in wil gaan.
De taken van de vroegere pïyai lagen vooral op het gebied van (de jacht op) wild
en landbouw (zie ook Veth 1994) en hadden een specialisatie in bepaalde dieren of
planten. De rol van de pïyai in de voedselvoorziening van de Wayana was essentieel,
een gegeven dat vergelijkbaar is met andere Amazone volken zoals de Trio en de
Makuna (respectievelijk persoonlijke mededeling ex-Trio pïyai Tementa maart 1999
en Århem 1996). Die rol van de pïyai neemt af, terwijl er een grotere nadruk komt
te liggen op genezing.
In het verleden had de Wayana samenleving een groter aantal actieve pïyai. Gezien
de hoge leeftijd van de huidige pïyai is het duidelijk dat deze specialisatie al tientallen
jaren niet meer wordt geambieerd door jongere generaties. Vroeger had bijna elke
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familie wel een pïyai in haar midden die zorgde voor het algehele welzijn van de
leden. Aan bovengenoemde veranderingen, de verschuiving in de rol en taken van
de pïyai en de afname in aantal pïyai, zijn verschillende factoren debet: intensievere
contacten met andere etnische groepen, verregaande bemoeienissen vanuit de nationale
overheid en met name de centrale rol die de zending speelt.
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Illustratie Wayana pïyai (uit Crevaux 1883)
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Bemoeienissen van overheid en zending
Een gecombineerde inspanning van zowel de overheid als de zending resulteerde in
de jaren zestig van deze eeuw in de aanleg van airstrips en de bouw van poliklinieken
en scholen in het Surinaamse binnenland. De bewoners van de verspreid langs de
rivier liggende kleine, inheemse dorpjes werden aangespoord om zich in grotere
woonkernen te vestigen. Op die manier was men beter in staat controle te krijgen op
deze voor buitenstaanders nauwelijks zichtbare gemeenschappen. De zending startte
onmiddellijk met alfabetiseringscampagnes en evangelisatie-activiteiten. Artsen,
verplegers en zendelingen werden op permanente basis geïnstalleerd met als doel
het bewerkstelligen van een betere levensstandaard. Voor de bovenlandse inheemsen
had dit als bijkomstig gevolg dat de expressie van alle vormen van culturele identiteit
sterk werd afgekeurd.7. Rituelen vinden sinds de jaren zeventig steeds vaker stiekem
plaats, of tijdens de periodieke afwezigheid van de zendelingen.8.
Het is niet verwonderlijk dat in dit klimaat het pïyai-schap niet bijzonder wordt
geambieerd, waardoor het aantal pïyai geleidelijk afneemt. Ook de aanwezigheid
van poliklinieken heeft gevolgen gehad voor de pïyai in dit verband. Zijn genezende
taken werden gedeeltelijk door anderen overgenomen.
Kort samengevat kan ik stellen dat de bemoeienissen van buitenstaanders direct
een ander vestigingspatroon en een verlies aan expressie van culturele identiteit tot
gevolg hadden. Nadere kennismaking met de toegankelijk geworden nationale
samenleving resulteerde uiteindelijk in de introductie van de geldeconomie. Het feit
dat men kon beschikken over bepaalde goederen had een verandering van
gedragspatronen tot gevolg. Onder de paragraaf ga ik in op deze gevolgen.

Wayana eco-kosmologie
Om de onderlinge verbondenheid tussen alle domeinen in een inheemse cultuur aan
te geven wordt de term kosmologie gebruikt. De term eco-kosmologie, zoals
gepresenteerd door Århem (1996) biedt mijns inziens het juiste model om de
verbondenheid tussen mens en natuur, zoals dat bij de Wayana het geval is, aan te
geven. Zoals al aangehaald in de inleiding staat de pïyai centraal in deze
eco-kosmologie; hij is verbonden met alles wat hem omringt en heeft een inter-actieve
rol daarin. Natuur en samenleving vormen samen een geïntegreerde orde, waarin
continuïteit bestaat; alle wezens; geesten, mensen, dieren en planten onderhouden
relaties met elkaar waarbij de pïyai de rol van bemiddelaar speelt (naar Århem 1996:
186). In feite zijn de samenlevingen van dieren en planten volgens de inheemse
opvattingen analoog aan die van mensen en andersom. Die analogie wordt geuit in
rituelen, gebruiken en regels. Mensen dansen bijvoorbeeld als vissen, zingen als
vogels of bouwen huizen in de vorm van wespennesten. Elke soort of gemeenschap
van dieren of planten heeft haar eigen cultuur, kennis, gewoonten en goederen
waarmee zij zichzelf in stand houdt als etnische groep, zichzelf onderscheidend van
anderen (naar Århem 1996: 190). In essentie behoren alle mensen, dieren en planten
tot dezelfde categorie van sterfelijke wezens. En in deze gemeenschap van wezens
kan de ene groep makkelijk transformeren naar een andere groep; mensen worden
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dieren, dieren worden mensen, een soort dieren wordt een andere soort dieren
enzovoorts. Ook hiervan zijn weer genoeg praktische voorbeelden te vinden in de
Wayana samenleving, zoals de vele mythen die verhalen over mensen in dierlijke
vorm. Het onderliggende idee is dat de geesten van planten, dieren en mensen een
variteit aan uiterlijke vormen kunnen aannemen en zodoende kunnen binnendringen
in verschillende levenswerelden. In dit proces heeft elke groep wezens
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zijn eigen krachten c.q. wapens (houten splinters, veren, gif, bloed, zaad, et cetera),
dat het in staat stelt zichzelf te handhaven wordt (Århem 1996: 194). Het overtreden
van bepaalde regels door een Wayana, bijvoorbeeld het eten van een wild bosvarken
vlak na de geboorte van een baby kan als gevolg hebben dat de overtreder door de
bosvarken-gemeenschap met een van bovengenoemde, soms dodelijke wapens wordt
aangevallen. Door middel van hun wapens, hebben dierlijke geesten de mogelijkheid
menselijke zielen te gijzelen en weg te voeren naar de woonplaatsen van de dieren,
met ziekte als gevolg. Het contact met de diverse wezens is aan bepaalde regels
verbonden. Als regels worden overtreden zal de dieren- of plantenwereld vergelding
zoeken: overmatig veel jagen, te veel en te vaak op eenzelfde soort jagen, zogende
dieren doden, enzovoorts, wordt gestraft. Deze mensen kunnen prooi worden van de
dieren- en plantenwereld. Er is dus een constante bedreiging van wanorde en geweld
tussen de verschillende gemeenschappen van wezens; een situatie die continu
bevochten moet worden door beschermende pïyai.

Territoria en bazen
De Wayana gemeenschap is oorspronkelijk opgedeeld in geografische gebieden en
spirituele gebieden. Het geografisch gebied wordt gevormd door de verschillende
rivieren die door het gebied stromen. Wayana onderscheiden zich onderling middels
de rivier waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dit onderscheid geldt heel specifiek
voor de pïyai; een pïyai behoort tot een bepaalde rivier en draagt zorg voor het welzijn
van alle mensen uit dat gebied. Hij beschermt ze wanneer er aanvallen van vijandige
pïyai komen.
Een Wayana pïyai onderhoudt geen relaties met willekeurige wezens uit de planten
en dieren maatschappij, maar is bekend met de specialisten zoals hijzelf, namelijk
de bazen (pïyai) van een gebied, van een plant, van een diersoort of een combinatie
hiervan.
Iedere dieren-maatschappij, die zoals al is besproken op soortgelijke wijze is
georganiseerd als de menselijke maatschappij, heeft sjamanen en stamhoofden, door
de Wayana als ‘meesters van’ of ‘bazen van’ aangeduid met het woord umït. Ook
worden er verwantschapstermen gebruikt zoals vader, grootvader (tamu) of
grootmoeder.9. Dierlijke sjamanen manifesteren zich als dieren van groot formaat of
met vreemde eigenschappen, voor planten geldt hetzelfde. Deze wezens worden in
de Wayana taal geïdentificeerd met de suffix -imë, bijvoorbeeld: alawata - alawataimë
= brulaap - brulaap van uitzonderlijke afmetingen; een geest. Andere hebben
specifieke eigennamen.10.
De umït van de Wayana, de entu van de Trio en de ‘spirit owner’ van Århem zijn
vergelijkbare begrippen. Ook Butt-Colson, gebaseerd op haar onderzoek onder de
Kapon en Pemon van Guyana, hanteert een zelfde begrip namelijk esak dat zij
omschrijft als ‘dominion over something or someone and has the meaning of “owner”
or “master”. Anyone who is an expert in some activity is the owner of it, or masters
it’ (Butt-Colson 1988).
In de hedendaagse Wayana samenleving aan de Lawa zijn er onder de pïyai niet
veel bazen van dieren of planten meer te vinden; alleen nog een enkele stokoude opa,

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

of kleinzonen van gevierde planten- of dieren pïyai van weleer hebben nog
bemoeienissen op dit terrein. De vader van een van mijn informanten bijvoorbeeld
was een ulu-umït: een baas van cassave. Wanneer er bepaalde problemen waren rond
cassave dan werd zijn hulp ingeroepen. Deze pïyai stierf lange tijd geleden en hoewel
zijn dochter veel van zijn kennis had overgenomen, had zij er zich niet verder in
gespecialiseerd en is de kennis uiteindelijk met haar het graf ingegaan. Alupki, een
pïyai informant, is een van de laatste pëinëkë-umït; de baas van de wilde bosvarkens.
Hij was recen-
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telijk in staat de baas van de wilde bosvarkens te bewegen om de varkens in de
richting van een Wayana dorp te sturen. Op de dagen dat er hele kudden in de buurt
van het dorp rondtrokken, werd dit inderdaad toegeschreven aan deze pïyai. Ook in
het Emerillon dorp Tampoco (aan de Inini rivier in Frans Guyana) woont een pïyai
die penëkë-umït is. Rond zijn aanwezigheid beweegt zich altijd een kudde wilde
bosvarkens, zoveel dat de mensen van zijn dorp geen bosvarken meer lusten.11. Over
hetzelfde fenomeen schreef de Goeje: ‘Mijn vriend Tuwoli was... een zeer sterk
puyai, en de geest waarmede hij verbonden was (verm. de opperste van den
geestentroep waarover hij kon beschikken), was de poineke-tamu, de
zwijnengrootvader. Na de dood van Tuwoli werden de zwijnen schaars’ (de Goeje
1943: 93).
Elke gemeenschap van wezens heeft dus een ‘meester, ‘baas’ of leider, die zijn
leden leidt en beschermt. Mensen leveren ‘geestesvoedsel’ aan de bazen van de
dieren, en als tegenprestatie stellen zij wild en vis ter beschikking. Deze relatie van
reciprociteit werd onderhouden en gereguleerd door de pïyai. Hij trad op die manier
op als een soort jachtopzichter van een bepaald gebied in het oerwoud. Zijn taak was
preventief: toezicht op de naleving van de regels moest voorkomen dat er te veel
doden onder de Wayana zouden vallen.

Veranderingen
Op het moment zijn de meeste nog praktiserende pïyai actief als genezer. Van de
acht pïyai waarmee ik gesprekken heb gevoerd tijdens mijn verblijf aan de Lawa/Litani
waren er twee gespecialiseerd als dieren-pïyai. De anderen waren met name
gespecialiseerd als genezer. Hierin zijn soms ook weer onderverdelingen mogelijk:
zo kon de een gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld gewrichtsaandoeningen en de
ander de juiste gave hebben voor het verwijderen van geestenpijlen.
De functie van ‘bosmanager’ zoals beschreven in de voorgaande paragrafen vinden
we niet of nauwelijks meer bij de huidige Wayana en zij zal vermoedelijk binnen
tien jaar geheel verdwenen zijn. Als we de eco-kosmologie theorie van Århem blijven
volgen dan zou dit gegeven het nodige tot gevolg moeten hebben voor de Wayana
samenleving. Laten we de gebeurtenissen nogmaals bekijken. Het nieuwe
vestigingspatroon resulteerde in de toename van contacten met buitenstaanders die
inbreuk deden op het levenspatroon, de eigen cultuurbeleving van de Wayana en de
waardering van de pïyai in het bijzonder. Een en ander had een verschuiving in de
activiteiten van de pïyai tot gevolg: een verschuiving naar genezing.
Leven in grotere dorpen betekent dat er meer conflicten zijn. Conflicten tussen
Wayana onderling, met name tussen verschillende, vroeger apart levende families,
namen drastisch toe. Ziekte en dood wordt in de Wayana samenleving altijd
veroorzaakt door een ander wezen. Waar voorheen de oorzaak lag in het overtreden
van regels in de relatie tussen dieren, planten en Wayana ontslaat er nu een situatie
waarbij er meer intermenselijke spanningen optreden. Kwaadwillige personen kunnen
opdrachten geven aan pïyai om middels geesten, ziekte en dood te bewerkstelligen.
Meer sociale conflicten, betekent dus meer zieken (zie ook Veth 1994). De pïyai
heeft hierdoor een grotere taak op het gebied van conflict-oplossing tussen mensen
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onderling gekregen. Het veranderde vestigingspatroon zou echter niet alleen gevolgen
op het sociaal gebied hebben, maar in navolging van Århems theorie over
eco-kosmologie ook voor de relaties tussen de wezens die de bossen en de rivieren
bewonen ten opzichte van de Wayana. De huidige sedentaire levenswijze heeft
namelijk behoorlijke gevolgen voor de kwaliteit van de grond en op de wildstand.
De grond raakt na enige tijd uitgeput en bepaalde diersoorten worden schaars.
Ook de intrede van de geldeconomie is in dit artikel naar voren gebracht. Deze
intrede hier-
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van had belangrijke consequenties voor de Wayana. Ik licht er twee uit die in dit
verhaal van groot belang zijn: de vervanging van de pijl en boog door het geweer en
het nieuwe concept dat bosproducten als handelswaar kunnen worden beschouwd.
Toen ik diverse Wayana en ook Trio vroeg waarom het initiatieritueel (van oorsprong
noodzakelijk voor een zekere kunde in de jacht) niet meer wordt toegepast op de
jongens was het antwoord heel duidelijk: ‘Dat is niet meer nodig omdat we nu het
geweer hebben. Vroeger was er een behoorlijke kundigheid vereist om te kunnen
schieten, die is nu niet meer nodig.’ Tegenwoordig geldt: hoe meer je er schiet, des
te meer geld. Wild brengt momenteel tussen de 25 tot 40 Franse franc per kilo op;
overbejaging en overbevissing zijn het gevolg. Kortom het ecologisch evenwicht is
dramatisch verstoord. Het model van Århem volgend zou men kunnen verwachten
dat er meer ziekte zou zijn als gevolg van de totaal verstoorde relatie tussen de
mensenwereld (de Wayana) en de andere werelden (die van dieren en planten). De
zorgvuldig door de pïyai bewaakte balans is in vergelijking met enkele decennia
geleden volledig doorgeslagen. Voor de Wayana pïyai zou deze situatie neerkomen
op redden wat er te redden valt.
Het gegeven dat geen enkele Wayana zich druk maakt over het feit dat de in het
verleden onontbeerlijke initiatie niet meer plaatsvindt voor de jongens aangevuld
met constatering dat de meeste pïyai zich niet langer bekommeren om het ecologisch
evenwicht in relatie tot de jacht was voor mij aanleiding om de gegevens nog eens
kritisch te bekijken. Wild blijkt in de meeste gevallen niet langer een bosbewoner
die met traditionele rituelen omgeven moet worden en in essentie te maken heeft met
reciprociteit en verwantschapsrelaties tussen mensen en in dit geval dieren, maar is
een product dat geld opbrengt. Door de hedendaagse generatie Wayana wordt de
relatie tussen mensen en andere wezens duidelijk anders geïnterpreteerd vanwege
de tussenkomst van het geweer.

Conclusie
Een nadere beschouwing van het Wayana sjamanisme heeft verschillende
veranderingen in beeld gebracht. Met een blik in de geschiedenis werd aangetoond
dat veranderingen binnen het Wayana sjamanisme al plaatsvonden in een ver verleden,
waarbij er een verschuiving te zien was van gevaar voor de gemeenschap naar
bescherming. De kracht, de status en de invloedssfeer van de Wayana pïyai is na met
name kontakten met Europeanen behoorlijk verminderd. Vanaf de jaren zeventig is
er een verandering ingezet die zich kenmerkt als een verschuiving van de preventieve
rol van de pïyai, die kan worden omschreven als gebaseerd op ‘sustainable forestry
and cultivation’, het in stand houden van het ecologisch evenwicht, naar een curatieve
rol waarbij de nadruk is komen te liggen op het genezen van zieken. Ziekte is niet
langer hoofdzakelijk een gevolg van de verstoorde relatie tussen Wayana en andere
hen omringende wezens, maar eerder worden de oorzaken van ziekte gezocht in
verstoorde intermenselijke relaties, waarop een veel zwaardere druk is komen te
staan. De introductie van de geldeconomie had vervolgens onder andere als gevolg
dat bepaalde bosbewoners niet langer als wezens waarmee een relatie bestond werden
beschouwd, maar een middel werden om een inkomen te genereren.
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In feite is dit proces een inventieve, maar evenzo een noodzakelijke aanpassing
aan de veranderde omstandigheden; aan de ene kant omdat er anders als vergelding
voor het verstoorde ecologische evenwicht teveel doden zouden vallen, aan de andere
kant omdat er anders geen geld te verdienen zou zijn. Positief bekeken is de
hedendaagse Wayana pïyai nog steeds een man die met zijn tijd meegaat.
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Karin Boven (Amsterdam, 1963) studeerde als cultureel antropoloog in 1988 af aan
de Universiteit van Utrecht. In de periode 1990-1994 verrichtte zij veldwerk onder
de Wayana Inheemsen in het grensgebied van Suriname en Frans Guyana. Sinds
1994 is zij verbonden aan de Afdeling Cultuurstudies, waar zij intensief bezig is met
de studie van de Inheemsen in Suriname. Momenteel concentreert zij zich
voornamelijk op haar proefschrift. Daarnaast is zij betrokken bij diverse
ontwikkelingsprojekten in het Surinaamse binnenland.

Eindnoten:
1. Vrouwelijke pïyai komen, voor zover ik weet, bij de Wayana niet meer voor.
2. De kalau-zanger is specialist op het gebied van de historie van het Wayana volk en zijn rituelen,
een ëlemi-zanger kan met zijn of haar gezangen mensen genezen, betoveren of verleiden.
3. Het aantal Brazilianen in het Surinaamse binnenland wordt geschat op zo'n 40.000 personen
(tien procent van de totale Surinaamse bevolking!!).
4. De sjamaan is in de huidige Wayana samenleving bekend onder de naam pïyai. Het woord
piyase wordt gebruikt voor die momenten die te maken hebben met het contact hebben met
geesten, in Westerse termen genezen. Een andere gebezigde naam voor pïyai is yamoleman.
De pïyai wordt zo door de geesten aangesproken wanneer ze in zijn hut komen (zie ook Boven
& Van Nie 1988: 6). Ik vertaal dit woord met ‘als mijn geest’.
5. Het woord alïlïman betekent waarschijnlijk ‘dat iets inhoudt’, in dit geval dus ‘een geest of
kracht inhoudend’.
6. Het woord mïmne ben ik ook tegengekomen als schuilhut (wanneer op jacht in het bos), of als
schuilhut in de boom, wanneer men bijvoorbeeld op vogels wil schieten. Het idee van schuilen
is wel in overeenstemming met beschermende functie.
7. De term bovenlands en benedenlands zijn in Suriname gehanteerde geografische aanduidingen
voor respectievelijk de inheemsen die in het zuiden wonen, aan de bovenlopen van de rivieren
en de inheemsen die in het noorden wonen, aan de benedenlopen van de rivieren.
8. In dit licht is het noemenswaardig dat het aantal actieve pïyai hoog was tijdens mijn verblijf in
het dorp Kawemhakan aan de Lawa (1990-1994), dat samenviel met de tijdelijke afwezigheid
van de daar gestationeerde Amerikaanse zendeling. Ook werken de pïyai steeds vaker zonder
de beschermende hut, die veel te veel in het oog springt.
9. De familie oudste tamu/tamusi was voorheen ook meestal de dorpsleider.
10. Voorbeelden uit het Lawa gebied van wezens die meester zijn van een bepaald gebied of soort:
Ekeyuime, baas van geesten; Yuhmunuli, baas van watergeesten; Kayana, baas van de vissen;
Kaputai, baas van de lucht, de bliksem/donder.
11. Persoonlijke mededeling Ikine Apalakale, april 1999.
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Recensies
Cornelis Dubelaar en André Pakosie, Het Afakaschrift van de Tapanahoni
Rivier in Suriname. Utrecht, BSS 21: 1998, 183p. f 37,50
Cornelis Dubelaar en André Pakosie hebben in de serie Bronnen voor de Studie van
Suriname Het Afakaschrift van de Tapanahoni in Suriname (Utrecht 1999)
gepubliceerd. Beide auteurs hebben zich jarenlang beziggehouden met het Afakaschrift
en hebben in deze presentatie de bekende en minder bekende reeds gepubliceerde
en niet eerder gepubliceerde teksten bij elkaar gebracht. Het boek laat een boeiende
samenvatting van hun onderzoek tot op dit moment zien. Een voorlopig
standaardwerk.
C. Dubelaar was aan het eind van de jaren vijftig en in de jaren zestig als leraar
Nederlands, verbonden aan de Algemene Middelbare School. Vele oud-leerlingen
zullen zich hem herinneren. A. Pakosie werkte voor het Ministerie van Onderwijs
als kenner van de Aucaanse taal en cultuur.
De publicatie begint met een korte uiteenzetting van de geschiedenis van de
Bosnegers, ook wel Marrons genoemd, en in het bijzonder de Ndyuka. De indeling
van de veertien lo is erbij gevoegd.
Afaka was afkomstig van Benanu aan de Tapanahoni. Rond 1908 kreeg hij dromen
en ontwierp hij een syllabeschrift (elke lettergreep bestaat uit een medeklinker en
een klinker of alleen een klinker) met 56 tekens waarmee hij de Ndyukataal kon
beschrijven. De verschijning van de komeet Halley was voor hem een teken dat hij
zijn schrift openbaar moest maken. In 1917 werd Afaka ziek. Hij werd verpleegd in
het Sint Vincentius Ziekenhuis. Hij stierf op weg naar Dritabiki in 1918.
Afaka heeft volgelingen gevonden bij zijn naaste familie en anderen. Het
verwonderlijke was dat al deze mensen, evenals Afaka zelf, analfabeten waren. Door
het Afakaschrift kwamen ze dus tot lezen en schrijven. Ze kregen de naam bukuman.
Pater F. Morssink, de dokter en anderen maakten zich het schrift al snel eigen. Dit
had tot gevolg dat er tegenwerking kwam van de kant van het traditionele gezag.
Afaka en zijn mensen hadden immers belangstelling voor het katholicisme, dat toen
daar geïntroduceerd werd. Daar moesten de granman en de andere gezagsdragers
niets van hebben. Ze zagen in het alfabetiseren een bedreiging van de eigen cultuur
en identiteit.
Fundamentele vragen zijn: hoe Afaka aan de tekens kwam en of deze tekens te
vergelijken waren met tekensystemen van elders. Wetenschappers hebben onderzoek
gedaan en daaruit is gebleken dat er tussen 1839 en 1930 acht lettergreepschriften
zijn ontstaan en wel in Siera Leone, Liberia, Cameroen, Oost-Nigeria en in Suriname
het Afakaschrift. Van deze acht is alleen het Vai blijven bestaan, dat nog steeds wordt
gebruikt. Heel interessant is het dat de ontstaansgeschiedenis van deze acht systemen
duidelijke overeenkomsten vertoont. Zo zeggen de ontwerpers van de systemen
allemaal dat ze een bovennatuurlijke openbaring gehad hebben in verband met de
tekens; ook waren alle auteurs jongelui rond de leeftijd van vijfentwintig jaar; allen
hadden te maken met missionarissen of zendelingen in hun leefgebied; allen
onderkenden de problematiek van het analfabetisme; allen namen een nieuwe naam
aan (Afaka ging de naam Usa gebruiken) en allen hadden contact met mensen die
boeken en schriften gebruikten. Het lijkt allemaal niet zo toevallig. In Suriname zijn
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bovendien op huizen, korjalen en doeken wel eens tekens afgebeeld die aan letters
doen denken. Men heeft het Afakaschrift wel willen vergelijken met het Vaischrift,
maar de geringe overeenkomsten vallen in het niet bij de vele verschillen. De
deskundige Amerikaan B. Bell heeft naar voren gebracht dat het Afakaschrift al heel
oude wortels moet hebben en wel uit de Cypro-
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Minoïsche tijd. Dubelaar en Pakosie vinden dat Bell weinig overtuigend is en
onvoldoende argumenten daarvoor aandraagt.
De publicatie bevat het Patili Molusi Buku (het boek van pater Morssink), het
boek van kabiten Alafaisi, het boek van kabiten Kago van Yabiki; het boek van
Clemens Kanape van Saaye, zeven briefjes van bosnegers aan pater Morssink en
anderen; enkele regels en een tekenlijst van Abena voor dokter Bonne, de tekenlijst
en een briefje in de publicatie van M. Kahna (1931); drie briefjes van kabiten Alufasi
van Godo Olo; de tekenlijst van Dendu; de tekenlijst van kabiten Kago; een brief
van Kago aan Asitoni; twee brieven van kabiten Kago aan Dubelaar en het boek van
Ph. Samson. De teksten zijn afgebeeld met een transcriptie volgens de nieuwe spelling,
een Nederlandse vertaling die in de buurt van de stijl van de Ndyuka blijft en
aantekeningen en verklaringen. De verzameling is voorlopig compleet; de auteurs
hebben misschien nog niet alles kunnen achterhalen, met name in het gebied aan de
Marowijne.
De lange tekst is die van het Paliti Molosu Buku. Deze tekst bevindt zich in het
archief van het Bisdom Paramaribo. Morssink werkte aan de Marowijne en kwam
in contact met de mensen van het boek, met Afaka en diens ‘broer’ Abena. De kleine
catechismus van de katholieke kerk met akten van geloof, hoop en liefde, de tien
geboden en de geloofsbelijdenis, werd door hen in het Afakaschrilt geschreven.
Morssink hoopte op die manier velen voor het katholieke geloof te interesseren. Hij
correspondeerde ook met bukuman. Andere teksten bevatten gebeden en
overdenkingen. Met name ten aanzien van de positie van de weglopers in Suriname
en het thuisland Afrika: ‘Wij moeten Usa geloven, want God ziet dat het leven van
ons verkommert. Daarom gaf hij ons de juiste kennis opdat wij nemen, maken, leven.
Dan als de blanken ons onderwijzen op school, dan jullie moeten gaan leren.’ (p. 67)
Maar ook gewoon bekendmakingen en regelingen, opsommingen van historische
namen, een odo (in dyakiland zijn alle mensen met baarden, p. 88) een recept voor
een dresi (p. 108), een raadsel (tien raven zitten op een hout, je schiet er een; hoeveel
blijven er?) Een rijke hoeveelheid die ons een inkijk geeft in het leven toentertijd
aan de Marowijne. Het geheel is een uiterst kostbare collectie en tekent enigszins
het leven van de bukuman vanaf de jaren twintig van deze eeuw.
Pakosie, cultuurdrager uit het Marowijnegebied, maar sinds 1987 in Nederland,
geeft met succes cursussen Afaka, inclusief certificaat. Het is natuurlijk de bedoeling
om het Afakaschrift ook in Suriname, met name onder de Ndyuka, te bevorderen.
Dat kan het analfabetisme effectief bestrijden. De auteurs wijzen erop dat de
Surinaamse overheid tot op heden niets heeft gedaan met dit schrift, noch voor
culturele, noch voor alfabetiseringsdoeleinden.
Deze goed verzorgde publicatie biedt een uniek stuk Surinaamse cultuur aan en
kan zeker een uitdaging zijn voor de Ndyuka, maar ook voor anderen om aan de slag
te gaan met dit schrift. Ook de toeristensector zou er iets mee kunnen doen.
Een kleine fout zit er in het bijschrift bij de foto op pagina 21, een groepsfoto van
de Redemptoristen in Paramaribo. De tekst vermeldt dat de foto van rond 1930 moet
zijn en dat Morssink er op staat. Dat is echter niet mogelijk, want er staan mensen
op die pas in 1945, vlak na de dood van pater Morssink, in Suriname kwamen werken.
Bovendien, en daarvoor moet je een beetje een ingewijde zijn, droegen paters een
priesterboordje en de fraters Redemptoristen niet en de persoon die met een pijltje
aangewezen wordt als Morssink, heeft geen boordje. Ik twijfel eraan of de R.K.
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Missie wel een hospitaaltje had op Albina (p. 20). In ieder geval wel een internaat
van de zusters van Roosendaal en een grote spreekkamer bij de kerk (alles is nu
afgebrand).
De publicatie is nr. 21 in de serie Bronnen voor de Studie van Suriname, uitgegeven
door
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Thela-Thesis en CLACS (Centrum voor Latijns-Amerikaanse en Caraïbische studies)
en IBS (Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek), Utrecht 1999, 184 pagina's,
geïllustreerd. ISBN 0922-3630. (Deze recensie verscheen tevens in De Ware Tijd
van 14 augustus 1999).
Joop Vernooij

Rosemarijn Hoefte, In Place of Slavery. A Social History of British Indian
and Javanese Laborers in Suriname. University Press of Florida, Gainesville,
1998, 275 pp. ISBN 0-8130-1625-8. Prijs US $60, gebonden.
Na de verschijning van De immigratie van Indonesiërs in Suriname (Ismael, 1949)
en De immigratie der Hindostanen in Suriname (De Klerk, 1953) duurde het enkele
decennia eer de geschiedschrijving over immigratie en contractarbeid in Suriname
nieuwe impulsen kreeg. De studie van Hugh Tinker, A new System of Slavery (1974)
gaf de stoot tot een stroom van publicaties over de aard van contractarbeid. Daarbij
werd ook een vergelijking gemaakt met slavernij.
Sedert het begin van de jaren tachtig is er sprake van een kentering in de
belangstelling voor de contractmigratie naar Suriname. De Leidse hoogleraar Pieter
Emmer was begin jaren tachtig een van de eersten in Nederland die over dit onderwerp
publiceerde. In 1987 promoveerde Rosemarijn Hoefte op het (ongepubliceerde)
proefschrift Plantation Labor after abolition of Slavery. Zij schreef daarnaast een
aantal artikelen over dit onderwerp. In 1996 promoveerde Radjinder Bhagwanbali
op de arbeidsmigratie vanuit Brits-Indië naar Suriname. Hij onderzocht de organisatie
van de werving in India. Tussen Emmer en Hoefte ontwikkelde zich eind jaren tachtig
een polemiek over de positie van vrouwen onder de contractarbeiders.
In place of slavery is een bijgewerkte en geactualiseerde versie van Hoeftes
proefschrift uit 1987, hoewel dat nergens in het boek is aangegeven. Hoefte plaatst
in deze studie de geschiedenis van de immigranten uit India en Indonesië naar
Suriname in een comparatief perspectief. In de inleiding gaat zij in op de theoretische
discussie over contractarbeid, waarbij zij aan de ene kant onder meer Tinker plaatst
die contractarbeid definieert als een vorm van slavernij en aan de andere kant de
zogenaamde revisionisten als David Galenson en Pieter Emmer die afrekenen met
het beeld dat contractmigratie gebaseerd zou zijn op misleiding.
Hoeftes kritiek op de revisionisten is dat zij weinig aandacht besteden aan wat zij
noemt het fundament van het systeem namelijk het wettelijk mechanisme om de
contractarbeiders onder bedwang te houden (p. 4). De revisionisten hebben in Hoeftes
visie onvoldoende onderzocht of de regels met betrekking tot rekrutering, transport,
arbeid en sociale omstandigheden werden nageleefd. In haar probleemstelling
onderscheidt zij twee aspecten (p. 4):
a. het vaststellen van het karakter van contractarbeid, waarbij de leef- en
werkomstandigheden van Aziatische contractarbeiders op suikerplantages worden
bestudeerd;
b. een vergelijking van de immigratie van hindostanen en Javanen. Hierbij worden
de volgende onderwerpen bestudeerd;
- de werving en het immigratieproces,
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- de behandeling van beide groepen arbeiders, (werden beide groepen verschillend
behandeld?),
- de houding van de vroegere slaven tegenover beide groepen,
- de reactie van het koloniale bestuur op de aanvoer van grote groepen met
verschillende culturele achtergronden,
- de relatie tussen de beide etnische groepen: was er sprake van wedijver of
gemeenschappelijk belang?
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Hoefte heeft Mariënburg als case studie genomen. De waarde van case studies voor
de geschiedenis van een gebied is volgens haar reeds bewezen door studies over
Barbados, Jamaica en Suriname. Voor dit laatste verwijst zij naar het proefschrift
van Gert Oostindie over Roosenburg en Mon Bijou. Voor haar case studie koos zij
Mariënburg, de grootste suikerplantage in Suriname en met het grootste aantal
contractarbeiders. Belangrijk is verder dat het archief van de Nederlandse
Handelmaatschappij (NHM), de eigenaar van Mariënburg en enkele andere plantages,
ondergebracht is bij het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag, terwijl het
archief van Mariënburg is overgedragen aan het Surinaams museum in Paramaribo.
Hierdoor is er een schat aan materiaal beschikbaar gekomen voor wetenschappelijk
onderzoek. Of de beschikbare bronnen een rol hebben gespeeld in de keuze voor
Mariënburg als case studie wordt door Hoefte niet vermeld, maar ligt voor de hand.
Hoefte noemt haar studie een sociale geschiedenis van Brits Indische en Javaanse
contractarbeiders die uitsluitend is gebaseerd op geschreven bronnen, bestaande uit
officiële documenten, nieuwsbladen en archieven van filantropische religieuze
organisaties. Zij erkent de zwakte hiervan en stelt dat hierdoor vaak elitepercepties
ontstaan over immigrantengroepen die zelf weinig geschreven bronnen achter hebben
gelaten (p. 5).
Het boek is verdeeld in tien hoofdstukken. Na de inleiding geeft Hoefte in hoofdstuk
2 een korte inleiding van de plantagegeschiedenis in Suriname in het algemeen, en
van Mariënburg in het bijzonder. Zij legt in dit hoofdstuk onder meer uit dat
immigratie van contractarbeiders tot 1873 geen succes werd, omdat deze aan
particulieren werd overgelaten en omdat de havens van China werden gesloten voor
emigratie van contractarbeiders. In het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft zij
de ontwikkeling van Mariënburg, die in 1880 door de NHM werd gekocht en
uitgroeide tot de grootste plantage in Suriname. Aan de hand uitgebreid
archiefonderzoek beschrijft Hoefte dat de NHM-vertegenwoordigers in Suriname
grote macht hadden in het land. Volgens haar beschouwden tijdgenoten de directeur
van Mariënburg zelfs machtiger dan de gouverneur. Hoefte concludeert dat de
NHM-agenten zo machtig waren dat Marinburg feitelijk een staat in een staat vormde
en dat de NHM-agenten buiten de autoriteiten in Paramaribo om ‘could command
Dutch government assistance when needed’ (p. 23). Enige relativering is hier op zijn
plaats. Uit mijn eigen onderzoek van het NHM-archief over de periode tot 1918 blijkt
ook dat de NHM-agenten, bestaande uit de directeur van Mariënburg en de financiële
agent weliswaar zeer machtig waren, maar dat zij lang niet altijd konden doen en
laten wat zij wilden (Confidentiële correspondentie NHM-agenten met Directie in
Amsterdam, ARA-NHM archief). In het krachtenveld speelde ook een rol de houding
van de gouverneur, de Agent-Generaal en de planters.
In hoofdstuk 3 wordt onder de titel ‘The Immigration of British Indians and
Javanese’ een groot aantal aspecten behandeld zoals de voors en tegens van
immigratie, de financiering van de immigratie, de reden voor de immigratie van
Javanen, de rekrutering in India en Java en de overgang van contractarbeid naar
kolonisatie. Interessant is het gegeven dat niet alleen de planters en de overheid
bijdroegen in de kosten (Immigratiefonds), maar dat ook de immigranten een deel
van de kosten betaalden via invoerrechten. Op dit laatste is onder meer door Glenn
Willemsen gewezen in zijn proefschrift Koloniale politiek en transformatieprocessen
in een plantage economie (1980).
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Hoefte behandelt uitvoerig het wervingssysteem, de motieven voor migratie en
de samenstelling van de migrantenpopulatie. Volgens haar waren misleiding en
bedrog een onderdeel van het rekruteringsproces, maar het is niet waar dat alle
immigranten verstrikt raakten in de netten van de wervers. Zij gelooft echter dat
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het onwaarschijnlijk is dat de potentiële emigranten werden ingelicht over de poenale
sanctie. Hierdoor wisten de arbeiders niet wat hen te wachten stond.
In hoofdstuk 4 worden demografische aspecten van de immigratie behandeld: aanen terugvoer, samenstelling van de arbeidersmacht op de plantages enzovoort. In de
hoofdstukken 5 tot en met 8 bespreekt Hoefte de leef- en werkomstandigheden van
de immigranten. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn onder andere de
verschillende instituten waarmee de immigranten in aanraking kwamen, onderwerping,
bescherming en verzet; de plantage-hiërarchie; taken en lonen van contractarbeiders
en vrije arbeiders; huisvesting, medische zorg en tenslotte de rol van de
plantage-winkels. Zij beschrijft de rol en positie van de Agent Generaal, de Britse
consul, de Districtscommissarissen die van overheidswege belast waren met de
bescherming van de arbeiders en die wel eens in conflict kwamen met de planters.
Sommige plichtsgetrouwe Britse consuls hadden het extra moeilijk bij hun werk,
aangezien zij niet alle relevante informatie kregen om hun werk naar behoren te doen.
Hoefte beschrijft uitgebreid de plantage-hiërarchie en de rol van verschillende
functionarissen daarbinnen, zoals de directeur, de opzichter, de sirdar (mandoer).
Volgens haar paste het management van Mariënburg een verdeel-en-heers tactiek
toe op de hindostaanse en Javaanse contractarbeiders, en ook op vrije en niet-vrije
arbeiders. Zij beschrijft verder de raciale vooroordelen bij de planters en bij de
verschillende groepen.
Zij wijst er terecht op dat er een discrepantie bestond tussen de officiële en de
werkelijk verdiende lonen. De lonen waren voortdurend bron van ontevredenheid
onder de contractarbeiders. Interessant is dat bij loonkwesties zogeheten
onafhankelijke onderzoekscommissies werden ingesteld om te bepalen of de
opgedragen taken en de betaalde lonen redelijk waren. Hiervoor diende als leidraad
een tarief van taken en lonen uit 1862. In het contract stond echter dat de lonen
nimmer minder konden zijn dan zestig cent per dag. Hierover waren vanaf het begin
van de immigratie van hindostanen tot omstreeks 1917 nog verschil van mening
tussen verschillende instanties. Het heeft echter tot na de stopzetting van de
hindostaanse immigratie geduurd voordat de lonen werden aangepast, dit terwijl het
Immigratiedepartement en de Surinaamse Immigrantenvereniging, vanwege de
gestegen kosten voor levensonderhoud, reeds jaren pleitten voor loonsverhogingen.
Het is niet verwonderlijk dat de immigranten in verzet kwamen tegen de in hun
ogen onrechtvaardige behandeling die zij ondervonden. Dit wordt behandeld in
hoofdstuk 10, waarin verschillende vormen van verzet aan de orde komen. Deze
liepen uiteen van niet-gewelddadig verzet (ziekte voorwenden, onwil om te werken,
staking, verzuim en desertie) tot openlijk en gewelddadig verzet (brandstichting,
bedreigen of verwonden van plantage-functionarissen, moord op directeuren).
Uit de gepresenteerde cijfers blijkt dat de aantallen klachten tegen de
contractarbeiders hoger waren dan veroordelingen. Hierdoor bestond het idee dat er
sprake was van klassenjustitie. Desondanks waren de planters van mening dat de
straffen tegen de arbeiders te licht waren en daardoor niet een afschrikwekkend effect
hadden. Toen in 1891 verschillende directeuren en opzichters werden mishandeld
of gedood, pleitten zij voor wederinvoering en toepassing van de doodstraf. De
klachten tegen te lage lonen waren volgens hen onterecht en hun mening werd vaak
bevestigd door de onderzoekscommissies waarin alleen planters zitting hadden. Zelfs
bij de opstand van 1902 wist de ingestelde commissie te rapporteren dat de lonen
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beslist niet te laag waren. Hieruit zou men vervolgens makkelijk de conclusie kunnen
trekken dat de veel geuite bewering van de planters dat de Brits-Indiërs twistziek
waren en zonder enige reden klaagden over het loon, juist was.
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Een interessant hoofdstuk is dat over het sociaal, religieus en het cultureel leven van
de immigranten. In een paragraaf over vrije tijd en ontspanning wordt onder andere
de invloed van het dobbelen onder de immigranten behandeld. Bij het religieuze
leven wordt ook de invloed van tadja (Islamitisch processiefeest) op de plantages
behandeld. Ook kerstening, onderwijs en politieke bewustwording onder de
immigranten komen aan de orde.
De waarde van Hoeftes studie ligt vooral in het feit dat deze de eerste is waarin
systematisch en uitgebreid de archieven van de NHM en Mariënburg zijn bestudeerd.
De auteur staat kritisch tegenover de bedoelingen van de planters en probeert de
geschiedenis vanuit de optiek van de arbeiders te beschrijven. Haar conclusies zijn
zeer plausibel, maar worden niet altijd voldoende onderbouwd met bewijsmateriaal.
Een voorbeeld hiervan is de voor de hand liggende bewering dat de leiding van
Mariënburg etnische rivaliteit bevorderde. Zij heeft aangetoond dat het verzet van
de hindostanen een meer open karakter had dan dat van de Javanen. Dit wil echter
niet zeggen dat de Javanen minder in verzet kwamen. In de jaren na 1900 was het
aantal klachten van de planters tegen Javanen zelfs groter dan tegen de hindostanen.
Hoewel Hoefte veel archiefmateriaal heeft doorgeploegd, is het opvallend dat zij
twee belangrijke archieven niet heeft geraadpleegd. Het eerste is het archief van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland dat aanwezig is in het ARA. Het
tweede is dat van het India Office in Londen. Beide archieven bevatten
correspondentie en rapporten met veel informatie over de werkomstandigheden van
de Brits Indiërs. Ik mis in deze studie ook belangrijke rapporten als dat van Wiersma
over de werving in India en dat in 1973 is uitgegeven. Onbegrijpelijk is verder waarom
het eerder genoemde proefschrift van Bhagwanbali (1996). Contracten voor Suriname
niet is geraadpleegd, terwijl hierin redelijk veel aandacht aan de werving wordt
besteed. Het boek van Bhagwanbali is tot nu toe het enige dat de rekrutering van
immigranten als onderwerp van studie heeft. Ook het feit dat verschillende werken
die in het kader van de herdenking van de immigratie van hindostanen zijn uitgegeven
(Van Brits-Indisch immigrant tot burger van Suriname, 1963; 100 jaar Suriname,
1973 en Immigratie en ontwikkeling, 1993) en niet in de bibliografie zijn opgenomen
is een belangrijke omissie.
De studie van Rosemarijn Hoefte is een waardevolle bijdrage tot de
geschiedschrijving van de immigratie van contractarbeiders in Suriname. Zij is een
goede aanzet tot verder onderzoek, want het laatste woord hierover is beslist nog
niet gezegd. Naast de door mij genoemde bronnen die door de auteur niet zijn gebruikt,
is er nog een schat van informatie in Suriname te vinden, zoals het archief van het
Immigratiedepartement in het Staatsarchief te Paramaribo en de Immigratieregisters
die in het Centraal Bureau voor Burgerregistratie te Paramaribo aanwezig zijn.
Maurits S. Hassankhan

A.M.G. van Dijk & H. Rambaran & Ch. Venema (red.), hindoeïsme in
Nederland. Achtergronden, geloofsbeleving en toekomstperspectieven van
Surinaamse Hindoes in de Nederlandse samenleving. Leende: Damon, 1999,
p. 287. ISBN 90 5573 028 9, f. 39.90; Freek L. Bakker, Hindoes in een
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Creoolse wereld. Impressies van het Surinaamse Hindoeïsme. Zoetermeer:
Meinema 1999, p. 176. ISBN 90 211 3755 0, f 32.50.
In Nederland bestaat veel wetenschappelijke en levensbeschouwelijke literatuur over
het hindoeïsme. Deze belangstelling beperkt zich echter tot gebieden in Zuid- en
Zuidoost Azië en richt zich op wat als ‘Oosterse Wijsheid’ wordt beschouwd, de
mystieke inzichten en meditatieve ervaringen. In tegenstelling tot bij-
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voorbeeld de islam is er op de boekenmarkt nauwelijks literatuur over het hindoeïsme
in Nederland te vinden, het hindoeïsme zoals dat beleden wordt door een groot deel
van de Surinaamse-hindostanen met een hindoeïstische achtergrond.
De Werkgroep hindoeïsme binnen de Raad van Kerken in Nederland heeft in deze
omissie willen voorzien door het boek Hindoeïsme in Nederland uit te brengen.
Hierin wordt door een aantal (Nederlandse en Surinaamshindostaanse) deskundigen
ingegaan op de achtergronden, geloofsbeleving en toekomstperspectieven van
Surinaamse hindoes in de Nederlandse samenleving. Deze groep staat in Nederland
voor andere problemen dan de Brits-Indische contractarbeiders in Suriname destijds.
De laatsten kwamen in Suriname in een overwegend agrarische samenleving terecht.
In het postmoderne, geürbaniseerde en geïndustrialiseerde Nederland verdween voor
veel hindostanen een aantal vanzelfsprekendheden, zoals het praktiseren van het
geloof in collectief verband. Het hindoeïsme in Nederland staat voor een aantal
belangrijke uitdagingen die samenhangen met gestegen opleidingsniveaus,
secularisering, emancipatie en individualisering onder hindostanen.
De bundel wordt door Van der Burg ingeleid met een verhandeling over de
religieuze achtergrond van het hindoeïsme in Suriname en in Nederland, bedoeld als
een referentiekader voor de overige bijdragen. In zijn bijdrage bespreekt Van der
Burg onder meer de veranderingen die het hindoeïsme in Suriname heeft ondergaan,
waardoor er in de loop der jaren langzaam aan één nationale hindoegemeenschap is
ontstaan.
Schouten geeft een overzicht van hindoeïstische organisaties in Nederland waarbij
hij ook de neo- hindoeïstische of aan het hindoeïsme grenzende bewegingen en
organisaties beschrijft, zoals de Krishna-beweging, de Ramakrishna Missie, de Sai
Baba beweging en Osho (Bhagwan-beweging). Rambaran bespreekt de
geloofspraktijken onder hindoes en de belangrijkste hindoe-vieringen. Naast deze
algemeen inleidende hoofdstukken wordt in deze bundel ook aandacht besteed aan
een aantal specifieke terreinen zoals rituelen rond huwelijk en crematie, traditionele
hulpverlening onder hindoes, hindoeïstische geestelijke verzorging en de positie van
hindoevrouwen in de Nederlandse samenleving. De bundel besluit met een
nabeschouwing over problemen en verwachtingen met betrekking tot het hindoeïsme
in Nederland voor de nabije toekomst. De grootste uitdaging voor het hindoeïsme
ligt in de houding van de tweede en de derde generatie hindoe-jongeren ten aanzien
van het verschijnsel religie. Die houding wordt sterk beïnvloed door processen van
emancipatie, secularisering en individualisering in de Nederlandse samenleving. Met
name het optreden van de pandits als rituele ondernemers is veel jongeren een doorn
in het oog.
In deze nabeschouwing gaat Van Dijk ook in op een aantal andere belangrijke
uitdagingen waarvoor het hindoeïsme in Nederland staat. Deze uitdagingen betreffen
de veranderingen van sociaal-rituele en sociaal-organisatorische aard en vragen rond
representativiteit (wat zal in de nabije toekomst de kern van de fundamentele
hindoeïstische inspiratie zijn, wie zal onder de condities van de Nederlandse
samenleving nog een hindoe zijn en wat zal hindoeïsme in Nederland zijn?),
kaderscholing en opleiding van pandits, nationale en internationale contacten en
samenwerking en taalveranderingen binnen het hindoeïsme.
Hindoeïsme in Nederland geeft een goed beeld van het Surinaams hindoeïsme in
Nederland. De kwaliteit van de in deze bundel opgenomen bijdragen is wél
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verschillend. Een ander bezwaar is voorts dat een aantal bijdragen uit deze bundel
eerder is gepubliceerd en derhalve voor kenners geen nieuwe inzichten biedt. Voor
een breed geïnteresseerd publiek in het Surinaams hindoeïsme hoeft dit laatste echter
geen bezwaar te zijn.
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In 1951 verscheen van de hand van De Klerk Cultus en ritueel van het orthodoxe
hindoeïsme in Suriname (in 1998 herdrukt). De Klerks studie is tot nu toe de meest
omvattende studie van het hindoeïsme in Suriname. Van de hand van Freek Bakker
verscheen Hindoes in een Creoolse wereld. Hij promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit op het hindoeïsme op Bali en specialiseerde zich later in het hindoeïsme
van Surinamers in Nederland. Bakker is thans predikant en tevens voorzitter van
Werkgroep-hindoeïsme binnen de Raad van Kerken in Nederland.
De auteur hinkt met zijn boek op twee gedachten. Enerzijds wil hij, zoals de subtitel
van het boek al aangeeft, met dit boek zijn impressies weergeven van het hindoeïsme
in Suriname, anderzijds wil hij voortbouwen op de klassieke studie van De Klerk.
Voorwaar geen makkelijke opgave als we alleen maar bedenken dat Bakkers studie
gebaseerd is op een reis van drie weken in Suriname, terwijl De Klerks studie
gebaseerd is op een jarenlang verblijf en arbeid als pater in Suriname. Ook de titel
roept bepaalde verwachtingen op. Hindoes in een Creoolse wereld suggereert de
invloeden die hindoes in een niet- hindoeïstische (creoolse wereld) omgeving hebben
ondergaan bij de reconstructie van hun cultuur en met name de godsdienst. De creoolse
wereld blijft bovendien onbesproken. Het lijkt mij overbodig om hier stellen dat een
reis van drie weken onvoldoende handvatten biedt om voort te bouwen op de studie
van De Klerk. Het is meer de impressionistische beschrijving die prevaleert in plaats
van de analyse. Waar de auteur tracht op basis van zijn impressies tot een analyse te
komen, slaat hij de plank soms mis. Zoals bijvoorbeeld het hoofdstuk over de eredienst
voor Kali (Kali-puja). Bij deze cultus ter ere van de godin Kali worden dieren
geofferd. Veel (orthodoxe)hindoes distantiëren zich om die reden van deze eredienst.
Zoals eerder gesteld is een belangrijk kenmerk van het Surinaams orthodoxe
hindoeïsme zijn gebrahmaniseerd karakter. Sedert het midden van de jaren zestig
kreeg Suriname te maken met een influx van tienduizenden Guyanese gastarbeiders.
Onder Guyanese hindostanen met een Tamil-achtergrond is de Kali-puja-cultus altijd
al onderdeel geweest van hun volksreligie. Met hun komst naar Suriname werd het
orthodoxe hindoeïsme hier geconfronteerd met een herleving van een religieuze
praxis die beschouwd werd en wordt als onbrahmaans en dus abject. In 1990 wijdde
de Surinaamse televisie en een van de dagbladen aandacht aan deze cultus te
Mariënburg die vervolgens in orthodox hindoeïstische kringen tot grote opschudding
leidde. Volgens Bakker had de opstelling van de orthodoxen te maken met het feit
dat bij de Kali-puja-cultus ook niet-hindostanen waren betrokken. Een conclusie die
vrij kort door de bocht is en weinig getuigt van inzicht in allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen in Suriname met name wat betreft de relatie tussen Surinamers en
Guyanezen met een hindoeïstische achtergrond. Deze groep Guyanezen heeft op
institutioneel niveau, onder meer vanwege het feit dat zij nauwelijks het Saranami
of Hindi beheersen, nauwelijks aansluiting gevonden bij hun geloofsgenoten in
Suriname. De relatie tussen beide groepen wordt gekenmerkt door ‘gepaste distantie’.
Het is dus de vraag of we de ontstane rel rond de Kali-puja-cultus niet eerder moeten
zien als een botsing tussen de gevestigde orthodoxe religieuze ideologie en de
religieuze praxis van een migrantengroep, dan vanwege het interetnisch karakter
ervan. Door het geringe inzicht in dit soort maatschappelijke ontwikkelingen is
Bakkers beschrijving van de Kali-puja eerder impressionistisch dan analytisch.
Een en ander laat onverlet dat dit boek als een impressionistische studie beslist de
moeite waard is. De eerder genoemde studie van De Klerk is al ruim vijftig jaar het
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enige (wetenschappelijke) werk dat het hindoeïsme in Suriname als onderwerp van
studie heeft. In die vijftig is er in de hindoeïstische praktijk in Suriname het een en
ander veranderd, maar zij
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is tot nu toe niet of nauwelijks onderwerp van studie geweest. Bakker is erin geslaagd
een aantal boeiende impressies te presenteren. Zo beschrijft de auteur een bijzondere
tempel (de Ganga Mandir, gewijd aan Shiva) in het district Nickerie aan de monding
van de Corantijnrivier die alleen door vrouwen wordt bezocht, het wonder van
Nickerie waarbij in het Sai Baba centrum in Van Pettenpolder honing uit de voeten
van de afbeelding van Shirdi Sai Baba kwam. Dit ‘wonder’ trok de aandacht van
hindoes uit vele delen van Suriname. Boeiend is ook zijn bespreking van de vele
hindoe-organisaties in Paramaribo en de tegenstellingen daarbinnen, de opleiding
van pandits en de vercommercialisering binnen het Surinaams hindoeïsme.
Dissonant vind ik de hoofdstukken die handelen over de moderne literatuur en de
politiek. Bij het onderdeel literatuur bespreekt hij een aantal auteurs die in hun werken
een hindoe-atmosfeer weten te creëren. Het is de vraag in hoeverre de door hem
besproken auteurs zich als hindoe afficheren. Een wat geforceerde invalshoek in een
boek over hindoes dunkt mij. Het hoofdstuk politiek is primair gebaseerd op
secundaire literatuur, biedt dus nauwelijks nieuwe inzichten en gaat bovendien niet
over hindoeïsme en politiek maar over hindostanen in de politiek.
Met zijn poging voort te bouwen op de klassieke studie van De Klerk heeft de
auteur te hoog gegrepen. Daarvoor is, zoals eerder gesteld, een verblijf van drie
weken te kort. Als een impressionistische schets van het hindoeïsme en de
hindoeïstische praktijk in Suriname is Bakker met dit boek zeer geslaagd.
Voor kenners van het hindoeïsme in Suriname en in Nederland is het boek van
Bakker een grotere aanrader dan dat van Van Dijk, Rambaran en Venema. Dit
vanwege het feit dat Bakker veel meer nieuwe feiten voor het voetlicht brengt.
Hans Ramsoedh

John Schuster, Poortwachters over immigranten. Het debat over immigratie
in het na-oorlogse Groot-Brittannië en Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis,
1999. 308 p.
De titel Poortwachters over immigranten doet al direct een afwerende attitude ten
opzichte van migranten vermoeden: onwelkome nieuwelingen die zoveel mogelijk
buiten de deur gehouden moeten worden. Migratie als een te neutraliseren bedreiging
voor de ‘eigen’ natie. Maar de ondertitel, ‘het debat over immigratie in het na-oorlogse
Groot-Brittannië en Nederland’ suggereert daarentegen een zekere dialectiek in het
denken en praten over migranten. Schuster schetst overtuigend dat deze houding ten
opzichte van migranten onderwerp van voortdurende maatschappelijke en vooral
politieke discussie is. Hij beschouwt op buitengewoon interessante wijze de
immigratievertogen die ten grondslag liggen aan het immigratiebeleid van de
overheden in Nederland en Groot-Brittannië van na de Tweede Wereldoorlog tot
1980. Zijdelings gaat hij daarbij in op actuele ontwikkelingen in het migratie-debat,
interessante ‘uitstapjes’ die de lezer doen beseffen dat migratievertogen in een nog
steeds voortgaand proces worden veranderd en geproduceerd.
Over migranten die eenmaal toegetreden zijn tot de Nederlandse of Britse staat
en het overheidsbeleid ten opzichte van deze ‘nieuwe ingezetenen’ is veel onderzoek
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gedaan, zo stelt Schuster. Wat volgens hem altijd onderbelicht is gebleven, is de
vraag hoe de Nederlandse en Britse overheid reageren op de komst van nieuwe
migranten en hoe deze overheden de immigratie proberen te reguleren. Schuster laat
zien dat dit immigratie-beleid sterk samenhangt met ‘achterliggende’ vertogen, die
als het ware dienen als legitimering voor praktijken van in- en uitsluiting van de
Nederlandse en Britse overheid. De analyse van deze vertogen staat in ‘poortwachters’
centraal. Een vertoog betekent in dit verband - vrij vertaald- het
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geheel van betekenissen dat aan (gedrag van) diverse categorieën migranten wordt
toegekend. Dit geheel van betekenissen speelt een belangrijke rol in de wijze waarop
politici - het gedrag van - immigranten waarnemen. Deze vertogen blijken van grote
invloed op het beleid dat op ‘nieuwe’ migranten is gericht.
Om de vertogen op het spoor te komen, bestudeerde de auteur interne documenten
en archieven van de ministeries, die het meest betrokken waren bij het
immigratie-beleid. Deze bronnen zijn bij uitstek geschikt voor dit doel want: [...]
‘Juist in de “beschutting” van allerlei interne stukken en van interdepartementale
werkgroepen worden argumenten pro en contra (toelating, G.J.) aangevoeld.
Onderzoek daarvan maakt het mogelijk te laten zien hoe en waarom bepaalde keuzes
zijn gemaakt’ (p. 17).
Na uitgebreid stil te staan bij de reactie van de Britse overheid op de arbeidsmigratie
naar Groot-Brittannië, passeren de Nederlandse immigratievertogen de revue. Hierbij
besteedt Schuster aandacht aan de vertogen ten aanzien van de Indische Nederlanders,
de Surinaamse en Antilliaanse rijksgenoten en de gastarbeiders. Tenslotte vergelijkt
hij de Britse en Nederlandse immigratie-vertogen. Wat deze studie interessant maakt,
is het verhelderende gebruik van het vergelijkende en historische perspectief.
In deze bespreking wil ik verder voornamelijk stilstaan bij de analyse van de
Nederlandse immigratie-vertogen ten opzichte van (voormalige) rijksgenoten. Door
het historische perspectief zien we dat de argumenten en het geheel van opvattingen
over deze categorieën migranten voortdurend kunnen veranderen. Met name de
onderlinge vergelijking van de positie die de (voormalige) rijksgenoten innemen in
een vertoog, wil ik nader bekijken.
Dat vertogen over groepen over een langere periode bezien voortdurend evolueren,
blijkt bijvoorbeeld uit de bespreking van de Indische Nederlanders. Indische
Nederlanders, zo stelt Schuster, hebben in de hedendaagse Nederlandse samenleving
het imago van ‘voorbeeldmigranten’, die zich zeer goed hebben aangepast. De ironie
wil dat twijfel aan het aanpassingsvermogen van deze groep destijds (jaren 40 en
50) een van de rechtvaardigingen was voor het ontmoedigingsbeleid dat de
Nederlandse overheid in de jaren vijftig ten aanzien van deze groep voerde. Ze werden
door het toen geldende vertoog geracialiseerd: Ze zouden psychologisch, cultureel
en fysiek ongeschikt zijn om in de Nederlandse samenleving te wonen, en zelfs hun
kinderen werden als ‘onassimileerbaar’ gezien. Toen duidelijk werd dat de Indische
Nederlanders, ondanks het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse overheid toch
massaal ervoor zouden kiezen naar Nederland te migreren, haalde de Nederlandse
overheid bakzeil en veranderde het vertoog over deze migranten. Niet langer werd
uitgegaan van het verschil van deze migranten met de Nederlandse samenleving: om
het maatschappelijke draagvlak voor de opvang te vergroten, kwam de nadruk te
liggen op het feit dat Indische Nederlanders Nederlandse staatsburgers waren. Een
etnische categorie, die op basis van veronderstelde eigenschappen als ‘-problematisch’
voor de Nederlandse samenleving ervaren werd is dus in de loop der jaren
‘gerehabiliteerd’, en vandaag de dag tot ‘voorbeeld’ gesteld voor andere migranten.
Hoe is de houding van de Nederlandse overheid tegenover rijksgenoten uit de
West? Wordt de Antilliaanse immigratie in de jaren negentig gecriminaliseerd en in
toenemende mate als ‘probleemmigratie’ gezien, voor de Surinaamse migranten gold
dit in de jaren vijftig en zestig toen steeds grotere aantallen Surinamers ervoor kozen
naar Nederland te komen. Anders dan we vandaag de dag wellicht geneigd zijn te
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denken is lange tijd met name de komst van de Surinaamse, en niet die van de
Antilliaanse migranten, onderwerp geweest van politieke discussie. Reeds in 1958
worden de mogelijkheden om de toelating van ‘de criminele
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Surinamers’ tot het Nederlands grondgebied te beperken in de ministerraad, toen
onder voorzitterschap van minister president Drees, besproken (p. 126 e.v.). Net zo
min als bij de Indische Nederlanders het geval was, was ook het ‘criminaliteitsvertoog’
- dat het beeld opriep dat grote delen van de Surinaamse gemeenschap zich inlieten
met criminele activiteiten - allerminst gebaseerd op de feitelijke situatie. Dat
desondanks toch de beperking van de immigratie overwogen werd, illustreert de
‘kracht’ van het vertoog. De wijze waarop de sociale werkelijkheid wordt
weergegeven kan dus vergaande politieke implicaties hebben. Schuster: ‘Uitvergroten
van het gedrag van een minderheid onder deze migranten creëerde de ideologische
en politieke context waarin de beperking van de totale immigratie de meest voor de
hand liggende oplossing leek’ (p. 130). Surinamers en Antillianen lijken vandaag de
dag een andere positie in te nemen in de vertogen. De uitdrukkelijke aandacht voor
Surinaamse criminaliteit is afgenomen, terwijl de Antilliaanse migrant in het vertoog
een statusverandering heeft ondergaan van ‘ideale immigrant tot crimineel’ (Schuster
in: Contrast, 9 juli 1999). Dat het hierbij om een recent verschijnsel gaat blijkt, want
‘De obsessieve aandacht van de Nederlandse overheid en de media voor immigranten
uit de Antillen kwam pas aan het begin van de jaren negentig op gang’ (p. 119).
Wat mij bij het lezen van poortwachters te binnen schoot, was dat deze ‘discursieve
praktijken’ van de Nederlandse overheid ook gelezen kunnen worden als een illustratie
van constructie van (etnische) identiteit ‘van buiten af’. Immers, etnische identiteit
kenmerkt zich door de creatie en reproductie van beelden over de ‘etnische ander’.
Door de Nederlandse overheid werden etnische categorieën gecreëerd: de
‘onaangepaste Oosterse Nederlanders’, de ‘criminele Surinamers’, waardoor een
onderscheid werd aangegeven met de ‘normale’ Nederlanders. Hoe de wisselwerking
tussen deze van buiten af geconstrueerde identiteit (ascribed identity) en het etnische
zelfbeeld (achieved identity) eruit ziet, blijft in poortwachters buiten beschouwing,
maar is daarom niet minder interessant.
Schuster schept inzicht in de migratie-vertogen van de Nederlandse en Britse
overheid door hun onderlinge vergelijking - de auteur eindigt met een uitgebreide
analyse hieromtrent -, maar poortwachters roept ook vragen op die door deze
afbakening niet of zijdelings behandeld worden. Ik miste in het boek een paragraaf
die de immigratie-vertogen van ‘rijksgenoten uit de West’ met die van ‘rijksgenoten
uit Nederlands-Indië’ expliciet met elkaar vergelijkt. De aanvankelijke reactie van
de Nederlandse overheid ten opzichte van beide categorieën rijksgenoten heeft gemeen
dat de komst van beide groepen werd gepercipieerd als een probleem en niet als een
verrijking van de samenleving. Maar hoe kan verklaard worden, dat het vertoog over
Indische Nederlanders uiteindelijk een positieve wending heeft genomen, terwijl het
vertoog over rijksgenoten uit de west niet noemenswaardig is veranderd?
De auteur maakt een onderscheid tussen de ‘vreemdeling’ en de ‘symbolische
vreemdeling’ dat in dit verband verhelderend kan zijn. Of men vreemdeling is, hangt
af van de vraag of men het staatsburgerschap heeft. Maar daarnaast, zo stelt hij, zijn
er binnen de natie-staat symbolische grenzen tussen ‘echte’ en ‘niet-echte’ leden
(symbolische vreemdelingen). Ik heb de indruk dat ‘rijksgenoten uit de west’ en
‘rijksgenoten uit voormalig Nederlands-Indië’ wat dit betreft een verschillende positie
innemen. Het is bijvoorbeeld een opvallend gegeven dat Surinamers en Antillianen
worden gerekend tot de categorie ‘allochtonen’. Dit in tegenstelling tot de rijksgenoten
uit voormalig Nederlands Indië op wie dit paraplu-begrip niet van toepassing is, maar
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de ingeburgerde term ‘Indische-Nederlander’. Mogen we concluderen dat de
rijksgenoten uit ‘de west’ in grotere
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mate symbolische vreemdelingen zijn dan Indische-Nederlanders die in toenemende
mate worden beschouwd als ‘echte leden’ van de Nederlandse natie? Hoe is dit
verklaren? Is het slechts een kwestie van ‘tijd’ of spelen andere factoren een rol?
Vragen die m.i. het inzicht kunnen vergroten in de voorwaarden waaronder groepen
worden in- of uitgesloten en daarom een aparte bespreking rechtvaardigen.
Poortwachters richt de focus op beleidsmakers. Hierdoor wordt duidelijk dat
kenmerken, die aan migranten worden toegeschreven steeds veranderen, ook al gaat
het om dezelfde migranten. Welke groepen migranten als ‘problematisch’ ervaren
worden, en welke niet, is niet gebaseerd op feiten maar op vertogen die dominant
zijn. In dit proces van betekenistoekenning worden steeds nieuwe categorieën van
insiders en outsiders gecreëerd. Het is goed ons dit proces, bij de beschouwing van
de multi-culturele samenleving, te realiseren. Vanuit dit perspectief is niet ‘de cultuur
van migranten op zichzelf van ‘ontwrichtende’ invloed op de samenleving. De idee
dat de multi-culturele samenleving ‘fundamenteel conflictueus’ is, gaat voorbij aan
de rol die vertogen spelen bij het creëren en daardoor beleven van verschil, ook door
‘normale’ burgers. Poortwachters laat zien dat we ons, bij beschouwing van de
‘uitdagingen’ van de multiculturele samenleving niet zozeer dienen te richten op het
‘culturele materiaal’ van etnische groepen, maar op de productie van noties van
cultureel, religieus en ander onderscheid voor politieke doeleinden.
Guno Jones

Bea Lalmahomed, Creoolse vrouwen; Opvoeding en levensstijl. Utrecht:
Jan van Arkel, 1999. 223 p., ISBN 90 6224 423 8, f. 35.Creoolse vrouwen; Opvoeding en levensstijl is verdeeld in vijftien hoofdstukken,
geïllustreerd met een negental foto's en voorzien van twaalf tabellen. Het belangrijkste
hoofdstuk is ongetwijfeld veertien, dat drie creoolse vrouwen portretteert in
zevenentwintig pagina's. Het is ook het langste hoofdstuk. Het thema opvoeding valt
te bestuderen in de hoofdstukken vijf (gezin en opvoeding), zes (opvoeding), zeven
(opvoeding en straf) en acht (seksualiteit). Ook hoofdstuk twee (onderwijs) is onder
opvoeding te rubriceren. De overige hoofdstukken zijn gewijd aan de levensstijl van
creoolse vrouwen.
Hoofdstuk één kan ongelezen overgeslagen worden. Lalmahomed is slordig en
onnauwkeurig in het gebruik van wetenschappelijke begrippen, slordig in haar
zinsconstructies en in alineaverbanden. Onvergeeflijk. Enkele voorbeelden ter
adstructie: In de tweede zin van pagina 15 zegt zij dat de creoolse negerinnen zich
van ongeschoolde slavinnen tot hardwerkende creoolse plantsters en arbeidsters
ontwikkelden. Nu weet ik wel dat Lalmahomed progressie wil aangeven door deze
zinsconstructie, maar haar woordkeuze is zeer ongelukkig gekozen en bevat veel
vertekening en vooroordelen. Ik val over het woordgebruik omdat een oplettende
lezer zich kan afvragen:
- Ongeschoolde slavinnen werkten dus niet hard;
- Slavinnen waren ongeschoold. Het zij zo. Maar, hoeveel vrouwen waren
toentertijd geschoold, dat wil zeggen hadden formeel onderwijs genoten;
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- Vrouwen uit West-Afrika waar de slaven voor Amerika geroofd werden, waren
landbouwers. Ze werkten dus.
Ook heb ik in dezelfde alinea (nog steeds alinea één van de inleiding) moeite met
een gevolgtrekking die volgens mij kant noch wal raakt. Lalmahomed schrijft: ‘In
de matrifocale huishouding waarvan zij deel uitmaken, zijn zij als het centrum van
het gezin op zichzelf aangewezen. Deze rol vervulden zij in Afrika, gedurende de
slavernij in Suriname en dus ook daarna. Dit kwam voort uit het polygame

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

208
huwelijkssysteem dat de man het recht gaf meer vrouwen te bezitten.’ Als de
gevolgtrekking van Lalmahomed juist is, zou een groot deel van de islamitische (om
een voorbeeld te noemen) Arabische wereld matrifocaal moeten zijn. En dat is niet
echt het geval. Tenslotte nog een klein voorbeeld om aan te geven dat u hoofdstuk
één kan overslaan. Op pagina 18 brengt Lalmahomed missie en zendelingen samen.
Het is algemeen bekend dat de Rooms Katholieke Missie, missionarissen uitzendt
en dat de Protestantse zending, zendelingen kent. Het is jammer dat niet gelet is op
tegenstrijdige beweringen in de tekst. Dat geldt voor veel hoofdstukken. In hoofdstuk
twee dat handelt over onderwijs lezen we op pagina 28: ‘Het onderwijs voor kinderen
van 7 tot 12 jaar was kosteloos, in het Nederlands en zoveel mogelijk op westerse
leest geschoeid. Op dezelfde pagina zegt respondent Jana (geboren in 1912): ‘Ik was
eerst op een betaalde christelijke school. Toen ik in de derde klas zat, moest ik naar
een lantiskoro (openbare school), omdat mijn pleegmoeder geen f 1,50 schoolgeld
voor mij kon betalen. Dat was toen erg veel geld...’ Dat bedoel ik nu met slordig
formuleren. Het is gewoon een kwestie van ‘close reading’ om dit manco te verhelpen.
Of niet? Het adjectief ‘openbaar’ vóór het substantief ‘onderwijs’ zou de stand van
zaken beter weergegeven hebben. Er zou hebben moeten staan: ‘Het openbaar
onderwijs voor kinderen van 7 tot 12 jaar was kosteloos.’
Aan de andere kant geeft Lalmahomed goed aan dat onderwijs ook voor de
volksklasse creoolse vrouwen een belangrijk opvoedingsdoel was. Met dit doel voor
ogen gaven zij zelfs hun kinderen als pleegkind mee, in de verwachting dat hun kind
een goede schoolopleiding zou krijgen. Ook laat Lalmahomed progressie zien wat
educatie betreft. Hoe jonger de generatie hoe hoger de schoolopleiding. Na migratie
naar Nederland komt daar bij de jongere generatie soms de klad in. Lalmahomed
geeft als verklaring: ‘Kinderen die hier (bedoeld wordt Nederland: SG) geen goede
scholing genieten, kunnen later een beroep doen op het sociaal stelsel. Ouders weten
dat de sociale wetgeving in Nederland ook hun slecht opgeleide dochter de kans
geeft later een redelijk bestaan te leiden.’
Deze conclusie is zeer aanvechtbaar. Emigratie gaat met veel risico's gepaard. Dat
zou Lalmahomed moeten weten. Ik wil hier verder niet op ingaan. Er zijn hierover
genoeg studies verschenen. Zelf relativeert ze deze conclusie door de opmerking:
‘Onderwijs werd door alle respondenten heel belangrijk gevonden’ (pag. 33).
Veranderingen die zich in het gezin in Nederland voordoen, komen neer op het
wegvallen van oma en ‘de straat’ als mede-opvoeder en het kleiner worden van
gezinnen (mede door het drastisch terugbrengen van het aantal pleegkinderen en
logé's).
Een van de belangrijke hoofstukken is hoofdstuk zes over opvoeding. Vooral de
opmerkingen over vrijetijdsbesteding zijn belangrijk. Lalmahomed komt tot de
volgende conclusie: ‘Vrijheid betekende voor de vrouwen die vóór 1945 geboren
zijn: geen huishoudelijke taken hoeven doen, buiten mogen spelen op het erf, tijd
hebben om een boek te lezen, met moeder naar de stad of naar het kerkkoor... Bij de
jongere respondenten zijn de teugels wat gevierd. Degenen die goed presteerden op
school en aan de verwachtingen van de ouders voldeden, werden veelal meer
vrijgelaten. Op goed vertrouwen konden zij hun vrije tijd zelf invullen...’ (pag. 76).
Maar de respondenten die nu in Nederland opvoeder zijn, spreken hun angst uit over
de vrijheidswensen van hun kinderen. De botsende opvattingen over de invulling
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van de vrije tijd zien ze als een verontrustende ontwikkeling, want ‘kinderen zien
geen gevaren’, zoals Joyce zei (pag. 78).
Lalmahomed geeft duidelijk de verschuivingen in het denken over
vrijetijdsbesteding weer. Aan een verdere analyse waagt zij zich niet. Ik stel me voor
dat een opmerking in de
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trant van: ‘Ouders die niet geleerd hebben hun vrije tijd zinvol te besteden (omdat
ze die nauwelijks hadden), kunnen voor hun kinderen op dat gebied geen voorbeeld
zijn hier in Nederland’ op zijn plaats was geweest. Opvoedingsdoelen voor meisjes
in creoolse gezinnen zijn: zelfstandig en zelfredzaam zijn. (pag. 69). Om die
opvoedingsdoelen te bereiken, wordt van de kinderen verwacht dat ze gehoorzaam
zijn, eerbied hebben voor ouderen en dat ze niet tegenspreken en vooral goed presteren
op school. De rol die religie speelt bij het aanleren van normen en waarden (welke?)
wordt niet uitgewerkt. Treffend is wel dat bij de opvoeding in creoolse gezinnen
alleen straf als pedagogisch middel genoemd wordt. Beloning voor goed gedrag
wordt niet expliciet vermeld. Of het moet zijn dat meisjes ‘uit’ mogen gaan wanneer
ze goede resultaten boeken op school.
In de hoofdstukken die handelen over levensstijl, wordt vooral aandacht besteed
aan man-vrouw relaties. De buitenvrouw als een van de kenmerken van de creoolse
levensstijl komt ter sprake. Het instituut ‘buitenvrouw’ komt vooral bij de
middenklasse- en volksklasse creoolse vrouwen in de openbaarheid. De eliteklasse
houdt dit fenomeen achter de coulissen. In elk geval, aldus Lalmahomed, zijn
elitevrouwen meestal geen buitenvrouw. Een buitenvrouw definieert Lalmahomed
als een vrouw waarmee een gehuwde creoolse man een relatie heeft naast zijn
huwelijk. Lalmahomed vindt dit verschijnsel zo interessant dat zij daar een definitie
aan verbindt. Een van de zeer schaarse definities in haar boek. Ook een van de
manco's.
De huidige generatie creoolse vrouwen in Nederland verlaat eerder hun overspelige
echtgenoot dan de vorige generatie die nog in Suriname woonde. In Suriname was
de man degene die het huis verliet. Tenslotte wordt als componenten van een
levensstijl aandacht besteed aan mishandeling en seksueel misbruik in het creoolse
gezin. Kortom: de verschuiving die Lalmahomed wil laten zien in opvoeding en
levensstijl zijn vooral in de interview teksten goed te volgen. Het is echter jammer
dat zij zo vaak tegenstrijdige beweringen en zelfs onjuistheden neerschrijft. Te haastig
geweest? In tabel 3 bijvoorbeeld is over het hoofd gezien dat Mirella vanaf haar
twaalfde jaar medisch secretaresse is. Een wonderkind misschien? Het zij nogmaals
gezegd: de biografische gegevens van de respondenten zijn zeer de moeite waard.
Sylvia M. Gooswit

G. Bos, Some Recoveries in Guiana Indian Ethnohistory. Proefschrift de
dato 17 december 1998. Universiteit van Amsterdam. Promotor Prof. dr. P.
Kloos. VU Uitgeverij. ISBN 90-5383-631-4, 361 p. f. 80.In eerste instantie oogt Some Recoveries in Guiana Indian Ethnohistory als een
handig, zeer welkom naslagwerk over de geschiedenis van de inheemse volken van
de Guyana's. De tweede indruk geeft echter een heel ander beeld. Ik wil eerst het
boek kort introduceren en zal daarna mijn commentaar laten volgen.
Volgens G. Bos, die op dit werk in december 1998 in Amsterdam promoveerde,
is het centrale thema van zijn proefschrift de betrouwbaarheid van de Indiaanse
informatie. Door deze (Indiaanse) informatie te gebruiken wordt beoogd enkele delen
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van de Guyanese etnohistorie te herontdekken. Dit centrale thema wordt door het
hele boek herhaaldelijk benadrukt: ‘... is the main theme of this thesis, i.e. the
reliability of Indian information. Much of what the Indians have said has proved to
be correct, as it was later confinned by... By using this information this thesis is
aimed at recovering some parts of Guiana (ethno)history’ (pag. 1) en voorts ‘The
main theme of this study is: in how far does the information originating from Guiana
Indians lead to corrections in the Guiana Indian ethnohistory.
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... Or in general, what is the truth of so many fantastic stories which reached the
European traders, explorers and colonists? And in how far does such information
lead to recoveries in Guiana ethnohistory?’ (pag. 4). Zelfs op pagina 113 vinden we
weer: ‘but the aim of this thesis is also to arrive at some recoveries in Guiana
ethnohistory, to reveal misinterpretations by some historians where deemed
appropriate, and in this way to present some corrections in the relevant ethno
historiographies’.
De auteur G. Bos is in het voorwoord erg kort van stof over zichzelf. Het weinige
dat we van hem te weten komen is dat deze Hollander eind jaren 60 een vijf daags
bezoek heeft gebracht aan de Trio dorpen Tëpu aan de Tapanahoni en Alalaparu aan
de Sipaliwini en dat sindsdien zijn interesse in de geschiedenis van de Guyanese
Indianen een aanvang heeft genomen. Na zijn pensioen is hij zich meer in de materie
gaan verdiepen wat heeft geresulteerd in dit proefschrift. In de dissertatie wordt een
groot aantal onderwerpen behandeld, volgens de auteur om zodoende de
betrouwbaarheid van de indiaanse informatie te testen op een breed gebied. Elk
hoofdstuk behelst een op zichzelf staand onderwerp en dat is de reden waarom ik op
elk hoofdstuk even kort inga.
In hoofdstuk 1 geeft de auteur aan wat er nieuw is aan zijn boek, namelijk de door
hem aangetoonde betrouwbaarheid van de Indiaanse informatie. Als belangrijkste
cases in dit verband noemt hij de mythische volken, waarover later in mijn bespreking
meer. In hoofdstuk 2 worden (suggesties voor) correcties aangevoerd in de
historiografie van de bekende handelsroute van de Guyanese kust naar het zuiden,
de ‘Pirara portage’, die een connectie is tussen de bassins van de Essequibo rivier
en de Takutu, Rio Branco en Rio Negro rivieren uitlopend in de Amazone. In
hoofdstuk 3 worden twee manuscripten besproken die afkomstig zijn van twee
Hollanders en gedateerd in de vroege achttiende eeuw (1719 en 1720). De twee
Hollanders ontmoetten tijdens hun reizen vier volken: de Atorai, de Trio, de Tunayana
en de Waiwai, allen volken die voor die tijd nooit eerder waren vermeld. Vanwege
het feit dat de documenten over deze ontmoetingen in het Nederlands zijn waren ze
ontoegankelijk voor andere wetenschappers. Bos vertaalt enkele passages uit de
documenten naar het Engels waardoor de historiografieën van de vier volken met
enkele decennia kunnen worden verlengd.
In hoofdstuk 4 is aangeduid dat de Caraiben van de kust van Suriname en het
westen van Frans Guyana Paragoto werden genoemd, een naam die al voorkwam in
geschriften van 1498. De auteur beweert in dit hoofdstuk dat de kust-Caraiben van
Oost-Suriname de nakomelingen zijn van de vroegere Paragoto. In het volgende
hoofdstuk 5 wordt een lijst met negentien namen van Indiaanse volken besproken.
De lijst was opgetekend door de missionaris Schumann met behulp van een Arowakse
informant in Guyana (in 1751). Enkele van de door de informant genoemde volken
hadden hun woongebied op zo'n 1100 km afstand van de Arowakken. Hieruit blijkt
dat de Arowakken verre reizen maakten en dat ze handelsrelattes hadden met
verschillende andere volken. De lijst met volken geeft de auteur aanleiding enkele
correcties aan te brengen in de historiografie van deze volken. In hoofdstuk 6 werkt
Bos aan de identificatie van een aanzienlijke hoeveelheid mythische (c.q.
hypothetische, imaginaire) volkeren, waarvan hij een aanzienlijk percentage als
‘werkelijk’ heeft kunnen classificeren. Bos stelt dan dat zo'n poging nooit eerder
werd ondernomen door welke historicus dan ook. Tevens concludeert hij dan opnieuw
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een bewijs te geven van de betrouwbaarheid van de Indiaanse informatie. In hoofdstuk
7 wordt nader ingegaan op de migratie hypothese die geldt voor een bepaald aantal
volkeren in het zuidoostelijk deel van Colombia. Bos vult de belangrijke bron van
Koch-Grünberg aan met nieuwe informatie. In het laatste hoofdstuk 8 staan korte
samenvattingen
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van de voorgaande hoofdstukken, de conclusies en een opsomming van de verworven
inzichten van het proefschrift (p. 334 en 335). Als algemene conclusie stelt hij dat
‘... the information rendered by the Indians...’ was very reliable...
Tot zover de introductie op het proefschrift. Ik vervolg nu met mijn persoonlijke
commentaar. Teruggrijpend naar de eerste indruk die het proefschrift maakte, namelijk
als een handig naslagwerk, het volgende: tijdens het lezen wordt duidelijk dat de
auteur een gedegen archief onderzoek heeft verricht en een zorgvuldige en
nauwkeurige vergelijking van bronnen heeft uitgevoerd waardoor hij in staat was
correcties en aanvullingen (‘recoveries’) te geven op de werken van diverse
gerenommeerde onderzoekers. Vele (ook oude) teksten zijn letterlijk geciteerd,
waardoor de lezer zijn ‘recoveries’ in de bronnen nauwgezet kan volgen. Met name
de vertaling van bepaalde stukken van enkele Nederlandstalige documenten naar het
Engels, zoals bijvoorbeeld het materiaal over de Atorai, Trio, Tunayana en Waiwai
(pag. 77) is zeer waardevol voor niet-Nederlands lezenden.
Deze positieve indrukken aan de kant gelaten, moet ik toch bekennen dat mijn
verontwaardiging over bepaalde punten zeer groot was. Ten eerste heb ik absoluut
moeite met het centrale thema van het onderzoek: ‘the reliability of Indian
information’. Mijn eerste reactie was: wie is hij om te beoordelen of Inheemse
informatie al dan niet betrouwbaar is. Zijn (positieve) conclusie ten aanzien van deze
kwestie: namelijk dat de Inheemse informatie behoorlijk betrouwbaar is, doet daar
in mijn opinie niets aan af. Is Inheemse informatie pas dan betrouwbaar nadat het is
goed bevonden door een wetenschapper? Voor de Inheemse persoon, en voor ieder
ander menselijk lid van een culturele gemeenschap, is zijn of haar realiteit de
waarheid. In mijn opinie zou het interessanter zijn om juist die interpretatie van de
realiteit te onderzoeken. Hiermee zijn we beland in de oude emic (van binnenuit)
versus etic (van buitenaf) kwestie, waarover binnen de antropologie heel wat debatten
zijn gevoerd. Wat ik duidelijk wil maken, is dat de grens tussen waar en niet waar
altijd subjectief is en sterk cultureel bepaald. De arrogante houding van het testen
van de betrouwbaarheid van de ‘Indianen’ geeft mij een wrange smaak in de mond
die ik gedurende het lezen van het proefschrift niet meer kwijt raak. Ik ben dan ook
heel benieuwd naar reacties vanuit de Inheemse gemeenschap zelf. De bescheiden
opstelling die Bos zich toe-eigent naar gerenommeerde wetenschappers toe zou ook
op zijn plaats zijn in de richting van de Inheemse gemeenschappen. Het viel mij op
dat hij ouderwetse termen en schrijfwijzen gebruikt die in de hedendaagse
antropologie niet meer worden gehanteerd (bijvoorbeeld ‘Indian tribe’ in plaats van
het (inter)nationaal, ook in Suriname geprefereerde ‘Indigenous people’ of ‘Indigenous
communities’; ‘Inheemsen’ in het Nederlands). Aan het eind (pag. 334) van zijn
relaas geeft Bos aan dat bewezen is dat zoveel onderzoekers, handelaren en reizigers
de betrouwbaarheid van Indiaanse informatie onterecht in twijfel hebben getrokken.
Maar, zo vraag ik mij af, heeft hij zich daar dan zelf ook niet schuldig aan gemaakt
door een hele studie te wijden aan de betrouwbaarheid van Indiaanse informatie? Op
pag. 221 schrijft hij toch zelf over de zogenaamde mythische, imaginaire of
hypothetische volkeren: ‘Were they real tribes, as the Indian informants believed
they were?’ En verder op pag. 236: ‘Whatever the case, I believe that... the probability
that the unidentified tribes indeed existed is quite high’. Waarop ik alleen maar kan
herhalen: niet als realistisch beschouwd, ongeïdentificeerd door wetenschappers
waaronder Bos, maar altijd als realistisch beschouwd door de Inheemsen zelf!!!
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Een ander punt met betrekking tot deze kwestie is dat de auteur alleen bronnen
van andere wetenschappers gebruikt om de be-
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trouwbaarheid van de Indianen te onderzoeken (want hij heeft zelf geen veldwerk
gedaan) en dat betekent dat al de gegevens die hij gebruikt al interpretaties zijn van
wat ooit door derden is waargenomen. Door deze bronnen te gebruiken checkt Bos
in feite de betrouwbaarheid van de registratie van feiten zoals die door de reizigers,
handelaren, onderzoekers en zendelingen zijn genoteerd en niet die van de Indianen
zelf zoals hij pretendeert te doen. Zijn methode van onderzoek doen en de weergave
ervan middels een aaneenrijging van citaten doet soms weinig wetenschappelijk aan.
Een op den duur storend element in zijn proefschrift is het feit dat de samenhang
tussen de verschillende hoofdstukken, die allemaal een apart onderwerp behandelen,
enigszins ontbreekt. Het is om die reden erg moeilijk om een opbouw en een structuur
in het geheel te zien. Ik kreeg soms zelfs het idee dat de auteur, vanwege het feit dat
hij zelf soms de rode draad kwijt is, het centrale thema zo vaak herhaalt. Het
speculatieve karakter van veel van zijn beweringen is ook iets om nader te bekijken.
Om een bepaalde veronderstelling te bewijzen, voert hij allerlei materiaal aan. Vooral
wat betreft namen van ‘Indian tribes’. Door het hele boek vraagt Bos om aandacht
voor tribale namen die hij gebruikt om de tribale geschiedenissen van enkele volken
te be/herschrijven. Hij doet daarbij zeer vergaande uitspraken. Een voorbeeld is zijn
opvatting dat het Itourane (itu = bos) volk, dat voorkomt in oude bronnen, het huidige
Trio volk is; daarbij een lijn leggend tussen Itourane - Tarëno (zo noemen de Trio
zichzelf) - Trio. Ook legt hij verbanden aan tussen Yawi - Yao - Trio, Taira - Tourane
-Turinu - Tiriyo - Trio - Tarëno en Intoniaanen - Tunayana. De bewijsvoering van
deze veronderstelling - dat er een link is tussen de verschillende tribale namen - komt
als zeer geforceerd over en is niet gebaseerd op een systematische taalkundige
methodologie. De diverse linguïsten blijken het inderdaad niet eens te zijn met zijn
veronderstellingen, zo geeft hij zelf aan. Het gebruik van de geschreven bronnen in
deze vraagt om een kanttekening: het onderzoeken van bestaande bronnen kan
namelijk ook betekenen dat dezelfde fouten, mis-interpretaties enzovoorts vastgelegd
door eerdere onderzoekers, reizigers en anderen weer worden gemaakt. In mijn visie
had de auteur er goed aan gedaan als hij uitgebreid gebruik zou hebben gemaakt van
de orale tradities van de volken waarover hij schrijft. Hij zou dan een breder spectrum
hebben gehad. Ook mis ik een aantal publicaties van onderzoekers die in de Guyana's
actief zijn en additioneel materiaal hadden kunnen leveren, in zijn referentie lijst.
De kwestie rond de tribale namen krijgt naarmate het proefschrift vordert een
grotere omvang en lijkt dan eigenlijk het belangrijkste thema te worden. Het hele
proefschrift begint dan een beetje op twee of zelfs drie gedachten te hinken, namelijk
het bewijzen van de betrouwbaarheid van indiaanse informatie, het doen van
herontdekkingen en het bewijzen van een historische continuïteit tussen bepaalde
volken met behulp van tribale namen. De twee autoriteiten op het gebied van sociale
antropologie en etnohistorie van de Guyana's Riviere en Whitehead zijn het op
fundamentele punten niet eens met Bos. Riviere zegt: ‘... it seems to me that your
paper underlines the whole problem of trying to identify group continuity and history
by names’ (pag. 319) en voorts (pag. 322): ‘... I also wonder whether it is not possible
that... tribes were to a great extent the creation of creeping colonialism. Contacted
peoples responded to the expectation that they were named groups, and thus, together
with their names, they came into being. In other words a sort of nominalisation took
place - the names created the entities’. Ook Whitehead geeft aan dat tribale namen
vaak gecreeerd of in stand gehouden zijn door Europeanen in hun koloniale politiek.
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Het lijkt dat Bos dit bewust in stand probeert te houden en schuift alle oppositionele
argumenten aan de kant. Hij eindigt een van zijn laatste alinea's zelfs met:

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 18

213
‘... but they always took with them that cultural element par excellence, their tribal
names’ (pag. 399).
Ondanks het vele werk dat Bos ongetwijfeld heeft verricht om dit proefschrift te
voltooien, vind ik het jammer dat een dergelijk werk in deze vorm wordt gepubliceerd.
Aan de vele inzichten die de antropologie en de etnohistorie hebben verworven
gedurende de laatste decennia wordt op deze manier nauwelijks waarde gehecht. Een
hoop verkeerde opvattingen over de Inheemse realiteit en de wijze waarop deze
realiteit benaderd en geïnterpreteerd kan worden, wordt op deze manier in stand
gehouden.
Karin Boven

Huub Everaert, De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo
en La Jalousie in de periode voorafgaande aan de emancipatie. Amsterdam,
1999. 223 p. ISBN: 90-9012441-1.
Huub Everaert stelt zich in zijn proefschrift tot doel aan te tonen dat de reconstructie
van (delen uit) het leven van Surinaamse slaven door middel van kwantitatieve
analyse een reële optie is (p. 14). Hij gebruikt als bronnenmateriaal voor zijn studie
de systematische aantekeningen van de Herrnhutter zendelingen, met name de
Specialiën, die werden bijgehouden bij de (tweemaandelijkse) bezoeken aan de
plantages. In de Specialiën werden veranderingen in het leven van de slaven
opgetekend zo als geloof, ruzies, relaties, echtbreuk, heidendom. Daarnaast waren
de slavenregisters onmisbaar om langdurige relaties te kunnen vaststellen. Op grond
van de aanwezigheid van deze bronnen werden vier suikerplantages geselecteerd
waarvan gegevens over de slaven beschikbaar waren om de kwantitatieve analyses
te kunnen toepassen.
Deze kwantitatieve analysen zijn: de Family Reconstruction en de Event History
Analyses als methoden om de verschillende processen in de tijd te bestuderen (p.
20). Het proefschrift bestaat uit zeven hopfdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de
probleemstelling. In de hoofdstukken twee, drie en vier wordt ingegaan op de bronnen,
de bronnenkritiek en de methodologische problemen die verband houden met de
gehanteerde kwantitatieve benadering. In het vijfde hoofdstuk, mijns inziens een
hoofdstuk dat veel eerder aan bod had moeten komen, wordt het proces van kerstening
beschreven.
Hoofdstuk zes bevat het piece de resistance van het proefschrift waarin de
kwantitatieve technieken worden toegepast op de gegevens over de slaven van de
vier suikerplantages. In dit hoofdstuk komen de eigenlijke onderzoeksvragen aan de
orde zoals het aantal partners, de partnerkeuze, polygynie, echtelijke trouw en
verplichtingen.
Terecht merkt de onderzoeker op dat ‘cijfers zonder context geen betekenis of
inhoud hebben en dat een te eenzijdige benadering om louter uit kwantitatieve cijfers
over gedrag, de seksuele moraal af te leiden, gedoemd is schipbreuk te lijden’ (p.
21). Dit gezegd hebbende gaat de onderzoeker over tot de orde van de dag zonder
voldoende acht te slaan op de ideologische inkleuring van het bronnenmateriaal. De
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gegevens uit het bronnenmateriaal van de onderzoeker, met name de aantekeningen
van de zendelingen, zijn ingekleurd door de ideologie over de moraliteit van de
slaven. In deze ideologie, die dominant was onder de blanken in de achttiende,
negentiende en tot ver in de twintigste eeuw werden slaven gezien als
Untermenschen.1. Er kleefde aan hen een inherent mankement, ze waren minder dan
de blanken op verschillende gebieden: moraal, seksualiteit, intelligentie, moed, trouw,
deugdzaamheid, ondernemingszin.
Het vooroordeel van de blanke zendelingen over de ongeremde seksuele activiteiten
van de neger, wiens leven gericht zou zijn op directe lustbevrediging, die geen
innerlijke beschaving
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of remmingen kenden, vormt de grondslag van de aantekeningen van de puriteinse
zendelingen. Door bekering tot het christendom konden de primitieve driften getemd
worden. Zo blijkt dat in 1809 grote ruzie ontstaat tussen een slaaf en zijn vrouw als
hij ontdekt dat de administrateur haar heeft ‘verleid’. Hij heeft het lef (sic. E.M.) om
hierover stennis te schoppen in het blankenhuis en dat kan de planter niet over zijn
kant laten gaan. Slavinnen die met een blanke verkeren, wordt door de directeur of
administrateur verboden langer omgang te hebben met zwarte mannen (p. 123). Over
het seksueel gedrag van de blanken in de kolonie Suriname wordt niets gezegd.2. Ik
wacht dan ook met spanning op de resultaten van onderzoek naar de seksuele moraal
en de seksuele gedragingen van blanken in Suriname. Helaas ontkomt Everaert soms
niet aan een toonzetting die beïnvloed lijkt door deze ideologie. ‘Slavinnen die het
aanleggen met vrije zwarten, blankofficieren en planters blijven in dit onderzoek
grotendeels buiten beschouwing’ (p. 127). ‘Op de enige plantage met een
mannenoverschot, Breukelerwaard, zijn het vooral de mannen, die bij nacht en ontij
de plantage verlaten om aan hun gerief te komen’ (p. 143). Dat er bij de slaven sprake
zou kunnen zijn van verliefdheid, liefde, genegenheid, lijkt welhaast een absurde
gedachte.
Dit brengt me op de interpretatie van de gevonden statistische verbanden. Everaert
constateert dat ‘creolen (in Suriname geboren negers) meer vrouwen hebben dan in
Afrika geboren negers. ‘Uit deze gegevens blijkt dat Afrikaanse mannen minder
polygyn zijn dan hun creoolse tegenhangers’ (p. 137). Als dit verband niet spurieus
is en gerelateerd wordt aan een ander verband namelijk, dat slaven met een hogere
status meer vrouwen hebben dan slaven met een lagere status, zou een redelijke
verklaring (hypothese) kunnen zijn, dat dit gedrag geïmiteerd is van het gedrag van
de personen die het hoogst in de plantage-hiërarchie stonden (administrateur, planter,
blankofficier).
Ik raak er steeds meer van overtuigd dat veel gedrag van slaven verklaard kan
worden vanuit het gegeven dat ze leefden in een total institution dat zich kenmerkte
door fysiek, seksueel en emotioneel geweld: de slavernij. Slaven vertoonden gedrag
dat mensen (zullen) vertonen die zich in een dergelijke total institution bevinden:
verinnerlijkt of veruitwendigd verzet, ongericht gewelddadige gedrag,
aanpassing/onderwerping, vlucht en niet te vergeten psycho-pathologisch gedrag
zoals zelfvernedering, -haat, suïcide, regressie, veinzen, identificatie met daders. In
dit licht bezien is het polygyn gedrag van de slaven wellicht te verklaren uit
identificatie van hen met de blanken-hiërarchie.
Gezegd moet worden dat de onderzoeker zich veel moeite heeft getroost om de
vele methodologische voetangels en klemmen op elegante wijze te omzeilen. Voor
deze pogingen kunnen we niets dan lof hebben. Het moet een heidens karwei of
monnikenwerk zijn geweest om alle relevante gegevens op te sporen, te ordenen en
in een relationele database onder te brengen. Hij geeft op heldere en duidelijke wijze
aan op welke wijze hij de vele methodologische problemen heeft opgelost.
Toch blijven we zitten met het probleem van de generaliseerbaarheid van de
gegevens. Een eerste beperking is dat alleen relaties van gekerstende slaven of slaven
die in contact stonden met de zendelingen in de analyse konden worden betrokken.
De tweede beperking is dat de gegevens van deze slaven zowel in de Specialiën als
in de slavenregisters moesten zijn opgenomen. Van de 1001 slaven op de vier
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suikerplantages konden slechts 336 (ongeveer dertig procent) in de multi-variate
analyse worden betrokken.
Generaliseren van de conclusies naar alle slaven op de vier plantages is reeds
moeilijk, er is geen sprake van een a-selecte steekproef. Generaliseren naar alle
Surinaamse slaven is al helemaal kwestieus.
Tot slot: De auteur wilde nagaan of de kwan-
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titatieve benadering een reële optie is om (delen uit) het slavenleven te reconstrueren.
De conclusie van de onderzoeker is dat deze optie reëel is (p. 70). Na lezing van dit
proefschrift ben ik daar nog niet geheel van overtuigd. Natuurlijk kunnen allerlei
kwantitatieve benaderingen en statistische technieken worden losgelaten op historische
data. Ze vormen een uiterst welkome aanvulling op de kwalitatieve, historiografische
benaderingen. Er kunnen hypothesen getoetst worden en opvattingen of theorieën
worden gefalsificeerd. Maar gelet op de hoeveelheid tijd en energie, de vele
methodologische aannamen en vooronderstellingen, de beperkingen in de data-matrix
zelf, kan de vraag naar de toegevoegde waarde van deze technieken voor het vergroten
van onze kennis en inzicht in het leven van de slaven terecht worden gesteld. Het
antwoord op deze vraag is naar mijn mening niet volmondig positief.
Edwin Marshall

Eindnoten:
1. Zie: Ineke Mok. In de ban van het ras. Aardrijkskunde tussen wetenschap en samenleving,
proefschrift, ASCA Press, Amsterdam, 1999. Recensie in de Volkskrant van 7 augustus 1999:
‘Blanken zijn van nature het edele ras.’
2. In het proefschrift van Maria Lenders: Strijders voor het Lam, Leiden, 1996, wordt hierop
exemplarisch ingegaan, b.v. p. 297: ‘Veel blanken hielden er naast hun getrouwde vrouw een
maîtresse op na, een zogenaamde buitenvrouw, die meestal gekleurd of zwart was.’
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Wim Hoogbergen
Signalementen
Susan Legêne, De bagage van Blomhoff en Van Breugel; Japan, Java,
Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het
imperialisme. Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen. 1998, p.
468. f 59,- ISBN 90-6832-277-X.
Surinamisten kennen de naam G.P.C. van Breugel van diens publicatie Dagverhaal
van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie Suriname uit
1842. De 24-jarige Gaspar van Breugel had in 1823-24 een reis naar Suriname
gemaakt om daar de plantages Kocqhoven en Clifford Kocqshoven te bezoeken, die
in het bezit waren van zijn familie. Hij bleef bijna acht maanden in de kolonie. Bijna
twintig jaar later verschenen zijn reiservaringen in druk.
De bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen werkende kunsthistorica Susan
Legêne promoveerde in 1998 op de indrukwekkende en fraai geïllustreerde dissertatie:
De bagage van Blomhoff en Van Breugel; Japan, Java, Tripoli en Suriname in de
negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme. Het boek kreeg in
het algemeen lovende kritieken in de pers, met uitzondering van Jan Blokker
(Volkskrant, 28 augustus 1998) die het een ‘ratjetoe’ vond ‘zonder herkenbare
methodologie’ met een ‘hak-op-de-takkerigheid’ van een aanpak. Blokker verwoordt
daarmee in zijn eigen vocabulaire heel treffend de charme van het boek
De aan elkaar verwante families Blomhoff en Van Breugel behoorden tot de
regenten aristocratie die protestant en Oranjegezind was. Gaspar van Breugel was
de kleinzoon van Jacques Clifford Kocq van Breugel, waarmee we direct de twee
namen van de plantages die Gaspar in Suriname ging bezoeken, kunnen thuisbrengen.
Volgens Susan Legêne voerde Koning Willem I een imperialistische politiek, daarbij
gebruik makend van de leden van families als die van Blomhoff en Van Breugel. In
hoeverre Legêne met die theorie gelijk heeft, wil ik maar even in het midden laten,
maar in ieder geval kreeg Nederland van Engeland na de Franse tijd veel kolonies
terug, waarheen de Blomhoffs en de Van Breugels trokken. Hoewel ik de passages
in Legêne's dissertatie die handelen over Tripolis en Decima het meest informatief
en interessant vond, zal ik mij in deze bespreking beperken tot het deel dat over
Suriname handelt.
Voordat Gaspar van Breugel naar Suriname vertrok, had hij zich verdiept in cijfers,
boeken gelezen en deskundigen gesproken. Ook had hij de nieuwste kaart van
Suriname, getekend door Mosenberg bij zich. Tijdens zijn tocht in Suriname hield
hij een journaal bij, dat als manuscript in het Tropenmuseum wordt bewaard. Daar
liggen in het archief verder nog een manuscript met een ‘Verhandeling over
Surinaamsche Bezittingen zeer dienstig voor Eigenaren van Plantaadjes in de
Westindien’ en een dagverhaal, een bewerking van het eerder genoemde journaal.
Vanuit al die aantekeningen ontstond het ‘Dagverhaal [etc.]’ van 1842.
Uit Van Breugels reisverhaal wordt duidelijk dat het instituut slavernij in Nederland
lang niet zo onomstreden was, als vaak wordt gedacht en gesuggereerd. Van Breugel
schrijft tenminste dat hij een bijdrage wil leveren aan de discussie in Nederland over
Suriname en de slavernij. Op grond van de literatuur die hij in Nederland gelezen
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had, verwachtte hij een land vol mishandelde slaven. (In noot 103: ‘Veel, zeer veel
hoort men daarvan reeds als kind in Europa! Men tracht zelfs in de kinderboekjes
niet zelden den slaaf af te schilderen, als het ongelukkigste schepsel der wereld; die
in het klamme zweet zijns aanschijn, ons koffij en suiker bezorgt;
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- die diep ongelukkig is, omdat hij een werelddeel bewoont, war niets dan slechte
blanken huisvesten, die er op uit zijn om al wat slaaf is, dag en nacht te mishandelen:
- geene prentafbeelding, of men ziet den slaaf nedergebogen onder het ontvangen
van stokslagen. Met de pap wordt het dus het kind reeds ingegeven, om verward te
denken over onze tegenvoeters, zoowel blanken als zwarten...’ Volgens Legêne
verwijst Van Breugel hier behalve naar Voltaires Candide, naar de uitgave voor
kinderen van het werk van Stedman, J.G. Stedmann's Reisen in Suriname, für die
Jugend bearbeitet von M. Chr. Schulz, een boek dat blijkbaar in Nederland in de
kringen waar gelezen werd, ruim voorhanden was. Uiteraard trof Van Breugel in
Suriname een heel andere situatie aan.
Bij de uitgave van het originele manuscript van Stedmans Narrative in 1988 door
Richard en Sally Price tonen de Price's overduidelijk aan hoe aan een manuscript
wordt veranderd door auteur en uitgever. In het geval van Stedman kan zelfs over
censuur gesproken worden. Een soortgelijke observatie maakt Legêne over Van
Breugels Dagverhaal. Als we hier het oorspronkelijke manuscript naast de gedrukte
versie leggen, lijken voorvallen te zijn verdraaid en feiten verdoezeld. Het Surinaamse
huwelijk waarbij men ongetrouwd samenwoonde, wordt aangepast aan de in
Nederland meer gebruikelijke huwelijksvorm en onechte kinderen worden geëcht.
En het zinnetje over de bastiaan: ‘Zij dragen daarom ook altijd een langen stok
waaraan een zweep,’ haalde de gedrukte versie niet.

Max I. Sordam,; Gevangen tussen meer Culturen; Achtergronden,
levenshouding en cultuurgedrag van Surinamers. Amsterdam, 1999. 120
p. ISBN 90-90-12851.
De op 12 juli 1926 te Paramaribo geboren Max I. Sordam migreerde in 1963 naar
Nederland waar hij op tal van terreinen actief was, onder andere als hoofdbewaarder
in de Bijlmerbajes, hetgeen de titel Gevangen tussen meer Culturen verklaart. Sordam
heeft de laatste jaren bijgedragen aan de totstandkoming van diverse
televisiedocumentaires, seminars en congressen handelend over aspecten van de
Surinaamse cultuur. Het is duidelijk dat met behulp van het materiaal dat hij daartoe
verzamelde, dit boek werd gecompileerd.
In de proloog maakt Sordam duidelijk dat het boek bestemd is voor mensen die
weinig over Suriname en de Surinamers weten. Hij denkt daarbij vooral aan
hulpverleners bij justitie, het gevangeniswezen en de politie. Met name wil hij deze
hulpverleners inzicht geven in ‘Surinaams’ gedrag opdat onbegrip en de daaruit
voortvloeiende problemen kunnen worden weggenomen. Het boek is ingedeeld in
vijftien hoofdstukken. Het eerste geeft een historisch overzicht van Suriname.
Uitgangspunt zijn de diverse etnische groepen zoals we die op dit moment in Suriname
vinden. Sordam begint bij wat bij hem nog gewoon ‘Indianen’ heten, behandelt dan
de Europeanen, gaat dan over op de ‘ex-slaven’, waaronder hij de bosnegers verstaat,
waarvan hij foutief beweert dat zij geen geschreven geschiedenis hebben. Dan volgen
de creolen, de hindostanen, de Javanen en de Chinezen. Het daarop volgende
hoofdstuk, twee-en-een-halve pagina, kreeg als titel mee ‘Socialisatie’, maar eerlijk
gezegd is mij een beetje onduidelijk waarom, al is de zin: ‘Anno 1995 nam de
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bevolking van Suriname in aantal toe en kreeg het karakter van een pluriforme en
gesegmenteerde samenleving’ wel een hele eye opener.
Een groot aantal inleidende hoofdstukken volgt: familiesystemen, migratiestromen,
acculturatie en pluralisme, Surinaamse jongeren, discriminatie en racisme, gelijkheid
en gelijkwaardigheid, identiteit en onafhankelijkheid, pluralisme en etnocentrisme.
Erg veel nieuws, of een interessante afwijkende mening, bevatten deze hoofdstukken
niet. Gelukkig wordt het boek vanaf hoofdstuk 11 interessanter. In hoofdstuk 11
beschrijft Sordam problemen en anekdotes
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die men binnen de gevangenismuren met Surinamers had (of nog heeft) en de laatste
hoofdstukken gaan over winti, inclusief twee-en-een-halve pagina over ‘winti in de
bajes’. Helaas is dit een volkomen warrig verhaal. De persoon die een en ander heeft
uitgetypt, of geredigeerd, heeft er in ieder geval al (in een vet lettertype) bijgetypt:
‘[Erg onduidelijk verhaal!!]’. De lezer is dus gewaarschuwd.

Th.E. Wong, D.R. de Vletter, L. Krook, J.I.S Zonneveld & A.J. van Loon
(editors), The History of Earth Sciences in Suriname. Amsterdam: Royal
Netherlands Academy of Arts and Sciences. 1998. 480 p. f 160,-. ISBN
90-6984-226-2.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de geografie en de antropologie uit elkaar gegroeid.
Binnen het curriculum van de geografie-opleidingen is geen plaats meer voor de
‘volkenkunde’ en ik kom nauwelijks meer antropologie-studenten tegen die bijvakken
sociale geografie volgen, of het moet op de specialisatie ‘Ontwikkelingsstudies’ zijn.
Er zijn aparte citeergemeenschappen ontstaan. Een tijdschrift als de Nieuwe
West-Indische Gids is de band met biologen en geografen kwijt geraakt en in de Oso
verschijnen ook nooit typisch geografische artikelen. Jan van Donselaar, die bioloog
is, vraagt nog wel eens de aandacht voor Surinaamse planten en dieren (zie
bijvoorbeeld de rubriek ‘berichten’ in dit nummer), maar dan ligt de prioriteit eerder
bij de taalkunde, dan bij de biologie.
Een en ander is betreurenswaardig. Daarom in de rubriek ‘Signalementen’ een
korte bespreking van The History of Earth Sciences in Suriname om te voorkomen
dat de meer in de cultuur- en de maatschappijwetenschappen geïnteresseerde lezers
van dit blad het boek ongezien laten. Na een introductie bevat de bundel negentien
artikelen, variërend van uitermate vakspecialistisch - waar natuurlijk niets op tegen
is, maar wat door buitenstaanders toch wat ongelezen blijft - tot bijzonder informatief.
Tot de laatste categorie reken ik onder andere het boeiende artikel van de archeoloog
A.H. Versteeg: The History of Prehistoric Archaelogical Research in Suriname. Erg
verhelderend en interessant om te lezen is ook het artikel van Aleva en Krook over
de geschiedenis van de cartografie van Suriname, waarin we tal van bekende namen
tegenkomen, zoals De Lavaux, Heneman, Moseberg, Loth, Van Capelle, Bakhuys
en De Goeje. De bij het artikel afgedrukte foto's geven een beeldende impressie van
de tochten door ‘het binnenland’ in het begin van de twintigste eeuw. Ter bevestiging
dat inderdaad aparte citeergemeenschappen zijn ontstaan, geef ik even de kanttekening
dat bij dit artikel in de bibliografie geen verwijzingen te vinden zijn naar Silvia de
Groot die in het tijdschrift Oso en in het in 1983 verschenen Liber Americorum voor
Rudolph van Lier een belangrijke bijdrage leverde aan de historische cartografie.
Desondanks, een waardevol boek, maar het kost wel f 160,-.

Gerda en Pieter Bol-Doelwijt, De familie Doelwijt; beschrijving van de
voorouders en de plaats van oorsprong. 1998. Eigen uitgave. 150 p. f. 35,-
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te bestellen door overmaking van dit bedrag op postbank 242.7752 t.n.v. P.
Bol en G.N. Bol-Doelwijt te Papendrecht (078-6157141).
Als u wel eens een archief binnenloopt, dan zal het u onmiddellijk opvallen dat daar
twee categorieën bezoekers rondlopen: wetenschappers en genealogen. De
wetenschappers zitten meestal gedurende de gehele dag in alle rust achter een tafel,
waarop een aantal dikke ingebonden folio's liggen. Zo om het uur verlaten zij de
studiezaal even om een kopje koffie te drinken en een plasje te doen. Als u over een
maandje terug zou komen, zou u hen waarschijnlijk op dezelfde tafel weer aantreffen.
De genealogen zijn
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veel actiever. Zij lopen van de kasten met klappers naar de microfiches, maken wat
lawaai - soms hoor je ze zelfs juichen - en voeren met elkaar in de koffieruimte
uitgebreide gesprekken over naar wie ze op zoek zijn en waar de zaak vastloopt. Ze
geven elkaar ook voortdurend adviezen om een vastgelopen onderzoek weer los te
krijgen.
Er zit iets fascinerends in de speurtocht naar de voorouders. Is het een soort
boete-doening omdat je je tijdens je jeugd nooit voor oudjes interesseerde en nu ze
dood zijn op een ingewikkelde manier moet achterhalen waar hun ouders vandaan
kwamen? Het begin van de grote uitwisseling over voorouders is maar net begonnen.
We beginnen al op internet te zoeken of er ergens op deze wereld nog familieleden
van ons wonen en diverse families zetten alles wat zij op dit gebied verzameld hebben
op de eigen website. In deze Oso staat in de rubriek ‘berichten’ een interessante
bijdrage van Th. Slatius-Jordens over haar zoektocht naar een Surinaame grootmoeder,
Jean Jacques Vrij en William Man A Hing zoeken in dezelfde rubriek naar de eerste
Chinees in Suriname en Sandew Hira maakt duidelijk dat de hindostaanse data-bank
in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag een groot succes is. Het bij de Stichting
IBS uitgegeven Manumissies in Suriname was ook een succesvolle uitgave. Het is
heerlijk om ergens de naam te lezen van iemand, waarvan je voor één-vier-en-zestigste
deel afstamt.
Bij genealogisch onderzoek moet je het van tips hebben. Er zijn een paar handige
boeken geschreven over hoe je moet beginnen bij stamboom-onderzoek en het archief
van de Burgerlijke Stand is een zeer toegankelijke bron, maar als de familie begint
te verhuizen en bijvoorbeeld uit Suriname afkomstig is, dan wordt de zaak al snel
wat ingewikkelder. De meeste creolen stammen af van in 1863 geëmancipeerde
slaven en kregen op dat moment een familienaam. De concordance tussen deze
familienaam en de plantage waar iemand vandaan kwam, is nog niet gepubliceerd.
Daarvoor moet je naar het Bureau Bevolkings Zaken in Paramaribo, waardoor het
genealogisch onderzoek onder Surinamers al snel stokt. Dat met een flinke investering
in tijd een heel leuke familie-geschiedenis te schrijven is bewijzen Gerda en Pieter
Bol-Doelwijt in hun in eigen beheer uitgegeven boek De familie Doelwijt.
De familie Doelwijt komt in Manumissies in Suriname niet voor. Het is daarom
ook niet verwonderlijk dat de schrijvers de geschiedenis van de familie laten beginnen
bij de in 1863 geëmancipeerde Christina Susanna Doelwijt. Deze vrouw was in dat
jaar al 71 jaar en alle thans nog levende Doelwijts zijn naar haar te traceren. Zijtakken
van de familie - die eveneens in meer of mindere mate behandeld worden - zijn:
Berggraaf, Gollenstede, Lemmet, Vreeswijk, Dikmoet, Parker, Jondson, Abarbanel,
Corsten, Essed, Herts en Gorissen. Het boek is tevens nuttig als opstapje en kan als
voorbeeld dienen voor andere Surinaamse stamboom-onderzoekers.
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Berichten
On-Surinaamse namen voor vogels uit Suriname
Er bestaat sedert 1991 een lijst van Nederlandse namen voor alle, ruim 9300 toen
van de wereld bekende vogelsoorten, samengesteld door C.R. Roselaar. De namen
uit deze lijst staan ook in Complete checklist vogels van de wereld, een boek uit 1998,
dat als auteur Michael Walters vermeldt. Bij nader inzien blijkt echter, dat Walters
het in het Engels schreef, met daarin naast de wetenschappelijke namen de Engelse.
André J. van Loon zorgde voor een Nederlandse vertaling en bewerking en is dus
ook verantwoordeljk voor de overnamen uit de Roselaar-lijst.
Nederlandse namen voor 9300 vogelsoorten! Dat maakte mij nieuwsgierig. Wat
de namen van vogels in Nederland betreft was er niets verrassends te verwachten.
Daar is de grote verscheidenheid aan volksnamen al lang uitgekristalliseerd tot een
consequent toegepast stelsel van standaardnamen, die nu in de lijst dan ook allemaal
gebruikt zijn. Maar hoe zou het staan met de Surinaams-Nederlandse namen die in
Suriname zelf aan de vogels uit het eigen land gegeven worden? Hier had zich toch
de gelegenheid voorgedaan een aantal kunstmatige boekennamen door echte, uit de
Surinaamse volksmond, te vervangen en het bedenken van nieuwe overbodig te
maken. Mijn verwachtingen waren evenwel niet hoog gespannen en daarom begon
ik voorzichtig: met grietjebie. Het standaardwerk Het Leven der Dieren van Grzimek,
in Suriname in menige schoolbibliotheek te vinden, geeft immers onder de vele
vogels uit Suriname alleen aan deze ene zijn Surinaamse naam. Wat vind ik?: ‘grote
kiskadie’. Mis dus. Alleen Nickerianen gebruiken ‘kiskadie’, in feite een Engelse
naam. Maar een on-Nederlandse klank was dus kennelijk geen bezwaar voor de
lijstmakers. Ik zocht dus verder en vond onder meer: ‘gekraagde boomgors’ voor
roti, ‘schreeuwpiha’ voor paipaipijo of boesieskowtoe, ‘kleine chachalaca’ voor
wakago en ‘gemarmerde tandkwartel’, jawel, voor tokor. Dan het lot van mooie, echt
Nederlandse namen, al lang geleden in Suriname bedacht: ‘Finch' organist’ voor
blauwdas, ‘Wilkins gors’ voor gelebek en ‘bonte watertiran’ voor katoenvogel of
katoentje. En wat is er geworden van het dansmeestertje of srio? Dit algemene
vogeltje fladdert telkens even snel op, alsof het aan touwtjes omhoog wordt getrokken,
zoals een ‘dansmeester’ (het oude woord voor ‘marionet’). En daarbij roept het
‘srio!’. Ik geneer me het bedenksel uit de lijst van Roselaar/Van Loon te moeten
opschrijven: ‘witbrauwgrasgors’.
Naar mijn bevinding zijn er 31 Surinaams-Nederlandse namen die zonder enig
vogelkundig of taalkundig bezwaar hadden kunnen worden opgenomen. De
bovenstaande zijn daar voorbeelden van. Alleen margrietje, de specifiek Surinaamse
naam voor enige soorten papegaai, staat wèl in de lijst. Was het bestaan van
Surinaams-Nederlandse vogelnamen dan tóch bij Roselaar/Van Loon bekend?
Het ergert en verdriet me telkens weer te moeten merken, dat het tot velen in
Nederland maar niet wil doordringen dat men ook in Suriname (onder meer)
Nederlands spreekt, ook als het gaat over in Nederland niet bekende dingen, zoals
de eigen dierenwereld. En zij die zich daar wel van bewust zijn, nemen dan toch
vaak niet de moeite waar nodig daar consequenties uit te trekken. Want, zeker, moeite
zou het gekost hebben om de hier bedoelde selectie van Surinaams-Nederlandse
vogelnamen te verwerken. Toch had dat moeten gebeuren.
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Foké A Pouw
In het laatst verschenen nummer van Oso maakte de heer Man A Hing melding van
het feit dat de Chinees Foké A Pouw in januari 1822 te Paramaribo overleed, terwijl
algemeen aangenomen wordt dat de eerste Chinezen pas in 1853 voet op Surinaamse
bodem gezet hebben. Over deze figuur heb ik enkele gegevens verzameld in het
kader van mijn onderzoek naar de maatschappelijke achtergrond van de vrije zwarten
en kleurlingen die in de jaren 1775-1816 deel uitmaakten van de schutterij van
Paramaribo. Foké A Pouw die - als hoogstwaarschijnlijk enige Chinese kolonist1. feitelijk natuurlijk buiten alle categorieën viel, was namelijk ingedeeld bij de
burgercompagnie van vrije kleurlingen. Ik kan het één en ander mededelen over
respectievelijk de duur van zijn verblijf in Suriname, zijn beroep, zijn nakomelingen
en tenslotte over zijn ouders.
De nachtwacht vormde in normale tijden de voornaamste belasting voor
schutterplichtige stadsbewoners. Zo'n drie maal per maand dienden zij 's nachts de
wacht te betrekken; in het geval van de vrije kleurlingen en zwarten aan het pad van
Wanica. Wie niet kwam opdagen werd beboet met f 3,-. De absentie-graad was
desalniettemin hoog. Ook Foké A Pouw liet het meer dan eens afweten. Zijn naam
(in dit geval gespeld als ‘Fockie Apouw’ - een andere variant die men in de bronnen
tegen kan komen is ‘Focké Apauw’) komt dan ook voor op een 1 maart 1806
opgemaakte lijst van burgers, die boeten verschuldigd waren wegens verzuimde
nachtwachten.2. Het door hem te betalen bedrag bedroeg op dat moment f 15,-. Hij
was dus zeker vijf nachten waarin hij wacht had moeten lopen niet verschenen.
Hetgeen impliceert dat Foké A Pouw zich op zijn laatst in januari 1806 (en
vermoedelijk een poos eerder) in Paramaribo gevestigd moet hebben.
Foké A Pouw voorzag in zijn levensonderhoud als visser. Dat was althans het
geval in 1811. Bij gelegenheid van de volkstelling dat jaar liet hij buitendien invullen3.
dat hij ‘een Chinees van geboorte uyt Canton’ was èn dat hij één slaaf bezat, een
jongen van gemengd bloed, genaamd Robisoon, die timmermansleerling was.
De Surinaamse visserij - op zee, zowel als op de rivieren en kreken - werd
aanvankelijk voornamelijk door slaven uitgeoefend, maar was sedert het eind van
de achttiende eeuw typisch een bedrijvigheid van vrije zwarten en kleurlingen.
Achttien van hen, onder aanvoering van de mulat Adriaan Isaac Koopman (circa
1751-1804), schreven in 1788 in een memorie aan het gouvernement zeker te weten
‘dat er geene andere vissersbaasen [d.w.z. zelfstandige ondernemers, jjv] zijn dan
de memoriante ten deesen’.4. Koopman, in een eerder leven slaaf van een broer van
de beruchte Susanna du Plessis, was een man met onmiskenbare
voortrekkerscapaciteite.5. Drie jaar tevoren had hij het initiatief genomen tot de
oprichting van een vismarkt, een centrale plaats waar hij en zijn confraters hun vangst
te koop aan konden bieden.6. In 1788 trachtten Koopman c.s. overigens de
medewerking van de overheid te krijgen om de concurrentie die zij van slaven
ondervonden te elimineren.
Bij dit gezelschap met gilde-achtige trekjes vond Foké a Pouw dus aansluiting.
Nog kort voor zijn dood, in november 1821, betaalde hij de vereiste leges voor een
vergunning om de visserij uit te oefenen.7. Onder de anderen die rond die tijd betaalden
voor een ‘vischpas’ bevond zich Robinson Focké, mogelijk dezelfde als de in 1811
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door Foké A Pouw opgegeven slavenjongen, maar bovendien - naar alle
waarschijnlijkheid - zijn zoon.
Nadat Foké A Pouw op 21 januari 1822 zijn laatste adem uitgeblazen had, gaf een
zekere Fanny van Pringle aan het departement van Onbeheerde Boedels en Wezen
kennis van zijn overlijden. Een ambtenaar spoedde zich naar het sterfhuis. Hij
constateerde dat de gestorvene geen testament had nagelaten en noteerde voorts
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‘'t lijk zal morgen ochtend ten kosten van den boedel op een ordentelijke
wijze ter aarde werde besteld - egter zal de doodkist betaald worden door
de vrije Robinson Focké en James Focké, zijnde twee kinderen door den
overledene verwekt bij bovengene Fanny van Prengel & door hem
vrijgekogt.’8.
Nu zou het mij zeer verbazen wanneer Robinson Focké niet dezelfde persoon zou
blijken te zijn als de in andere bronnen door mij aangetroffen Johannes Robinson
Fokké. Maar dan is het minder waarschijnlijk dat hij een zoon was van Fanny van
Pringle. Johannes Robinson Fokké stond namelijk tot 29 augustus 1866 bij de
burgerlijke stand officieel ingeschreven als Robinson van Wassing.9. En dat maakt
weer aannemelijk dat hij het ‘mulatte kind’ Robinson is, dat samen met zijn broer
Tomson in 1812 werd gemanumitteerd door de vrije mulattin Cornelia van Wossing.
Hun moeder was blijkens het manumissie-rekest evenwel een slavin van genoemde
Cornelia van Wossing, een negerin genaamd Sina en niet Fanny van Pringle.10.
Johannes Robinson Fokké kreeg kinderen met Henriette Jansje Boschman, een
dochter van de vrije mulat Hendrik Willem Boschman en de vrije negerin Angelica
van Heystvliet. Haar vader zowel als haar broers waren, net als haar man, vissers.11.
Zij en Fokké moeten kort voor zijn overlijden voor de wet zijn getrouwd. Fokké
stierf op 27 april 1867; volgens zeggen van zijn weduwe had hij zijn ‘visschersaffaire’
geruime tijd tevoren aan zijn oudste zoon overgedragen.12. Deze zoon was Frans
Jacobus Fokké; bij de Emancipatie in 1863 ontving hij als tegemoetkoming voor het
verlies van één slaaf - de visser Zeeman - f 300,-.13.
Fokké senior zou bij zijn overlijden in 1867, 62 jaar oud geweest zijn.
Daartegenover staat bijvoorbeeld een vermelding uit 1840 van zijn leeftijd als 42
jaar.14. Hij woonde toen met vrouw (‘huishoudster’ zo men wil), kinderen en
schoonfamilie aan de Zwartenhovenbrugstraat no. 254, waar hij 27 jaar later ook zou
overlijden. Was hij nu geboren in 1805 of in 1798 of ergens daaromtrent? Indien hij
inderdaad de zoon was van Foké A Pouw, heeft het antwoord op die vraag belangrijke
implicaties voor de datering van de komst van laatstgenoemde naar Suriname.15.
Over de stamvader der Surinaamse Fokké's nog één ding. Zoals de heer Man A
Hing opmerkte was hij gedoopt en heette hij sedertdien Johannes Foké A Pouw. Die
(R.K.) doop had slechts vier dagen voor zijn overlijden plaatsgevonden, in het
ziekenhuis. De inschrijving van zijn doop vermeldt niet alleen een vollediger versie
van zijn oorspronkelijke, Chinese, naam: Foké Toe A Bouw, maar ook de namen van
zijn vader en moeder, respectievelijk Toe a Mooy en A Theen.16.
Jean Jacques Vrij

Naschrift
Door William L. Man A Hing
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Het verslag van Jean Jacques Vrij met aanvullende archiefgegevens over Foké A
Pouw geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop Chinese immigranten zich
aanvankelijk hebben geïntegreerd en gecreoliseerd in de plaatselijke samenleving.
Het feit dat de ouders van Foké geheten waren Toe a Mooy en A Theen en als zijn
eigen naam was opgetekend Toe A Bouw (mandarijns-pinyin: Du Ya Bao), maakt
dat de eerder gegeven uitleg, namelijk dat ‘Foké’ geen naam is maar een kwalitatieve
aanduiding (hierdoor) nog waarschijnlijker moet worden geacht. In deze traditionele
vorm van naamvoering is de familienaam Toe ofte wel Du.
Bijzonder interessant is overigens ook de omstandigheid dat Foké A Pouw
geregistreerd was als (beroeps-) visser, want van oudere creoolse informanten had
ik reeds geruime tijd geleden vernomen dat het gebruik van een fuik bij het vissen
in Suriname geïntroduceerd zou zijn door Chinezen. Tot dusver is over deze opvatting
niets terug te vinden in de bronnen en literatuur.
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Met het gegeven dat als geboorteplaats van Foké de plaats Canton, dat is de hoofdstad
van de provincie Guangdong, staat vermeld dient met grote
omzichtigheid/voorzichtigheid te worden omgegaan. Immers ook bij een
niet-onaanzienlijk aantal van de latere vrije immigranten wordt Canton als
geboorteplaats vermeld, zulks ondanks het feit dat zij uit een andere, meestal kleinere
plaats van de provincie Guangdong (oude spelling: Kwangtung) afkomstig blijken.
Alle nieuwe onthullende informatie ten spijt is toch nog niet komen vast te staan
wanneer en op welke wijze Foké het land is binnengekomen. Er zijn zoveel
mogelijkheden te bedenken dat het in dit stadium weinig zin heeft om daarover te
gaan speculeren. Verdere archiefstudie in deze zal mogelijk meer licht kunnen werpen
op het leven van Foké vóór zijn binnenkomst in de kolonie.
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Ko'w' go luku' tongo
Een cursus Sranantongo voor zelfstudie
Ko'w' go luku is een conversatiecursus Sranantongo op cassette of CD. De titel van
de cursus betekent zoveel als Laten we gaan kijken en geeft ook direct de opzet weer
van deze cursus: een eerste kennismaking met het Sranantongo. De cursus is
samengesteld aan de hand van veel gebruikte zinnetjes. Met eenvoudige woorden
en zinnetjes raakt de cursist vertrouwd met het idioom en de gesproken taal.
Het cursuspakket bestaat uit vijf boekjes en drie audiocassettes of drie audio CD's.
Eén van de boekjes bevat de inleiding, tevens de handleiding van de cursus, en een
uitgebreide dubbele woordenlijst. De cursus bestaat uit acht lessen. De kern van
iedere les wordt gevormd door de gesprekken op de cassette of CD.
Het cursuspakket is te verkrijgen voot 290 gulden, BTW en kosten voor verzending
inbegrepen. Betalingen per girorekening: 78 60 343 ten name van Sipaliwini Expres,
Dordrecht, of per bank: 31 53 49 905 ten name van de uitgever W. Leefmans,
Dordrecht. Vermeldt u daarbij of u cassettes dan wel CD's wilt.
Sipaliwini Expres, Meteoorstraat 7, 3328 GK Dordrecht.

40 Jaar op zoek naar Surinaamse voorouders
Toen mijn vader in 1926 met mijn moeder trouwde, had hij haar al bij zijn aanzoek
gewaarschuwd: ‘Als je met mij trouwt, krijg je zwart en wit geblokte kinderen!’ Zij
kregen maar één kind en dat had spierwit haar en grijsblauwe ogen. In deze leek ik
op mijn vader. Toch had mijn vader een in Suriname geboren moeder: Theodora
Petronella Stolte.
Van jongs af aan was ik gefascineerd door dat Surinaamse voorgeslacht. Mijn
grootmoeder was al in de Eerste Wereldoorlog overleden, dus had ik over haar jeugd
in Suriname geen informatie ‘uit de eerste hand’. De kleurrijke familieverhalen die
ik in mijn jeugd hoorde, kon ik later als amateur-genealoge, slechts met grote moeite
verifiëren.
Zo zou mijn grootmoeder de oudste dochter zijn van een Hollandse vader en
West-Indische moeder. Was deze vrouw dan een creoolse? Het zou ook een Indiaanse
geweest kunnen zijn. Boeiend voor het schoolkind dat ik toen was. Ik zag mijn
voorvader als een soort Winnetoe over de prairie jagen! Maar wat leerden wij als
kind over Suriname? Niets!
Van het vroegere Nederland-Indië kende ik de namen van eilanden, plaatsen en
rivieren. Maar toen ik bij mijn Surinaams onderzoek de rivier Saramacca tegenkwam,
wist ik niet waar ik die zoeken moest.
Toen ik in 1955 als maatschappelijk werkster bij de gemeente Katwijk in dienst
kwam, ben ik mij in mijn vrije tijd gaan toeleggen op genealogie
(stamboomonderzoek). Van de meeste voorouders heb ik sindsdien zeer veel uit zeer
oude tijden kunnen terugvinden, behalve van mijn Surinaams voorgeslacht.
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De moeilijkheid is dat er geen familieleden meer in leven zijn die mijn grootmoeder
nog gekend hebben en feitelijke informatie kunnen verschaffen. Ik ben dus
aangewezen op wat ik uit mondelinge overlevering nog weet en op wat de Nederlandse
archieven mij te bieden
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hebben en juist die laatste hebben mij door de jaren heen nogal eens in de steek
gelaten.
Altijd werd er gezegd: ‘Doet u geen moeite. De archiefgegevens die u uit Suriname
wilt hebben zijn óf opgegeten door mieren en pieren, óf verbrand, óf door vocht
vergaan.’
Om recht te doen aan mijn grootmoeder, naar wie ik ben vernoemd, en met de
deskundige hulp van mijn echtgenoot, gepensioneerd chef Burgerzaken, heb ik mijn
onderzoek doorgezet en in de loop der jaren het volgende gevonden.
Naar mij bekend, is de eerste Stolte die zich in Suriname vestigde mijn
betovergrootvader geweest. Philippe François Chrétien Stolte (1796-1864). Hij was
een zoon van een uit Zwolle stammende familie, dis zich als militair aansloot bij de
West-Indische Jagers in welk korps hij het tot Luitenant Kolonel bracht. Hij huwde
in 1820 met Judith E.G. van Ingen, een burgemeestersdochter uit Kampen
(1795-1879). Het jonge stel zal direct na het huwelijk naar Suriname zijn vertrokken,
want haar attestatie van de Nederlands Hervormde kerk in Kampen voor de kerk in
Paramaribo werd in februari 1821 afgegeven.
In Paramaribo kregen zij drie kinderen in de jaren 1821, 1823 en 1824. De oudste
dochter was Catherina M.A. Stolte. Zij zou later huwen met Jan A. De Lanoy, uit
een Hugenotengeslacht dat ook in Suriname voorkwam. Kennelijk is het echtpaar
Stolte daarna met verlof naar Nederland gegaan. Aldaar zijn namelijk de drie jongste
kinderen geboren, waaronder mijn overgrootvader Pieter Stolte in 1830.
In 1836 vind ik vader Philippe Stolte weer terug in Suriname. Hij is dan ambtenaar
geworden, want op zijn conduitestaat staat vermeld: ‘Landdrost in Suriname op de
voordeelen verbonden aan zijnen rang van Luitenant Kolonel.’
Twee jaar later is hij Landdrost van het district Coronie en krijgt er een klerk bij.
In 1859 wordt hij op eigen verzoek eervol ontslagen en gaat met zijn vrouw terug
naar Nederland waar beiden zijn overleden.
Mijn overgrootvader Pieter Stolte is in 1830 in Nederland geboren. Van zijn jeugd
is mij niets bekend. Op een zeker moment is ook hij naar Suriname vertrokken,
waarschijnlijk met zijn ouders. In 1853 tref ik hem aan op de lijst van West-Indische
Ambtenaren (1850-1918). Hij wordt dan ambtenaar in de kolonie Suriname tegen
een wedde van f 100,- 's maands.
In de loop van dertien jaar brengt Pieter Stolte het tot hoofd- bij de administratie
van financiën. Begin 1867 wordt hij ontvanger der belastingen in Nickerie en in 1869
ambtenaar van het openbaar ministerie in Nickerie.
Intussen heeft hij een jonge vrouw leren kennen van Surinaamse afkomst. Zij heet
Martha Elisabeth de Wees, maar wordt in de genealogie van het geslacht Van Ingen
(Pieters moeder) aangeduid als: Ene West-Indische vrouw genaamd Bébé.
Zij huwen in Paramaribo eind 1864. Hun oudste dochter, mijn grootmoeder, werd
geboren in 1857 en dat is wel zeven jaar eerder!
In mijn bezit is een foto waarop mijn grootmoeder staat met haar iets jongere zusje
Betsy. Op de achterzijde van het origineel, gemaakt door S. del Castilho,
Photografist/Suriname staat: ‘Paramaribo December 1866. Doortje en Betsy Stolte
aan hare lieve Grootmama.’ Ik kan dus gevoeglijk aannemen dat Betsy ook vóór het
huwelijk is verwekt.
Mondelinge overlevering wil dat het echtpaar Stolte-De Wees meer kinderen heeft
gehad die in Suriname zijn gebleven tot kort voor de Tweede Wereldoorlog. Ik heb
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dit niet kunnen verifiëren, noch van enig nageslacht vernomen. In oktober 1871 werd
Pieter Stolte eervol ontslagen als ontvanger der belastingen in Nickerie, onder
toekenning van onderstand.
Zijn conduitestaat eindigt met een aantekening op 20 mei 1885 als volgt: ‘Zijn
overvoer verleend met gezin naar Nederland.’ Ik neem aan dat Pieter het huwelijk
van zijn oudste dochter Theodora Petronella met Herman Ioan Jordens in juli 1885
in Deventer wilde meemaken, doch ondanks intensief onderzoek heb
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Paramaribo december 1866: Doortje en Betsy Stolte
(foto: S. del Castilho)
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ik de aankomst van het gezin in Nederland niet kunnen vinden.
Theodora Petronella Stolte is als jong meisje naar Nederland gegaan. Het verhaal
wil dat zij de reis nog per zeilschip vanuit Suriname heeft gemaakt. Zij kwam in huis
bij haar tante Catharina M.A. Stolte gehuwd met J.A. De Lanoy. Waarschijnlijk
woonden zij eerst in Enschede, verhuisden in 1874 naar Leeuwarden en vervolgens
in 1877 naar Deventer. Haar oom was in deze plaatsen Rijksontvanger.
Voor het huwelijk met mijn grootvader Jordens (1848-1919) had grootmoeder
nog de toestemming nodig van haar ouders. De bijlagen bij de huwelijksakte bevatten
de notariële akte van toestemming in Suriname ondertekend door zowel Pieter Stolte
als door Martha E. de Wees. De moeder was de schrijfkunst dus machtig. Tot mijn
verbazing kwamen op deze akte, behalve de handtekeningen van de notaris in
Nickerie, ook die van de Gouverneur van Suriname, de President van het Hof van
Justitie, de Koloniale Ontvanger & Betaalmeester en de Secretaris Generaal van het
Ministerie van Koloniën voor. Het document heeft er dan ook vijf jaar over gedaan
voor het in 1885 in Deventer kon worden geregistreerd!
Het voor mijn onderzoek belangrijkste document was een kopie van de geboorteakte
waardoor het bewijs was geleverd dat grootmoeder zeven jaar voor het huwelijk van
haar ouders was geboren. Op deze akte stond vermeld dat Pieter Stolte en Martha E.
de Wees bij de voltrekking van hun huwelijk het kind hebben gewettigd.
Bleef tot 1999 de open vraag: wie was Martha E. de Wees en wat is er na 1880
met haar en haar echtgenoot geschied?
Ter beantwoording daarvan heb ik eerst alle obligate wegen bewandeld langs
diverse archieven, kerkelijke en andere instanties en personen. Alleen met negatieve
resultaten. Mensen die je aanraden het bevolkingsregister in Paramaribo aan te
schrijven. Anderen die je dat juist afraden omdat de archieven in Suriname in een
deplorabele toestand verkeren. Stukken in de krant waarin deze toestand wordt
onderschreven. Ook iemand ontmoet die vertelde wél de officiële instanties in
Suriname te hebben aangeschreven: ‘Het heeft me handen met geld gekost en niets
opgeleverd.’
Ik wanhoopte al aan enig resultaat van mijn nasporingen, toen mijn man op het
lumineuze idee kwam om eens te gaan zoeken in oude Surinaamse kranten die in de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag worden bewaard.
Ik heb toen diverse jaargangen ingezien van Suriname, koloniaal Nieuws- en
Advertentieblad. Een interessant blad voor hen die het verleden van Suriname willen
bestuderen.
En zie daar.... Op Vrijdag 15 Januari 1886, No. 5 vind ik onder het kopje ‘Officiële
Berichten’ het volgende:
‘Tot opzeggen toe in pacht afgestaan aan M. E de Wees, echtgenoote van
P. Stolte, het erf gekend onder de 2e B.W. No. 130, thans genummerd 2e
B.W. No. 330, en een perceel land, groot 2 HA gelegen aan de rechteroever
der Saramacca, deel uitmakende van het lot No. 204.’
Dat in dit bericht staat ‘echtgenoote van’ betekent voor mij dat echtgenoot Peter
Stolte begin 1886 nog in leven was. Vele jaargangen nog nagekeken op berichten
van de Burgerlijke Stand, doch geen overlijden van Pieter gevonden.
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Wat mij wel bevreemdt, is dat de verpachting van het stuk grond op naam staat
van de vrouw. In Nederland was dat in die jaren niet mogelijk. Een huur- of
pachtcontract stond altijd op naam van de echtgenoot.
Intussen was het eind maart 1999 geworden. In de hal van het ARA te Den Haag
is de jaarlijkse boekenmarkt en bij het bezoek daaraan, zie ik dat een hoek van de
hal is ingericht voor informatie over de West-Indische gebieden. Met een gevoel van
‘je kunt maar nooit weten’ ga ik daarop af en vind daar het boek Manumissies in
Suriname (van Okke ten Hove en Frank Dragtenstein). Tot mijn stomme verbazing
in het namenregister de naam van Martha E. de Wees aan.
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Grootmoeder als kind van een paar jaar tegen de schoot van haar Surinaamse moeder (gekopieerd
van een glazen plaat)
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No. 4045. Slavennaam Bébé, Eigenaar: het Gouvernement, afkomstig van
plantage ‘Mijn Vermaak’, vrijgelaten op 19 februari 1855, geboren in 1834
als dochter van Eva. Manumissie verleend wegens beloning goed gedrag
en wegens de verjaardag van de Koning. Beroep: kamenier.
Verder in een vitrine stond het Historisch Geografisch Woordenboek van Suriname
waarin ik de naam van de plantage ‘Mijn Vermaak’ heb opgezocht.
Mijn-Vermaak; koffijplantaadje aan de Beneden-Saramacca ter regterzijde
in het afvaren; palende bovenwaarts aan de koffijplantaadje Broederschap,
benedenwaarts aan de koffijplantaadje La Prévoyance, 1000 akker groot,
met 182 slaven.
Deze ontdekking werd prompt feestelijk gevierd met enkele personeelsleden van het
Centraal Bureau van de Genealogie waaronder een Surinamer. ‘Dit is het einde,’ zei
iemand, waarop mijn commentaar was: ‘Nee, dit is het begin van een nieuwe
speurtocht naar voorouders in Suriname.’ Ik weet dat velen bezig zijn Surinaamse
roots te onderzoeken. Kunnen we deze activiteiten niet eens bundelen?
Hove, O. ten, R. Janssen en W. Hoogbergen, 1993
Historisch-geografisch woordenboek van Suriname Naar A.J. van der Aa,
1839-1851. BSA 14. Utrecht: Culurele Antropologie.
Hove, O. ten & F. Dragtenstein, 1997
Manumissies in Suriname, 1832-1863. BSS 19. Utrecht: Culturele Antropologie.

Th.A. Slatius-Jordens is maatschappelijk werkster. Zij is een enthousiast amateur
genealoge. Haar adres is: Parklaan 28, 2225 SP Katwijk (ZH).
Th.A. Slatius-Jordens

Het project ‘125 jaar Hindostaanse immigratie’
Sandew Hira
In december 1996 startte het onderzoeksbureau Amrit Consultancy in Den Haag met
het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk Onderzoek (IMWO) van de
Universiteit van Suriname een project om persoonsgegevens van hindostaanse
immigranten voor een breed publiek beschikbaar te maken via de publicatie van een
boek. Het project werd in Suriname gesteund door de vereniging Nauyuga.1 De
projectleiders waren Sandew Hira vanuit Amrit Consultancy en de historicus Maurits
Hassankhan vanuit het IMWO.
Het was eigenlijk een ‘wild idee’. Het ‘wilde’ zat in de omvang en het idee: We
hadden geschat dat het om een boek van vijfhonderd pagina's zou gaan en wisten
dat er in de hindostaanse gemeenschap al jaren vraag naar deze gegevens bestond.
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Tot dan toe was geen poging ondernomen om deze gegevens voor een breed publiek
toegankelijk te maken.
Het boek dat uiteindelijk gepubliceerd werd, omvatte 5.000 pagina's, verdeeld
over vijf delen. Tegelijkertijd zijn deze gegevens in de vorm van een database met
speciale software uitgebracht om het zoeken te vergemakkelijken.
Onder leiding van Hassankhan werden in Suriname in amper zeven maanden de
gegevens van ruim 34.000 immigranten in de computer ingevoerd. Dit was de eerste
stap in de vorming van een Historische Database Suriname (HDS). De data over de
hindostaanse immigranten is het eerste omvangrijke project voor de digitalisering
van persoonsgegevens in Suriname (en zelfs in Nederland!). De volgende stap is de
invoer van gegevens van Javaanse en Chinese immigranten.2
Bij de voorbereiding van het project zijn we niet uitgegaan van een concept met
betrekking tot een historische database. We hadden ook niet als doel een historische
database te ont-
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wikkelen. Wij hebben ons primair gericht op het publiceren van een boek met de
namen van de contracten en de plaatsen waar ze vandaan kwamen. De recordformat
voor de data-invoer werd gemaakt op basis van de aanwezig lijsten uit de
immigratieregisters. Die structuur werd als uitgangspunt genomen. De hindostaanse
database heeft hierdoor de vorm gekregen van een enkelvoudige tabel met de volgende
structuur:
* Contractnummer
* Bandnummer
* Monsternummer
* Achternaam
* Voornamen
* Status (vertrokken, overleden, gebleven)
* Geslacht
* Leeftijd bij aankomst
* 1e soort relatie
* 1e familie
* 2e soort relatie
* 2e familie
* 3e soort relatie
* 3e familie
* Lengte
* Huidskleur
* Herkenningsteken
* Godsdienst/kaste
* Beroep
* Nationaliteit
* 1e plaats van herkomst
* 2e plaats van herkomst
* 3e plaats van herkomst
* Afreisplaats
* Schip
* Afreisdatum
* Aankomstdatum in Suriname
* Begin 1e contract
* Einde 1e contract
* Begin 2e contract
* Einde 2e contract
* Begin 3e contact
* Einde 3e contract
* De wervingsinstantie
* Aankomstplaats in Suriname
* In dienst van planter
* Werkzaam gesteld op plantage
* Verzetsactiviteiten
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* Aanwezigheid van gegevens in het immigratieregister over kinderen die in
Suriname geboren zijn
* Memoblad met gegevens over grond, bedrijfsactiviteiten en kinderen.
Aan het eind van de invoer was er niet alleen materiaal voor een boek, maar tevens
een database waarvan voor ons aanvankelijk ook niet duidelijk was wat we ermee
wilden. Duidelijk was alleen dat we statistische analyses wilden maken van het
bestand.3
Al tijdens de voorbereiding waren er contacten met het Algemeen Rijksarchief
(ARA) in Den Haag. Die contacten resulteerden in de mogelijkheid om in het ARA
de database voor het publiek beschikbaar te stellen. Het ARA liet hiervoor software
ontwikkelen en gaf de database een plek in haar dienstverlening aan het publiek.
Reeds voor de start van het immigratie-project was ik bezig voorbereidingen te
treffen voor de productie van een nieuwe encyclopedie voor Suriname. Ik verrichtte
een voorbereidende studie naar hoe encyclopedieën geproduceerd worden. In 1997
werden bij Amrit Consultancy alle trefwoorden van de twee encyclopedieën van
Suriname (Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië 1914/17 en Encyclopedie
van Suriname 1977) ingevoerd in een database. Daarbij gaat het niet alleen om het
trefwoord, maar ook om hun kenmerken, zoals omvang van de tekst, illustraties et
cetera. Rond dezelfde tijd nam het verschijnsel internet een grote vlucht. De
mogelijkheden om informatie via internet te verzamelen en beschikbaar te stellen
heeft het concept van een encyclopedie in print achterhaald.
De database gaf mij de gelegenheid om me meer bezig te houden met het
ontwikkelen van een concept van een historische database. Bij de huidige stand van
de technologie zijn sprekende computers al mogelijk. Spraakherken-
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nings- en vertaalprogramma's zijn volop in ontwikkeling en ze worden met de dag
beter. Veel computers zijn nog gebaseerd op de communicatie via een soort
toetsenbord (telefoontoestel, druktoetsen, gewone toetsenborden), maar het is een
kwestie van tijd voordat spraakherkenningsprogramma's ze min of meer overbodig
maken. Nu al is het mogelijk via internet bestanden uit verschillende landen op te
halen via één computer en de resultaten op één scherm te tonen. De huidige
technologie stelt ons in staat om nu al een historische database te bouwen die tegelijk
het karakter van een encyclopedie heeft. Het probleem van een historische database
zit vooral in de ontwikkeling van de database-structuur waarmee de technologie moet
werken. In mijn opvatting zou een dergelijke database op gestructureerde wijze de
volgende gegevens bevatten:
* Persoonsgebonden informatie;
* Informatie over instituties (instellingen, bedrijven, formele en informele
organisaties et cetera);
* Gebeurtenissen (in de hele brede zin van alle handelingen die plaatsvinden door
personen en instituties);
* Statistieken (cijfers in allerlei meet- en berekeningseenheden);
* Geluidsmateriaal; en
* Beeldmateriaal (foto's, schilderijen, kaarten, tekeningen, film, video, animaties
et cetera).
Wat deze informatie tot historische informatie maakt is de factor tijd. Door aan alles
een tijdsfactor te koppelen wordt een historische database gevormd. Het is niets
anders dan een digitale encyclopedie die gigantisch veel informatie bezit, in ons
geval over Suriname.
Nu reeds wordt een groot deel van de informatie op informatiedragers zoals papier,
geluid en beeldmateriaal in digitale vorm geproduceerd. Feitelijk is er al een
gigantische database aanwezig van digitale informatie voor toekomstige historici die
onderzoek doen naar het leven in Suriname in 1999. Deze is zelfs voor een deel in
gestructureerde vorm aanwezig. Een willekeurige zoektocht op internet levert een
aantal sites waar informatie op onderwerpen kunnen worden aangevraagd.
De grote uitdaging ligt in het digitaliseren van de informatie die nu niet als zodanig
beschikbaar is. Om dit goed te kunnen doen, moet er wel een toekomstvisie zijn van
de database en over de wijze waarop de historische informatie gedigitaliseerd moet
worden. Die visie bevat een technisch component (database-ontwikkeling) en een
vakhistorische dimensie.
Ik zal niet ingaan op de technische aspecten van database-ontwikkeling, maar stip
slechts aan welke vraagstukken hierbij een rol spelen. Het is geen inventarisatie van
alle technische vraagstukken.
Ik kies bespreek hier de vier belangrijkste. Bij de hindostaanse database zijn twee
bronnen bij elkaar gevoegd: de informatie uit de Immigratieregisters en de informatie
uit de zogenaamde Klappers. De Klappers zijn in de latere jaren opgesteld en bevatten
naamsgegevens uit de Immigratieregisters. De overschrijving was echter
onbetrouwbaar doordat bijvoorbeeld veel namen verkeerd werden overgeschreven.
Die bronnen zijn bij elkaar gevoegd, zodat ontbrekende gegevens uit de
Immigratieregisters konden worden aangevuld met de (onbetrouwbare) gegevens uit
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de Klappers. Ongeveer eenderde deel van de Immigratieregisters is in de loop der
tijd vernietigd.
Een eerste technisch probleem is dan ook hoe de informatie uit diverse bronnen
aan elkaar te koppelen. Er zijn immers nogal wat historische bronnen die overlappende
gegevens bevatten, waarvan sommige betrouwbaar zijn en andere weer niet.
Een tweede probleem betreft persoonsgegevens. In het Nederlandse archiefwezen
is een discussie aan de gang over de ontwikkeling van een Generieke Database
Persoonsgegevens (GDP). De centrale vraag is hoe een datamodel en een functioneel
ontwerp voor het archiefwezen kunnen worden ontwikkeld rond de invalshoek
‘personen’.
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Het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (ARA) en Amrit Consultancy hebben een
projectvoorstel gemaakt om dit probleem aan de hand van Surinaamse archieven op
te pakken. Het project is een experiment om aan de hand van de bronnen uit de
Surinaamse archieven te komen tot een Generieke Database voor Persoonsgegeven
die algemene toepassing zou kunnen vinden in het archiefwezen.
Het derde probleem is de betrouwbaarheid van digitale bronnen. Stel dat de
database gekraakt wordt, dan zou iemand de gegevens kunnen wijzigen en daardoor
de geschiedschrijving drastisch kunnen beïnvloeden. In de hindostaanse database
zijn gegevens opgenomen over de kaste van de hindoes. Nu lijkt kaste in Suriname
geen rol te spelen in het maatschappelijk leven, maar er wordt in sommige kringen
hieraan toch nog veel waarde gehecht. Iemand die toegang heeft tot de database en
in staat is om wijzigingen door te voeren, zou de kaste-gegevens van zijn voorouders
kunnen veranderen, om maar niet te spreken van gegevens als grondbezit en
dergelijke.
Een laatste probleem dat we onder de aandacht willen brengen is de fysieke locatie
van historische bronnen die aan elkaar gekoppeld zijn. Historische bronnen bevinden
zich niet alleen op door de overheid aangewezen locaties. Instituten, bedrijven en
natuurlijke personen herbergen historische bronnen. Digitalisering stelt ons in staat
deze bronnen aan elkaar te koppelen. Zo heeft een Surinaamse particulier (Reinier
Pahladsingh) op internet een genealogische site van zijn familie opgezet
(www.pahladsingh.net) met foto's van zijn familie. Hij beschikt over beeldmateriaal
en zal ongetwijfeld ook andersoortig materiaal verzamelen (brieven, kaarten,
voorwerpen et cetera).
Anders gezegd, er zijn locaties waar historische informatie wordt bewaard en
bijgehouden en via internet wordt ontsloten. Overheidsarchieven kunnen worden
aangesproken op hun taak (conservering van historisch materiaal). Particulieren en
bedrijven kunnen we daar niet op aanspreken, terwijl ze waardevol werk doen door
die bronnen te bewaren en te ontsluiten. Internet schept de mogelijkheid om deze
bronnen aan elkaar te koppelen. Maar hoe verzeker je dat die bronnen ook goed
geconserveerd blijven?
De hiervoor geschetste ontwikkelingen hebben uiteraard gevolgen voor de
historicus en het historische bedrijf in de eenentwintigste eeuw. Het doorspitten van
het archiefmateriaal is thans een tijdrovende bezigheid. Door de digitalisering zal
veel nieuw historisch materiaal door technici verzameld en beschikbaar gesteld
worden. Daarnaast biedt digitalisering voldoende mogelijkheden tot bijvoorbeeld
comparatieve studies. Door deze mogelijkheden te benutten kan de historische
wetenschap nieuwe wegen inslaan en wellicht leiden tot nieuwe inzichten.
Sandew Hira, directeur van Amrit Consultancy in Den Haag, Gerard Doustraat 160,
2526 NK Den Haag, E-mail: amrit@bart.nl
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achterplat

Eindnoten:
1. Het onderzoek naar de schutterij van Paramaribo verschaft mij een redelijk beeld van de populatie
van vrije mannelijke burgers vanaf circa 1775. Mijn indruk is dat Foké A Pouw niet alleen in
zijn tijd de enige, maar bovendien in de Surinaamse geschiedenis de eerste Chinese immigrant
geweest is.
2. Algemeen Rijks Archief, eerste afdeling (ARA-I), archief Raad van Politie Suriname (RvP)
187, bijlage bij notulen 11 maart 1806.
3. Door Ferdinand J.N. Hoen, een kleurling, van beroep metselaar; ARA, collectie microfilms.
Volkstelling 1811, free coloureds and blacks V: 86.
4. ARA-I, RvP 569 fo 23 e.v..
5. Het ligt in mijn bedoeling om elders dieper in te gaan op deze in veel opzichten bijzondere
achttiende-eeuwse Surinamer. Hij was de zoon van de negerin Judicque en een mij onbekende
blanke vader en heette aanvankelijk Fortuin. In 1772 vertrok hij met zijn meester Reinier Isaac
du Plessis naar Amsterdam, waar hij in de Westerkerk Adriaan Isaac gedoopt werd en de naam
Koopman aannam (Gemeente Archief Amsterdam, Particulier Archief 376 no. 26 fo 254 e.v.).
Vermoedelijk verwierf hij hier de vrijheid op grond van de (later aangepaste) resolutie van de
Staten-Generaal d.d. 9 augustus 1771, volgens welke slaven die door hun meesters willens en
wetens naar de Republiek overgebracht waren, niet in slavernij gehouden konden worden. Hij
keerde als vrij man naar Suriname terug, huwde er een Curaçaose mulattin die hij in Amsterdam
had ontmoet en stichtte een gezin. Zijn economische activiteiten (die zich niet tot de visserij
beperkten) legden hem geen windeieren. Het kopen en manumitteren van zijn moeder en zijn
(zwarte) broer en zusters, was voor hem in financieel opzicht een peuleschil. Zijn wettige
kinderen (een zoon en twee dochters, welke laatste twee zich in Holland vestigden) liet hij een
aardig sommetje na (ARA-I, Oud Notarieel Archief Suriname 903 fo 154).
6. ARA-I, RvP 126, notulen 10 augustus 1785.
7. ARA-I, archief Gouvernementssecretarie Suriname 747.
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8. ARA-I, departement Onbeheerde Boedels en Wezen Suriname 1788-1828 125 fo 263.
9. Okke ten Hove & Frank Dragtenstein, Manumissies in Suriname 1832-1863, Utrecht 1997:
372.
10. ARA-I, RvP 520 no. 28. Hoewel er geen enkele directe aanwijzing is voor een betrokkenheid
van Foké A Pouw bij deze manumissie is suggestief dat voor het onderhoud van de kinderen
borg stonden: F.J.N. Hoen (die eerder, t.t.v. de volkstelling van 1811, voor Foké A Pouw de
opgave had verzorgd) en Willem Adriaan Koopman (die het bedrijf van zijn vader Adriaan
Isaac voortzette, en dus een vakbroeder van Foké A Pouw was). Denkbaar is dat de vrijgeving
door Cornelia van Wossing geëffectueerd is nadat zij ondershands door Foké A Pouw schadeloos
was gesteld. Voor wat betreft Fanny: mogelijk was zij in 1822 Foké A Pouw's ‘huishoudster’
(het toen gangbare eufemisme voor een vrouw met wie men in concubinaat leeft). In dat geval
kan zij gemakkelijk per abuis voor de moeder van zijn beide zoons zijn aangezien. Of zij een
slavin was dan wel een vrije vrouw is niet duidelijk. In 1811 was de negerin Fanny één van de
dertien slaven van de gouvernementsambtenaar James Pringle; zij stond geregistreerd als
huismeid (ARA collectie microfilms. Volkstelling 1811, whites I: 25). Indien zij in 1822 nog
Pringle's slavin was, had zij in diens huishouden in ieder geval geen emplooi meer, want Pringle
was het jaar tevoren gerepatriëerd (ARA-I, RvP 709 no. 104).
11. ARA collectie microfilms, volkstelling 1811, free coloureds and blacks VI: 13; ARA-I, archief
Gouvernement-Generaal der West-Indische Bezittingen (GGWIB) 668 no. 254.
12. ARA-I, departement Onbeheerde Boedels en Wezen 1828-1876 125 fo 366.
13. ARA-II, archief Algemene Rekenkamer, Comptabel Beheer 1814-1953 231, staat no. 259.
14. ARA-I, GGWIB 668 no. 254.
15. Een grote vraag blijft - en zal misschien altijd blijven - hoe Foké A Pouw in Suriname verzeild
is geraakt. Een reële mogelijkheid is dat hij de kolonie als zeeman is binnengekomen. Europese,
waaronder Nederlandse en Engelse, schepen die in deze periode Kanton aandeden (toen de
enige voor hen opengestelde Chinese havenplaats) zullen daar bij gelegenheid hun uitgedunde
bemanning aangevuld hebben met Chinese zeelieden. Ook overigens op de retourschepen die
van Batavia naar de Republiek voeren kon men, vanaf circa 1780, lokaal geworven Chinese
matrozen aantreffen. Later, vanaf het eind van de negentiende eeuw, nam dit verschijnsel
significante proporties aan; de eerste Chinese kolonies in zowel Engeland als Nederland werden
gevormd door afgemonsterde zeelieden. Zie hiervoor bijvoorbeeld: J.R. Bruijn, ‘zeevarenden’.
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden deel 3, onder redactie van F.J.A. Broeze, J.R. Bruijn
en F.S. Gaastra, Bussum 1977: 152 en F. van Heek, Chineesche immigranten in Nederland,
Amsterdam 1936: 15 e.v.
16. ARA-I, oud-archief Burgerlijke Stand Suriname 16 p. 157.
1 Het project is in financieel opzicht mede ondersteund door het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse Zaken en de stichting Himos.
2 Momenteel werkt prof. H. Lamur aan een opzet voor de invoer van de gegevens over slaven in
Suriname.
3 Hassankhan en ondergetekende werken thans aan de voorbereiding van een publicatie met een
statistische analyse van dit bestand. De publicatie moet eind 1999 verschijnen.
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