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[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag, ‘Een creools dansmeester die een
negerslavin en een creoolse danspassen leert’ is afkomstig uit Benoits (1839), Reis
door Suriname. 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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Wim Hoogbergen en Hans Ramsoedh
Inleiding
‘Goede tijden, slechte tijden, Suriname is altijd vol muziek’ schreef Albert Helman
in Cultureel Mozaiek van Suriname (1977: 388). Er is helaas heel weinig
gedocumenteerd over Surinaamse muziek. Uitzondering hierop vormen Cultureel
Mozaiek van Suriname en het in 1990 onder redactie van Marcel Weltak verschenen
Surinaamse muziek in Nederland en Suriname. In 1998 verscheen van de hand van
Ronald Snijders De man met de piccolo een biografie over zijn vader Eddy Snijders,
fluitist bij onder meer de Militaire en Politie Kapel.
Dit themanummer is gewijd aan Surinaamse muziek en kreeg net als het
IBS-colloquium in 1999 als titel mee Surinaamse noten. Een beetje kenner van de
Surinaamse muziek weet natuurlijk dat juist het gebrek aan ‘noten’ een kenmerk van
de Surinaamse muziek is. ‘Tonen’ ja, ‘ritmes’ heel duidelijk, maar noten? Dat wil
zeggen als we onder ‘noten’ verstaan datgene wat de algemeen gangbare definitie
daarvan is: de weergave van tonen en ritme op papier. Het belangrijkste kenmerk
van Surinaamse muziek is waarschijnlijk juist dat zij berust op improvisatie, maar
dan een improvisatie die gedicteerd werd door ritmes en tonen die de bewoners van
deze ‘volksplanting’ (Van Lier 1949) lijfelijk en niet op papier meenamen uit hun
gebied van oorsprong en op Surinaamse bodem verder evolueerden.
In Suriname was sprake van een creoliseringsproces. Een en ander wordt heel
goed duidelijk uit het eerste artikel in dit themanummer, dat van Alex van Stipriaan
over de ontwikkeling van de Afro-Surinaamse muziek tijdens de slavernij. De slaven
die in Suriname werden aangevoerd, kwamen uit een breed gebied, lopend van het
Senegambia-gebied net ten zuiden van de Sahara tot aan Angola. De diversiteit was
dermate groot dat aanvankelijk in Suriname binnen de slavenpopulatie etnische
groepen onderscheiden werden. Men sprak van ‘Papa-negers’, van Loango's,
Kormantijnen en Gangu's (Madingo's). Al die groepen hadden hun eigen
muziektraditie, sterk gekoppeld aan de contacten met voorouders en goden. En al
die tradities kregen op de een of andere manier een plaats binnen de Afro-Amerikaanse
cultuur en het godenpantheon.
Ook Marcel Weltak gaat in zijn artikel over Afrikaans-Surinaamse muziek in op
creolisering. Zijn uitgangspunt is echter een andere als dat van Van Stipriaan, die
met name de historische bronnen volgt. Weltak neemt de uit dit creoliseringsproces
ontstane stijlen (kaseko, kawina, Suri-jazz, et cetera) als basis. In navolging van het
werk van Alex de Drie maakt hij, net als deze belangrijke musicoloog, een indeling
in wereldlijke en geestelijke muziek. Voor de buitenstaander is het vaak moeilijk te
bepalen, welke ideeën er achter bepaalde ritmes zitten, maar de kenner én de gelovige
weten heel goed wanneer het wereldlijke, onschuldige drummen ophoudt en er ritmes
geslagen worden die de winti's moeten oproepen.
Een creoliseringsproces heeft ook bij de Surinaamse Marrons plaatsgevonden.
Hoewel in een aantal gevallen ‘weggelopen’ slaven met eenzelfde etnische
achtergrond elkaar schuilplaats boden, was vaak de afkomst van een bepaalde plantage
een belangrijkere determinerende factor bij het ontstaan de matriclans. De muziek
van de Marrons beïnvloedde die van de slaven en later die van de ‘creolen’, terwijl
omgekeerd de creolen die in de omgeving van de Marrons naar balata en goud gingen
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zoeken, op hun beurt weer nieuwe ritmes naar het binnenland brachten. Uit allerlei
onderzoek (bijv. Richard Price, 1970, ‘Saramaka Emigration and Mariage: A Case
Study of Social Change’. Southwestern Journal of Anthropology 26: 157-89) blijkt
dat met name de mannelijke Marrons
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vaak lange perioden in het kustgebied van Suriname en/of Frans Guyana werkten en
woonden. De Amerikaanse antropoloog Kenneth Bilby, die jarenlang onderzoek
deed bij de Aluku-Marrons (de Boni's) in Frans Guyana, zal in dit themanummer
laten zien dat de muziekvorm aleke ook ontstaan is in de contacten tussen kustgebied
en binnenland. In dit themanummer zit nog een artikel over de muziek van de
Surinaamse Marrons. De Duitse antropologe Meike Reijerman volgde de
Saramakaanse band Jackfish en noteerde hun liedteksten. In haar bijdrage analyseert
zij die teksten en laat zien dat er duidelijk sprake is van hybridisering, in dit geval
een samensmelting van muziekculturen. In toenemende mate migreren Marrons naar
de omgeving van Paramaribo en drukken daar hun stempel op de populaire muziek.
Haar artikel laat zien dat uit de teksten blijkt dat in Groot-Paramaribo de
Saramakaanse cultuur en die van de creolen in elkaar begint te vloeien. De artikelen
van Bilby en Reijerman zijn vertaald door Koert Braches.
In dit themanummer is niet gestreefd naar volledigheid. Elk onderwerp kent een
aantal beperkingen, voornamelijk de beschikbaarheid van deskundigen en de tijd die
deze mensen hebben om voor een themanummer belangeloos een artikel te schrijven.
Een artikel over de muziek van de Surinaamse Inheemsen, hetzij de traditionele,
hetzij de modernere varianten ontbreekt, bijvoorbeeld. We zouden dit themanummer
daarmee begonnen zijn. We hebben namelijk de artikelen geordend op ‘aankomst in
de volksplanting’. De Inheemsen kwamen als eersten aan, dus aan hen zou als eerste
een artikel gewijd zijn. Daarna kwamen de slaven en de slavenhouders, gevolgd door
de contractarbeiders, de Hindostanen en Javanen. En toen begon men Suriname weer
te verlaten.
R. Boonzajer Flaes (1993, Bewogen koper: van koloniale kapel tot
wereldblaasorkest) laat duidelijk zien dat zendelingen en missionarissen niet van
trommels en gedrum houden. Het zijn duivelse instrumenten waarmee contact gelegd
wordt met een wereld die de brengers van het christelijk geloof willen uitbannen.
De Surinaamse geschiedenis laat zien dat de overheid regelmatig heeft geprobeerd
de watramama te verbieden, waarbij het onduidelijk is wat die watramama nu precies
was, een bepaalde manier van dansen of van drummen. Bazuinkoor-muziek en
hoorngeschal passen beter bij de christelijke boodschap en bij een
beschavingsoffensief. Herrnhutters en katholieken hebben de koperen instrumenten,
het orgel en de koorzang aan het Surinaamse instrumentarium toegevoegd. Mavis
Noordwijk schrijft in dit themanummer over Surinaamse koorzang, waarbij ze met
name kijkt naar de koorzang die buiten de kerken ten gehore wordt gebracht.
Klassieke muziek is een universele kunstvorm, met scholing en uitwisseling tot
ver over de grenzen. Net zo min als er Nederlandse of Estlandse klassieke muziek
bestaat, bestaat er Surinaamse. Er zijn natuurlijk wel Nederlandse en Surinaamse
componisten en in de koorzang wordt gebruik gemaakt van taal. In muzikaal opzicht
is het interessant om na te gaan in hoeverre de individuele bijdragen van de
componisten lokaal gekleurd zijn. We kunnen zo de voorbeelden noemen van Grieg
en Smetena die locale melodieën in hun klassieke composities verwerkten. John
Leefmans heeft de klassieke Surinaamse componisten op een rijtje gezet. Het lijkt
erop dat deze componisten allemaal erg universeel waren en dat het specifieke
Surinaamse, en dat zouden bijvoorbeeld Afro-Surinaamse ritmen kunnen zijn, in hun
muziek toch moeilijk te ontdekken valt.
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De veranderingen in de Hindostaanse en de Javaanse muziek worden belicht in
de artikelen van respectievelijk Rabin Baldewsingh en Andy Cotino & Wonny
Karijopawiro. Rabin Baldewsingh was ook een spreker op het colloquium en hij
vergaste zijn luisteraars van tijd tot tijd op gezang. Er zit helaas geen cd bij dit
themanummer, zodat de lezer wat minder informatie krijgt dan de toehoorder in
november 1999. Het is niet verwonderlijk dat de auteurs van beide
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artikelen stellen dat de muziek zowel van de Hindostanen als van de Javanen
aanvankelijk erg traditioneel was, gebouwd op de tradities van het moederland. Zowel
de Hindostaanse als de Javaanse cultuur kennen kennisoverdracht door orale tradities
waarbij naast verhalen verteld, ook gezongen wordt en voorstellingen worden gegeven.
Op Surinaamse bodem kregen deze tradities een eigen invulling. De laatste jaren zijn
zij aan veel verandering onderhevig, enerzijds door de herorëntatie op de
oorspronkelijke cultuur: Indiase en Javaanse films en muziekcassettes zijn in Suriname
in ruime mate verkrijgbaar, anderzijds door creolisering en verwestelijking.
En dan zijn we in Nederland aangekomen, waar het met name binnen de
jongerencultuur gist en bruist en waar de uit Suriname afkomstigen een belangrijke
inbreng hebben. Carlo Hoop, historicus, antropoloog en musicus heeft zijn oor eens
te luisteren gelegd bij de muzikale oefenruimten in Amsterdam-Oost. Mir Wermuth,
die werkt aan een dissertatie die de veelbelovende titel Hiphop aan de Noordzee gaat
meekrijgen, besteedt uitgebreid aandacht aan Surinaamse jongeren en popmuziek.
Tijdens het colloquium liet zij ook allerlei muziekfragmenten horen. Een bekende
Surinaamse onderwijzer die het colloquium altijd opluistert met een belangwekkende
eindvraag, kon het allemaal niet meer aanhoren en verliet, duidelijk lijdend, de zaal.
Iemand anders heeft in 1999 de laatste vraag gesteld.
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Alex van Stipriaan
Muzikale creolisering
De ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek tijdens de slavernij
Het slavernijsysteem dat meer dan twee eeuwen lang Suriname heeft beheerst, was
hard en rigide. In feite was er sprake van twee gescheiden werelden, die van de
slaven en die van de slavenmeesters. Toch bleek de opgelegde apartheid door een
kleine minderheid aan een overweldigende meerderheid in praktijk veel complexer
dan een strikte scheiding tussen een homogeen zwart en een homogeen wit blok. Op
sommige terreinen was er veel meer contact en uitwisseling dan achteraf wellicht
voor mogelijk gehouden kan worden, op andere terreinen daarentegen juist veel
minder. Bovendien zag de samenleving eind zeventiende eeuw er totaal anders uit
dan halverwege de negentiende eeuw, ook al werd zij al die tijd gedomineerd door
slavernij. Die onvermoede dynamiek was het gevolg van een in zichzelf al complex
proces dat meestal wordt aangeduid met creolisering. Ik wil dit illustreren aan de
hand van de ontwikkeling van Afro-Surinaamse muziek in de slaventijd, met name
de achttiende en eerste helft van de negentiende eeuw.

Afkomst slaven
Het grootste obstakel bij bestudering van onderwerp als muziek is dat er geen primair
materiaal meer is, want geluidsopnames, of op schrift gestelde muziek waren er nog
niet. Wel zou hierbij de orale traditie van dienst kunnen zijn, met name die van
Marrons, maar ook daarvan is het vaak heel moeilijk vast te stellen hoe en wanneer
specifieke muziekstukken, genres en speelwijzen zijn ontstaan. Wat dat betreft zou
een grootschalige vergelijking met ‘traditionele’ muziek in West-Afrika verhelderend
kunnen zijn, alleen is dat nog niet gebeurd en zou het ook de grenzen van dit artikel
verre te buiten gaan. In het hierna volgende zal dan ook niet zozeer de muziek zelf,
als wel de voorwaarden voor het maken van muziek centraal staan, dat wil zeggen:
door wie werd wanneer, waar, waarom en hoe muziek gemaakt. Het materiaal dat
ter beantwoording van die vragen wordt gebruikt bestaat vooral uit beschrijvingen
van, meest blanke, tijdgenoten. Dit betekent dat er heel wat kritische distantie vereist
is om voorbij de beperktheid en eenzijdigheid van hun blik te kunnen kijken.
Bovendien beperkten zij zich ook vooral tot wat er gebeurde in de stad en op de
plantages en niet daarbuiten en dan vooral tot datgene wat zich zichtbaar in de context
van de muziek bevond -zoals de instrumenten, of het dansenen veel minder de muziek
zelf. Soms beschreven zij ook wel wat zij hoorden, maar omdat hun oren zo totáál
niet stonden naar het Afrikaanse muziekidioom bleef het meestal bij beschrijvingen
zoals die van Van Breugel, die in de jaren 1820 schreef dat het ‘waarlijk eene
vreesselijke oormarteling voor allen was die geen kalfslederen trommelvlies hadden
[...] het was alsof ik hoorde dorschen en tegelijk een rommelpot met erwten in een
ledig vat rammelen’ en vervolgens: ‘staat de massa te schreeuwen -ik wil zeggen
zingen- dat men wel een baal katoen van node heeft om de oren te stoppen, om alzo
dat Artem musicam te verdoven’.1.
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Creolisering wordt vaak gezien als een proces waarbij uit de confrontatie en interactie
tussen verschillende culturen een nieuwe cultuur ontstaat en tegelijkertijd de
bronculturen (deels) nog heel lang zichtbaar kunnen blijven.2. Sommigen zien binnen
die culturele nieuwvorming overigens twee sporen, namelijk het ontstaan van een
zwarte en een witte creoolse cultuur, wellicht te omschrijven als volks- en
elitecultuur.3. Over die zwarte creolisering schreven Mintz & Price (1992: 18) dat uit
een heterogene menigte een homogene massa ging ontstaan. Zij doelden daarbij op
het feit dat slaven uit zeer verschillende (cultuur) gebieden in West- en Centraal
Afrika kwamen en in het proces van overleven op de plantages wel gedwongen waren
zo snel mogelijk (culturele) gezamenlijkheid op te bouwen. In eerdere publicaties
heb ik aan de hand van muziek en dans beschreven hoe gecompliceerd dat proces in
elkaar zat (van Stipriaan 1993b en 1994).
Tussen 1650 en 1830 zijn in Suriname zo'n 220.000 Afrikanen als slaaf
aangevoerd.4. Zij waren afkomstig uit vele tientallen verschillende samenlevingen in
het gebied tussen Senegal en Angola, maar meestal werden zij onderscheiden naar
vier grote gebieden van inscheping. Uit het gebied tussen Kameroen en Angola
kwamen de zogenaamde Loango-slaven, die ongeveer 30% van de Surinaamse
slavenpopulatie hebben geleverd. De Papa-slaven kwamen uit de Slavenkust (Togo,
Benin en West-Nigeria). 15% van de Surinaamse slaven kwam uit dit gebied. De
Goudkust (Ghana) leverde 30% van de slaven. In Suriname stonden deze slaven
bekend onder de naam Kormantijnen (Kromanti). Tot slot kwam een kwart van de
slaven van de Ivoorkust of Graankust (Guinée, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust).
Deze laven kregen in Suriname de benaming Mendé of Mandingo.
In werkelijkheid was de etnisch-culturele verscheidenheid veel groter, maar dit
waren de vier grote categorieën van mensen die min of meer uit dezelfde regio van
Afrika afkomstig waren en daardoor de meeste etnisch-culturele verwantschap
vertoonden. Deze verzamelnamen zijn vervolgens een eigen leven gaan leiden, ook
onder de Afro-Surinamers zelf. Alle vier de groepen hebben bijgedragen aan de
Afro-Surinaamse cultuurvorming, maar niet allemaal in gelijke male. Waar het op
neerkomt is dat degenen die het eerst in de nieuwe omgeving terechtkwamen, relatief
meer invloed op de cultuurvorming hadden dan degenen die het laatst binnenkwamen,
hoe groot zij misschien ook in aantal waren. Laatkomers hadden namelijk meer
moeite om nog nieuwe elementen toe te voegen of dingen te veranderen aan een
cultuur die al door anderen in de steigers was gezet. Daardoor hadden de Papa naar
verhouding van hun kleine aantal relatief de meeste invloed en Mandingo's de minste,
terwijl dat van Loango's en Kormantijnen ongeveer overeenkomstig zal zijn geweest
naar hun aantal en tijdstip van binnenkomst (zie tabel).

Tabel: Aankomst Afrikanen in Suriname tussen 1675-1803 (op Nederlandse
schepen)
Mandingo
1675-1699 -

Kormantijn Papa
1%
38%

Loango
61%

Totaal
ca. 19.000

1700-1729

-

26

62

12

ca. 26.000

1730-1759

25%

41

8

26

ca. 68.000
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1760-1803

39

27

1

33

ca. 70.000

(Samengesteld op basis van Postma (1990: 122-123, 186, 212, 305-349; van
gemiddeld 14% van de slaven was de haven van afscheping niet bekend. Verder
zijn tussen 1791 en 1827 nog zeker circa 25.000 Afrikanen met niet-Nederlandse
schepen semi-legaal aangevoerd, waarschijnlijk merendeels Mandingo en Loango.)
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Een duidelijk voorbeeld van de Papa-invloed is te vinden in de aantekeningen van
Nepveu, waarin hij stelt dat in zijn tijd nauwelijks nog slaven uit het Papa gebied
worden aangevoerd. Niettemin ‘hebben [zij] zeekere Duyvelsche practyken bij haar
Baljaaren en dansen ingebragt, die zy aan alle andere Slaaven hebben overgezet’,
waarmee hij doelde op het verschijnsel dat bij specifieke ritmes en muziek een god
of geest bezit kan nemen van een danser, wat ook toen al omschreven werd als het
krijgen van winti (Nepveu ca. 5: 233-237).
Ondanks het feit dat de Afrikanen niets konden meenemen op hun ellendige tocht
over de Atlantische Oceaan, zat hun hoofd en hun lichaam natuurlijk wel vol met
gegevens over de culturen waaruit ze afkomstig waren. En zo zijn er niet alleen talen
en goden en rituelen meegereisd, maar ook melodieën, ritmes, motoriek, ideeën over
instrumenten en instrumentatie et cetera. Aangekomen in Suriname, zullen Afrikanen
die misschien niet uit precies dezelfde samenleving afkomstig waren, maar wel uit
dezelfde regio van Afrika, elkaar het eerst gevonden hebben. Vandaar dat etnische
verzamelnamen als Loango en Papa ook bij henzelf in gebruik zijn gekomen, waardoor
er al gauw sprake was van bijvoorbeeld Papamuziek, of Loango-dans. De verschillen
tússen deze grotere etnisch-culturele groepen verdwenen minder snel. In ieder geval
merkten verschillende waarnemers eind 18e eeuw op, dus meer dan een eeuw na de
eerste slavenimporten, dat de slaven dansten, muziek maakten en goden vereerden
binnen de eigen etnisch-culturele groep en enigszins wantrouwig stonden tegenover
de andere groepen.5.
Tegelijkertijd vond er toch ook vermenging en uitwisseling plaats, want niet op
iedere plantage waren er voldoende Afrikanen van de eigen etnisch-culturele groep
om de eigen cultuur volledig staande te kunnen houden. Ook zal het lang niet altijd
mogelijk zijn geweest een partner te vinden uit de eigen etnisch-culturele groep.
Bovendien dwongen de harde omstandigheden van het slavenbestaan tot
samenwerking en uitwisseling, gewoonweg om te kunnen overleven.
Het opmerkelijke is alleen dat daarmee de etnische verdeeldheid niet verdween.
Veeleer lijkt het erop dat er een gemeenschappelijke cultuur kon ontstaan juist door
de etnisch-culturele verschillen daarin een vaste plaats te geven. Zo kregen Loango's
en Papa's en Kormantijnen ieder hun eigen, onderscheiden aandeel in het
winti-pantheon, ieder met eigen rituele muziek, taal en instrumenten. En ook de
oorspronkelijke inwoners van het land, de Inheemsen, kregen een eigen plekje. Van
specifieke Mandingo-goden, -muziek, of -instrumenten was echter niet of nauwelijks6.
sprake. Daarvoor waren zij kennelijk te laat in Suriname aangekomen. Daarentegen
ontstonden er wel nieuwvormingen die in ieder geval voor de blanke observators
niet meer specifiek etnisch-cultureel te traceren waren en die met de term creools
werden aangeduid. Anderzijds zijn er ook cultuurelementen geweest die waarschijnlijk
van het begin af aan door alle Afrikanen in Suriname werden (h)erkend en (daarom)
nooit een etnisch-culturele verwijzing hebben gekregen. Ontwikkelingen in de muziek
vormen daarvan een duidelijke illustratie. Bijvoorbeeld in de meest gedetailleerde
achttiende-eeuwse afbeelding met beschrijving van Afro-Surinaamse
muziekinstrumenten, van de hand van Stedman, werden maar liefst achttien
verschillende instrumenten onderscheiden, waarvan vier de aanduiding Loango
meekregen, één Papa, één ‘Ansokko’ -wat zowel op een Mandingo als op een
Kromanti achtergrond kan duiden7. - en drie Creools.
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De drums
Absoluut Afrikaans was de overheersende en voor iedereen zicht- en hoorbare
aanwezigheid van trommels en andere slaginstrumenten. Minder duidelijk voor de
blanke observators
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Afbeelding 1: Stedmans instrumenten
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was de grote verscheidenheid, het sprekend vermogen en de religieuze connotatie
ervan. Eveneens zeer Afrikaans, maar toen door niemand expliciet opgemerkt, is dat
slaginstrumenten tot het domein van de man behoorden. Alleen schud- en
ratelinstrumenten konden ook door vrouwen worden bespeeld. Dit stond niet los van
de sacrale functie van slaginstrumenten die werden gebruikt om te communiceren
met de goden en dat kon nu eenmaal niet gebeuren door vrouwen die periodiek
‘onrein’ zijn.8. Die communicatieve functie bestond uit het oproepen van de goden
(winti's) ieder in zijn eigen drumtaal, maar evengoed bestond er drumtaal die door
mensen verstaan werd, zodat de term ‘talking drum’ ook letterlijk kan worden opgevat.
Wat de drums betreft lijkt er enige onduidelijkheid te bestaan welke direct
overgeplant zijn van Afrika naar een Surinaamse context en welke in Suriname pas
een min of meer definitieve vorm hebben gekregen. De enige beschrijving uit de 18e
eeuw, die gedetailleerder is dan de omschrijving ‘trommels’ is die van Stedman,
gebaseerd op zijn waarnemingen in de jaren 1770.9. Hij onderscheidde een grote en
een kleine Loango drum, een Papa drum, een grote en een kleine Creoolse drum en
een coeroema.
Van Breugel (1824) onderscheidde de mandrom (liggend, drummer zit erop), poeja
(idem, kleiner) en de saroema (op voet staande trom). Teenstra (1835 II: 191-194)
was daarentegen weer minder specifiek in de naamgeving en sprak van twee liggende
drums, de een iets langer dan de ander, waarop de drummer zit, het vel gespannen
met wiggen en een kleinere, maar bredere, rechtop staande trom, aan twee kanten
bespannen, genaamd Kreole trom. In een noot wordt bovendien de afbeelding van
Stedman ‘vrij juist’ genoemd. Meer namen worden niet genoemd. Het zou kunnen
dat vanwege hun sacrale functie de namen van de drums niet aan buitenstaanders
kenbaar werden gemaakt. Het is evenwel ook mogelijk dat de drums in de achttiende
eeuw nog zozeer bij een bepaalde groep hoorden dat daarmee kon worden volstaan.
De typering ‘creools’ zou er dan op duiden dat de ‘etnische’ afkomst van de drum
niet meer duidelijk was en meer algemeen ingang had gevonden, omdat het een eigen
ontwikkeling in Suriname had doorgemaakt.
Het is dus pas in de negentiende eeuw dat sommige benamingen die wij nu nog
kennen, zoals puja en man dron (ook: langadron, of banjadron10.) voor het eerst in
beschrijvingen beginnen op te duiken. En de eerste schriftelijke vermelding van wat
nu vaak als een soort nationaal Afro-Surinaams symbool wordt gezien11., de apinti,
dateert zelfs pas van na de slavernij. En dan nog werd het niet op de plantages of in
de stad aangetroffen, maar alleen bij de Marrons (Coster 1866: 26). Deze trom had
een onmiskenbare en specifieke Afrikaanse achtergrond, want in het huidige Ghana
is hij in vergelijkbare vorm en onder vergelijkbare benamingen bekend.12. Kennelijk
is hij dus wel meegekomen naar Suriname, maar heeft hij in eerste instantie en voor
lange tijd alleen bij Marrons ingang gevonden.13. Dat lijkt ook te worden bevestigd
door de orale traditie van de Saramaka waarin al in de achttiende eeuw van het gebruik
van apinti trommels melding worden gemaakt (R. & S. Price (1980: 179).
Toch is dat een merkwaardige ontwikkeling, want de apinti kan niet rechtstreeks
vanuit West-Afrika in de Marrondorpen terecht zijn gekomen en moet eerst dus bij
slaven op plantages bekend geweest zijn. Bovendien was er ook al tijdens de slavernij
vrij intensief contact tussen Marrons en plantageslaven. Desondanks wordt er in geen
enkele beschrijving ooit melding van gemaakt en is ook op geen van de achttiende-
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en negentiende-eeuwse afbeeldingen van slavendansen een apinti-achtige trommel
te zien.14. Het zou dus kunnen dat er wel apinti's op plantages waren, maar dat zij
binnen de slavengemeenschappen geheel verborgen werden gehouden. Maar waarom
gold dat dan alleen de apinti en waarom gold dat niet
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bij de marrons, getuige de latere (blanke) observaties? Het lijkt daarom
waarschijnlijker dat het creoliseringsproces bij de Marrons al veel meer gestabiliseerd
was, waarbij de apinti een vaste plaats in de cultuur had veroverd, terwijl er bij de
plantagebewoners nog druk geëxperimenteerd werd en het creoliseringsproces nog
in volle gang was. Voor algemene acceptatie van deze specifieke trom was kennelijk
geen ruimte (meer).
Dat er geëxperimenteerd werd, wordt misschien het best geïllustreerd door een
trom die met enige fantasie op de apinti lijkt -naar beneden toe breed uitlopend en
staand op een voetnamelijk Stedmans coeroema15. en Van Breugels saroema, al doet
de eerste meer denken aan een bespannen fruitschaal en lijkt de laatste eerder een
soort bongo op een voet en is de bespanning nu juist niet kenmerkend voor de apinti
(zie verderop). Misschien was de achttiende-eeuwse soeroema ook inderdaad ontstaan
als muzikale toepassing van een overbodig geworden schaal uit het plantershuis. Het
gebruiken van allerlei restmaterialen van de plantage voor de vervaardiging van
instrumenten was een veelvoorkomend verschijnsel.16. Zo werden afgeschreven
stukken gereedschap gebruikt om metalen klanken voort te brengen (dawla17.) en er
schijnen ook duigen van afgedankte suikervaten te zijn gebruikt voor het in elkaar
zetten van trommels (Teenstra 1835 II: 192). De al weer veel gestileerder vorm van
Van Breugels saroema duidt onmiskenbaar op verandering en ontwikkeling. Of dit
instrument de acceptatie van apinti-achtige drums heeft verhinderd, of wat later juist
gestimuleerd, of dat er helemaal geen verband met de apinti mag worden gelegd
blijft de vraag. In ieder geval was de uitkomst van het creoliseringsproces in dit geval
dat de coeroema/saroema in later tijd verdwenen was en dat de apinti een typische
Marron drum was geworden.
Net als de apinti werd ook de agida voor het eerst pas in 1866 vermeld in een
beschrijving van Marroninstrumenten (Coster 1866: 26-27). Hij lijkt echter nogal
op Stedmans Papa drum en dat wordt nog eens versterkt door de wetenschap dat de
agida nog steeds een instrument is dat is gelieerd aan de Papa winti (Wooding 1972:
260). De pudja en de mandrom werden wel al aan het begin van de negentiende eeuw
onder die benaming vermeld en kregen geen specifieke etnische connotatie mee (van
Breugel 1824), maar uit de beschrijving lijken zij erg op de grote creoolse trom van
Stedman. Het is dus zeer wel mogelijk dat deze trommels in Suriname zijn ontstaan
uit het samengaan van een heel aantal verschillende Afrikaanse trommels.
Tegenwoordig wordt de een altijd in ensemble met de ander bespeeld (O'Bryan 1990:
29). Merkwaardig in dit opzicht is trouwens ook de ‘Kreole trom’ die Teenstra noemt,
bespeeld door een op de grond zittende muzikant. ‘[D]eze trom, slechts twee voeten
lang, echter wijder dan de overige, staat regt op en neer tusschen de knien van den
op dezelve slaande Neger [wat enigszins aan de doet denken], en is gelijk eene
gewone keteltrom, aan beide einden met een vel overtrokken’ (Teenstra 1835 II:
193), wat weer aan de latere kawinadrom doet denken.
Voor sommige trommels van hetzelfde type wordt in de beschrijvingen niet steeds
hetzelfde bespanningssysteem aangegeven, wat ook op een vorm van creolisering
zou kunnen duiden. Ten aanzien van twee trommels is iedereen het wel eens: bij de
apinti worden de spandraden van het trommelvel strak gezet met wiggen die in de
trom zijn gestoken, terwijl bij de mandrom die wiggen tegen de trom aanzitten. Het
eerste systeem zou kenmerkend zijn voor trommels uit de Goudkust, de tweede vooral
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uit Loango en Papa gebied (O'Bryan 1990: 28-29). Maar voor de pudja en de agida
geeft de ene auteur het ene en de andere auteur het andere spansysteem aan. Dus ook
de overigens typische Papa trom, de agida, lijkt aan enige creolisering onderhevig
te zijn.
O'Bryan (1990: 29) vermeldt nog de apukudron, met wiggen langs de trom gespan-
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nen, die in sommige delen van Suriname ook bekend staat als luangudrom. Deze
behoort tot de grootste soort trommels en zou daarom wel eens een nazaat kunnen
zijn van Stedmans grote Loango trom, alleen was deze volgens hem aan twee kanten
bespannen.18.
Het slaginstrument waaraan in vrijwel alle beschrijvingen sinds de achttiende eeuw
aandacht is besteed is de kwakwa, of kwakwabangi. Geen van de schrijvers uit die
tijd geeft aan wat de Afrikaanse etnisch-geografische achtergrond is van dit
instrument, maar in navolging van Ortiz, die het ook in de Afro-Cubaanse muziek
tegenkwam, traceert Wooding (1972: 265) dit instrument in het Congogebied, dus
als Loango. Afgezien van de Loangoslaven was het daarom waarschijnlijk bij een
meerderheid van de Afrikaanse slaven van huis uit onbekend. Toch vond het
instrument algemeen ingang en verwierf het een prominente positie in het
instrumentarium. Dat het eenvoudig van vorm was, gemakkelijk om mee te nemen
en goed in het gehoor lag (ook voor blanken) zou wel eens de reden daarvan kunnen
zijn geweest.
Overigens lijkt geen van de schrijvers van de specifieke etnische achtergrond van
de kwakwa op de hoogte te zijn. Zo veronderstelt Teenstra (1835 II: 192) dat de naam
van dit instrument refereert aan het eendengeluid met dezelfde klank. Ook lijkt de
kwakwa in de loop der tijd van vorm te zijn veranderd. Bij Stedman is het nog een
eenvoudig, schuin op twee pootjes geplaatste houten plank, die met twee stokken
(kwa kwa tiekie) van ijzer of been wordt beslagen. Later slaat men er alleen nog met
houten stokjes op en wordt het langzamerhand een echte bangi (bankje). Hoe
geleidelijk dit proces verloopt blijkt uit het feit dat in de eerste decennia van de
negentiende eeuw op een diorama van Gerrit Schouten (ca. 1820) al duidelijk een
bankje te zien is (Kolfin 1997: afb. 124), terwijl dat bij Teenstra (1835 II: 192) nog
niet het geval is. Bij hem is de kwakwa nog steeds een hardhouten plank dat aan een
zijde op de grond ligt terwijl het aan de andere kant rust op het achtergedeelte van
een liggende grote trom. Ook Boekhoudt (1874: 98), die in de jaren 1840 in Suriname
was, omschrijft de kwakwa als een plank, evenals Focke (1855) in zijn neger-Engelsch
woordenboek. Op de prent van Theodore Bray uit 185019. is het een echt bankje
geworden, iets groter dan een stoof, met kunstig versierde randen, zoals zij ook
vandaag nog vaak gebruikt worden, maar ook Coster (1866: 26) ontschrijft de kwakwa
nog steeds als ‘zijnde een bankje of plank van zeer hard hout waarop met twee stokjes
geslagen wordt’. Waarschijnlijk is het bankje pas vanaf eind negentiende eeuw de
standaard geworden, al is het niet ondenkbaar dat er altijd plankjes gebruikt zijn
blijven worden, aangezien die nu eenmaal overal gemakkelijk voorhanden zijn. Het
zal dan echter niet de sacrale betekenis hebben gehad die de soms mooi bewerkte
bankjes wel hadden. Dat behoorde echter tot de interne dimensie van de slavencultuur,
waar maar weinig buitenstaanders weet van hadden. Alleen zendelingen botsten daar
op. Zoals op plantage Vossenburg in de laatste decennia van de slavernij waar de
zendeling steeds fulmineerde tegen het zondig karakter van dit instrument.
Desondanks wilde geen van de slaven die er een bezat afstand van doen (Lamur
1985: 20).
Het oorspronkelijke Loango-instrument is dus vanuit één specifieke etnische groep
geïntegreerd in en eigen gemaakt door de gehele slavengemeenschap, of liever, het
is gecreoliseerd en een typisch Afro-Surinaams instrument geworden, dat bovendien
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maatgevend was in de slagwerkensembles die bovenaan stonden in de muzikale
hiërarchie. Die prominente plaats van het slagwerk, het feit dat alleen mannen daarop
mochten spelen en het vermogen om met deze slaginstrumenten letterlijk te kunnen
communiceren met zowel mensen als goden waren tegelijkertijd typerend voor de
continuïteit tussen West-Afrika en Suriname.
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Afbeelding 2: Th. Bray's slavenorkest
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Het instrumentarium bestond overigens niet geheel uit slaginstrumenten. Voor
vrouwen waren er rammel en schudinstrumenten zoals de jurri jurri, of jolo jolo,
noten of schelpen aan een snoer geregen en de saka, een met zaadjes gevulde kalebas,
die beide ook al in Afrika bekend waren. Ook werd er gespeeld op blaasinstrumenten,
die waarschijnlijk deels een Afrikaanse erfenis waren -zo onderscheidt Stedman een
Loango toetoe- en deels van de Indianen waren overgenomen (Benjamins &
Snelleman 1914-17: 497; Lindblom 1924: 58). Of deze instrumenten ook een sacrale
functie hebben gehad is niet duidelijk. In de meeste vermeldingen lijken zij
voornamelijk te zijn gebruikt voor vermaak en als signaalfunctie bij de arbeid. Zo
vermeldt een anonieme schrijver (174420.) dat in zijn tijd de bastiaans -dat was de
zwarte opzichter en hoogste slaaf in de hiërarchie- allemaal een hoorn hadden om
de slaven 's ochtends om vijf uur te wekken met ‘een deuntje na[ar] zyn fantasie
geblaasen’. Anderzijds meldt Blom dat na het overlijden van een slaaf ‘speelen zy
op pypen en trommels’ en ook op een aantal diorama's van Schouten van slavendansen
in de jaren 1820 is een fluitspeler te zien (Blom 1786: 398; Medendorp 1999: 64,
146-50).

Snaarinstrumenten
Zeer interessant, ook vanuit een oogpunt van creolisering, zijn de snaarinstrumenten.
Hiervoor waren slechts twee namen in omloop, waarmee in de loop der tijd en door
verschillende auteurs verschillende instrumenten mee werden aangeduid, wat al
aangeeft dat er (nog) geen algemene standardisatie had plaatsgehad. Zo verstond
Stedman onder de benta -net als overigens in andere delen van het Caraïbisch gebiedeen soort mondharp, ‘being a branch bent like a bow, by means of a slip of dry reed,
or warimbo [vlechtriet], which when held to the teeth the string is beat on with a
short stick, and being shifted back and forwards sounds not unlike a Jew's harp’.21.
De mond fungeert bij dit instrument als klankkast. De oorsprong ervan moet worden
gezocht in het gebied van Ghana tot Nigeria, zodat het zowel een Kormantijns- als
een Papa-instrument was. In de diorama's van Schouten uit de jaren 1820 is een
aantal malen duidelijk te zien dat een van de figuren zo'n benta bespeelt en ook op
de Koloniale tentoonstelling van 1883 in Amsterdam was het nog te zien en te horen.22.
In later tijd is er weinig meer van dit instrument in Suriname vernomen.
Een ander soort benta is wat bij de Saramaka de golu benta en bij de Aluku en
Ndjuka agwado wordt genoemd.23. Deze bestaat uit een kalebas waardoorheen drie
bogen zijn gestoken, ieder met een gespannen draad waarop getokkeld wordt. Het
ligt voor de hand te veronderstellen dat dit instrument ook bij slaven bekend moet
zijn geweest, maar bewijzen daarvoor ontbreken. Overigens schijnt dit instrument
bij de Saramaka vrijwel niet meer voor te komen. Hetzelfde geldt voor de benta die
Wooding uit de Para kent, namelijk een kist of bakje waarover snaren waren
gespannen (Wooding 1972: 266). Een derde soort benta, eveneens bij de Saramaka
is de papai benta, die in feite een ‘split-reed finger piano’ is (R.&S. Price 1980: 183).
Ook Stedman kende laatst genoemde instrument al, maar dan als de Loango banja,
wat het meteen weer een etnisch-geografische achtergrond geeft. Net als nu nog bij
de Saramaka bestaat dit instrument uit een plank met twee latjes erop waarop haaks
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stripjes elastisch palmhout waren bevestigd van verschillende lengte, die met de
vingers getokkeld werden; bovendien was er onderaan een kalebas als klankkast
bevestigd.24. Daarnaast onderscheidt Stedman de Ansokko banja, een soort xylofoon,
waarvan de etnisch-geografische toevoeging Ansokko (N'sokko) duidt op een
Mandingo en/of Kormantin herkomst.25. Ook in de negentiende eeuw wordt dit
instrument nog een paar keer beschreven (Von Sack 1821: 108,
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Afbeelding 3: Een door een slaaf gemaakte viersnarige calabasbanjo, verzameld in de jaren 1770
door John Gabriel Stedman
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Koloniale Tentoonstelling 1883 II: 295), maar echt algemeen ingang lijkt dit
instrument toch niet gekregen te hebben. Verder werd de benaming banja nog
gekoppeld aan een soort ‘fiool’ en in de negentiende eeuw duidden sommigen er
zelfs in het algemeen ‘de negertrom’ mee aan (Van Dyk 1783; Kuhn 1828: 21;
Teenstra 1835 II: 191).
Tenslotte was er dan nog een instrument dat door Stedman de creoolse banja werd
genoemd en waarvan het door hem meegenomen exemplaar eind jaren 1970 door
het antropologenechtpaar Richard en Sally Price in de depots van het Rijks Museum
voor Volkenkunde in Leiden werd terug gevonden. ‘The most interesting of all
eighteenth-century musical instruments from Suriname is a calabash banjo, made by
a slave and collected by Stedman in the 1770s. It represents to our knowledge, the
oldest extant banjo from anywhere in the Americas, and it is a fine example of the
four stringed instruments made and used at least since the seventeenth century by
Afro-Americans in many parts of the hemisphere’.26. Hij heeft een Europese
muzieksleutel in de klankkast (kalebas?) en ook de hals en bespanning van de snaren
vertoont Europese trekjes, maar het zou evenmin misstaan tussen een verzameling
luiten uit West-Afrika.27. Het lijkt een bij uitstek gecreoliseerd instrument en wordt
door meerdere schrijvers genoemd (Hartsinck 1770 II: 907-909; Fermin 1770:
127-128; Benoit 1839: 36).
Het meest uitgebreid is Nepveu (ca. 1775: 232) in zijn aantekeningen: ‘De banja
is een instrument dat zy zeer aartig weeten te maaken, over een Calbas doorgesneeden
met een vel bespannen, waar onder even als het End van de Viool gestelt word, hier
op weeten eenige jonge Slaavens zeer aartig te speelen met de duym en Vingers; ik
heb jonge Heeren gezien, die daar meede zeer wel wisten om te gaart, en alle Airtjes
zo als op een Citter wisten te speelen, dog het geeft een doffer geluyd, en maakt zo
een vreezelyk geweld niet als by het baljaaren de trommels doen’. Met name dit
laatste zou wel eens gemaakt kunnen hebben dat het instrument vooral ingeburgerd
was geraakt bij slaven in de stad en minder bij de plantageslaven. Volgens een
bepaling uit 1761 mocht er namelijk door de slaven in de stad niet gedanst of muziek
gemaakt worden, ‘waaronder egter het speelen op de banje of ander zagtklinkent
instrument niet begreepen word’, terwijl de slaven buiten Paramaribo wel mochten
dansen en luide muziek maken, zij het wel met toestemming en onder toezicht van
‘hunne meesters’ (Schiltkamp & de Smidt 1973: 721).28. Maar zelfs in de stad
marginaliseerde het instrument, want eind negentiende eeuw wordt het ook daar bijna
niet meer aangetroffen (Bonaparte 1884: 94).
Toch leefde de naam banja voort, maar nu als benaming voor de meest populaire,
seculiere dans van de slaven. Waarschijnlijk kreeg het die naam om dat het dansen
op de muziek van de banja de meest openlijke en voor blanken toegankelijke muzieken danssoort was. Zo schrijft Nepveu in zijn aantekeningen dat de (stads-?)slaven
niet alleen dansten op de maat van trommels en handgeklap, maar dat zij tevens een
dans kennen die wordt begeleid met de banja, en die bekend staat als de Antigo,
omdat die van dat eiland (Antigua) of van St. Eustatius was meegekomen met enkele
slavinnen die door hun eigenaars naar Suriname waren meegenomen en ‘dat dansen
gaat op de wyze als gemeenlyk de Engelsche dansen’ (Nepeu (ca. 1775: 230 e.v.;
zie ook verderop).
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Het multiple gebruik van de benamingen benta en banja voor een heel scala aan
instrumenten tot en met dus zelfs een dans kan een gevolg zijn van een gebrek aan
nauwkeurigheid in de observaties van de koloniale, blanke auteurs. Even goed is het
mogelijk dat er ook onder de slaven nog geen eenduidigheid over instrumenten en
hun benaming was, omdat het proces van selectie, samenvoeging en innovatie dat
zo kenmerkend is voor creolisering, nog
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in volle gang was. Toch is dit nog maar een gedeelte van het proces, namelijk de
creolisering van Afrikaanse muziek (instrumenten) in iets Surinaams. Met de banja
(als banjo) zijn we op het punt gekomen dat niet helemaal duidelijk meer is of hier
nu sprake was van een oorspronkelijk Afrikaanse of Europese achtergrond. Dit vormt
de overgang naar muziek (instrumenten) die onmiskenbaar uit Europa kwamen, maar
eveneens in de slaventijd zijn gecreoliseerd. Eerst echter nog even iets over de muziek
die met de boven beschreven instrumenten werd gemaakt.
In alle beschrijvingen van de muziek zelf beperken de observaties zich tot percussie
en zang, waarbij vrijwel alle auteurs het erover eens zijn dat drummers en dansers
‘de maat volmaakt in acht nemen [...] 't geen men aan hun goed gehoor toeschryven
moet’ (Fermin 1770: 127). Ook hebben hoogstwaarschijnlijk alle beschrijvingen
betrekking op de banja-dans die was toegestaan op de enkele extra vrije dagen die
de slaven, afgezien dan van de zondag, jaarlijks werden toegestaan. Dit was met
name rond de jaarwisseling, soms ook nog een keer in juni en dan werd er enige
dagen en/of nachten achter elkaar gedanst en (dus) gemusiceerd. Begrafenissen waren
ook gebeurtenissen waar werd gedanst en muziek gemaakt. Iedere verstandige
plantagedirecteur stond dergelijke bijeenkomsten toe, omdat een verbod tot grote
spanningen kon leiden ‘te meer wyl het by hun omtrent de dooden een religieuse
ceremonie is, die zy vast meenen niet te moogen verzuymen, zonder den haat en alle
ongemakken van hunne afgestorvene nabestaanden op den hals te haalen, zodat deeze
verborgene zaamenkomsten nog gevaarlyker konden zyn’ (Nepveu ca. 1775: 227).
Om dezelfde reden werd het op plantages ook regelmatig toegestaan ‘om des Saterdags
avonds en de volgende Sondag als zy willen [te] dansen en joelen aan hunne huysen,
want dit is een teeken dat zy wel vergenoegt zyn’ (Ibidem).
Dit soort gelegenheden speelden zich dus in de openbaarheid af. De streng verboden
winti-dansen, meestal aangeduid als watramama, behoorden daarentegen tot de
interne dimensie van de slavencultuur en speelden zich in het geheim af, zodat daar
nauwelijks (betrouwbare) beschrijvingen van zijn.
Volgens Stedman maakten de muzikanten altijd gebruik van hele en halve maten
en nooit van een driekwartsmaat, wat volgens hem ging als ‘tuckety tuk, tuckety tuk
ad perpetuum’ (Stedman 1989: 541). Volgens Lammens bestond de muziek ‘uit een
altoos durende herhaling van 4 of 5 of 6 noten’ gepaard aan het gezang van de
‘omstaande meijden die altoos in een golvende beweging zijn’ (Lammens 1982:
180). Meestal bestond de begeleiding uit twee of drie trommen, een kwakwa bankje
en het gerammel van de vrouwen. De meest gedetailleerde beschrijving komt van
Teenstra: de eerste muzikant ‘is de banjaman, zittende op een stuk hout, terwijl hij
met een paar harde houten pennen, gelijk tromstokken, op eene niet minder harde
plank slaat, welke zij KwaKwa, naar het eendengeluid, noemen’ (Teenstra 1835 II:
191-194).
Muzikanten twee en drie ‘zitten op twee uitgeholde boomstammen [...]. Het
achtereinde dezer lange trommen ligt op den grond en het vooreinde op een’ balk of
een ander soort hout, zittende de Neger, welke de trom slaat, met een been aan iedere
zijde. Deze soorten van trommen zijn gewoonlijk anderhalve à twee nederlandsche
ellen lang en ruim twee palmen in middellijn, en met dunne ijzeren banden van de
uit Holland gezondene vaten omgeven, zijnde van achteren open en van voren met
het vel van eene slang, een hertebeest of een’ buffel overtrokken, welk vel zij spannen,
door het touw van zeilgras, waaraan zij hetzelve verbinden, met wiggen terug te
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drijven. Verliest dit schoone instrument onder het spelen deszelfs toon, dan gieten
zij er aan de achterzijde dram [ruwe rum] in, zeggende: da trom no wanni wakka
boen, wi za gi em wan sopie! Dat is: de trom wil nog niet regt aan den gang, wij
zullen
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hem een zoopje geven. De eerste trom is iets grooter en in toon van de tweede
verschillende. Op deze trommelvellen slaan de Negers met het platte der vingers,
terwijl zij hun geheele ligchaam bewegen en vreemde gelaatstrekken maken’ (Teenstra
1835 II: 191-194).
De vierde muzikant ‘slaat den triangel met twee gebrokene houwers of andere
stukken ijzer, door de lemmetten, het eene ongeveer een voet en het andere half zoo
lang, tegen elkander te slaan.’ De vijfde muzikant, tenslotte, ‘die op den grond zit,
slaat de kleine trom eveneens met de vingers; deze trom, slechts twee voeten lang,
echter wijder dan de overige, staat regt op en neer tusschen de knien van den op
dezelve slaande Neger, en is gelijk eene gewone keteltrom, aan beide einden met
een vel overtrokken. Dezelve wordt hier Kreole-trom genoemd, wordende nu en dan
ook, om het spel al mooijer en mooijer te maken, bij afwisseling van het slaan op
dezelve, met de toppen der vingers, gelijk op eene tambourine, overstreken, ten einde
zachte, trillende toonen te bekomen’ (Ibidem).
Het samenspel van dit ensemble omschrijft Teenstra als: ‘Van verre raast de muzijk
van dit orkest gelijk eene brommende honingbij onder den hoed.’ Maar daarmee is
nog niet alles gezegd, want ‘[m]et geene minder geestdrift dan het trommelen door
de Mannegers, schuren de Negerinnen hare Jurri-Jurri-snoeren, ratelende als
walnotendoppen over hare vuisten, bij welke muzijk zij al dansende een schreeuwend
gezang aanheffen’ (Ibidem). Zonder het met zoveel woorden te zeggen geeft Teenstra
ook nog aan dat het om een typisch Afrikaans patroon van call-and-response zang
gaat, want hij meldt dat er een voorzanger(es) is die trokkiman wordt genoemd.
Verder vindt hij zowel het thema als de melodie erg eentonig.
Behalve deze gecreoliseerde, want door alle slaven gedanste Afro-Surinaamse
banja signaleert Teenstra ook nog ‘den Loangodans, waarbij zij eene ruwe trom
roeren, welke zeer zwaar en hard van klank is. De muzijk van de Loango- en
papa-Negers is geheel zonder maat en niets anders dan een eentonig, sterk dreunend
bom, bom, bom, terwijl de Negerinnen onophoudelijk met de Jurri-Jurri en de
Sakka-Sakka ratelen’. ‘Echter zijn de Zoutwater-Negers, of geborene Afrikanen,
vooral dezulken, welke hier in de jaren van onderscheid van Guinea of de Goudkust
ingevoerd zijn, meer in het dansen bedreven dan de Kreolen’ (Teenstra 1835 II: 191,
194). Ook in Teenstra's tijd bestond er dus nog onderscheid tussen de muziek en
dans van de verschillende etnische groepen slaven.
Toch lijken zij elkaar in de tamelijk zichtbare en (deels seculiere) banja-dans en
muziek te hebben gevonden. Dus in deze externe dimensie van de negentiende-eeuwse
slavencultuur begonnen de etnische verschillen te verdwijnen; in de interne dimensie
daarentegen werden de verschillen overkomen door ze, in geritualiseerde vorm, juist
vast te houden. Voordat we door kunnen gaan op die externe dimensie, dient eerst
nog aandacht gegeven te worden aan de zangcultuur van de slaven, waaraan Teenstra
hiervoor ook al refereerde en die alom aanwezig was in de Surinaamse samenleving.

Zang en dans
Veel onderdelen van de slavenarbeid hadden een ritmisch karakter en leenden zich
daarom bij uitstek om vergemakkelijkt te worden door er -meestal samen- bij te
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zingen. Zo behoorden kappen van suikerriet en graven van sloten tot de meest zware
en steeds terugkerende, maar tegelijk ook meest ritmische werkzaamheden op veel
plantages. Geen van de schrijvers uit die tijd maakt er melding van dat dit werk door
gezang werd begeleid, maar ook het werk zelf werd slechts summier beschreven en
overal elders in het Caraïbisch gebied werd tijdens de veldarbeid gezongen, dus zal
Suriname daarop geen uitzondering geweest zijn (Handler & Frisbie 1972: 13).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

21
Dit lijkt ook te worden bevestigd door het gegeven dat bij de vaak uitgebreider
beschreven werkzaamheden in de suikerfabriek en de koffieloodsen wel werd
opgemerkt dat daarbij gezongen werd. Zo adviseerde Kunitz (1805: 305) om de
suikerfabriek niet te dicht bij de andere gebouwen neer te zetten, niet alleen vanwege
het brandgevaar, maar ook ‘wegen des Geräusches das [...] das Singen der darin
arbeitenden Sklaven verursacht’. En ook de (nacht)arbeid in de koffieloodsen waar
de geplukte koffiebonen door ‘stampen’ van hun schil werden ontdaan en waar het
altijd stoffig en benauwd was, ging ‘ten allen tijde met een Negergezang of liever
gejoel en gedruisch gepaard’ (Teenstra 1835 II: 260); zie ook Kunitz 1805: 287).
Zelfs tot in het huis van de planters drong de slavenzang door, want ‘[t]he negro
girls, while they are washing the floors of the houses, are frequently singing, and
beating time to their merry songs, with the cloth with which they are at work’ (Von
Sack 1810: 116).
Wellicht de meest ritmische van alle slavenarbeid, was het roeien van alle
transportvaartuigen tussen de plantages en de stad. Aangezien vrijwel alle transport
over water ging, was dit -voor de mannen- een belangrijk onderdeel van hun werk
en ‘the negroes seem not to be fatigued, but sing together all the way, keeping time
with their oars; sometimes one negro sings a line, and beats the water with his oar
in a particular manner, which gives a signal for marking the time, whilst the other
rowers repeat the line in a chorus’ (Von Sack 1810: 52).
Deze typisch Afrikaanse vraag-en-antwoord zang-structuur en de seculiere aard
van deze liederen vormden een ideale manier om er sociaal commentaar mee te
leveren, dat wil zeggen commentaar op elkaar, wat de onderlinge socialisering
bevorderde en commentaar op de plantersklasse, waardoor de slaven een emotionele
uitlaatklep hadden en de onderlinge solidariteit konden bevorderen. Tegelijk was het
ook een ideale manier van op een bedekte en toch snelle manier nieuws te verspreiden,
zowel binnen een plantage als varend langs een groot aantal plantages. Het grootste
deel van de boodschappen en spotzucht die in de liederen verwerkt zaten zullen aan
de plantersoren voorbij zijn gegaan. Toch waren zij zich wel enigszins van die interne
dimensie bewust, want sinds 1763 was er een maatregel van kracht -en nog vele
malen daarna opnieuw afgekondigd- dat het slaven verboden was niet alleen tegen
blanken op een opstandige of lasterlijke manier te spreken, maar ook te zingen
(Schiltkamp & De Smidt 1973: 767-8).
De paradox van slavenmaatschappijen zoals de Surinaamse is altijd geweest dat
ze weliswaar gebaseerd waren op een rigide systeem van apartheid, maar dat ze
tegelijkertijd niet konden bestaan zonder een soms verrassend hoge mate aan interactie
en beïnvloeding tussen de leefwerelden van blank en zwart. Ook op het gebied van
de muziek was dat al in de achttiende eeuw merkbaar en in de negentiende eeuw
zelfs niet meer weg te denken. In de beginfase van de plantage-economie, toen veel
plantages nog bewoond werden door de eigenaars zelf en Paramaribo rond 1700 nog
maar enkele honderden inwoners telde, was ook het leven dat de Europeanen daar
leidden relatief sober. Dat veranderde naarmate een toenemend aantal tot grote
rijkdom geraakte en helemaal toen in de tweede helft van de achttiende eeuw enorme
kapitalen vanuit Nederland in deze plantage-economie werden gepompt. Paramaribo
veranderde in een bruisende stad van zo'n 10.000 inwoners aan het eind van die eeuw,
waar de rijken het er goed van namen. Feesten en partijen werden er in overvloed
gegeven, waarbij dans en muziek tot de vaste onderdelen behoorden.29.
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Musici en dansmeesters uit Europa boden hun diensten aan om aan die
expanderende behoefte aan muziek en de nieuwste dansstijlen te kunnen voldoen.
Zo lezen we bijvoorbeeld in De Surinaamsche Nieuwsvertelder van 4 december 1788
(nr. 183) dat ene J.L. Preeger drie
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maal per week in zijn huis aan kinderen dansles geeft en wel in menuetten, Franse
en Engelse contredansen, Allemanden en Hornpijpen. Ook geeft hij thuis concerten.
Maar zulke leraren waren er niet veel, terwijl de behoefte aan dans en muziek in een
dergelijk feestklimaat overmatig groot was en dus werden, zoals bij alles in deze
samenleving ook hiervoor slaven ingeschakeld (zie ook afbeelding 4). Het is dus
zeer waarschijnlijk dat dezelfde muziekleraren die aan de plantersvrouwen en kinderen
les gaven ook onderricht moesten geven aan speciaal daartoe aangewezen slaven.
Zo moet het bijvoorbeeld gegaan zijn op plantage Dordrecht, waarvan de eigenaar,
Van Akeren, zich in de jaren 1770 regelmatig in zijn luxe tentboot de Surinamerivier
liet overvaren onder begeleiding van waldhoorns en klarinetten die door slaven
werden bespeeld.30. En ook later, toen de financiële hausse in deze plantage-economie
voorbij was, waren er nog genoeg welvarende blanken die het zich konden
veroorloven er een eigen slavenorkestje op na te houden. Dat gold bijvoorbeeld voor
J.F. de Friderici (1751-1812) die als kind in Suriname was gekomen en het uiteindelijk
bracht tot gouverneur van deze kolonie (1792-1802) en eigenaar was van meer dan
twintig plantages.31. Een daarvan was plantage Munnikendam aan de Motkreek met
rond 130 slaven. Ruim twee decennia na zijn dood logeren zijn kleinzoon en diens
vrouw Hesje op deze plantage en de laatste bericht daarover in een brief aan haar
familie in Nederland onder meer: ‘[O]ok heeft dien ouden Heer daar een corps
muziekanten opgericht, dat nog bestaat en dat wezentlijk zeer lief is. Het bestaat uit
een 30 negers van diezelfde pl[antage]. Geen van hun speelt van nooten allen hebben
het op het gehoor geleert. Gij kunt dus begrijpen dit veel moeite veroorzaakt heeft.
Zij houden het ook zoo veel mogelijk aan, door er somtijds jongeren door de
kapelmeester, die zeker reeds een 70tiger is, te laten instrueren. Zij speelden van
alles, walses, marschen, volksliederen, harmonies en andere dingen meer. Zoo de
fam. [Friderici] niet in de rouw was hadden wij er zeker veel gedanst.’32. Enige
maanden daarvoor had Hesje haar verjaardag gevierd op een andere plantage van
haar aangetrouwde familie waar ze een diner gaf voor de directeuren van de naburige
plantages (‘waaronder eenig fatzoendelijke en andere ook lomp en ruw’). Daar kwam
ze in aanraking met de andere kant van de zwarte muziekpraktijk: ‘Ook hebben de
negers spel gehad, zoo als men dat hier noemt, zij dansen en zingen dan de geheele
dag, met een allernaarst en eentoonig muziek; het zijn twee trommels, die gemaakt
zijn van een uitgeholde boom.’33.
Het opmerkelijke is dat er nauwelijks enige beïnvloeding lijkt te zijn van de
Europese op de Afro-Surinaamse muziek of omgekeerd, terwijl er toch een aantal
slaven was dat zich in beide muzikale werelden wist te bewegen. Ook de auteur van
een studie naar ‘Surinaamsche negermuzijk’ en zelf een Surinaamse mulat, H.C.
Focke, spreekt daar zijn verbazing over uit, terwijl ‘niemand gewis zal den neger
muzikaal gehoor ontzeggen’. Bovendien was het met name in de stad dat de slaven
‘dagelijks onder de indrukken der Europesche muzijk verkeeren. Men staat soms
verbaasd, hoe spoedig en met hoeveel juistheid de neger- en kleurling-jongens op
straat geliefkoosde Italiaansche en Fransche opera-motieven en romances nazingen
en nafluiten.34. Ook wijden zij zich gaarne aan het spelen van Europesche dansmuzijk,
en dan is de klarinet vooral het uitverkoren instrument, terwijl eene obligate trompartij
daarbij tevens onmisbaar is. En desniettemin zijn de melodiën hunner volksmuzijk,
even als waarschijnlijk het karakter van hunnen volksdans, zoo weinig veranderd.’
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Toch had er wel degelijk verandering plaats, alleen was het nog te subtiel om door
Focke opgemerkt te kunnen worden. Zo merkt hij zelf al op dat de zwarte muzikanten
aan de Europese melodie een ‘obligate trompartij’ toevoegen en even later vergelijkt
hij de Creoolse banja met die van de Marrons en concludeert
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dat die toch anders is. ‘De melodie heeft iets eigenaardigs, waarin de wilde,
afgezonderde toestand dier menschen wel eenigszins doorschemert’. En in vergelijking
met de muziek van de Creoolse slaven vindt hij die van degenen die nog in Afrika
geboren zijn dat hun ‘gezang verdient echter naauwelijks dien naam: het wilde geluid
schijnt meer een toevallig vinden van onzamenhangende toonen dan wel een melodie
te zijn’ (Focke 1858: 93-99). Het feit dat de creoolse muziek voor hem dus
toegankelijker is geeft aan dat er wel degelijk veranderingen gaande waren die duiden
op de incorporatie van Europese elementen.
En ook de Europese muziek verandert, zoals blijkt uit de beschrijving van een bal
op een plantage aan het eind van de slavernij. ‘In de voorgalerij, schitterend verlicht
door een tal van waskaarsen in schot of wand-lantaarns met stolpen, treft gij een
twaalftal Negers aan van verschillende kleur in glanzend witte kabaaitjes en
soortgelijke broeken, rondom de heupen breede vlaggedoeken gewonden met
afhangende slippen. Zij maken het orkest uit en zitten op lage stoeltjes en banken.
Negen hunner bespelen blaasinstrumenten, de waldhoorn, klarinet en flageolet, terwijl
de drie anderen de een het cymbaal, de ander een groote en de derde een kleine trom
roert. Allen spelen uitnemend in de maat, en zijn ten volle voor hun taak berekend.
In trouwe! Die Negermuziek voldoet. Zij spoort u aan, als niet alle levensgloed is
uitgedoofd en gij geen totale druiloor zijt, om wals en dans mee te maken. Wel verre
van iets onaangenaams, bezit zij iets behaaglijks. Vreemd moge het klinken als gij
pas uit Europa zijt gekomen en er iets anders gewoon waart te hooren, maar honderd
tegen een, als gij u er niet spoedig mee verzoend hebt en 't zelfs de voorkeur geeft.
Zij mogen lezen kunnen noch schrijven, geen noot zelfs onder de oogen hebben
gehad, -[als] zij de wijze en de maat een paar maal [hebben] gehoord, maken zij
menigeen beschaamd, die een half jaar en langer goed gestudeerd heeft. De Neger
is zeer muzikaal, heeft een scherp en juist gehoor en een vatbaarheid die u verbaast.
En dansen?.....man of vrouw niemand met meer zwier en smaakvoller dan zij’ (van
Schaick 1866: 155-6).
Overigens zal dut proces van verandering in de wijze van Europese muziek maken
wel al begonnen zijn vanaf het moment dat Afro-Surinamers die muziek gingen
spelen. In ieder geval vond Benoit, die Suriname rond 1830 bezocht, de muziek die
het orkest van ‘mulatten en negers’ maakten ter begeleiding van de Schotse dans,
die volgens hem de ‘gewone dans’ was onder de blanken, ‘scherp of hard en heeft
niets melodieus of aangenaams’ (Benoit 1980: 36). Over de Europese dansen die zij
overnamen was hij veel lovender. Bij de prent waarop te zien is hoe een ‘creools
dansmeester’ zichzelf begeleidend op een viool (!.), typisch Europese balletles geeft
aan een ‘negerslavin en een creoolse’ merkt hij op dat zij het winnen van Europese
danseressen (Benoit 1980: 40).
Kennelijk verkeert het creoliseringsproces tussen Europese en
Afrikaanse/Afro-Surinaamse muziek op dat moment nog niet echt in het stadium
van de nieuwvorming. De Afro-Surinaamse muziek is nog zeer herkenbaar Afrikaans,
de Europese muziek eveneens nog zeer herkenbaar Europees. Toch is er in beide
gevallen wel sprake van toenadering, want bepaalde Afro-muziek wordt voor blanken
toegankelijker en Europese muziek wordt Afrikaanser. Definitieve conclusies kunnen
echter nog niet worden getrokken, want op nog drie andere terreinen kwamen met
name in de loop van de negentiende eeuw de muziekwerelden van Afrika en Europa
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elkaar tegen in Suriname, namelijk op het terrein van de religie, het leger en de
zanggenootschappen (Doe's).

Kerstening
Sinds eind achttiende eeuw was er sprake van christelijke zending onder een handjevol
slaven. Pas vanaf de jaren 1830 kregen zending
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Afbeelding 4: Een ‘poeja’, verzameld door Van Breugel (1823-1824)
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en later ook de missie echt substantiële omvang. Sinds die tijd lieten de planters in
toenemende mate hun weerzin tegen het kerstenen van de slaven varen en rond 1850
waren er al zo'n 40 zendelingen en missionarissen actief met een min of meer
gekerstende aanhang van ruim 25.000 mensen, voornamelijk slaven (Lenders 1996:
256; Klinkers 1997: 55-8). Veruit de grootste invloed en aanhang hadden de
Herrnhutters. Dansen was in hun ogen zeer zondig (Lenders 1996: 252), maar
gezongen mocht er des te meer. Daartoe lieten ze al in 1781 een boek vol psalmen
drukken die in hun variant van het Sranantongo -toen nog Negerengels- waren vertaald
(het Singi Buku). Toen zij in 1831 zelf de beschikking kregen over een handdrukpers
kwam opnieuw als eerste een psalm van de pers (Lenders 1990: 265). Zang vormde
dan ook een wezenlijk, misschien zelfs cruciaal onderdeel van de Herrnhutter zending
en de Herrnhutter identiteit.35. Het is wel eens omschreven als ‘een zingende kerk’
en dat sloot mooi aan bij de grote populariteit van de samenzang onder de slaven
(Weltak 1990: 52; Lenders 1996: 263-9). Het is dan ook niet verwonderlijk dat met
name de zangdiensten en soortgelijke bijeenkomsten het drukst bezocht werden.
Overigens niet altijd tot genoegen van de zendelingen, want op de begrafenissen,
doopfeesten en de bijeenkomsten van speciaal opgerichte zanggezelschappen werd
er weliswaar veel gezongen maar ‘veel te luidruchtig en te slepend’ naar de zin van
de zendelingen. Bovendien werd er nogal wat sterke drank bij gebruikt en behoorde
vaak een groot deel van de aanwezigen niet tot de groep van (potentiële) bekeerlingen.
Het gezang bij zulke populaire gelegenheden, hoe christelijk van tekst ook, had in
de ogen van de zendelingen dan ook meer van doen met vermaak, dan met vroomheid
(Lenders 1996: 251-3). Dat neemt niet weg dat de Europese koralen grote ingang
vonden onder de Afro-Surinaamse bevolking, mede wellicht vanwege de harmonische
patronen en meerstemmigheid die vanuit het West-Afrikaanse muziekidioom niet
onbekend moeten hebben geklonken.
Hoezeer die koralen ook in de loop der tijd een duidelijke Afrikaanse of
Afro-Surinaamse ‘touch’ kregen, met name door ritmische veranderingen (Weltak
1990: 60, 69), de begeleiding, voorzover er niet a-capella gezongen werd, bleef strikt
Europees. Trommels en andere percussie-instrumenten waren letterlijk volstrekt uit
den boze, aangezien die teveel werden geassocieerd met ‘heidense’ rituelen. Vandaar
dat op sommige plantages en in een enkel Marrondorp een handzaam orgeltje, de
serafine, kon worden aangetroffen. Zo werd in het Saramaka dorp Ganzee in 1849
op feestelijke wijze een uit Nederland opgestuurde serafine in gebruik genomen en
op plantage Vossenburg hielden de slaven in 1863, vlak na de afschaffing van de
slavernij (!) een inzameling om zo'n zelfde instrument te kunnen aanschaffen (Lenders
1996: 288; Lamur 1985: 51). In het marrondorp Bambey beschikte het
zendelingechtpaar Schmidt in de jaren 1840 in hun twee-kamer woninkje zelfs over
een oude piano, waar regelmatig bij gezongen werd, mede waardoor het huis een
echte trekpleister werd (Lenders 1996: 285). Het moet een opmerkelijk gezicht
geweest zijn toen deze piano van Paramaribo naar het diepe binnenland van Suriname
werd vervoerd, hoogstwaarschijnlijk over water en het laatste stuk ongetwijfeld per
korjaal.
Een prachtig voorbeeld van de verschillende muziekwerelden waarin de
Afro-Surinaamse bevolking in de negentiende eeuw leefde vinden we op de plantage
-eigenlijk houtgrond-Berg en Dal aan de Suriname-rivier. Deze plantage bevond zich
op de grens van de plantagekolonie en de bossen waar de Marrons woonden. Mede
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vanwege deze omstandigheden én door de specifieke aard van de werkzaamheden
waren de slaven hier veel meer vrijgevochten en relatief onafhankelijker dan in het
centrum van de plantagekolonie. Toch bedreven de
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Herrnhutters daar alle lange tijd zending, er stond een kerkje en onder leiding van
een daartoe opgeleide slaaf van de plantage werd er dagelijks school en
godsdienstoefening gehouden. Van de circa 300 slaven was rond 1840 nagenoeg
iedereen gekerstend, waaraan de uitzonderlijke stimulans van de plantagedirecteur
wellicht het zijne had bijgedragen (Kappler 1983: 127; Klinkers 1997: 60). Het ligt
dus voor de hand dat er veel uit het Singi Buku werd gezongen, wellicht zelfs onder
begeleiding van een orgeltje. Toch was daarmee de Afro-religie en muziek niet
vergeten en het is de vraag in hoeverre behalve dat zingen velen ook enthousiast
waren voor de inhoud van het christelijk geloof. In ieder geval was er ook sprake
van oppositie tegen alle kersteningsactiviteiten, die zo hoog opliepen dat de directeur
uiteindelijk werd ontslagen. Diens baas, de administrateur, voegde vervolgens de
slaven toe: ‘De Herrnhutters hebben jullie alle vreugde ontnomen, ik zal jullie die
weer teruggeven’ en hij organiseerde een groot feest dat maar liefst drie nachten
voortduurde (Klinkers 1997: 60-1). Daar zal naar alle waarschijnlijkheid geen psalm
of koraal geklonken hebben en zoveel temeer het schelle getik van de kwakwa bangi
en het doordringende geroffel van een batterij trommels.
Desondanks werd er toch meteen weer een zendeling, zelfs een alleenstaande
vrouw, ‘Misi’ Hartmann, op Berg en Dal gestationeerd. Aangezien het haar lukte de
bevolking weer in het christelijk gareel te krijgen, moet de lucht boven deze plantage
weer van veel psalmgezang vervuld zijn geweest. Toch kwam dit niet verder dan de
externe dimensie van de slavencultuur, want zodra de zendelinge enige tijd afwezig
was, was het de Afrikaanse of Afro-Surinaamse muziek die de boventoon voerde.
Dat bleek bijvoorbeeld in 1851, toen zij de Saramaka bezocht en haar afwezigheid
samenviel met de viering van het nieuwjaar, de enige ‘vakantieperiode’ in het leven
van de slaaf. Er werd uitbundig gedanst en getrommeld, waarschijnlijk enige dagen
lang zoals inmiddels gebruikelijk was, en iedereen deed mee, zelfs degenen die het
verst gevorderd waren in het bekeringsproces en het privilege hadden tot het heilig
avondmaal te zijn toegelaten. Sterker nog, toen Misi Hartman, terugkeerde op Berg
en Dal bleek haar dat zelfs de zogenaamde helperbroeder Petrus het dansen had
bijgewoond en -nog schokkender- in eigen persoon de trom had bespeeld. Kennelijk
behoorde Petrus niet alleen in de Herrnhutter gemeente, maar ook in Afro-religieuze
sfeer tot de ‘gevorderden’, of meer ingewijden (Lenders 1996: 259-61).36.
In diezelfde tijd, 1853 om precies te zijn, werd op deze plantage in een van de
slavenhutten een jongetje geboren die zijn eerste muzieklessen kreeg van het
zendelingechtpaar Williger. Hij deed het zo goed dat hij zijn muziekstudie mocht
voortzetten in Duitsland, waar hij cum laude aan het conservatorium in Leipzig
afstudeerde. Deze jongeman was Johannes Nicolaas Helstone37., die uitgroeide tot
Suriname's beroemdste componist van klassieke (Europese) muziek (Weltak 1990:
60-1). Zijn achtergrond was echter net zo goed het getrommel 's nachts in zijn
geboortedorp. En dat is waarschijnlijk typerend voor deze periode, de creolisering
vond nog grotendeels in de mensen plaats, die in meerdere muziekwerelden tegelijk
konden leven. In de muziek zelf was het nog niet zo heel sterk te merken.
Ook in het militaire bedrijf zijn Afrika en Europa elkaar muzikaal tegengekomen
en wel in de hoedanigheid van het muziekkorps ofwel de militaire kapel. Of deze
ook al in de achttiende eeuw bestond daarvan ben ik geen bewijs tegengekomen.38.
Wel is er in 1810 sprake van een militaire taptoe die iedere avond optrok en waarvan
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ook Redimusus deel uitmaakten, getuige de uitgevaardigde notificatie tegen degenen
die de tamboers met stenen bekogelden en uitscholden (Schiltkamp & de Smidt 1976:
1010). Sinds 1825 moet er in ieder geval al een militair muziekkorps hebben bestaan
en
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in 1841 werd officieel het Korps Muzikanten West-Indië opgericht. Tweemaal per
week werd er in het openbaar in Paramaribo opgetreden en het korps verzorgde ook
nog de pauzemuziek in het theater (IJzermans 1987: 54). Met name de marsmuziek
die zij ten gehore brachten moet veel indruk gemaakt hebben, want in die tijd ontstond
het woord poku, wat toen zowel ‘militaire muziek’ als ‘grote trom’ betekende en dat
later in de populaire Afro-Surinaamse muziek zelfs een veelvoud aan betekenissen
heeft gekregen.39.

Banja en doe
Als laatste keren we nog eenmaal terug naar de banja. Zoals gezegd werd hiermee
behalve een aantal muziekinstrumenten ook een dans aangeduid (zie hiervoor). Vanuit
die specifieke dans met begeleiding op het snaarinstrument banja, werd banja de
algemene term voor (seculiere) slavendansen40., zoals met watramama lange tijd alle
religieuze bezetenheids- of winti-dansen werd aangeduid.41. Van Breugel (1824)
beschrijft dat bij de banja de muzikanten in een rij op de grond zitten met achter hen
een groep toekijkers en voor hen een dansende man en vrouw die, volgens hem, hun
lichamen zo wonderlijk draaien en bewegen ‘als of het door de tarentula gestoken
was’. Ook Stedman (1989: 540-1) en Van Lennep Coster (1836: 87) beschrijven de
banja als een dans voor paren; anderen daarentegen beweren dat iedereen door elkaar
danst en/of maar wat doet (Lammens (1982: 179-80); Von Sack 1810: 62; Focke
1858: 101); terwijl Fermin (1770: 127) zag dat de mannen en de vrouwen in twee
tegenover elkaar staande rijen dansen en daaromheen de muzikanten en degenen die
niet dansen. Waar alle auteurs die er iets over zeggen het wel over eens zijn is dat
het alleen de vrouwen zijn die zingen.
Over het tot stand komen van de liederen schrijft Focke (1858: 95) dat ‘[d]e
gezongene woorden, hoe nietig soms ook, worden hoogst zelden daar ter plaatse
geïmproviseerd. [...] De woorden vallen haar in ledige oogenblikken, vaak ook onder
haar werk, tegelijk met de melodie in, en het nieuwe zangstuk wordt, wanneer het
de goedkeuring wegdraagt, ontelbare malen gerepeteerd, om dan hij plegtige
gelegenheden te worden gezongen’.
Het is overigens de vraag hoe seculier de banja was en of er eigenlijk wel van DE
banja kan worden gesproken. In feite was het een ander woord voor gecreoliseerde
Afro-Surinaams duns en muziek geworden42. -dus in onderscheid met de dansen van
Loango-, Papa, Kromanti et cetera-, met opnieuw een externe en een interne dimensie.
Het is aannemelijk dat zolang er bij de banja gebruik werd gemaakt van instrumenten
die tevens een sacrale functie konden hebben, met name percussie-instrumenten, dat
muziek en dans dan meer dan alleen een seculiere functie hadden zodat gemakkelijk
binnen het dansen een overgang kon plaatsvinden naar een winti-dans.43. En hoezeer
de laatst genoemde dansen ook verboden waren, toch vond zo'n danspartij (of spel/pré)
lang niet altijd buiten de controle van de planters plaats en moedigden ze die soms
zelfs aan als een soort emotionele uitlaatklep. Juist de tamelijk gemakkelijke overgang
van een onschuldig ogend banja dansen in de gevreesde bezetenheidsdansen maakte
dat ook mogelijk, want of de planter had niet in de gaten wat er werkelijk gebeurde,

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

of het gebeurde op een tijdstip dat hij al lang het voor hem oorverdovende getrommel
en gezang de rug had toegekeerd.
Iets dergelijks blijkt ook uit de beschrijving van Van Lennep Coster (1836: 85-8)
Hij was als marine-officier in Suriname op bezoek en vierde daar met enige heren
en dames uit de plantersklasse het nieuwjaar (1820) op plantage Geertruidenberg,
‘[d]aar het alhier de gewoonte is, dat de voornaamste ingezetenen, ter viering van
het Nieuwjaarsfeest zich met gezelschap naar eene plantaadje begeven, ten einde
deze dagen op eene genoeglijke wijze
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door te brengen’. Op oudjaar kregen de slaven een uitdeling van bakkeljauw, pijpen,
tabak en andere snuisterijen en dansten de blanken tot na middernacht ‘eenen
contredans’. Op nieuwjaarsdag ‘kwamen de slaven en slavinnen der plantaadje op
de baan, en begonnen voor het huis hunne danspartij; zij waren meest allen netjes
gekleed; hunne muzijk bestond uit drie of vier holle stronken van boomen, waarover
een vel gespannen was, hierop werd met de handen gedurig geslagen; eenige anderen
sloegen met stokjes op een blok, de vrouwen hadden eene kleine kalebas, waarin
eenige erwten waren, en een stokje ter lenge van een voet, schuddende zij dit
instrument gedurig heen en weder. Deze aangename muzijk accompagneerden zij
door een gezang in hunne landstaal, van tijd tot tijd daar onder uitroepende Nieuwe
Jary, Massera! De dans werd slechts door éénen man en eene vrouw te gelijk
uitgevoerd, waarbij zij door de sterke beweging, die zij maakten, zoodaanig hunne
spieren afmatteden en hunne driften gaande maakten, dat zij dikmaals door anderen
moesten vervangen worden, ten einde hun bloed wederom tot bedaren te doen komen.’
Tussendoor dronken de vrouwen punch van uitgeperste sinaasappels met dram,
melasse en water, de mannen dronken dram (ruw soort rum). ‘[T]egen de avond
onthaalde de huishoudster van den directeur de negerinnen op een glas wijn, en deze
laatsten gaven elkander geschenken. Dit verschrikkelijk geraas kan men wel voor
eenige oogenblikken aanhoooren, doch op het laatst zoude men er doof van worden;
waarom wij ook tegen den avond ons best deden de vergadering met vuurwerk uit
een te drijven, hetgeen ons echter niet gelukte.’ Tijdens het diner dat volgt slaan de
heren overigens zelf ook aan het zingen en zij gaan pas om half vier naar bed. Ook
de 2e tot en met 4e januari wordt er door blank en zwart, ieder in eigen kring, vrolijk
doorgefeest en pas de 5e keert Van Lennep Coster c.s. terug naar de stad en gaan de
slaven weer aan het werk.
Klinkers (1997: 63-5) concludeert dat in de loop van de negentiende eeuw zelfs
de watramama of winti dans door planters niet meer als een echte bedreiging werd
gezien en dat het zelfs min of meer gebruikelijk werd dat planters het ‘gewone’ banja
dansen stimuleerden -op tijden dat het hen uitkwam- zodat er druk van de ketel werd
genomen en de monotonie en hardheid van het plantageleven (ook voor de planters)
eens werd doorbroken. Uit de verslagen van zendelingen blijkt dat, natuurlijk tot hun
grote verdriet, slaven soms bijna door opzichters werden gedwongen om te gaan
dansen, althans dat is de interpretatie van de zendelingen. Inderdaad bestaan er nogal
wat negentiende-eeuwse verslagen van zulke ‘spelen’, met name rond de
Nieuwjaarsviering die dus door blanken als een vermakelijk schouwspel werden
gezien en waarbij zij zorgden voor de sterke drank, soms zelfs in bovenmatige
hoeveelheden.44.
Laten we echter niet vergeten dat bijvoorbeeld het te vroeg onderbreken of te lang
uitblijven van een dansfeest ook reden kon zijn voor allerlei vormen van slavenverzet.
Ook het feit dat planters niet of nauwelijks tot de interne dimensie van de dans
doordrongen en het toch om de lieve vrede moesten toestaan of gedogen geeft aan
dat het een delicate aangelegenheid bleef, wat nog eens wordt benadrukt door het
blijvend verbod op het watramama c.q. winti-dansen. Alleen was er op de plantages
niet echt controle op te houden, terwijl dat in de stad veel gemakkelijker ging. Vandaar
dat daar de verboden veel strikter konden worden gehandhaafd, met als gevolg dat
zich daar vooral de externe dimensie ontwikkelde met een veel grotere Europese
participatie dan op de plantages.
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Vanaf eind achttiende eeuw lijkt zich uit de banja, met name dus in de stad, iets
geheel nieuws te ontwikkelen, namelijk de doe, die eigenlijk veel meer een vorm
van theater werd. Volgens Von Sack (1810: 113-4), die er een uitgebreide beschrijving
van geeft, waren het
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vrouwelijke zanggezelschappen van welvarende en vrije gekleurde vrouwen die
elkaar om ernst of voor vermaak uitdaagden en dan met hun slavinnen de ander op
scherpe en/of humoristische wijze op speciale bijeenkomsten bezongen, waarbij er
ook nog werd gedanst. Volgens Lammens (1982: 93) waren het meer een soort
rederijkerskamers van mannen en vrouwen, slaven en vrijen die onder een bepaald
thema bijeen kwamen en/of elkaar steunden bij begrafeniskosten, soms een dansfeest
organiseerden met ‘gewone negerdansen, bij het gewone negermuziek’ en soms was
het een zangdoe en dan kwam men ‘in huis bijeen en zit zeer statig te zingen’. Volgens
Focke (1858: 99-100) waren het toch echt zang- en dansgezelschappen van vrouwen,
onder leiding van een (vrije) aanzienlijk dame (Sisi) die alleen in de maand januari
bijeen kwamen om banja te dansen en ‘zangen uit te voeren, toepasselijk op den
naam, de spreuk, de leuze of motto, dat zij verkozen hadden’.45. Dit vond plaats onder
een daartoe opgezette afdak van tentzeil. Het geheel typeert hij als ‘negerliederen’
en ‘negerdansen’ onder begeleiding van ‘negerinstrumenten’ (Focke & Duroldt
1855).
De oudste vermelding is te vinden in Nassy (1791/1974 II: 30-1) waar hij spreekt
van de buitensporige weelde en overdaad in Paramaribo, ook onder de slaven,
‘hebbende zy onder elkanderen eene soort van order ontworpen, waar aan zy den
naam geeven van Dou’. Op de activiteiten wordt verder niet ingegaan, maar de term
‘order’ lijkt te wijzen in de richting van een soort broederschappen. Dat zou inderdaad
kunnen wijzen op iets wat leek op rederijkerskamers, maar even goed is het mogelijk
dat het hier ging om (de voorlopers van) vrijmetselaar-achtige loges, die later in
Creoolse kring ook inderdaad een grote populariteit hebben gekregen en die elkaar
steun verlenen bij bijvoorbeeld ziekte en begrafenis.46. Waarschijnlijk is allebei het
geval geweest, want uit de beschrijving van Lammens blijkt dat de doe-gezelschappen
verschillend van opzet waren. Sommige doe-gezelschappen waren alleen voor vrijen
(‘kleuringen en zwarten’), in sommige werden ook slaven toegelaten; er waren er
waarin de leden elkaar steunden bij de kosten van een begrafenis en er waren er die
schenen ‘na[ar] derzelver zinspreuken een min of meer godsdienstigen strekking te
hebben’. In alle gevallen waren de leden verplicht een bijdrage te betalen, al werden
de kosten van een bijeenkomst soms door een van de aanzienlijkste leden alleen
gedragen, soms door alle leden gezamenlijk. In ieder geval waren de kosten soms
zo hoog dat het, om aan de navenant hoge bijdragen te kunnen voldoen, leden zou
hebben aangezet tot criminele activiteiten om aan het benodigde geld te kunnen
komen. Dat was een van de redenen om de doe-gezelschappen soms te verbieden.
Dat sommige van die doe-gezelschappen zich ontwikkelden tot een voorloper van
de geheime broederschappen zou kunnen blijken uit een observatie van Von Sack,
die overigens de doe beschrijft als zang- en dansgezelschappen van vrouwen die
elkaar serieus of enkel voor het vermaak bespotten en bekritiseren (Von Sack 1810:
113-4). In een heel ander verband spreekt hij echter van geheime banden tussen de
Marrons in het binnenland en slaven in de stad vergelijkbaar met de geheime
genootschappen zoals die ook in West-Afrika bestaan (hebben). Deze waren
hiërarchisch gestructureerd en gescheiden naar sekse, de leden droegen gefingeerde
namen en er werden veelvuldig geldinzamelingen gehouden, met welk doel is niet
duidelijk.47. Of er ook muziek werd gemaakt bij hun bijeenkomsten wordt niet vermeld,
maar gezien het Afrikaanse karakter lijkt het aannemelijk dat ook de goden
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aangeroepen zullen zijn als zij bijeen waren en daar hoort nu eenmaal
(percussie-)muziek bij.
Totaal tegenovergesteld aan deze geheime genootschappen, die wellicht ook als
doe-gezelschap gekenmerkt kunnen worden stonden
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de doe-gezelschappen die door rijke en invloedrijke personen konden worden
ingehuurd om geheel gearrangeerd in liedteksten hun tegenstanders zwart te maken.
Dit konden zowel (creoolse) vrouwen van planters zijn als de planters zelf.48. Het is
niet duidelijk waarom of waardoor, maar langzamerhand werd deze doe een soort
genre met vaste karakters en kreeg ‘in de verte eenige gelijkenis met hetgeen hier
[in Nederland] in de variététheaters onder den naam revue’ wordt gegeven, aldus de
Encyclopedie van Nederlandsch West-Indië (Benjamins & Snelleman 1914-17: 262).
Een laatste genre dat ook uit de doe-gezelschappen is voortgekomen, maar
waarschijnlijk eveneens hoofdzakelijk tot de stad beperkt is gebleven is de lobisingi.
Volgens sommigen (Voorhoeve en Lichtveld 1975: 18) is deze muziek pas na de
afschaffing van de slavernij ontstaan, maar dat moet dan toch wel heel kort daarna
zijn, want op de koloniale tentoonstelling in 1883 in Amsterdam, wordt deze muziek
vorm al uitgebreid beschreven en is het dus kennelijk een van de typerende onderdelen
van de Afro-Surinaamse muziekcultuur geworden. Ik veronderstel dan ook dat de
wortels van dit genre al lang voor 1863 waren ontstaan. Volgens deze beschrijving
ging het om ‘min beschaafde vrouwen’, waarmee zowel de sociale klasse als de
(homoseksuele) seksuele voorkeur kan zijn bedoeld. In ieder geval kwamen zij bijeen
in ‘afgelegen buurten en gesloten vertrekken’ om liederen over de liefde en
aanverwante avonturen (lobi singi) te improviseren en in te studeren. Evenals sommige
doe-gezelschappen zochten zij een welgestelde vrouw (bakaman) als sponsor, of zij
legden zelf geld bijeen om een feest te organiseren en daar hun liederen ten gehore
te brengen, waarvoor net als bij de grote doe's toestemming van de politie nodig was.
De leidster van het feest (Mama Komissie) besprenkelt iedereen met floridawater
tegen het boze oog, waarna in een gezamenlijke koorzang en al zwaaiend met de
hoofddoeken de bakaman wordt toegezongen. ‘Daarna heeft iedere deelneemster het
recht hare improvisaties te zingen, onder begeleiding van muziek (het orkest bestaat
uit een clarinet, een hoorn of trompet, een trom, een triangel en een turksche trom)’.
Refreinen worden door allen meegezongen. Voor de deuren en ramen verdringt zich
een groot en enthousiast publiek, dat bij degene die de geestigste improvisatie heeft,
of het vermakelijkste avontuur bezingt niet alleen luidkeels zijn bijval betuigt, ‘maar
dat ook een regen van centen en enkele zilverstukken van alle kanten op haar zal
[laten] nederdalen’.
De vraag-en-antwoord-structuur van de zang is nog steeds zeer Afrikaans. De
toenmalige melodie is mij onbekend, maar gehoord latere voorbeelden is het niet
denkbeeldig dat ook die zeer Afrikaans aandeed, maar waar op het tweede gehoor
in de meerstemmigheid en harmonie toch ook de invloed van Europese psalmen en
koralen te vinden was. In de instrumentatie speelde nog steeds de percussie een
centrale rol, maar voor het eerst zien we hier Europese blaasinstrumenten een vaste
plaats krijgen in een Afro-Surinaams muziek-genre. Overigens was dit wellicht ook
in de gewone doe inmiddels de gebruikelijke instrumentatie geworden. In feite
verschilde dit type orkest nauwelijks van het orkest dat op de plantersbals walsen,
contredanses en andere Europese dansmuziek ten gehore bracht (zie boven). En in
ieder geval is het zeer waarschijnlijk dat (een deel van) de muzikanten op beide
gelegenheden dezelfde waren, want zo velen zullen zich niet de kostbare Europese
blaasinstrumenten hebben kunnen veroorloven. En aangezien in alle muzieksoorten
die in Suriname aan het eind van de slavernij gespeeld werden de percussie een
belangrijke rol speelde is het zelfs niet denkbeeldig dat een en dezelfde percussionist
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kon worden aangetroffen bij een winti-pré, een meer seculiere banja, een
doe-bijeenkomst, een plantersbal en op zondag als zanger in het christelijke kerkkoor.
De twee uiteinden van dit muzikale panorama, winti-pré en kerk-
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koor staan voor respectievelijk Afrika en Europa en werden ieder op hun manier
zoveel mogelijk afgeschermd van invloeden van ‘de ander’. Ook daar vond wel
verandering plaats, maar tamelijk langzaam. Alles wat tussen die twee uitersten zat
werd (veel) meer beïnvloed door ‘de ander’, was voortdurend in beweging en leidde
uiteindelijk tot vermengingen en selecties die echt nieuwe genres, nieuwe
cultuurvormen opleverden. Het zou kunnen lijken alsof alleen dat als creolisering
kan worden betiteld. Toch is dat niet zo. Het gaat juist om het samenhangend geheel
en de mogelijkheid van mensen, om al naar gelang de situatie van het ene naar het
andere te ‘switchen’. De antropoloog Drummond noemde dat het (creools) cultureel
continuüm, waar geen aparte culturen meer kunnen worden onderscheiden, omdat
ze alleen al door het switchen van mensen van de ene cultuurcontext naar de andere
met elkaar verbonden zijn49..
Nog één element van de muzikale creolisering in de slaventijd mag niet ongenoemd
blijven, al is er tot op heden nauwelijks aandacht aan besteed. Met de inhoud van de
muzikale de ontwikkelingen zelf heeft het niet veel van doen en toch is deze typisch
Europese invloed in Suriname -en overal elders in het Caraïbisch gebied- van groot
belang geworden, namelijk de toenemende invloed van de geldeconomie in de
Afro-Surinaamse muziekcultuur. Afrikanen kwamen uit samenlevingen waarin ruil
en wederkerigheid centrale sociaaleconomische en culturele begrippen waren.
Europeanen kwamen uit samenlevingen waar de geldeconomie en kapitalistische
verhoudingen steeds dominanter werden. Vanuit die laatste optiek waren ook
plantagekolonies als de Surinaamse opgezet: geld maken voor het ‘moederland’.
Geld maken was dus de belangrijkste drijfveer van zowat iedere vrije persoon in
Suriname. Maar zelfs onder de slaven, die in feite niet eens eigen bezit mochten
hebben, werd materieel bezit en geld verdienen langzamerhand een steeds
invloedrijker verschijnsel (zie van Stipriaan 1995). In de achttiende eeuw kwamen
slaven met hun diverse culturen louter in hun hoofd en hart in Suriname binnen en
gaven daar vorm aan door naar elkaar te kijken en alles uit de omgeving te gebruiken
dat daarbij van nut kon zijn. In de negentiende eeuw werd met name in die elementen
van de Afrocultuur waar ook blanken of vrijen bij betrokken waren geld steeds
belangrijker. Een trommel kon met Surinaams materiaal gemaakt worden, al is het
niet denkbeeldig dat er ook in dat opzicht specialisten opkwamen die daarvoor beloond
wilden worden. Blaasinstrumenten als trompet en klarinet werden in ieder geval niet
in Suriname gemaakt en moesten voor veel geld uit Europa worden geïmporteerd.
Alle kosten die gemaakt werden voor de danspartijen die rond nieuwjaar aan de
slaven werden toegestaan, zoals sterke drank en extra voedsel kwamen op rekening
van de plantage. Dat kon soms zo oplopen dat een planter zo'n feest of banja nog
een tijdje uitstelde. Verder vroegen alle soorten genootschappen, van doe tot kerk,
van hun leden een -soms aanzienlijke-financiële bijdrage en op de zang- en
dansbijeenkomsten presenteerde iedereen, vrije of slaaf, zich op z'n paasbest, dus
ook daaraan werd geld besteed. De mooiste illustratie van de oprukkende
geldeconomie in het culturele leven van de Afro-Surinamers is te vinden op plantage
Vossenburg vlak na de afschaffing van de slavernij. Zoals gezegd (zie boven)
zamelden de slaven geld in om uit Nederland een serafine te laten komen ter
begeleiding van de kerkzang. Tegelijk vonden er, zeer tot ongenoegen van de
zendelingen, ook nog steeds ‘heidense’ muziek-en dansbijeenkomsten plaats. Toen
de zendeling daar weer eens zijn ongenoegen over uitte stapte de gedoopte (!) Samson
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Winst naar voren en beet de zendeling woedend toe: ‘Mi no sa kaba vo pri, leriman
kan doe nanga mi sa a wani, da banji de kostoe mi moni’.50.
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Eindnoten:
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verzuchtte hij: ‘Ik had zoo gaarne dat zij naar de negerhuizen terug zouden gaan, want ik was
nog half gek an dat akelige muzijk des vorigen dags’ (Van Breugel 1824).
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Colonial Guyana, 1838-1900. Kingston etc.: Press Universiiy of the West Indies &
McGill-Queens University Press, 1995.
Zie Postma 1990: 186-212 en Van Stipriaan 1993: 313-314.
Nepveu (1775: 230) signaleert onder de slaven dat ‘Iedere natie en ook de Creolen hebben haar
aparte wijze zo van speelen als van dansen’ (zie ook Von Sack 1810: 62). Stedman (1988: 646)
preciseert dat bijvoorbeeld de Loango dans ‘was performed by the Loango-negroes, male and
female, an not by any others...’ En Blom (1786: 389) stelt letterlijk dat zij niet aan elkaars
dansen deelnemen ‘vermits zy gewoonlyk uit verscheidene natiën bestaan, van welke de eene
de andere niet vertrouwt’.
Zie noot 7.
NSoko was ooit een door moslims gestichte, belangrijke handelsstad in het noorden van
Ivoorkust. Door verschillende oorlogen in de zeventiende eeuw kwam dit volk onder de
heerschappij van Ghanese volken, die hen ten dele als slaaf verkochten (Wooding 1972: 42-43).
Tegenwoordig komt deze etnische aanduiding nog voor in het begrip Soko liederen of Soko
psalmen ‘vanwege de religieuze betekenis ervan [die] worden gezongen bij de voorouderevering
in een Afrikaanse taal: ze zijn niet of nauwelijks te vertalen in het Sranantongo. Er is geen
instrumentale begeleiding: de liederen bestaan louter uit voorzang en koor. Sokko's vormden
meestal het begin van ceremoniën, ook als daarna werd overgegaan op andere stijlen. De Sokko's
komen waarschijnlijk uit Ivoorkust (O'Bryan 1990: 33).
Zie bijvoorbeeld wat Thoden van Velzen & Van Wetering daarover schrijven aangaande de
Ndyuka (1988: 288).
Alleen Hartsinck (1770 II: 08) is iets gedetailleerder wanneer hij het heeft over twee soorten
trommels, waarvan de grootste een tot anderhalve meter lang is en de kleinste, baboula genaamd,
de helft zo lang. In West-Afrika, zegt Hartsinck, kennen zij overigens wel meer dan twintig
verschillende soorten trommels.
O'Bryan (1990: 29) stelt dat de mandrom tijdens een feest in de banjastijl ook wel langadron
of langaudu wordt genoemd. Agerkop -in de New Grove Dictionary of Music and Musicians
(1980: 375)- onderscheidt echter de mandron en de langadron als aparte trommels.
Zie O'Bryan 1990: 28. Veel meer dan welke trom ook zal tegenwoordig steevast de apinti erbij
worden gehaald als er ‘traditionele’ Afro-Surinaamse muziek moet worden gemaakt. Niet voor
niets ook kreeg de populairste Afro-Surinaamse radiozender de naam Radio Apinti.
Lindblom (1924: 65-6) duidt de apinti als afkomstig uit de Goudkust (Tshi woord mpintia) en
ook daar is het een typische ‘talking drum’, die gespannen wordt met ingeslagen pinnen en
trogvormig is. Zie verder ook Wooding (1972: 264) en O'Bryan (1990: 28).
Bij kenners staat de apinti dan ook bekend als een typisch Ndyuka en Saramaka instrument
(mondelinge mededeling dr. I. Van Wetering: R. & S. Price 1980: 179).
Zie ook Kolfin (1997, afb 7, 43, 45, 124); Medendorp (1999: 64, 146-50).
Een ingenieus gemaakte houten schaal bespannen met een schaapsvel en bespeeld met twee
stokjes zoals het kwakwa bankje (Stedman 1988: 538).
Ook elders in het Caraïbisch gebied was en is dat een bekend fenomeen (zie Handler & Frisbie
1972; Gansemans 1989: 33-9). Het ultieme voorbeeld is natuurlijk de steelpan die begon aks
afgedankt olievat.
Ook deze benaming is van later tijd. Volgens Fockes Negerengelsch woordenboek (1855) werd
onder dawra verstaan; ‘Afrikaansch woord dat meestal slechts in den zang gebezigd wordt, en
[dat] de Kwa-kwa, een speeltuig der negers aanduidt. Nakki dawra - de Kwa-kwa bespelen’.
Het is de vraag hoe accuraat Stedman hier was, want bij een dergelijke vorm en grootte was en
is het bepaald niet gebruikelijk om de trom aan twee zijden te bespannen. Meestal treffen we
dat alleen aan bij kleinere trommels die op schoot gelegd kunnen worden en met iedere hand
aan twee zijden tegelijkertijd bespeeld.
Het werk van Bray wordt uitvoerig besproken in H.C. van Renselaar, ‘Theodore Bray, planter
and draughtsman in Surinam’ in: Tropical Man 1 (1968) 140-152.
Ontwerp tot eene beschryving van Surinaamen (ca. 1744: 215).
Stedman 1988: 540. Zie verder Gansemans 1989: 80-87; R. & S. Price 1980: 221; Lindblom
1924: 69.
Kolfin (1997, afb. 124); Medendorp (1999: 146-50); Catalogus Koloniale Tentoonstelling 1883
II: 295).
R.&S. Price 1980: 182-3 en mededeling dr. Silvia de Groot 12/04/1994.
In grote delen van het Caraïbisch gebied staat dit instrument overigens al sinds de slaventijd
bekend als de marimbula (zie Gansemans 1989: 67-80).
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25. Zie noot 7.
26. R. & S. Price 1980: 183-4) De speurtocht naar de collectie muziekinstrumenten die Stedman
mee terugbracht naar Europa en die uiteindelijk in het Rijks Museum voor Volkenkunde in
Leiden terecht kwam, hebben Richard en Sally Price beschreven in ‘John Gabriel Stedman's
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32.

33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.

collection of 18th-century artifacts from Suriname’ in de Nieuwe West-Indische Gids/New West
Indian Guide 53 (1979), 121-40.
Zie bijvoorbeeld Francis Bebey. De muziek van Afrika (Amsterdam 1993). 54-60.
Overigens werd in 1776 besloten ‘watermama en zoortgelyke [religieuze bezetenheids-]danssen
der slaaven te verbieden en te interdiceeren op de plantagien als aan Paramaribo’ vanwege de
ervaring dat dit kon leiden tot ‘dangereuze gevolgen’ (Schiltkamp & de Smidt 1973: 896).
Alleen min of meer seculiere dansen waren toen nog toegestaan. Over die ‘dangereuze gevolgen’
hadden planters en overheid de meest wilde fantasieën. In ieder geval gingen zij er -waarschijnlijk
niet ten onrechtevan uit dat op dergelijke bijeenkomsten, waar slaven van verschillende plantages
bij elkaar kwamen, allerlei plannen gesmeed konden worden die ondermijnend waren voor het
systeem. Maar daarnaast leidde de geheimzinnigheid rondom dit soort dansen ertoe dat iemand
als Kunitz, die tientallen jaren als opzichter en directeur op plantages had geleefd, stelde dat
‘bey dem fast immer der siebende Slav todt darnieder fällt, und wobey selbst die Uebrigen in
eine Art van Raserey verfallen’ (Kunitz 1805: 351).
Nepveu beschrijft in zijn aantekeningen (ca. 1775: 108) hoe er steeds prachtiger huizen werden
gebouwd. ‘Ook werden de Menagien en Levenswijze voor al aan Paramaribo zeer kostbaar,
alzo men splendiet leeft en heerlijk tracteert. De profusie bij groote Maaltijden. Dans-partijen
etc. is onbeschrijfelijk. Tafels daar een paar honderd Couverts op zijn, moeten zo digt bezaijd
als het maar kan, met allerleij Vleesch geregten, Vrugten etc. tot twee en driehonderd Schootels
toe, of men soude beschaamt staan.’ En ook in de opgerichte sociëteiten worden regelmatig
diners en danspartijen gehouden. Kapsels, kleding en juwelen zijn zeer modieus en zo overdadig
‘dat de Winkeliers zig venteeren 20 en 30 duijsend Guldens op een vrolijke partij of Gala te
debiteeren’. En ‘de dames voor al de Inboorlingen, die aldaar doorgaans zeer wel dansen en
daar op zeer gesteld zijn, [willen] zo veel mogelijk diergelijke partijen aanspannen’ (p. 110).
Gemeente Archief Rotterdam: Archief Hudig, 7. Zo'n luxe tentboot was een soort karos op het
water, met een vaak kusntig versierde roef en 4-8, soms in livrei gestoken roeislaven.
Londen, Public Record Office: CO 278. 15.
De oom van haar man, Jacob Jurriaan François Friderici was kort daarvoor overleden. In:
Typoscript ‘Uw liefhebbende dochter Hesje. Brieven van Esther Wilhelmina de Friderici-Besier,
1809-1835. Bezorgd door haar achterneef F.W.A. Beelaerts van Blokland. Heemstede 1963:
brief 10/11/1834. (Bibliotheek Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam).
Ibidem, brief 14/04/1834.
Focke was niet de enige die zich daarover verbaasde, want ook de predikant Boekhoudt die in
de jaren 1840 in Suriname verbleef, vond hen echte muziekliefhebbers en schreef dat hij
“dikmaals de schoonste melodieën uit de nieuwste opera's door de negerknapen op straat heb
hooren fluiten”. Waar het echter gaat om de muzikale begeleiding bij een slavendans dan heeft
hij het wel weer over “het meest eentonige en oorverdoovende aller orkesten” (Boekhoudt 1874:
98).
Zelfs de organisatiestructuur van de Herrnhutters werd er door bepaald, want gemeentes waren
verdeeld in koren, een soort ‘peergroups’ (zelfde sekse, zelfde leeftijdsgroep, zelfde burgerlijke
staat), die als een gemeenschap met elkaar leefden en vele koorfeesten hielden (Lenders 1996:
19-20. 251).
Zo'n zogenaamde nationaalhelper stond de zendeling bij in diens pastorale werk. Daartoe diende
hij uiteraard een trouw volgeling van de Herrnhutters te zijn en was een ‘rechtschapen’
levenswijze een vereiste om voor deze functie in aanmerking te komen (zie Klinkers 1997: 61).
Zie ook het artikel van John Leefmans in dit nummer.
Bijvoorbeeld in de toch zeer gedetailleerde beschrijvingen van Stedman wordt van een dergelijk
muziekkorps geen melding gemaakt.
Poku is waarschijnlijk een Surinamisering van het Nederlandse ‘pauk’; met bigi poku werd de
grote trom aangeduid die werd meegedragen of op een schraag stond. Bigi poku werd een
muziekstijl waaruit de populaire kaseko is voortgekomen. Verder werd poku ook een algemeen
woord voor muziek, maar er kan ook een muziekstuk mee worden aangeduid. Tevens betekent
het lp, of cd en een pokuman is een muzikant. (Moens aanvulling op Focke en Duroldt in West
Indië 1858 II; IJzermans 1987: 51, 56; Weltak 1990: 67-8; Snijders 1994: 124).
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40. ‘Het dansen der slaven bij gewone nieuwjaarsfeesten [in de stad] of op plantaadjen wordt
baljaren of banja geheeten’ (Teenstra 1835 II: 191): Voor de ‘koloniale negers’ is de banja de
algemene dans (Focke 1858: 94; en ook de Encyclopedie van Nederlandsch West-Indië
(Benjamins & Snelleman 1914-17: 260) stelt dat de banja ‘de gewone negerdans’ is en in de
politieverordeningen bekend staat als baljaren, of baljaarpartijen.
41. ‘Eene dans is hun verboden, naamlyk de zogenaamde Water-mama, men weet niet recht waarin
die bestaat, vermits het eene van die geheimen is welken de blanken nooit doorgronden konnen’
(Blom 1786: 389). En ook Bloms tijdgenoot Kunitz (1805: 104) constateerde dat ‘ihre Priestere
verrichten den Gottesdienst nie anders, als bei nacht, es ist daher auch wenig oder nichts van
den dabei vorfallenden Ceremonien bekannt’. Dit is de meest duidelijke illustratie van wat met
de interne dimensie van de slavencultuur wordt bedoeld. Dat neemt niet weg dat enkele blanken
toch wel enig idee omtrent dit sort dansen hadden. Zo schreef Nepveu dat deze dans afkomstig
was van slaven uit het Papa gebied en vervolgens in Suriname aan alle andere slaven was
‘overgezet’ en ‘wanneer zy zeekere maat op de Trommels, die dan geheel dof geslagen worden
en waarby de vrouwluy zeer zagtelyk haar geluyd weeten te voegen, speelen, dan krygen eenige,
die zy noemen aangeblaasene a habi hem wintie of wintie fom hem ook wintie kissie him, dat
is, hy heeft zynen windt of zyn windt heeft hem geslaagen en ook zyn windt heeft hem gekregen
of bevangen, al dansende het Lichaam als een Slang, die zy voor haar God houden en dienen,
na[ar] de maat beweegende, maakense eyndelyk van haar zelfs, ook dikwils daarna opspringende
als in Raasernye, als wanneerse, immers zo de andere zig verbeelden, met haar God bezield
zyn, het geen doorgaans Watermama genoemt word’. Overigens geeft ook Nepveu toe dat ‘alle
deeze ceremonien van Afgodsdienst en Toveryen houden zy voor de blanken zo geheym als
het hun mogelyk is, en niet dan door geheyme navorschingen kan men daar van iets te weten
krygen’ (Nepveu ca. 1775: 245). De voortdurende afkondiging van het verbod op dit soort
bezetenheidsdansen geeft overigens wel aan dat iedereen ook wel wist dat ze desondanks altijd
bleven plaatsvinden en Nassy concludeert dan ook in zijn Essay historique (1974 II: 60):
‘Niemand is geheel onkundig van den dans der Negers, die gemeenlyk Mama genaamd wordt,
en duurt tot men in bezwyming valle.’ Overigens onderscheidt Teenstra (1835 II: 194) het over
‘[d]e Watra Mama en Wintje Doe's [!], beide eene soort van Godendans, [en] zijn in de kolonie
Suriname strengelijk verboden, aangezien men dergelijke afgodendiensten, welke dikwerf door
eene soort van razernij gevolgd worden, voor gevaarlijk houdt.’ Maar ook dat lijkt in de loop
der tijd te veranderen. Zo verhaalt Klinkers van een plantagedirecteur die zich er weinig zorgen
over maakte dat een van zijn meer lastiger slaven regelmatig deelnam aan watermama-dansen
en daarbij een van de voornaamsten was en ‘de zoogenaamde wintie had’. En een van de
eigenaren van houtgrond Osembo gaf de slaven zelfs geld om winti te dansen, want de slaven
waren uit hun doen omdat de grond zo onvruchtbaar was en de plantage werd beheerst door de
bakru siki [d.w.z. dat het er spookte] (Klinkers 1997: 59-60).
42. Hoogstwaarschijnlijk is de term banja ook afgeleid van de algemene term baljaren, die weer
een surinamisering was van het Portugese bailar (de oudste plantersgroep in Suriname waren
Portugese joden).
43. Dat bleek bijvoorbeeld op plantage Meerzorg waar de slaaf Andries regelmatig ‘de zoogenaamde
wintie had ten gevolge van een spel [' danspartij of banja], bij welke gelegenheid de negers de
watermama dansten en waarbij Andries een van de voornaamste was’ (geciteerd in Klinkers
1997: 59).
44. Daardoor raakten de gemoederen dan soms wel weer oververhit met allerlei conflicten en soms
zelfs doodslag tot gevolg (Klinkers 1997: 65). Zie ook de beschrijvingen bij Van Breugel (1842:
63-4) en Palgrave (1876: 195-200).
45. De namen die Focke noemt zijn: ‘Foto Doe, Pranasi Doe, Sipi Doe, Goutoe Doe, Hatti tja'hebi
(het hart kan een’ zwaren last dragen), Pori-nem no de poeloe geluk (een belasterde naam is
geene verhindering om gelukkig ie wezen). Ondervinding foe lobi no habi kaba (in de liefde is
de ondervinding oneindig). Lobi konkroe (de liefde is vol streken) en andere’ (Focke 1858:
99-100). Lammens noemt ‘Biggy Doe, Gouddoe, Vertrouwd op God, Barnsteen Doe, Kaneeldoe,
Monnij principale en meer andere’ (Lammens 1982/1816-22: 93). Nassy sprak van Don d'or.
Bigie Dou en Dou de Diamant (Nassy 1974/1791 II: 30-1).
46. Met name de Internationale geheime Orde der Foresters en der Mechanics (zie A. Helman,
Cultureel mozaïek van Suriname. Zutphen: Walburg Pers. 1978, 267-8.
47. ‘[I]t is said that a secret order actually exists among the negroes here in the colonies. This
institution they brought first from Africa, and the principal rules are said to consist in engaging
themselves by a most solemn oath never to indulge their mysterious transactions; to observe
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the strictest obedience to the superiors whom they have elected among themselves; and to collect
money for their common purposes. I have been assured by persons who are in great intimacy
with female mulattoes, and who thus know more of this secret bussiness, that there are numbers
of negroes in Surinam who are embodied into the order. They give to the superiors whom they
have chosen, fictitious names, in order to avoid dicovery of their transactions. It appears also,
that they collect money as aften as they find an opportunity; and it is added, that though the
different casts of the negroes hold different meetings of their secret order, yet the principal rules
are much the same in all. They exclude women from their society, but it is said that even these
have established among themselves an order very much on the same plan’ (Von Sack 1810:
85-6).
48. Comvalius stelt dat bij uitvoeringen banja iederen, die voornamelijk door vrouwen werden
gedicht en gezongen ook de slaveneigenaar werd uitgenodigd, die vaak opdracht tot het dichten
van een lied had gegeven. Dit groeide uit tot de Doe, liederen, in combinatie met drama, gebracht
door een ‘kunstkring’ van slaven, vaak opgericht en in ieder geval onder beschermheerschap
van een machtige planter, soms zelfs van een gouverneur, zoals Van Lansberge (1859-67), die
beschermheer was van Boenhatti gi ondroefinnie/Barmhartigheid leidt tot ondervinding. Het
totaal aantal artiesten bedroeg, volgens Comvalius waarschijnlijk nooit meer dan 200 verdeeld
over zes tot acht kringen in heel Suriname. Zo'n vereniging moest geld hebben om een tent voor
150-200 personen te kunnen bekostigen evenals het prachtmeubelstuk, de kwa kwa, een soort
rijk bewerkt buffet van mahoniehout en met koper beslagen, afgezet met 12-20 koperen
kandelaars, waarin een lade zat die open stond om de aanwezigen de gelegenheid te geven
daarin geld te deponeren. Met name degene die de opdracht tot de doe had gegeven (om een
tegenstander te laten hekelen en bespotten) stortte daarin het grootste bedrag, Uit: Th.A.C.
Comvalius. Het Surinaamsch negerlied (West Indische Gids 17 & 18 (1935/6), 212-220.
49. Lee Drummond, The cultural continuum: A theory of intersystems. Man 15 (1980).
50. Geciteerd in Lamur 1985: 24, waar het vertaald wordt met: ik zal niet ophouden met spelen, de
zendeling mag doen wat hij wil, de banja heeft mij geld gekost.
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Marcel Weltak
Afrikaans-Surinaamse muziek
In dit artikel bespreek ik de ontwikkeling en transformaties die de
Afrikaans-Surinaamse muziek in de loop der eeuwen heeft doorgemaakt.
Afrikaans-Surinaamse muziek is niet eenduidig. Genres als kawina, kaseko,
wintimuziek, kaseko en Suri-Jazz worden gerekend tot Afrikaans-Surinaamse muziek.
Hoewel zij in hun uitingsvorm van elkaar verschillen, hebben zij met elkaar gemeen
dat zij in meer of mindere mate uit dezelfde (muzikale) bron putten die zijn oorsprong
vindt in de Surinaamse slavenmaatschappij tussen de zeventiende en de negentiende
eeuw.
Muziek van Surinamers is niet altijd Surinaamse muziek. Deze stelling is niet zo
vanzelfsprekend als het lijkt. Niet zo lang geleden nog hoorde ik een Surinaamse
musicus op de radio verkondigen dat muziek door Surinamers uitgevoerd Surinaamse
muziek is. Een variant op deze stelling horen wij nagenoeg dagelijks als Nederlandse
‘cultuurregenten’ verklaren dat de geldstromen op de eerste plaats bedoeld zijn voor
Nederlandse kunst; gelden die gaan naar het Muziektheater om opera's van Wagner
of Verdi of naar het Koninklijk Concertgebouworkest om Mozart of Strawinski uit
te voeren.
Als Surinaamse gitaristen als Faverey of Noordpool composities van de Spaanse
componist De Falla of zelfs van de Braziliaan Villa-Lobos spelen, wordt dat niet
onmiddellijk Surinaamse muziek. Voor een dergelijke transformatie is er toch meer
nodig. Als de Surinaamse jazz-formatie Fra Fra Sound een stuk van Miles Davis
speelt, zou dat onder bepaalde condities Surinaams kunnen worden. Maar een werk
van Eddy Snijders uitgevoerd door bijvoorbeeld het Willem Breuker Kollektief zal
bijna zeker als Surinaams worden herkend. Dit Kollektief zal namelijk als het Puru
Vutu op zijn repertoire zet, de melodie en/of het ritme moeten spelen, anders wordt
het een ander stuk. Hetzelfde geldt voor Angelique Kidjo uit Benin als die met enkele
witte Nederlandse muzikanten een winti-lied op de plaat vastlegt. Tempi, koortjes
en het arrangement worden aangepast, maar de kern van het lied blijft ongewijzigd
en daardoor Surinaams. Surinaamse muziek is dus niet per definitie muziek door
Surinamers gespeeld, zelfs niet altijd muziek door Surinamers gecomponeerd. Het
is of moet muziek zijn, waarin Suriname wordt gehoord.
De Afrikaans-Surinaams muziek bevat in haar vele schakeringen ruime
mogelijkheden om mee te experimenteren. Zij ligt echter nog steeds te wachten op
een popster uit de VS om haar te verlossen uit het bestaan in de marge. De tubaïst
Bob Stewart, de saxofonist David Murray en de Franse klarinettist Louis Sclavis
hebben met kaseko en bigi-poku gexperimenteerd, maar hebben niet kunnen bijdragen
aan de popularisering van beide Afrikaans-Surinaamse muziekgenres. Daarvoor zijn
zij in de internationale muziekwereld niet ‘groot’ genoeg.
Afrikaans-Surinaamse muzikanten, zoals Denise Jannah, Rude Boy van de Urban
Dance Squad, Junkie XL, 2 Unlimiteds Ray Slijngaard zijn wereldbekend, maar
niemand kent hun muzikale roots.

Ontstaangeschiedenis
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Over de ontstaansgeschiedenis van de Afrikaans-Surinaamse muziek kan slechts
gespeculeerd worden. Duidelijk is wel dat het een creoolse muziek is met elementen
uit verschillende Europese en Afrikaanse culturele en re-
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ligieuze stromingen en volkeren. De slaven werden gehaald uit allerlei streken langs
de Afrikaanse westkust, terwijl een groot aantal van de meesters uit Brazilië afkomstig
was. Sommige volkeren hebben een grotere invloed gehad dan andere. Zo is de
invloed van de uit de Goudkust - het tegenwoordige Ghana - afkomstige Ashanti's,
een subgroep van de Twi's, het sterkst aanwezig in nagenoeg alle facetten van de
Afrikaans-Surinaamse kunst, cultuur en religie. Een plausibele verklaring voor deze
dominantie is nog altijd gewenst; het ging niet alleen om de hoeveelheden aangevoerde
slaven uit de Goudkust (het huidige Ghana). De Surinaamse literatuur zou er zonder
Anansi anders uitzien. De goden uit het Winti pantheon zouden onlangs met Surinam
Airways uit Accra kunnen zijn overgevlogen na een stopover in Benin, voorheen
Dahomey, waar Verekete en Leba waren ingestapt. Bepaalde gerechten, het
houtsnijwerk en de dyukabangi - het nationaal symbool van Ghana - herinneren ons
nog altijd aan de Goudkust. Maar het gaat op deze plaats om de muziek en daarom
kunnen wij het best naar het instrumentarium kijken. De nationale trommel van
Suriname heeft gedurende de oversteek haar naam nagenoeg niet veranderd en heet
nog altijd apenti. De koebel wordt zowel in Ghana als Suriname dawra genoemd.
Naast Ghanese elementen bevat de Afrikaans-Surinaamse muziek, zoals al eerder
aangestipt, via de winti invloeden uit de Beninese Fon cultuur. De tweede belangrijke
bron die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van zowel religie als muziek van
de Afrikaanse Surinamers is het Luango volk uit de Congo. Invloeden van de Luango's
zijn het beste terug te traceren in de sacrale winti-taal, liederen en instrumenten als
de benta-sanza duimpiano. Verder bestaan natuurlijk de Psoko of Sokkopsalmen die
volgens de mondelinge overlevering een erfenis zijn van het Sokko-volk uit het
gebied dat nu gedeeltelijk binnen de Ivoorkust en voor een ander deel in Guinee ligt.
Er is weinig vastgelegd van het muziekleven uit de voorgaande eeuwen. Voor
zover bekend waren de uit de VS afkomstige Melville J. en Frances Herskovits de
eerste antropoloogmusicologen die de Afrikaanse-Surinaamse muziek hebben
onderzocht, geannoteerd en beschreven. In hun klassieker Surinam Folklore (1936)
worden diverse genres uitgebreid besproken.
Maar het is zeker weer niet zo, dat vóór de klassieke studie van het echtpaar
Herskovits niet over de muziek was geschreven. Reeds in de achttiende eeuw wordt
in Essai historique sur la colonie de Surinam (1788) melding gemaakt van het bestaan
van muziek in het land. Verbazingwekkend is dat natuurlijk niet. Waar mensen zijn,
is er muziek. In de Essai historique wordt terloops het bestaan van de Du-groepen
vermeld waarbinnen liederen worden gecomponeerd en uitgevoerd. Maar wat voor
muziek het exact is, zullen wij vermoedelijk nooit meer te weten komen. Daarvoor
achtten kroniekschrijvers de klanken weer niet interessant genoeg.
Het duurde vervolgens weer zo'n tachtig jaar alvorens de jurist H.C. Focke (1857)
zodanig in de muziek geïnteresseerd raakte dat hij het de moeite waard vond om
banya- en susa-liederen te beschrijven en te annoteren. Focke maakte verder melding
van banya-pre's en lobi-singi's. In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw
publiceerde Th.A.C. Comvalius (1935/36) in de West-Indische Gids enkele artikelen
waarin banya en du vol liefde werden beschreven. Comvalius trachtte te compenseren
voor wat de Nederlandse musicoloog W.G. Gilbert (1940) schreef in Een en ander
over de negroïde muziek in Suriname, namelijk dat ‘de West geen hoog ontwikkelde
culturen bezit’. Gilbert had het verder over de ‘taaiheid van zulk een primitieve
cultuur’.
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Wie zich de moeite wil getroosten de twee door Trudi Guda (1984) samengestelde
boeken van Alex de Drie (Wan tori fu mi eygi srefi en Sye! Arki Tori!) door te
worstelen krijgt een
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prachtig overzicht van de Afrikaans-Surinaamse muziek en de hoge literaire waarde
van de liederen en de cultuur. Jammergenoeg hebben Trudi Guda noch Alex de Drie
muziekopnamen bij de liederen geleverd, zodat het ook hier raden is naar melodieën
en tempi. De Drie verzorgde twee jaar lang bij Radio SRS een vertelprogramma.
Niemand zag destijds de cultuurhistorische waarde van de banden in, waardoor deze
verloren zijn gegaan. Maar dat geldt ook voor vele concerten die live vanuit de studios
van de diverse radiostations werden uitgezonden. De banden zijn hergebruikt,
verpulverd of verdwenen.
Alex de Drie, de chroniquer van de Afrikaans-Surinaamse cultuur en muziek,
bracht een scherp onderscheid aan tussen de verschillende soorten muziek en spelen.
Hij maakte een duidelijk verschil tussen de religieuze wintimuziek en de seculiere
genres. Beide muziekgenres zijn in zijn optiek via de middle passage uit Afrika naar
Suriname meegenomen.
Deze verschillende genres zal ik hierna bespreken.

Winti
Winti is voor De Drie eigenlijk geen godsdienst en/of muziek; het is voor hem een
‘demonium’, een spel van de boze geesten. Het is een complex geheel van een
religieus systeem met geen verboden, magie, muziek, dans, medische en psychiatrische
therapieën. In het muzikale onderdeel van de winti zijn hoorbaar velerlei Afrikaanse
culturen bijeengekomen. Niet alleen het instrumentarium (trommels, bellen) maar
ook de zangtalen en ritmes zijn terug te traceren naar Ghana (Ashanti), Congo
(Luango), Benin (Fon). Iedere winti heeft zijn specifieke ritmes, liederen, dansen en
karakter en plaats in het systeem van liederen. Afhankelijk van de winti waarvoor
gespeeld zal worden, kunnen liederen worden weggelaten. Bepaalde winti's zoals
Loko laten zich zelfs alleen met speciale trommels (de lange agida) aanroepen. Het
standaard-ensemble voor een winti-pre bestaat uit een hooggestemde apinti waarop
het basisritme (hari) wordt gespeeld; op de laaggestemde apinti improviseert (koti)
men het basisritme; de kwakwabankspeler bepaalt het tempo. De sakka
schud-instrument en dawra zorgen voor een extra verrijking van het geheel. Er bestaat
onzekerheid of de winti's nu worden aangeroepen door de trommels of door de
liedtekst.
Over de hoeveelheid wintiliederen bestaat er zelfs tussen oude slagwerkers/zangers
als Rico Vrede en Erwin Groenhardt verschil van mening. De een stelt wel een week
lang non stop te kunnen zingen zonder een lied te herhalen, terwijl de ander het twee
weken zou kunnen. Kortom, het repertoire is gigantisch, terwijl deze muzikanten het
slechts hadden over liederen uit het kustgebied. De religieuze liederen van de Marrons
zijn buiten beschouwing gebleven. De omvang van het repertoire is deels veroorzaakt
doordat langs elke rivier en op elke plantage andere liederen zijn ontstaan. Soms
worden dezelfde liederen per regio anders gespeeld en gezongen.
De winti-muziek heeft ook andere genres beïnvloed. Zo is er een aparte
kawina-variant ontstaan: winti-kawina. Ook de moderne stadsmuziek met
koperblaasinstrumenten kent een winti-variant: de aisa-winti. Verder zijn er nog
talloze winti-liederen die in de kaseko en jazz zijn terecht gekomen of als poplied
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worden uitgevoerd. Het bekendst is natuurlijk (Wan-) Aysa, waarvan talloze versies
bestaan.

Wereldlijke muziek
Alex de Drie deelde de groep van de seculiere muziek op in zeven categorieën, te
weten: banya, susa, laku, kanga, fayasiton, anansitori en tenslotte de Sokkopsalm.
Deze verdeling is arbitrair. Hij wist zich bijvoorbeeld op een gegeven moment geen
raad met de plaats van
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de banya in zijn systeem. Voor hem was het de hoogste wereldlijke muziekvorm die
uit Afrika was meegekomen. Hij erkende vervolgens dat er in de banya
winti-elementen waren geslopen om tenslotte de diverse soorten banya maar naar de
winti's te vernoemen, zoals Aysabanya, gron-winti-banya en yorka-banya. Desondanks
bleef het wereldse muziek voor hem. Echter de bakafutu-banya is gewoon winti en
werd volgens hem zo genoemd door personen die zich ervoor geneerden winti te
dansen.
Er zit ook nog een inconsequentie in het vertoog van De Drie doordat hij de
Sokkopsalm apart in de categorie wereldlijke muziek onderbrengt. De Sokkopsalm
kennen wij als een groep religieuze liederen voor de voorouders waarmee de banyapre
wordt geopend, maar die ook aan elke wintipre voorafgaat. Deze liederen worden
a-capella gezongen. De Drie stelt dat het woord banya Afrikaans is en staat voor een
hofdans. Bij de Sokko of Psoko psalm is de link gemakkelijker met Afrika te leggen.
De Sokko's zijn een moslimvolk uit Guinee en/of Ivoorkust.
De banya is dus in het systeem van De Drie de belangrijkste muziek en dansvorm
binnen de categorie van seculiere stijlen. Banya-muziek en -dans behoren tot het
domein van de vrouwen, waarbij dan weer moet worden vermeld dat vrouwen
nagenoeg nooit de trommels bespelen, die eigenlijk niet mochten bespelen. Elke
banya-pre begint met een groet aan Moeder Aysa. Behalve de eerder aangehaalde
banya's waarbij voor een bepaalde winti wordt gespeeld, waren er ook nog de
prodobanya. Bij deze banya werden misstanden of personen gehekeld. De partij-banya
zou als de voorloper van de du, die later als het fundament van het Surinaams theater
zou worden gezien, kunnen worden beschouwd. Bij De Drie is het begrip du sacraal
en afgeleid van fanowdu: dat wat gedaan moet worden om de geesten tevreden te
stellen. Partij-banya is daarentegen weer iets feestelijks: partytime. In deze
partij-banya figureren ook de personages die we later in de lobisingi tegenkomen
zoals: Afraw en Datra. Elke partij had zijn eigen banya-altaar. Tegenwoordig bestaat
er nauwelijks meer verschil tussen diverse soorten banya's. De zangeressen tijdens
de banya worden veelal begeleid op dezelfde instrumenten als bij de winti: sakka's,
apinti kwakwabangi en langadron of agida, kortom wat bij de muzikanten voorhanden
is.
Na de banya is de laku de oudste muziek- en dramavorm in Suriname. Voorzover
bekend zijn er de afgelopen vijftien jaar geen lakupre's in Suriname opgevoerd. Toen
ik in de jaren tachtig de bekende zangeres/slagwerker Fransje Gomez vroeg wanneer
zij voor het laatst had meegedaan aan een lakupre, kon zij zich dat niet meer
herinneren.
De Drie situeert het ontstaan van de laku rond het moment dat de slaven echt vrij
waren: 1873. Toen werden namelijk de eerste Aziatische contractarbeiders naar
Suriname gehaald. Er duiken in het drama plotseling dan ook nieuwe personages op
als: Snesi, Kuli en Kuli Konsro (de Britse consul belast met het behartigen van de
belangen van de uit India afkomstige contractarbeiders) naast Afraw en Datra. De
laku vertoont grote overeenkomst met de banya wat liedvorm betreft; vraag en
antwoord; voorzang en koor. Verder is het begeleidend ensemble nagenoeg identiek.
Jan Voorhoeve en Ursy M. Lichtveld plaatsten in Creole Drum (1975) de laku
chronologisch na de banya. Zij beschouwen de laku als een verder uitgewerkte vorm
van de banya. Een verklaring hiervoor vinden zij in het gebruik van de pauken in het
begeleidend orkest. Ik heb helaas nooit het geluk gehad een lakupre te mogen
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bijwonen waarbij de zangers werden begeleid door een orkest met Europese
instrumenten waaronder pauken. De weinige keren dat ik een lakupre bijwoonde
werden er nagenoeg dezelfde instrumenten gebruikt als bij de banya. De lakupre's
waren meestal dan ook een annex bij een banya-pre.
In de banya zagen wij de danseressen een banyaboto-schip, waarmee de Afrikanen
naar
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Suriname waren versleept, ronddragen. In de laku zien wij de Lalla Rookh waarmee
de eerste Hindostanen naar Suriname werden verscheept aan de horizon verschijnen.
Afrikaans-Surinaamse muziek en drama schenken veel vrijheid aan de uitvoerders.
Zij kunnen hun productie klaarblijkelijk alle kanten uit modelleren. Het zou dus geen
verbazing wekken dat als zich nu een groep vormt om een lakupre op te voeren,
Guyanezen en Haïtianen die recent naar Suriname zijn gemigreerd, ook een plaats
in het stuk krijgen. Dat is het toppunt van artistieke vrijheid. Deze vrijheid heeft
echter ook een keerzijde. De ‘oervorm’, dat wil zeggen de traditionele
Afrikaans-Surinaamse muziek, dreigt verloren te gaan. Niemand weet hoe de eerste
versie van de laku was, terwijl het ballet Le sacre du printemps of een willekeurige
fuga van J.S. Bach noot voor noot kan worden nagespeeld. De diverse
Afrikaans-Surinaamse muzieksoorten zijn door de hierboven beschreven
ontwikkelingen constant veranderd.
Voor de susa werden weer de dezelfde instrumenten gebruikt als de banya. De
liederen en de muziek speelden in de susa een ondergeschikte rol. Het was meer een
behendigheidsdans tussen twee mannen volgens vooraf gemaakte afspraken over
stappen en patronen. Wie had gefaald, maakte plaats voor een nieuwe danser. Hierin
vertoont de susa een sterke overeenkomst met de Braziliaanse capoeira
dans/vechtsport. Ook in de capoeira vervullen muziek en lied een bijrol. Het is de
vraag in hoeverre beide stijlen misschien eenzelfde achtergrond hebben.
Was de susa een dans voor mannen, de kanga is een verzameling van liedjes en
spelletjes voor kinderen die het liefst bij volle maan moest worden uitgevoerd. Velen
kennen wellicht nog liederen die deel uitmaken van het kanga-repertoire zoals Perun
perun mi patron, Fayasiton en (mi go na bakadang) Gongote, (mi syi wan kafowru).
De kangaliederen werden veelal met handgeklap begeleid.
De anansitori die Alex de Drie tot de wereldlijke muziekvarianten rekent, is in
ons geval slechts interessant als er goede zangers/zangeressen bij de sessie aanwezig
zijn die in de vorm van een kot'singi de moraal van het verhaal kunnen samenvatten.
Wat bij de anansitori extra meespeelt, is niet alleen de kwaliteit van de verteller,
maar misschien meer nog de ambiance; stelt u zich een dede-oso voor buiten de stad
bij een flakkerend houtvuur en een stem die tijdens de anansitori van buiten de kring
roept: ‘bato mi ben de drape’ om vervolgens met een harde stem een lied in te zetten.
Na afloop van het lied hervat de verteller zijn tori.
De Drie heeft het ook nog over barmaske, bal masque of het gemaskerd bal. Zijn
favoriete rol in dit spektakel was Zeelanddatra, de scheepsdokter. Tot middernacht
speelde het blaasorkest tijdens de barmaske populaire deuntjes. Vanaf het uur O. O
was het menens, het was dan tijd voor de goden en geesten. Zo'n barmaske-avond
doet aan de nu gangbare feesten denken met een groot bazuinorkest waarin begonnen
wordt met het spelen van psalmen en hymnen, vervolgens kaseko of andere populaire
muziek wordt uitgevoerd om tenslotte over te schakelen op aysa-winti.
Alex de Drie heeft krusow, een dans- en muziekstijl geïntroduceerd door Antillianen
die voor de bouw van de Lawa-spoorlijn aan het begin van de twintigste eeuw waren
gehaald, nog meegemaakt. Deze krusow raakte al tijdens zijn leven in de vergetelheid.
Van de traditionele muzieksoorten is de lobisingi vermoedelijk de bekendste. Dat
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het tegenwoordig niet meer aan een
bepaalde gebeurtenis gerelateerd hoeft te worden. Wie in Nederland voldoende ruimte
en geld heeft en zich ook nog een middag of avond wil laten fêteren, belt Vrouw
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Wiesje Holband uit de Bijlmer, of nog beter, gaat met ‘goede fles’ bij haar langs. De
licht spottende, bijna lieflijke vorm van lobisingi zoals wij die nu kennen,
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schijnt vroeger anders te hebben geklonken. De Drie heeft het over kot'odo-singi's
die vaak op het scherp van de snede balanceerden. De zangeressen - altijd zangeressen
- moesten elkaar improviserend met odo's bestrijden. Er waren echter ook
uitgeschreven liedteksten. Een lobisingivoorstelling, die in Suriname vroeger altijd
in de middag plaatsvond, heeft een bepaald muzikaal hoempapa-thema. Dit leitmotiv,
dat terugkeert na elk lied en odo, is simpel en behoort na het tweede lied al
meegeneuried te worden. Daarnaast is er genoeg ruimte voor de muzikanten om te
improviseren.
De lobisingi was tot begin vorige eeuw nog verboden. Vrije lieden die betrapt
werden bij een voorstelling, werden veroordeeld tot een boete van tweehonderd
gulden, een vermogen destijds. In de slaventijd mochten slaven rekenen op honderd
stokslagen, terwijl hun eigenaar ook nog een fikse boete moest betalen. Het laatste
kwam echter zelden voor. De slavenmeester kon in de regel geen waardering
opbrengen voor de prachtige liederen en de vaak spitsvondige en humoristische
teksten. Vermoedelijk speelt het feit dat veel slavenmeesters de taal van de slaven
niet verstonden hierbij een rol. Volgens Focke (1857) verbood het gouvernement de
lobisingi bijeenkomsten vanwege de teksten die steeds scherper en agressiever werden.
Van deze scherpe en agressieve teksten is weinig overgebleven. Helaas is onbekend
wat voor muziek en instrumenten er werden gebruikt ter begeleiding van de
zangeressen. We mogen aannemen dat de koperinstrumenten die tegenwoordig
worden gebruikt om het leitmotiv uit te voeren, toentertijd niet beschikbaar waren
voor de slaven en de weinig vrije zwarten. We moeten daarom maar aannemen dat
de begeleiding op trommels, de benta-muziekboog en fluiten gebeurde. Misschien
is deze veronderstelling niet zo onrealistisch en heeft de lobisingi zoals wij haar thans
kennen, zijn uiteindelijke vorm pas deze eeuw verkregen. Als we de namen bekijken
van de hoofdrolspelers in de banya en lakupre's treffen wij die ook in de lobisingi
aan. In zowel lobisingi, banya als laku komen wij de personages tegen van de
arts-datra, de Aflaw die niet veel nodig heeft om van haar stokje te gaan, en de
verdedigster van de goede zeden Afrankeri. Natuurlijk kan het ook wel zo zijn dat
de diverse stijlen elkaar in de loop van de tijd onderling hebben beïnvloed. Aangezien
de geschiedenis van de Afrikaans-Surinaamse muziek nauwelijks is vastgelegd, zal
dit altijd een zaak van speculatie blijven.

Kawina
Een traditionele Afrikaans-Surinaamse muziekvorm die regelmatig is te beluisteren,
is de kawina. De kawina, kauna of kawna-poku leidt een bijzonder vreemdsoortig
bestaan. Deze stroming die niet, zoals vaak wordt beweerd, uit de slavernijperiode
stamt, verdwijnt met een zekere regelmaat om vervolgens weer net als een phoenix
uit haar as te herrijzen. De gereanimeerde en gerevitaliseerde muziek gaat dan weer
geruime tijd mee. De muziek verdween al spoedig na haar ontstaan om vervolgens
zo'n vijftig jaar weer te komen bovendrijven. In de jaren zestig verwerd kawina tot
folklore en studieobject voor de afdeling Cultuurstudies (ministerie van Onderwijs)
en was zij buiten NAKS (Creeols cultureel centrum) alleen nog buiten Paramaribo
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te horen. En dat terwijl er in die jaren grote zangers rondliepen zoals de uit de
tv-documentaire Fajalobi bekende Big Jones en Johan Zebeda.
De kawina is volgens de verhalen van De Drie ontstaan tijdens de bouw van de
Lawaspoorlijn aan het begin van de twintigste eeuw. Volgens deze verhalen waren
de Surinaamse arbeiders jaloers op de engelssprekende gastarbeiders (uit Guyana en
het Caraïbisch gebied) die zich na het werk ontspanden met het spelen van hun
nationale muziek. Er werd daarom een competitie uitgeschreven om een
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eigen muzieksoort te creëren. Bij het bereiken van de Maabo-heuvel moest de muziek
gereed zijn. Het zou dus Maabo poku heten maar dat klonk natuurlijk van geen kant.
De volgende stap was een zangconcours organiseren. Wie het mooiste lied kon zingen
kreeg de nieuwe muziek naar hem vernoemd. Blaka Perka won de wedstrijd en de
muziek zou voortaan Blaka Perka-poku heten, maar dat was geen passende naam
voor zulk een swingende muziek. Blaka Perka kwam zelf met de oplossing; de muziek
vernoemen naar zijn geboortestreek Commewijne, Kawna.
De kawina is in de loop der tijd nauwelijks van vorm veranderd. Net als vroeger
introduceert de voorzanger het thema, het koor reageert, de kwakwabangi bepaalt
het tempo, de drummer op de laaggestemde hari-trommel stelt het ritme vast en de
bespeler van de hoger gestemde koti-trommel krijgt de ruimte om te snijden in het
ritme, te improviseren. De timbal, tegenwoordig vervangen door de conga, zorgt
voor een hijgerig secondair ritme. De muzikanten op schud-instrumenten vullen de
gaten op tussen de ritmes of creëren zelf nieuwe ritmes. Voorheen was de viersnarige
kwatro met zijn metalige klank een bijna verplicht instrument in het ensemble. Nu
is dat de grote bastrommel op de schrank.
Naast de prisiri kawina met haar vrolijke liedjes bestaat al geruime tijd de snellere
winti-kawina, soms ingi-kawina genoemd. Zoals de naam al duidelijk maakt, worden
hierbij winti-liederen gespeeld, maar dan niet in de bij winti gangbare 12/8 maat,
maar in een simpele vierkwarts maat.
Steevast wordt vanwege het instrumentarium gedacht dat de kawina ouder is dan
de kaseko. Dat is echter niet het geval. Althans in geschriften uit de vorige eeuw
duikt het begrip kaseko al op, terwijl er nog nergens sprake is van kawina. Hiermee
is echter niet gezegd dat er niet een dansmuziek werd gemaakt op trommels die
verwantschap zou vertonen met de kawina.

Kaseko
Over de herkomst van kaseko - de naam en de muziek - bestaan haast net zoveel
enigmas als over banya. Het is best mogelijk dat de kaseko uit Cayenne
(Frans-Guyana) afkomstig is, aangezien ook in Franse geschriften dit woord te vinden
is. Kaseko wordt verklaard als een samentrekking van casse le corps, oftewel breek
het lichaam. Bovendien heet de populaire dansmuziek in Frans Guyana nog altijd
kaseko. Een andere verklaring is dat het woord uit het Ashanti komt en vroeger als
kaiso werd geschreven. Kaiso betekent dan bravo of schudden. Het woord calypso
is van kaiso afgeleid. De derde mogelijke herkomst van het woord kaseko komt van
de dirigent en muzikant Herman Dijo. In de jaren vijftig was de Spanjoro poku, zoals
de Cubaanse muziek indertijd werd genoemd en dan vooral uitgevoerd door de Sonora
Matancera met solisten als Celio Gonzalez, Alberto Beltran en Celia Cruz, bijzonder
populair in Suriname. Er waren lieden in Suriname die op kawina wilden dansen,
maar dan in een modernere vorm. Iemand vroeg op een gegeven moment aan de
leider van een Conjunto, een Surinaamse band die Cubaanse die guarachas en
chachachas speelde, om kawina à la Seeco, het toenmalige Cubaans platenlabel, te
spelen. Kawina à la Seeco, kaseko, een nieuw woord was ontstaan dat misschien een
begrip zou worden en een nieuwe muziek zou opleveren. Een plausibele verklaring,
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want spoedig daarna verdwenen de conjunto's met hun Spanjoro-poku en hadden
wij kaseko.
Als wij de derde verklaring zouden hanteren, dan lijkt het erop alsof er voordien
geen moderne Surinaamse dansmuziek bestond. En dat is beslist niet het geval. Voor
kaseko bestond er al bigi- of skratjie-poku, boengoe-boengoe, opegooie, badji,
motjo-poku, verschillende namen voor dansmuziek waarin blazers een voorname rol
vertolkten. De meest logische verklaring voor de herkomst van kaseko is, dat het
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uit de bigi-poku is voortgekomen. De moderne Afrikaans-Surinaamse dansmuziek
is zeker schatplichtig aan haar traditionele voorgangers. Feitelijk is er sprake van
een doorgaande lijn zonder feitelijke breuken. Zoiets als in de VS waar gospel en
blues. R&B werd; soul werd funk, disco, hiphop. Hetzelfde verschijnsel zien wij in
Suriname. Dezelfde muziek past zich constant aan gewijzigde omstandigheden aan.
Als ik mij beperk tot de laatste twee fasen - bigi-poku en kaseko - zou men kunnen
stellen dat in de bigi-poku de rol van de kwakwa en de kawinatrommels is
overgenomen door de snaartrommel, de tuba en de bastrommel-pauk waaraan de
muziek ook haar naam dankt. De bigi-poku zou dan een gemoderniseerde kawinaritme
spelen. Even goed kun er echter sprake zijn van een indigenisering van de moderne
muziek; dat bigi-poku tot kawina heeft geleid.
In de jaren twintig werd de New Orleans jazz in Suriname geïntroduceerd.
Elementen uit deze stijl werden vervolgens in de bigi-poku geïncorporeerd. De
bezetting van de New Orleans dixieland groepen en het doorsnee bigipoku-orkest
vertonen grote parallellen. Kawina, jazz, lobisingi en de uit Guyana afkomstige badji
werden dus samen bigi-poku. De invloed van Guyana op de moderne Surinaamse
muziek is altijd sterk ondergewaardeerd geweest. Zelfs in de jaren negentig werd er
nog regelmatig een beroep gedaan op Guyana als er een groot orkest moest worden
samengesteld. Voor de aanleg van de spoorlijn, de goudzoekerij en de balata-tapperij
werden ondermeer Guyanezen en Barbadianen aangetrokken. Deze migranten brachten
hun kerkelijke hymnen en de badji-dansmuziek mee. Tijdenlang waren de beste in
Paramaribo werkzame blazers uit het Corantijngebied afkomstig, waar al een degelijke
blaastraditie bestond.
Bekende blazers als Thompson, Jones, McBean en Tjen A Tak die hun stempel
hebben gedrukt op de bigi-poku, kwamen uit Nickerie, het meest westelijke district
in Suriname, grenzend aan Guyana. De bekendste muzikant uit de bigi-pokuperiode
is de saxofonist George Schermacher. Hij bezat de capaciteiten om een groot muzikant
te worden, maar wilde eigenlijk slechts één ding en dat was: dansmuziek maken
waarbij de dansers niet mochten worden lastig gevallen met ‘jazz-onzin’.
In de jaren vijftig en zestig luisterden alleen verstokte nationalisten nog naar
Surinaamse muziek. Verder was het allemaal Cubaanse muziek en calypso wat de
klok sloeg. Gedurende de jaren zestig gaat er een golf van nationalisme door de
Derde Wereldlanden. Wij zien dan een omslag in de muzikale smaak. Men wil weten
waarover gezongen wordt. De Conjuntos met hun pseudo guarachas schakelden
geleidelijk over op het spelen van bigi-poku. In de Conjuntos was de tuba al vervangen
door de contrabas. De skratji en snaartrommel waren opgeborgen in de kifoko. Bongo
en timbales verdwenen uit beeld om plaats te maken voor het moderne slagwerk, de
contrabas werd vervangen door de basgitaar en de bezetting was compleet om kaseko
te gaan maken. Eerst werden nog de blaasarrangementen onder handen genomen.
Geen lange melodielijnen meer op blaasinstrumenten, maar staccato riffs zoals in de
calypso en de son-montuno. Ook contramelodieën zoals in de bigi-poku gebruikelijk
was, verdwenen. Het geraamte van de nieuwe muziek was gereed. Wat nog ontbrak
was een zanger voor de nieuwe muziek. Die werd ‘door God gezonden’ in de persoon
van Hugo Uiterloo (Lieve Hugo).
Bigi-poku was kaseko geworden. Vermoedelijk had zo'n proces slechts in de jaren
zestig kunnen gebeuren. Het was namelijk het gouden decennium van de Surinaamse
muziek met een briljant Militair en een Politie Kapel. Verder waren er nog veel
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musici die geschoold waren in het Surinaams Philharmonisch Orkest, de harmonie
De Trekkers, de fanfare van het Leger des Heils en de Volksmuziekschool. Er was
kortom een naar Surinaamse maatstaven gigantisch blazersreservoir waaruit kon
worden geput.
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Orchestra Washboard bracht de overgang tot stand van bigi-poku, waarin
improvisaties centraal stonden, naar de kaseko met haar uitgebreide zangpartijen en
arrangementen. Op het Washboard Spirit album van Orchestra Washboard zijn nog
elementen te traceren uit zowel de bigi-poku, de winti als de Frans-Antilliaanse
biguine en de Caraïbische calypso. Maar allengs wordt het geluid consistenter. De
kwaliteiten van Lieve Hugo als begenadigde tekstdichter, componist en zanger waren
al spoedig ook in Nederland bekend. Na het succes in Suriname overdonderde de
charismatische zanger een volgepakt Concertgebouw tijdens een Holland Festival
optreden met zijn liedjes. Helaas leefde Lieve Hugo niet lang genoeg om de wereld
te veroveren. Een zanger met de uitstraling van Lieve Hugo wordt maar één keer per
eeuw geboren.

Post-kaseko
Rond de onafhankelijkheid ontstond in Suriname de kaseko seketi-style, een fusie
van kaseko en Saramakkaanse seketi. Cosmo Stars en de latere afsplitsing Exmo
Stars waren de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming. Ten tijde van
de burgeroorlog verdween deze stijl om onverklaarbare redenen in zowel Suriname
als Nederland geruisloos van het podium.
Begin jaren negentig werd er in Suriname geëxperimenteerd met een fusie tussen
kawina, die toen immens populair was, en kaseko. Kaskawina had een nieuwe stijl
moeten worden, maar niemand was geïnteresseerd in een retro-muzieksoort. Min of
meer gelijktijdig ontstond in het district Marowijne onder de Aukaners een nieuwe
stroming: de loketo. De loketo was een melange van de Zaïrese soukous gitaarmuziek,
populair in Cayenne, kaseko en Aukaanse muziek. Ook dit experiment was geen
lang leven beschoren.
In Nederland hebben groepen als Jongoe Bala de kaseko met funk en zelfs met
punk versmolten. Aan de marge van de Afrikaans-Surinaamse muziek in Nederland
waren in de jaren zeventig en tachtig velerlei experimenten aan de gang. Natuurlijk
was daar Trafassi die op de eerste plaats het publiek wilde vermaken met
niemendalletjes als Wasmasjien, Strijkplank en De meisjes van de huishoudschool.
Hoe Surinaams of interessant de muziek van Trafassi was, het kon zanger Edgar
Burgos van deze groep niet zoveel schelen. Voor goede en blijvende muziek moesten
wij in die jaren onze oren richten op artiesten als Odongo (Stanley Angel) And the
Spirits en P.I. Man (Imro Belliot) & Memre Buku. Angel en Belliot wilden net als
alle muzikanten veel platen verkopen en regelmatig optreden, maar dat mocht niet
ten koste gaan van de kwaliteit van hun werk. Odongo maakte winti-poku waarin
kaseko, jazz, Afro-beat, Afrikaans-Cubaanse elementen en zelfs de avantgardistische
rock van Frank Zappa terug te horen was. Ook P.I. Man heeft als muzikaal vertrekpunt
kaseko en winti maar die worden vervolgens gemixt met Afrikaans-Caribische
stromingen en moderne Afrikaanse muziek. Hoewel in het werk van deze beide
muzikanten veel vreemde elementen zijn verwerkt, ademen hun composities toch
een karakteristieke Surinaamse sfeer. De muziek blijft steeds herkenbaar als
Surinaams, modern maar toch nog Surinaams.
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Suri-jazz
Het is bekend dat vanaf het begin van de jaren twintig er Surinaamse muzikanten in
Nederland actief waren. Veel van deze mannen kwamen als verstekeling naar
Nederland en begonnen eenmaal hier pas te musiceren. Een enkeling maakte naam
tot ver buiten Amsterdam zoals Frits Blijd alias Rico Fernando, Arthur Parisius (Kid
Dynamite), Theodoor Kantoor (Teddy Cotton), Max Woiski sr, en Lex Vervuurt.
Deze muzikanten speelden voor-
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namelijk jazz en Cubaanse muziek. Pas in de jaren vijftig maakten Woiski, Vervuurt
en Kid Dynamite opnamen met Surinaamse muziek.
Tussen de generatie Blijd, Parisius, Vervuurt en de huidige maken trompettist
Nedley Elstaken en de percussionisten Raul Burnett en Steve Boston furore in
Nederland, maar dan wel als jazz- of salsamuzikant. Van de trompettist Rene van
der Lande is bekend dat hij in de jaren zestig overschakelde van jazz op kaseko.
Helaas zijn er geen opnamen van hem beschikbaar.
De laatste twee decennia van de vorige eeuw hebben gelukkig superbe
Afrikaans-Surinaamse muziek opgeleverd. In de Amsterdamse Bijlmermeer begonnen
jonge Surinamers uit onvrede met het aanbod van de muziekpodia zelf te sleutelen
aan wat tegenwoordig een van de interessantste facetten van de nieuwe
Afrikaanse-Surinaamse is. Jazz uit de VS werd gefuseerd met aanvankelijk kaseko.
Vervolgens werden kawina en winti erbij gehaald. Het resultaat is genoegzaam
bekend: Suri-jazz en Paramaribop. De makers Fra Fra Sound, Surinam Music
Ensemble en Ronald Snijders zijn regelmatig op radio en televisie te horen en te zien
en treden even vaak buiten als in Nederland op.

Tot slot
Voor een zeer belangrijk deel is de Afrikaans-Surinaamse muziek gevormd onder
de condities van de slavenmaatschappij in interactie met de omgeving. Na de
slaventijd is zij verder geëvolueerd. Binnen de Afrikaans-Surinaamse muziek zijn
verschillende genres te onderscheiden. Wat al deze genres (van winti-muziek tot
Suri-Jazz) met elkaar gemeen hebben dat zij in meer of mindere mate uit dezelfde
muzikale bron putten.
Als cultuurkenner en -specialist is Aleks de Drie waarschijnlijk niet als een gelukkig
mens gestorven. Niet dat de visser, landbouwer, marktkoopman, bonuman, historicus,
verteller en zanger het erg vond in materieel opzicht arm te zijn. Wat hem verdriet
deed en waar hij tot zijn dood op hamerde, was het verdwijnen van zijn ‘afrikankrioro
poku’ door de komst van ‘amerkan poku, ingris poku.’ Zoals hij het verwoordde:
‘Den Mighty Spara di kon, a no fu unu! Anakitapun [grote rijstkorrels die bij het
koken de deksel van de pan doet rammelen] na fu unu. Dus me begi unu, un no fergiti
anakitapun.’ Misschien was de oude Aleks toch ietsje te pessimistisch.
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Kenneth Bilby
Aleke: nieuwe muziek en nieuwe identiteiten
Toen Melville Herskovits in 1928 zijn eerste reis maakte naar het
Saramaka-Marrongebied werden de Surinaamse Marrons gezien als de bewaarders
van de grootste schat aan Afrikaanse culturen en muzieksoorten die in de beide
Amerika's behouden is gebleven. Dit is vandaag de dag nog steeds het geval. De
uitgesproken Afrikaanse muzieksoorten die Herskovits en andere bezoekers van het
gebied tegen het lijf liepen, zoals bijvoorbeeld de genres sêkêti, awasa, susa, papa
en kumanti, zijn nog altijd springlevend en zijn meer dan ooit onmisbaar voor de
sociale samenhangen en gebeurtenissen waarmee ze in verband worden gebracht.

Inleiding
Sinds Herskovits in de jaren twintig Suriname bezocht, is er veel veranderd, zowel
in de muziek als op andere gebieden. Een van de nieuwere ontwikkelingen in de
muziek is een hybride genre dat bekend staal als aleke. Dit genre, dat pas enkele
tientallen jaren bestaat, is in de loop van de tijd onder jongeren uitgegroeid tot de
populairste Marronmuziek. Aleke is een intrigerend voorbeeld van een soort muziek
die niet simpelweg in de categorie ‘traditioneel’ of ‘populair’ kan worden ingedeeld,
maar die zich in wezen op het snijpunt tussen deze twee categoriën bevindt.
De muziektraditie van de Marrons heeft, evenals andere aspecten van de
Marroncultuur, getoond intern zeer dynamisch van karakter te zijn (Price and Price
1980; Price and Price 1999: 237-308). Aleke kenmerkt zich echter door een nog
dynamischer karakter. Aangezien het om een stijl gaat die uit de wisselwerking tussen
Marrons en niet-Marrons is ontstaan, heeft het sociaal gezien altijd een ambigue
grenspositie ingenomen. Om die reden stond de muziek meer dan andere stijlen open
voor bewuste experimenten en veranderingen. Het was bovendien altijd primair
muziek voor jongeren. Gedurende haar bestaan werd de muziek de belichaming en
expressie van vele tegengestelde thema's in het sociale leven van de Marrons: traditie
tegenover moderniteit, continuïteit tegenover verandering, jong tegenover oud, binnen
tegenover buiten, culturele overeenkomsten tegenover culturele verschillen. Doordat
aleke een bemiddelende rol tussen deze tegenstellingen inneemt en er een brug tussen
kan slaan, is deze muziek bijzonder gevoelig voor verschuivingen van sociale grenzen.
Daardoor was aleke vaak een medium voor de expressie van nieuwe vormen van
identiteit.
In dit artikel zal ik in het kort een aantal verschillende achtergronden beschrijven,
waarmee aleke in verband wordt gebracht. Bovendien ga ik in op de verschillende
manieren, waarop de muziek in de loop der tijd in processen van identiteitsvorming
verwikkeld is geraakt. Ik zal beginnen met een korte beschrijving van de
omstandigheden waarin deze nieuwe Marronmuziek is ontstaan en ga vervolgens in
op de veranderingen die de muziek heeft ondergaan.1.

Herkomst en groeiproces
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Aan het eind van de negentiende eeuw werd in de binnenlanden van Frans Guyana
en Suriname voor het eerst goud ontdekt. In het kielzog van de enorme hoeveelheid
goudzoekers die de gebieden van de Ndyuka en Aluku (Boni) binnenstroomden,
kwam een tweede
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stroom migranten die bestond uit rubbertappers. Een groot deel van deze ongeschoolde
werkkrachten bestond uit Creolen van Afrikaanse herkomst die van de Kleine Antillen,
uit de kuststreek van Suriname en uit het naburige Frans Guyana stamden. Een
onderdeel van de wisselwerking die door deze ontmoeting ontstond was het gegeven
dat de Creoolse goudzoekers Marrons uitnodigden voor hun nachtelijke feesten,
waarbij vaak Creoolse trommel- en dansstijlen zoals kawina, ladja en kaseko
(IJzermans 1987: 50-52; 57-58) te horen, respectievelijk te zien waren.2. Aangezien
deze Creoolse stijlen gedeeltelijk Afrikaanse bronnen hadden, klonken ze de Marrons
niet geheel vreemd in de oren, waardoor ze snel opgepikt werden door Marron
drummers. Er waren ook Marrons die de met de Creolen meegekomen Europese
noviteiten als de klarinet en de accordeon uitprobeerden. Deze uitwisseling op
muzikaal vlak zette zich in de daaropvolgende eeuw voort.3.
Het verloop van de ontwikkelingsprocessen vanaf deze vroege muzikale
ontmoetingen tot het fenomeen aleke, zoals wij dat vandaag de dag kennen, inclusief
de verschillende stylistische veranderingen die daarmee gepaard gingen, was
gecompliceerd en grillig. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende verhalen
die over het verloop van dit proces de ronde doen, hoewel de verhalen op sommige
punten met elkaar overeenkomen.4. Bekend is dat het gebied rond de rivier de Cottica
een belangrijke bron van activiteit was en dat het een bepalende rol in de
ontwikkelingen van nieuwe, door Creoolse invloeden gekenmerkte
Ndyuka-muziekgenres speelt. Een gedeelte daarvan breidde zich uit tot de Marowijne,
de Tapanahoni en de Lawa. Voorbeelden van de nieuwe, gemengde dans- en
muziekstijlen die in het eerste gedeelte van de 20e eeuw in dit gebied zijn ontstaan
zijn lama of lamba (een samensmelting van de Creoolse kawina met bepaalde
traditionele elementen van de Ndyuka), en maselo5. (eveneens een hybride genre dat
gedeeltelijk geïnspireerd was door de marsmuziek van het Nederlandse en
Amerikaanse leger). Tegen het midden van de eeuw waren elementen van deze genres
en verschillende daaraan gerelateerde genres in elkaar opgegaan en verschenen in
een andere gedaante als de nieuwe zang- en dansstijl met de naam loonsei.6.
In de jaren zestig breidde loonsei zich uit tot de nabije Paramaka en Aluku. Loonsei
was bijzonder populair bij de jeugd. Zij grepen de kans die deze nieuwe muzikale
rage bood en bedachten nieuwe dansbewegingen, componeerden nieuwe melodieën
en improviseerden nieuwe, actuele liederen (Franson, zonder datum).
In de jaren vijftig en zestig migreerden veel jonge Marrons naar de kustgebieden
en met hen arriveerde hier ook loonsei. Creoolse arbeiders die vanuit het kustgebied
naar het Ndyukagebied migreerden, kwamen hier eveneens loonsei tegen. Als
wereldlijke muziek van gemengde afkomst was loonsei uitermate geschikt als
amusementsmuziek voor gelegenheden waarbij ook arbeiders uit andere etnische
groepen betrokken waren. Een van deze arbeiders, een Creoolse man met de naam
Alexander, had de gewoonte met zijn collega's uit het Ndyukagebied als
vrijetijdsbesteding muziek te maken.7. Als slagwerker en danser die in de
Afro-Surinaamse muzikale traditie van het kustgebied opgegroeid was - een traditie
die onder andere kawina omvat - was Alexander de bron van een nieuwe
Marrons-Creoolse mix die kenmerkend voor hem was. De overtuiging die deze man
bij zijn optredens aan de dag legde, maakte zo'n indruk op zijn Ndyukavrienden dat
zij de nieuwe stijl ter ere van hem ‘Alexander’ noemden. Aangezien in de taal van
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de Ndyuka consonant opeenhopingen ontbreken, werd ‘Alexander’ ‘Alékesánda’.
In de loop der tijd werd ‘Alékesánda’ afgekort tot ‘Aleke’, de naam die deze stijl
vanaf dat moment heeft behouden.8.
Meer en meer Ndyuka muzikanten leerden
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hoe zij de nieuwe hybride muziekstijl moesten spelen en het duurde niet lang of aleke
had loonsei verdrongen als nieuwste modegril. In de Ndyuka dorpen in de
binnenlanden werd de nieuwe stijl geleidelijk in de traditionele
begrafenisplechtigheden opgenomen. Bij deze gelegenheden werd de muziek vaak
kort voor zonsondergang uitgevoerd in aansluiting op, of soms zelfs ter vervanging
van de traditionele awasamuziek die normaal gesproken voor dit onderdeel van de
ceremonie bestemd was.9. Aleke werd echter ook gespeeld bij geïmproviseerde
bijeenkomsten die ter ontspanning dienden en bij verschillende feestelijke
gelegenheden. Net als loonsei verbreidde aleke zich onder de Marronburen van de
Ndyukas: de Paramaka en de Aluku. En zo was de muziek niet lang daarna in de
Marrondorpen langs de Marowijne, de Tapanahoni en de Lawa te horen.
Ook de Marrons die zich definitief in het kustgebied gevestigd hadden, omhelsden
de nieuwe stijl en introduceerden een aantal opvallende eigen innovaties. Hoewel
aleke oorspronkelijk op traditionele apintitrommels gespeeld werd, die als begeleiding
van de meeste Ndyuka stijlen werd gebruikt, hadden drummers uit het kustgebied
tegen het eind van de jaren zeventig een compleet nieuw instrument uitgevonden dat
bekend stond onder de naam ‘aleke-drum’ (aleke doon). In tegenstelling tot de
traditionele apinti - een laag, compact instrument dat bedoeld is om zittend te bespelen
- is de aleke-drum, wanneer hij op zijn speciale standaard staat, bijna een meter of
zelfs meer dan een meter hoog en wordt dan ook altijd staande bespeeld. Deze nieuwe
soort trommel was gedeeltelijk gebaseerd op de congat-drum. Dit instrument was
weliswaar van absoluut Afro-Cubaanse oorsprong, maar had tegen de jaren zeventig
een vaste plaats bij Latijns-Amerikaanse en Caraïbische dansbands veroverd.
Daarnaast was het instrument regelmatig te zien bij jazz-, rhythm-and-blues- en
rockbands. Er wordt gezegd dat de nieuwe vorm niet alleen diende om de vermoeide
ruggen van de aleke-slagwerkers te ontzien die daarvoor gedurende langere perioden
voorovergebogen in een halfstaande positie de lage apinti's hadden moeten bespelen.
Het zou daarnaast de expressie van het gevoel van de nieuwe generatie van aleke
spelers uit het kustgebied zijn dat de nieuwe versie van de stijl die zij introduceerden
‘moderner’ was dan eerdere versies.10.
In de handen van de stadsbewoners werd aleke getransformeerd in een symbool
van zelfbewustzijn en moderniteit. De kenmerkende lange trommels die in niets
leken op hun voorgangers werden met flitsende nieuwe patronen beschilderd, waarvan
enkele de populaire stedelijke jongerencultuur weerspiegelden.11. Aleke zangers kregen
microfoons die werden aangesloten op geluidsversterkingssystemen. Daarnaast kwam
er in het typische aleke-ensemble met drie trommels een belangrijk nieuw instrument
bij, waarvan het ontwerp aan een westers drumstel ontleend was. Dit instrument dat
dyas (afgeleid van het Amerikaanse woord ‘jazz’) werd genoemd, bestond uit een
grote, zelfgemaakte basdrum die met een met stof beklede stok werd bespeeld in
combinatie met een of meer bekkens en een high-hat.12. De dyas kreeg een belangrijke
rol toebedeeld in de nieuwe versie van aleke. Net als de lange trommels die
geïnspireerd waren door de conga's was het een instrument dat als teken voor moderne
muziek diende. Dit hing duidelijk samen met de gelijkenis met de ‘traps’, oftewel
het drumstel dat vanuit de Verenigde Staten met zijn jazzbands vanaf de jaren twintig
de rest van de wereld veroverde.
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In de dorpen aan de kust was aleke niet alleen amusement, maar diende het ook
als impuls en basis voor een nieuw soort coöperatieve organisatievorm. Musici die
in de dezelfde buurten woonden en werkten vormden kleine bandjes en werkten
samen aan nieuwe ideeën en middelen om te pogen hun reputatie te vergroten.
Sommige van deze bands waren afhankelijk van begunstigers. Tenminste twee
bekende alekebands bestonden uit jongere
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Ndyukamannen die in de bauxietindustrie in het kustgebied werkten. Leden van
beide bands stapten op hun werkgevers af met het verzoek om financiële bijdragen
ten behoeve van de aankoop van een nieuwe set microfoons en versterkers. Wanneer
aan de verzoeken tegemoet werd gekomen, noemden de bands zich naar hun
beschermheren. Zo was er bijvoorbeeld een groep die zichzelf naar ‘Grassalco’
(Grasshopper Aluminum Company, de Surinaamse mijnbouwonderneming die
eigendom van de staat is) de ‘Sarco Boys’ doopte en een andere groep die zich de
‘Alcoa Boys’ noemde (hiermee refererend aan de Noord-Amerikaanse aluminiumreus
Alcoa en het Surinaamse dochterbedrijf Suralco).
In de meeste gevallen waren de alekebands echter afhankelijk van de bronnen van
inkomsten van hun eigen leden. In Paramaribo en Saint Laurent du Maroni, het
grensdorp in het kustgebied van Frans Guyana met een grote Marronpopulatie,
ontstonden spontane verenigingen van aleke aanhangers (Bilby 1990c). Deze
verenigingen en bands, die bestuurd werden door een hiërarchisch geordende groep
van functionarissen die ‘gecreoliseerde’ Nederlandse titels kregen (zoals foosete
[voorzitter], ondoo-foosete [ondervoorzitter] en penemeister [penningmeester]),
bestonden in eerste instantie alleen uit Ndyuka van dezelfde lo (matriclan). Sommige
alekebands, zoals bijvoorbeeld Kompanyero, werden zelfs genoemd naar specifieke
stroomopwaarts gelegen dorpen waar de leden vandaan kwamen of de clans waartoe
zij behoorden.13. Maar het duurde niet lang of personen uit verschillende
Ndyuakadorpen of soms zelfs van verschillende etnische groepen binnen de Marrons,
zoals bijvoorbeeld de Paramaka en de Aluku, vormden nieuwe groepen. Deze
gemengde bands kregen kenmerkende, zelfbewuste en ‘moderne’ namen zoals
‘Superstar’ of ‘Africa’, namen die geen verband hielden met specifieke etnische
achtergronden (Bilby 1990b).
De nieuwe aleke muziek die door jonge Marrons in de gezamenlijke stedelijke
gebieden aan de Surinaamse en Frans Guyanese kust gemaakt werd, was zowel wat
betreft de tekst als wat betreft de klank een afspiegeling van het brede spectrum van
nieuwe invloeden om hen heen. Aan het begin van de jaren tachtig werd bijvoorbeeld
een nieuw ritme geïntroduceerd dat afkomstig was van geïmporteerde platen uit
Amerika. Dit ritme leidde tot een nieuwe substijl van het alekedrummen die fonki
(funky) genoemd werd. Gedurende de jaren tachtig experimenteerden de zangers
vrijelijk met kerkmelodieën uit de Pinkstergemeente, Frans-Antilliaanse
carnavalsdeuntjes en Surinaamse kaseko-ritmes. De drummers brachten de ritmes
die zij hoorden op Jamaïcaanse reggaeplaten terug tot hun oorsprong en namen ze
over op de trommels en het slagwerk van aleke, waardoor iets ontstond dat het meest
klonk als een rastafari-achtige Nyabinghibeat die zij combineerden met het zingen
van opgefriste songs van Bob Marley of Black Uhuru (Bilby 1990a: 112-113). Deze
laatste stijl ontwikkelde zich tenslotte tot een substijl met de naam reggae-aleke
(Bilby 1999: 286). Dit soort innovaties waren aan de orde van de dag, wat de status
van aleke als een absoluut actuele soort muziek die volledig synchroon liep met de
veranderende tijden alleen maar verder bevestigde.
Tegen het eind van de jaren tachtig werd aleke ontdekt door plaatselijke
muziekondernemers die de nieuwe sound onmiddellijk opnamen en op plaat
uitbrachten voor plaatselijk gebruik.14. Vandaag de dag zijn er bij Disco Amigo, de
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grootste muziekwinkel van Suriname, en een groot aantal winkeltjes in de hoofdstad
studio-opnamen van veel van de belangrijkste alekebands verkrijgbaar op cassette.15.

Verschuivende sociale identiteit
De verschuivingen die optraden in de sociale
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plaatsing en die gelijk op gingen met de muzikale ontwikkelingen zoals die hierboven
beschreven werden, kunnen als volgt worden samengevat. Aleke begon als de muziek
van de jonge Ndyuka-Marrons, waarvan enkelen een gedeelte van het jaar buiten
hun eigen gebied woonden en werkten, maar desalniettemin een sterke band met hun
traditionele dorpen hielden. In het begin werd aleke vaak uitgevoerd binnen een
traditionele context samen met oudere Ndyukamuziek-stijlen zoals awasa, songe en
susa en werd tenslotte evenals andere geleende of nieuwe stijlen in deze contexten
geïntegreerd. Door deze ‘traditionalisering’ behield het zijn speciale banden met de
jeugd en bleef zo een drager voor de identiteit van een generatie.
Vervolgens breidde aleke zich uit tot de Paramaka en Aluku, waarvan de
muziekculturen voor een groot deel met die van de Ndyuka overlappen. Deze naburige
Marronvolken maakten van aleke eveneens een ‘traditionele’ muziek en integreerden
hem zo in hun eigen cultuur. Zij pasten aleke in vergelijkbare sociale contexten in,
zoals bijvoorbeeld in begrafenisdansen. Tegelijkertijd hielden zij echter de banden
van de muziek met de jeugd in stand.
De volgende grote stap in de ontwikkeling werd gezet toen jonge Ndyuka-Marrons
uit het kustgebied aleke omvormden tot een muzikale expressie van hun identiteit
als ‘moderne’ stadsbewoners. Zij veranderden de samenstelling van de instrumentale
ensembles die de muziekstijl speelden, pasten verschillende elementen van de muziek
aan, experimenteerden met andere populaire muziekstijlen en schaarden zich achter
hun nieuwe muzikale creatie door het te gebruiken als uitvalsbasis voor nieuwe,
spontane associaties. In eerste instantie waren deze associaties en de muziek nauw
verbonden met de identiteit van specifieke Ndyuka clans. Na verloop van tijd konden
zowel de associaties als de muziek zich uitbreidde, zodat zij mensen uit andere dorpen
en van andere clans en etnische groepen gingen omvatten. In de poly-etnische situatie
aan de kust werd het nieuwe aleke tenslotte (in sommige contexten) gebruikt als
uitdrukking van een pan-Marronse identiteit doordat het alledrie de Marrongroepen
(Ndyuka, Paramaka en Aluku) uit het oosten omvatte.
Vervolgens keelde deze nieuwe vorm van aleke terug in de stroomopwaarts gelegen
traditionele dorpen van de Ndyuka, Paramaka en Aluku. De muziek werd
overgenomen en fungeerde plaatselijk opnieuw als uitdrukking van de identiteit van
een bepaalde generatie.
Tenslotte werd de nieuwste vorm van aleke opgenomen op band. Doordat de
muziek in de studio's in Paramaribo terechtkwam en voor de plaatselijke markt
beschikbaar kwam, werd de voor aleke geclaimde, moderne identiteit definitief
bevestigd. Doordat de muziek veranderd is in een vorm van populaire muziek die
naast andere, contrasterende, muziekstijlen op cassettes verkocht wordt, is het
potentieel van aleke als uitdrukking van Marron identiteit duidelijk toegenomen.
Hierbij doet het minder ter zake of het alleen gaat om een Ndyuka-identiteit, een
algemene oostelijke, of zelfs pan-Marronse identiteit.
Het is noodzakelijk er hier op te wijzen dat deze verschuivende verbindingen
tussen muziekstijlen en sociale identiteit elkaar niet uitsluiten. Nieuwe ontwikkelingen
van aleke zetten de voorafgaande ontwikkelingen niet buiten spel. Integendeel: de
verschillende muzikale en sociale ontwikkelingsfasen die aleke in de loop der jaren
heeft doorgemaakt, resulteerden in een reeks identificatiemogelijkheden die elkaar
overlappen en die nog steeds in verschillende contexten op verschillende manieren
worden gerealiseerd.
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Tijdens veldwerk in verschillende delen van Frans Guyana en Suriname in de jaren
tachtig en negentig is mij deze variatie opgevallen. Terwijl ik mij tussen verschillende
contexten bewoog, werd mij al snel duidelijk dat er nieuwere vormen van aleke
gespeeld werden naast
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oude vormen en dat zelfs identieke vormen voor Marrons die in verschillende gebieden
woonden van verschillende betekenis waren. In de stroomopwaarts gelegen
Aluku-dorpen waar ik in de jaren tachtig werkte, bestond aleke nog steeds in de oude
stijl. De muziek was hier nog steeds te horen bij nachtelijke begrafenisceremonies
en werd nog steeds gespeeld op de traditionele apinti's, terwijl er in kringformatie
op gedanst werd (Bilby 1989b).16. In een aantal van deze dorpen waren er echter
eveneens jonge alekebands die op de moderne lange trommels en op de dyas
amusementsmuziek speelden voor evenementen waarbij door paren in Westerse stijl,
omarmd, gedanst werd.17. Op grond van deze variatiemogelijkheden kan aleke
misschien beter als stilistisch continuüm dan als stijl op zich worden omschreven.
Dit brede continuüm van stilistische mogelijkheden, die allemaal worden
samengevat onder één categorie met de naam ‘aleke’, geeft deze muziek de eigenschap
zich zo uitstekend te kunnen aanpassen aan verschuivingen op sociaal of politiek
gebied. Het bestaan van een dergelijk continuüm betekent dat alekemusici die hun
identiteit tot uitdrukking willen brengen, kunnen putten uit een repertoire van oudere
en nieuwere stijlmogelijkheden, waarvan er enkele specifieke etnische kenmerken
hebben en andere door alledrie de oostelijke Marronvolken worden gedeeld. De
oudere en nieuwere uitgang van het stilistische continuüm, waarvan de eerste als
‘traditioneel’ en de tweede als ‘modern’ beschouwd wordt, vertegenwoordigen
mogelijkheden die al naar gelang de behoefte of motivatie kunnen worden ingezet
om op verschillende niveaus ter identificatie te dienen. Wanneer de nadruk gelegd
wordt op de oudere uitgang van het continuüm wordt daarmee bepaald dat een eerder
naar binnen gekeerd perspectief toegepast wordt, terwijl een keuze van
stijlmogelijkheden uit de nieuwere uitgang van het continuüm eerder een houding
aangeeft die meer naar buiten toe gericht is. Wat onder andere zo interessant is aan
dit continuüm, is dat eigenschappen van de verschillende kanten kunnen worden
gecombineerd om op een heel fijnzinnige manier te kunnen bemiddelen tussen de
indrukken ‘traditioneel’ en ‘modern’. Het is interessant om vast te stellen dat het
stilistische continuüm dat aleke is, zich aan beide uiteinden heeft uitgebreid. Dat wil
zeggen zowel aan de traditionele, etnisch-specifieke kant die invloeden omvat van
Marronstijlen met een lange geschiedenis, zoals awasa en kumanti, als aan de
moderne, algemenere kant die zijn eigenschappen onder andere ontleend aan
Surinaamse kaseko-muziek en andere actuele vormen van Caraïbische en
Afro-Amerikaanse populaire muziek.18.
Deze ingebouwde variatiemogelijkheden zijn een mogelijke verklaring voor de
eigenschap van aleke om zich als een kameleon aan te passen en een groot aantal
verschillende identiteiten aan te nemen of tot uitdrukking te brengen. Bij de Aluku
in de binnenlanden van Frans Guyana is aleke bijvoorbeeld de assertieve uitdrukking
van hun specifieke, culturele Aluku-identiteit, die in de afgelopen jaren onder vuur
is komen te liggen door het assimilatiebeleid van het Franse ministerie voor overzeese
gebiedsdelen, waaronder het gebied van de Aluku valt (Bilby 1989a; Bilby 1990b).
In tegenstelling daartoe heeft aleke bij de vele Marron emigranten uit verschillende
groeperingen die met elkaar in de poly-etnische kuststad Saint-Laurent wonen meer
de plaats ingenomen van een expressie van pan-Marronse solidariteit tegenover een
vaak vijandige en discriminerende grotere gemeenschap (Bilby 1990c). Voor jonge
Ndyuka in de hoofdstad Paramaribo en voor hen die in de bossen zijn gebleven, is
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aleke een soort immuniteit geworden waarin naar het evenwicht tussen oudere en
nieuwere identiteitsconcepten gezocht wordt, nu de Ndyuka bezig zijn hun nieuwe
plaats als volk in de jonge republiek Suriname te definiëren.
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In de meest recente ontwikkeling is aleke de Atlantische Oceaan overgestoken en in
Nederland aangekomen. In het begin van de jaren negentig had reeds een aantal
Nederlandse steden eigen alekebands en alekeverenigingen die door
Ndyuka-immigranten werden opgericht.19. Enkele van deze in Nederland gevestigde
bands zijn begonnen hun muziek niet alleen op cassette maar ook op compact disc
op de markt te brengen. In het moederland wordt aleke nu ook op een aantal andere
manieren gepromoot en verspreid.20. In de Nederlandse situatie is aleke samen met
een aantal andere kenmerken van Ndyuka-identiteit niet alleen aangegrepen als een
teken voor een bepaalde etnische achtergrond, maar ook als een middelpunt van een
culturele opleving en een instrument tegen culturele assimilatie. Deze nieuwe
ontwikkeling is aardig gevangen in de tekst van een van de kenmerkende liedjes van
de alekeband Kamina die zijn thuisbasis in Breda heeft:
wi na Kamina uman
KOOR: u á e biibi bakaa libi moo
ma na bakaa libi dalai wi-ee
KOOR: dalai-ee

[wij zijn de vrouwen van Kamina
KOOR: wij hebben geen vertrouwen meer in de manier van leven van
vreemdelingen/Nederlanders/blanken maar de manier van leven van
vreemdelingen/Nederlanders/blanken heeft ons in verwarring gebracht
(letterlijk: ‘omgedraaid’)
KOOR: ons in verwarring gebracht]21.
Gezien het eenvoudige begin van aleke in het midden van de 20e eeuw in een klein
aantal Ndyukadorpen en specifieke uitvoeringssituaties is het opmerkelijk hoe sterk
de invloed van aleke in de loop der tijd geworden is. Zoals we hebben kunnen
vaststellen, wordt dit genre momenteel geassocieerd met een groot aantal verschillende
geografische locaties, sociale identiteiten en stijlveranderingen en -invloeden. Het
is inderdaad zo dat de invloed van aleke de verschillende sociale contexten die boven
in kort bestek zijn weergegeven, te boven gaat. Momenteel worden er in Suriname,
Frans Guyana en Nederland jaarlijks alekefestivals en -wedstrijden gehouden.22.
Bovendien dringt aleke door tot de Surinaamse populair muziek, zowel in Suriname
zelf als in Nederland. De invloed is het duidelijkst in de hybride popstijl die de
passende naam alekekaseko gekregen heeft en die door bands als bijvoorbeeld Yakki
Famiri wordt gespeeld. Aleke is echter ook in subtielere vormen te horen waarbij het
raakvlakken heeft met verschillende andere genres als bijvoorbeeld kawina, kaskawi
en een groot aantal recente variaties op kaseko. Dat deze invloed zo groot is, is niet
verbazend, aangezien veel van de musici op de recentste opnamen met kawina- en
kaseko-muziek in wezen opgegroeid zijn met het spelen of op zijn minst luisteren
naar alekemuziek in de stadsbuurten waar jonge Marrons en Creolen samenleefden
en soms mengden (Bilby 1998: 148-150).
Ter afsluiting wil ik er op wijzen dat de veerkracht van aleke, evenals de veerkracht
van andere muzieksoorten die op het kruispunt van ‘traditioneel’ en ‘populair’ liggen,
terug te voeren is op het impliciete bewustzijn van de mensen die de muziek lieten
ontstaan: continuïteit en verandering zijn processen die zowel in de muziek als in
het leven op een dialectische manier aan elkaar gerelateerd zijn. In tegenstelling tot
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hen die kiezen voor strikt purisme voelen de meeste alekemusici aan dat muziek kan
worden getransformeerd zonder zijn ziel kwijt te raken. Datgene wat de muziek tot
leven brengt, is namelijk de voortdurende band met het sociale universum dat de
muziek zijn zin geeft en dat zich voortdurend verder ontwikkeld. Aleke is slechts één
voorbeeld van het toenemende aantal muzieksoorten in onze snel veranderende
wereld die een boodschap uitdragen die ik af en toe gehoord heb uit de mond van
jonge Marrons: ‘Om goed te kunnen gedijen heeft een boom zowel zijn wortels als
zijn takken nodig.’
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Eindnoten:
1. Een eerdere versie van dit essay is ter sprake gekomen op het jaarlijkse congres van de
Mid-Atlantic Chapter van de Society for Ethnomusicology dat in april 1993 in Washington DC
gehouden werd. Ik wil hierbij André Pakosie, Thomas Polimé en Ineke van Wetering bedanken
voor hun ondersteuning. Zij hielden mij op de hoogte van recente trends van aleke, vooral de
trends die in Nederland zichtbaar waren. Het oorspronkelijke Engelstalige artikel is door Koert
Braches naar het Nederlands vertaald.
2. ‘Creools’ heeft hier betrekking op een combinatie van Antillianen (van St. Lucia, Dominica,
Martinique, Barbados et cetera). Creolen uit Frans Guyana en het kustgebied van Suriname en
het gevarieerde assortiment van muziek- dansstijlen dat zij met zich meebrachten. Kawina werd
bijvoorbeeld primair in verband gebracht met Surinaamse Creolen, terwijl ladja oorspronkelijk
geassocieerd werd met Creolen van Martinique en kaseko met Creolen uit Frans Guyana.
3. Gedurende mijn veldwerk langs de Lawarivier en de Marowijnerivier in de jaren tachtig ben
ik verschillende Alukus en Ndyukas tegengekomen die in de jaren dertig, veertig en vijftig
zowel in Suriname als in Frans Guyana aan zulke Creoolse dansen mee hadden gedaan (waarbij
bijvoorbeeld Frans Guyaanse kaseko werd gespeeld). Onder hen was een aantal drummers die
geleerd hadden hoe zij de nieuwste populaire Creoolse stijlen moesten spelen. Anderen hadden
geëxperimenteerd met Europese instrumenten zoals bijvoorbeeld de klarinet.
4. De hier volgende samenvatting van de oorsprong en de ontwikkeling van aleke is gebaseerd
op informatie die ik in Pakosie (1999) gevonden heb. Dit is tot op heden het beste gepubliceerde
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

overzicht van de geschiedenis van aleke. Daarnaast heb ik zelf vanaf het begin van de jaren
tachtig tot in de jaren negentig veel discussies en gesprekken gevoerd met alekespelers (en
bovendien met veel mensen die betrokken waren bij het opnemen en promoten van aleke en
andere vormen van Surinaamse popmuziek) op verschillende plaatsen in Frans Guyana, Suriname
en Nederland. Enkelen van de personen die ik heb geïnterviewd waren Paul Abena, Rudolf
Anaje, Wilfred Blakaman, Basia Fandeiki, Miefi Moese, Paul Neman, Johannes Pinas, Marcus
Pinas en Wilfred Sampson.
Van het Nederlandse marcheren.
Volgens André Pakosie's bronnen van informatie ligt de oorsprong van het genre dat bekendheid
kreeg onder de naam loonsei in het gebied rond de Cotticarivier. Van daar breidde de muziek
zich uit tot het benedenstroomse deel van de Marowijne en tenslotte tot het gebied bij de
Tapanahoni. Van deze vroege vorm van loonsei wordt gezegd dat hij voor een groot deel
gebaseerd was op de Surinaams-Creoolse kawinamuziek. (Pakosie 1999: 3-4). Volgens Basia
Fandeiki en andere bronnen uit Diitabiki (in een interview dat de auteur op 9 december 1991
heeft gehouden), werd loonsei echter door de winti (god) met de naam Tata Amanfu aan de
Tapanahoni gegeven. Er wordt gezegd dat een van de mediums waardoor Tata Amanfu sprak.
Da Akoomiati uit Sanbendumi, loonseimuziek in het Frans-Creools zong als hij bezeten was
en dat hij zo de nieuwe stijl in het stroomopwaarts gelegen gebied introduceerde. Volgens deze
theorie was het eerder de Frans-Creoolse invloed van het naburige Frans Guyana die in deze
tijd in het Tapanahonigebied een dominante rol speelde en nier zozeer de Creoolse invloed die
van het Surinaamse kustgebied kwam.
Pakosie (1999: 6) geeft als volledige naam Alexander Grandisson aan. Volgens een van de
bronnen (Anoniem, zonder datum: 1) kan het jaar waarin Alexander/Aleke van Paramaribo
naar de binnenlanden reisde en hier bijdroeg tot de geboorte van de nieuwe mix van kawina en
loonsei die tenslotte naar hem genoemd zou worden, precies worden vastgesteld. Door deze
bron wordt het jaar 1958 aangegeven.
Pakosie (1999: 6) wijst er op dat er ook een Ndyukazanger en -danser uit het dorp Malobi was
die de naam Aleke droeg. Hij vergaarde als alekespeler op vergelijkbare wijze roem als de
oorspronkelijke Aleke (Alexander). Om die reden wordt zijn persoon evenzeer met dit muzieken dansgenre in verband gebracht. Verschillende van mijn bronnen van de Ndyuka en Aluku
bevestigden mij dat deze latere, van oorsprong tot de Ndyuka horende alekespeler (die in het
algemeen Ba Aleke werd genoemd) daadwerkelijk had bestaan. Sommigen beweerden zelfs
hem persoonlijk te kennen. In sommige mondelinge verhalen blijken deze Ndyuakamusicus en
zijn Creoolse voorganger en naamgenoot één persoon te zijn geworden.
Volgens verschillende bronnen was een van de belangrijke functies van alekemuziek en -dans
bij begrafenisrituelen het puu a tyali (wegnemen van de droefenis). Dit is een van de gegevens
waaruit blijkt dat met aleke de traditie van loonsei gecontinueerd werd.
Volgens de alekeproducer Paul Neman (in een interview dat op 6 november 1995 gehouden
werd in Paramaribo), vond de overgang naar de lange trommels plaats in de jaren zeventig en
moet deze verandering worden toegeschreven aan een jonge Ndyukaman met de naam Afudini
die op dat moment lid was van de Sarco Boys. De Sarco Boys kwamen als bandje voor het eerst
samen in 1976. Neman beweert dat hij zich de details rond de invoering van deze nieuwe drum
precies kan herinneren.
Recentelijk is er een trend om de patronen die op aleketrommels worden geschilderd weer meer
volgens de eigen traditie te schilderen. Veel trommels worden momenteel beschilderd in een
stijl die traditioneel op de huizen, boten en peddels van de Ndyuka (evenals die van de Aluku
en Paramaka) gebruikt wordt. Zie: Price and Price (1980).
Volgens André Mosis (die geciteerd wordt in Pakosie [1999: 12]), noemden de Ndyuka's uit
het kustgebied de high-hat akamitikifutu. Alukumusici en in ieder geval een aantal Ndyukamusici
uit dorpen stroomopwaarts noemen dit instrument tapu patu.
‘Kompanyero’ is het resultaat van een speelse poging van een van de bandleden een
Hispanic-versie van de naam van hun matrielan Kompai te maken.
De eerste commerciële opname van alekemuziek stamt al uit 1980. Deze 45-toerenplaat (Odjah
Records 005, Paramaribo) was van de Sarco Boys en bevatte twee liedjes: ‘Pele Pele’ en ‘Jongoe
Boi’. De opname werd gemaakt in de Ventu-studio's en werd geproduceerd door Paul Abena,
een jonge Ndyuka die een radioprogramma presenteerde dat gericht was op jonge Marrons die
in Paramaribo woonden. Abena werd een van de belangrijkste producers van alekecassettes en
hij richtte het label Koyeba's Sound op dat naar zijn radioprogramma Koyeba was vernoemd.
De naam is afgeleid van een Ndyuka-uitspraak: ‘kon yee, ba’, dat wil zeggen ‘luisteren graag’)
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Na deze eerste opname is er een groot gat waarin slechts enkele alekeopnamen werden
uitgebracht (de belangrijkste daarvan was die van de Labi Boys). Het duurde tot het begin van
de jaren negentig voordat er een enorme vloedgolf van alekeopnamen op cassette werd
uitgebracht Dit ging vervolgens gedurende de hele jaren negentig door. Naast de cassettes die
onder het Disco Amigo-label werden uitgebracht, kwamen er ook tientallen alekecassettes van
het label Koyeba's Sound op de markt. In later jaren begonnen een aantal bandjes CD's uit te
brengen, een trend die gestimuleerd werd door de toegenomen verplaatsingen van alekemusici
tussen Suriname en Nederland.
Alekecassettes worden ook verkocht in kleinere winkeltjes en geïmproviseerde stalletjes op
verschillende plekken in de stad. Ze worden soms ook te koop aangeboden door wandelende
verkopers met cassettes in tassen of dozen. Er bestaat bovendien een goed gesorteerde, maar
niet als zodanig herkenbare kleine winkel die gespecialiseerd is in aleke en die zich aan het
belangrijkste marktplein van de stad bevind. Dit winkeltje, dat de klanten (voornamelijk
Ndyuka's) kennen als ‘Zusbena’ wordt gerund door een zus van alekeproducer Paul Abena.
Hier moet worden opgemerkt dat het nog steeds mogelijk is in Aluku- en sommige
Ndyuakagebieden een paar traditionele apintitrommels tegen te komen die als onderdeel van
een aleke-ensemble nieuwe stijl samen met de lange trommels en de dyas worden bespeeld. In
sommige gevallen wordt een houten standaard gebruikt om de apinti's op dezelfde hoogte te
brengen als de lange trommels, zodat ze ook kunnen worden bespeeld terwijl de speler rechtop
staat.
Pakosie (1999: 3) wijst erop dat het dansen in paren, waarbij de danspartners elkaar met hun
lichamen aanraken, tot in de jaren zeventig in Marrongemeenschappen taboe was. Tegen het
eind van de jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig werd die manier van dansen
steeds meer geaccepteerd, of het nu ging om dansen op muziek van geïmporteerde platen (met
stijlen als kaseko en reggae) of om dansen op het ritme van aleke. Het korte lemma aleke in de
Encyclopedie van Suriname, waarin de stijl beschreven wordt zoals die in het midden van de
jaren zeventig was, bevestigd dat aleke in die tijd vooral als kringdans werd uitgevoerd en
beschrijft dat ‘de deelnemers in een kring dicht achter en bij elkaar ronddansen met kleine
voetbewegingen van buiten naar binnen’ (Bruijning en Voorhoeve 1977: 20).
Er zijn geen aanwijzingen dat dit proces op zijn retour is. Toen ik bijvoorbeeld in 1995 een
begrafenisceremonie bijwoonde in het stroomopwaarts gelegen Alukudorp Komontibo, viel
mij op dat de instrumenten van het aleke ‘nieuwe stijl’ (in dit geval drie conga-achtige lange
trommels en een dyas-set) betrokken werden bij bepaalde delen van de traditionele tuka-dansen
die worden uitgevoerd voor de begrafenis. De muziek voor deze delen bestond uit een
samensmelting van ‘moderne’ alekeritmes en traditionele tuka-trommelstijlen. In andere delen
van dezelfde ceremonie werd de oudere tuka-stijl ook in zijn ‘pure’ vorm gespeeld, waarbij van
traditionele trommels gebruik gemaakt werd. Voor het andere uiteinde van het continuüm kan
hier gewezen worden op verschillende recente populaire aleke-opnamen, waarin met allerlei
stijlen wordt geëxperimenteerd, uiteenlopend van Braziliaans sambadrummen, Jamaïcaanse
reggaeritmes en James-Brown-imitaties tot en met Sarnami-Hindi-teksten (Bilby 1999: 290).
Bovendien moet niet vergeten worden dat aleke een sterke invloed heeft gehad op recente
elektrische-popmuziek-hybriden zoals kaskawi of de nieuwe variant van kaseko die bekend
staat als alekekaseko, met als pioniers de gemengde Ndyuka-Creoolse-band Yakki Famiri in
het begin van de jaren negentig.
Er wordt gezegd dat Wisani, een band die in 1991 werd gevormd, de eerste alekeband in
Nederland was (Anoniem, zonder datum: 8). Sinds die tijd zijn er een aantal andere ontstaan,
zoals Agi Piisii, Kamina, en Switi-Libi.
André Pakosie (ARMP Production, 1997) heeft bijvoorbeeld voor de locale markt een video
geproduceerd met de titel Aleke-Sound. Op deze video zijn de bands Tyotyopokina en Bigiten
te zien die zijn gefilmd tijdens een bezoek in Nederland. Enkele van de commerciële
aleke-opnamen die in Nederland op CD zijn verschenen zijn: Skoro Bangi, door Bigi Ting
(Bigiten) (EMF Records. 1995); King of Alekke: Fonsje Meets Seke (Stemra F6674, zonder
datum); Wi Kong Bari Odi, door Switi-Libi (Stemra DPCD 2349, zonder datum); en Europees
Systeem, door Agi Piisii (Sjah 6010, 1998).
Getranscribeerd van een opname die ik op 17 juli 1994 in Breda heb gemaakt. Deze teksten,
waarin de zangers zichzelf als de vrouwen van Kamina bestempelen, wijzen op het feit dat
gender een andere belangrijke dimensie van sociale identiteit is die door middel van aleke tot
uitdrukking komt en waar aleke een bemiddelende rol in speelt. Deze vraag dient nog nader
onderzocht te worden.
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22. In het begin van de jaren negentig begon een organisatie met de naam ‘Young Rhythm’ met
het sponsoren van een jaarlijks terugkerend alekefestival en een daaraan gekoppelde
alekewedstrijd in Paramaribo. In het recentere verleden zijn er vergelijkbare evenementen
georganiseerd in Utrecht en andere Nederlandse steden. Ook in Saint-Laurent-du-Maroni in
Frans Guyana zijn alekewedstrijden gehouden. Deze ontwikkeling heeft nu ook enige aandacht
getrokken van de Franse pers waarin zulke festivals vaak als onderdeel worden behandeld van
het grotere fenomeen van de ‘wereldmuziek’ (zie daarvoor bijvoorbeeld: Lee 1998a; Lee 1998b).
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Meike Reijerman
Sranankondre a no paradijs
De constructie van localiteit in de populaire muziek van de Saramaka
Wan boskopu de san 'unu
wani gi den sma fu Sranan.
Fa a systema de. Luku san yu wani.
Ye meki spotu:
Holland a no a Paradijs.
No libi Sranan fu go libi ini ijs.1.

Het lied Holland a no paradijs van de Saramakaanse band ‘Jackfish’ was in 1996
een hit in Suriname. Tot in de kleinste dorpjes in de binnenlanden was het te horen,
om nog maar te zwijgen van de vele concerten die de band in Paramaribo gaf, vooral
tijdens de feestelijkheden rond het vijfentwintigjarig jubileum van de Surinaamse
onafhankelijkheid. In de vele minibussen die als een soort openbare ‘sound-systems’
dienden, konden alle passagiers het lied uit hun hoofd meezingen. Holland a no
paradijs. Wie wist dat nog niet?
In Szenarios for a Peripheral Culture (1991) karakteriseerde Ulf Hannerz voor het
eerst de eigenschappen van localiseringsprocessen. Voor hem omvat het locale
domein een overmaat aan boodschappen die bijvoorbeeld ontstaan door zich steeds
herhalende dagelijkse activiteiten, de verhoudingen tussen personen, opvattingen die
als gevolg daarvan ontstaan over het eigen ik en over ‘anderen’ en het karakteristieke
gebruik van symbolen. Dit domein is misschien zelfs even sterk als de invloeden van
buiten, of zelfs nog sterker dan die invloeden ooit zouden kunnen zijn. De inherente
culturele kracht zou ook zo'n uitwerking kunnen hebben dat de invloeden van buitenaf
door haar worden gekoloniseerd in plaats van omgekeerd.2.
In 1996 heb ik tijdens mijn verblijf van een half jaar in de Surinaamse binnenlanden
zestig liederen opgenomen die door leden van de band ‘Jackfish’ gezongen werden.
Met behulp van deze liederen probeer ik de productie van localiteit aan te tonen op
verschillende niveaus:
• muzikale localiteit (muzikale samenstelling),
• domesticering van het ‘vreemde’ door het noemen van plaatsen en afgeven van
een normatief oordeel,
• verdediging van de eigen cultuur,
• inperkingen door taal, en
• localiteit niet in ruimtelijke zin maar als herinnering (memory).

Muzikale localiteit
De bandbreedte van muzikale expressie is bij de Saramaka bijzonder groot: zij omvat
de verschillende liedgenres van wereldlijke liederen die bij alledaagse bijeenkomsten
als een belangrijke drager van sociale commentaren dienen, werkliederen, liederen
in verband met overledenen (papa-liederen), verschillende cultussen (gezongen in
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esoterische talen, bijvoorbeeld kumanti-liederen), maar ook het opnieuw vertellen
van oral history tot en met dans en muziek. Bij de Saramaka wordt gebruik gemaakt
van verschillende soorten trommels die dienen als begeleiding van dansen, het
aanroepen van voorvaderen en goden en het houden van bijeenkomsten. Aangezien
percussie al vanaf het begin van de geschiedenis van
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de Marrons een belangrijke rol speelde, zijn er veel tradities en regels die betrekking
hebben op het gebruik en de behandeling van deze instrumenten.3.
Voor mijn afwegingen over de productie van localiteit zijn echter vooral de
waarnemingen van Price en Price (1980) over expressief gedrag en performances bij
de Saramaka van belang. Deze reiken van spontaan optredende uitingen in gewone,
alledaagse gesprekken tot uitingen in geformaliseerde vorm in het kader van rituelen.
Het spontane kan op verschillende manieren en in verschillende situaties tot
uitdrukking komen, bijvoorbeeld wanneer gestandaardiseerde woorden plotseling
omschreven worden, de bewegingen of het gedrag van anderen plotseling nagedaan
worden of er spontaan gezongen of gedanst wordt. Het raadplegen van het orakel,
begrafenissen en bijvoorbeeld bijeenkomsten van de dorpshoofden zijn sterker
geformaliseerd. De structuren van de Saramaka-performances worden door Price en
Price (1980: 169-171 en 1991: 4-6) in vier dominerende karaktereigenschappen
onderverdeeld. Aangezien de door mij verzamelde liederen niet alleen door de band
Jackfish zijn gemaakt, maar het eigenlijk ging om een soort collectief geheugen dat
tijdens spontane muzikale bijeenkomsten tot uitvoering kwam, is het mogelijk de
muziek-tekst-combinatie meer als een soort performance te beschouwen. Ik grijp
daarom op die plaatsen waar ik een indeling van de muziek maak terug op de door
Price en Price genoemde structuren van Saramakaperformance.
Een van de belangrijkste eigenschappen is dat het samenspel van de deelnemers
contrapuntisch georganiseerd is, zodat de toehoorders in de daarvoor bestemde pauzes
commentaar moeten geven. Dit geldt zowel voor rituele bijeenkomsten, in juridische
vergaderingen of bij openbare dans- en muziekevenementen. Deze commentaren
kunnen in gesprekken of vertelde verhalen korte mondelinge uitspraken zijn, zoals
‘Zo is het!’ (suadè!), ‘klopt’ enz. Ze kunnen echter ook tot uitdrukking komen door
klappen of door het samenstellen van een antwoordend koor. De scheiding tussen
de uitvoerenden en de deelnemers is dus niet zeer strikt. Solisten en andere deelnemers
verwisselen soms ook van rol. Bij het vertellen van verhalen kan op die manier een
hoofdverteller door een toehoorder worden onderbroken die vervolgens een eigen
verhaal in kan vlechten. Deze structuur die de deelname van het publiek mogelijk
maakt, draagt volgens Price en Price bij tot het evenwicht tussen de waarden van
individuele virtuositeit en gezamenlijke deelname, die eigenlijk elkaars
tegenovergestelden zijn.
In de liederen is het contrapunctueel georganiseerde samenspel tussen de
deelnemers terug te vinden in de structuur van voorzanger en koor. Reacties kunnen
hierbij ook alleen uit een heel korte uiting bestaan, vergelijkbaar met de reacties bij
gesprekken en verhalen. Ook komt het voor dat van rol verwisseld wordt, bijvoorbeeld
wanneer een persoon uit de band de rol van de voorzanger overneemt. Door de
koorleden worden vaak spontane variaties uitgevonden. Het kan dan gaan om een
uitroep zoals in lied (17 a.): Taánga of om spontane variaties (17a.): Mi a wán dame
in plaats van Mi a wán lóbi!
Een ander fenomeen zijn regelmatige onderbrekingen of onderdelen van de
performance die elkaar overlappen. De Saramaka gebruiken het woord ‘snijden’(kóti),
wanneer ze over deze onderbroken patronen spreken. Hier trekken Price en Price
een vergelijking met de de muziek van de Saramaka die gekenmerkt wordt door
polyritmiek. Onderbrekingen en elkaar overlappende segmenten zijn kenmerkend
voor polyritmiek en zijn volgens Price en Price vanaf hier op andere
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performance-genres overgedragen. Deze gegeneraliseerde ritmische indeling is bij
de Saramaka een fundamenteel concept voor de ontwikkeling van
performance-gebeurtenissen. Een goed voorbeeld voor regelmatige onderbrekingen
en sterke
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fragmentatie zijn alle liederen die als Langa Bere aangeduid worden. Deze liederen
omvatten vaak heel korte tekstfragmenten zoals bijvoorbeeld de liederen (11a. 28.
29. 31. 38. 41.). Tussen een aantal van deze fragmenten kan geen enkele inhoudelijke
samenhang worden vastgesteld (28a.-f), danwel alleen bij een klein aantal fragmenten
(29c./d. 31a. /b. c.). Na een samenhangende inhoud (38a-i) kunnen er nog aparte
commentaren volgen, zoals in (38j.) en (38k.), die misschien weer een reactie op de
voorafgaande tekst zijn. Ook in andere liederen zijn voorbeelden te zien van een
sterke inhoudelijke fragmentatie (5. 17.).
De genoemde indeling in een voorzanger-koor-structuur leidt eveneens tot deze
overlappende indeling en fragmentatie. In de liederen komen namelijk niet alleen de
drie genoemde herhalingsschema's A.), B.) en C.) voor, maar binnen de liederen ook
combinaties van deze drie. Lied (19.) begint bijvoorbeeld met herhalingsschema A.,
gaat dan in over in een langer gedeelte met schema B. en sluit af met schema C.)
(19.)
Schema A.
V: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen
Koor: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen
V: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen
Koor: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen

Schema B.
V: a dí sónde mámaté muyêè túè mi a nango' fen
Koor: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen
V: a dí sáta zápaté dí opoláni gó, sèmbè u mi wè a kó tá tjá kó
Koor: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen
V: téé dí opoláni hópo muyêè subí a gó fen gó
Koor: - jee-e a nango' fen o mamá u mi a nango' fen

Schema C.
V: ambê nángó?
Koor: mamá u mi!
V: ambê nángó?
Koor: sísa u mi!
V: ambê nángó?
Koor: mamá u mi! ...
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De onderbrekingen en de daarop volgende herhalingen van datgene wat daarvoor
heeft geklonken, zijn voor vele liederen kenmerkend en verlopen vaak zoals bij lied
(24.) dat in het midden een zeer duidelijk onderbreking heeft, waarna het begin van
het lied herhaald wordt en na telkens verdergaande sequenties weer wordt afgebroken
om weer van voren af aan te beginnen.
Het creatief toepassen van indirecte referenties of ellipsen, de kunst van het gebruik
van toespelingen in spreekwoorden en andere verbale uitingen evenals andere spontane
of conventionele manieren om directe referenties te omzeilen, zijn de derde eigenschap
van performance-expressiviteit van de Saramaka. Het kan daarbij gaan om het
omschrijven van namen, maar ook van woorden van alledag. Tijdens mijn verblijf
hoorde ik van een aantal jongens de volgende omschrijving van vers gebakken kip:
‘met rivierwater gekookte rijst van gisteren met gedroogde vis’. Door de ironische
omkering wisten ze precies te beschrijven hoe verrukkelijk dit gerecht was. De
vaardigheid in het gebruiken van omschrijvingen en toespelingen voor spreekwoorden
is het ultieme doel van verbale kunst. Deze kunst van het indirect op bepaalde situaties
of fenomenen te kunnen zinspelen, wordt vooral door het citeren van
spreekwoordachtige odu gekoesterd.
Deze indirecte referenties, ellipsen, uitspraken met dubbele betekenis of ook wel
allegorieën zijn in enkele liederen terug te vinden en worden vaak pas na de
toegevoegde uitleg (die met ‘I:’ gemarkeerd is) duidelijk. Allegorieën zijn te vinden
in de liederen (17. 24. 28f. 29b. 31a. 38i. 42.). Indirecte referenties of omschrijvingen
bieden (5. 9. 20. 28f. 52.).
Echte dubbele betekenissen zijn te vinden in (10. 11b. 12b. 30. 46. 47.). Deze
liederen zouden zonder verdere uitleg alleen van één kant begrepen kunnen worden.
Lied (12b.) zinspeelt op een spreekwoord.
De vele capaciteiten, de erkenning van inventiviteit en noviteiten noemen Price
en Price als vierde belangrijke eigenschap. Dit gaat zowel op voor het gebruik van
nieuwe motieven in de kunst, de dans of de muziek als voor een bijzondere vorm
van verbale expressie, die van het schijnbare ruzieën. Verbale duels bevatten
improvisatie en het reciteren van bedachte verwijten aan het adres van de persoon
die aangesproken wordt. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van woorden en
uitspraken uit de creolentaal van Frans Guyana, uit het Nederlands, Engels of het
Sranantongo. Zoals gezegd, hebben dit soort verbale duels improvisatie en het
reciteren van bedachte of echte verwijten tegenover de tegenstander, zoals
bijvoorbeeld de bespotting als ‘vriendje’ (20.) tot doel. Deze elementen zijn regelmatig
in de teksten terug te vinden (16. 28a. 28e. 29c. 29d. 43. 49. 50. 57.).

Saramaka-peé
Bij de Saramaka worden grote sociale bijeenkomsten die op een bepaalde manier
geformaliseerd en gestileerd verlopen en die een rituele, dramatische en expressieve
inhoud hebben peé genoemd (Agerkop 1991: 14-25; Price & Price 1980: 171). Deze
bijeenkomsten worden om verschillende redenen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld
voor de diverse gedeelten van een begrafenis, voor de installatie van kapiteins en
andere officiële beambten. Om een verschil te maken met alledaagse gebeurtenissen
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wordt het dansen, trommelen en zingen vaak gecombineerd met ritueel en symbolisch
gedrag. Zo wordt bij de peé regelmatig voor verschillende sociale contexten een
speciale sfeer gecreëerd, opdat de betrekkingen met de bovennatuurlijke wereld
worden hernieuwd. Vanuit de overtuiging dat aan de peé bovennatuurlijke wezens
deelnemen, krijgen deze veel aandacht. Soms uiten zij zich ook doordat zij bezit
nemen van een persoon. Tegelijkertijd vervullen de peé ook een pedagogische rol,
aangezien traditionele kennis van de oude op de jongere generatie wordt overgedragen.
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Wanneer de muziek er opnieuw bij betrokken wordt, bijvoorbeeld door middel van
een transformatie binnen de eigen sociale context en daarmee het terugbrengen van
de muziek in het dorpsgebied, biedt de cultuur van de peé hiertoe de beste
mogelijkheden. De peé, die dienen als communicatiemiddel en voor het overdragen
van culturele waarden, bieden mogelijkheden voor verschillende genres. Een aantal
van de door mij opgenomen liedteksten werden bijvoorbeeld bij een peé (een
dodenwake: booko-di-diya) in een dorp in het binnenland gespeeld. Muzikaal
gesproken kunnen de liederen dus ondanks hun eigen vorm als populair genre weer
in de oude structuren worden ingepast. De modernere genres zijn niet het
tegengestelde van traditionele genres maar dienen binnen de peé als een toevoeging.

Saramaka- sêkêti
De naam sêkêti heeft betrekking op alle soorten uitvoeringen waarbij dramatisch en
muzikaal talent op een creatieve en speelse manier ten tonele wordt gebracht. De
stijl is exclusief bedoeld voor het niet-religieuze en daardoor dus wereldlijke deel
van het amusement (Agerkop 1991: 50-52). Het uitvoeren van sêkêti is een onderdeel
van bijna alle feestelijkheden van grotere omvang, uiteenlopend van begrafenissen
tot andere vormen van peé. Maar ook de alledaagse gebeurtenissen zoals de rijstoogst
en bootvaarten kunnen gepaard gaan met het zingen van sêkêti-liederen. Agerkop
noemt sêkêti de traditionele, populaire muziek die melodisch en ritmisch op de oude
Saramaka-liederentraditie teruggrijpt en waarvan de invloed buiten de
Saramaka-traditie buitengewoon gering is. Volgens Price en Price is sêkêti ‘populaire
muziek par excellence’, zoals ook blijkt uit de eerste berichten die uit het midden
van de 19e eeuw stammen. (Price & Price 1977: 4; 1980: 178).4.
Sally Price (1982: 471-473 en 1984: 168) onderzocht de inhoud en de motieven
van een groot aantal sêkêti. De gevoelens die openbaar worden gemaakt reiken van
liefde tot vervloekingen en het beschrijven van de eigen hachelijke situatie. Hoewel
ze door beide geslachten worden gecomponeerd, verschillen ze desondanks van
inhoud. De sêkêti van de vrouwen zijn meer ingegeven door gevoelens van
eenzaamheid en bitterheid dan die van de mannen. Afgaand op Sally Price is ongeveer
de helft van de sêkêti van de mannen positief te noemen en slechts een kwart negatief.
Bij de vrouwen is ongeveer driekwart negatief en slechts éénvijfde deel positief. De
vrouwen zijn vaak heel specifiek over de aard van ontevredenheid die ze in hun
persoonlijke leven voelen. Vrouwen richten zich in hun liederen bijvoorbeeld op de
problemen met hun mannen, diens familieleden en diens andere vrouwen. Zij voelen
zich ten aanzien van deze conflicten verhoudingsgewijs machteloos. In de sêkêti
worden hun dilemma's niet aangesproken als algemeen probleem maar in termen
van een speciale of individuele situatie. Zij gaan daarbij in op hun eigen situatie en
brengen deze zogezegd in de openbaarheid.
Tussen de door mij opgenomen liederen en de sêkêti zijn vele overeenkomsten te
vinden. Thematisch bevatten de liedteksten, vergelijkbaar met de sêkêti, commentaar
op speciale gebeurtenissen, plaatselijke geruchten, relaties tussen personen, liefde
en seksualiteit. Daarop sluit ook de waarneming van Sally Price aan, die beschrijft
dat de sêkêti-teksten van de vrouwen eerder door negatieve gevoelens ingegeven zijn
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en dat zij de speciale aard van hun ontevredenheid direct kunnen thematiseren, in
tegenstelling tot de sêkêti die door mannen gecomponeerd zijn. In de door mij
opgenomen (door mannen gecomponeerde) liedteksten zijn de algemene en niet
directe verwijten en aanklachten op het gebied van liefdesrelaties of normen op het
gebied van de seksualiteit in de meerderheid (4. 7. 8. 12a. 13. 14. 16. 17. 25. 26. 28e.
28f. 29a. 32. 33. 36. 38a-i. 39. 44. 46. 47. 52. 56.).

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

64
Beschrijvingen van een bijzondere verhouding tot een met name genoemd persoon
(10. 11b. 21. 22. 29b.) zijn eerder neutraal van toon. Voorbeelden van positieve
teksten met een verheerlijking van romantische liefdesrelaties zijn te vinden in de
liederen (1. 2. 3. 6. 18. 19. 45.), waarin meestal tevens de eigen goede eigenschappen
geprezen worden.
Een paar van de sêkêti-teksten die door Sally Price naar voren worden gehaald
zijn zelfs bijna gelijk aan bepaalde liedteksten. De aanklacht tegen andere mensen
in een sêkêti (Price 1984: 178) lijkt erg op de aanklacht van hekserij in lied (57.). Er
komen zelfs hele zinsfragmenten uit een sêkêti (Price 1984: 175) voor in een liedtekst
(19.).
Het door Bilby (1985) opgestelde concept van een muzikaal continuum lijkt mij
geschikter om een poging tot muzikale indeling van de liederen te wagen. De
muziekstijlen uit Suriname (kawina, kaseko, Marron-kaseko en bubbling) omgeven
de jonge, enthousiaste muziekliefhebbers van de Saramaka zowel in de stad als in
het kustgebied. Ook binnen deze stijlen geldt reeds sinds lang de Caribische traditie
van wederzijdse beïnvloeding, ontlening en menging. In de muziek van de band
‘Jackfish’ worden wel elementen uit de kawina- en kasekostijl overgenomen, in
zoverre is deze muziek vergelijkbaar met Marron-kaseko, alleen worden er minder
of, zoals bij deze band het geval is, helemaal geen blaasinstrumenten gebruikt. Ook
refereren de teksten gedeeltelijk aan het leven in de binnenlanden en aan de eigen
dorpscultuur. In zoverre bestaan er klaarblijkelijk overeenkomsten met het
Marron-kaseko van de jaren tachtig. Ik geef deze overeenkomst daarmee een locale
plaats in tegenstelling tot de ‘globale’ invloeden die muzikaal gezien uit het
overnemen van uitspraken uit de Surinaamse vorm van reggae, namelijk bubbling,
bestaan. Uit de bubbling-stijl, die onder de jongere stadsbewoners meer bekendheid
geniet, stammen enkele thema's die als verhandelingen overgenomen en verder
uitgewerkt worden. Voorbeelden daarvan zijn Holland a no paradijs en ‘Vriendje!’
en naar mijn mening vooral ook begrippen uit de reggae/rasta-hoek zoals bijvoorbeeld
Raggamama (40.) en Lesipeki (43.), die vaak door het koor naar voren worden
gebracht en er op die manier voor kunnen zorgen dat de liederen erg populair worden.
Afgezien van de invloeden van de muziekstijlen op elkaar kan ook binnen één stijl
een continuum ontstaan. Een goed voorbeeld voor de schommelbeweging tussen
nieuwe invloeden en traditie in het Caraïbische gebied is dancehall-reggae, waarvoor
Bilby bezig is het bewijs te leveren. Het gaat hierbij om een nieuwe creatie die
tegelijkertijd zeer sterk teruggrijpt op oude elementen. Dit is een goed uitgangspunt
voor het indelen van de door mij opgenomen liederen en voor het begrijpen van hun
dynamische pendelbeweging. Zij bevatten zowel vernieuwende elementen (bezetting,
instrumentatie, thema's, plaats, publiek) als elementen uit de performance-structuren
van de Saramaka en de oudere populaire cultuur van de sêkêti. Ze maken muzikaal
gezien zogezegd een pendelbeweging tussen locale en globale invloeden.

Domesticering van het ‘vreemde’: gebieden en normen
In de liederen worden verschillende plaatsen genoemd. Bij de indeling heb ik het
eigen dorp als uitgangspunt genomen. Van daaruit worden nabijgelegen dorpen, het
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gehele gebied van de Saramaka, Paramaribo, dichterbij gelegen landen zoals Frans
Guyana en Colombia en verder weg gelegen landen zoals de Verenigde Staten,
Nederland, Frankrijk en Duitsland aangedaan. Bij deze indeling volgens het noemen
van plaatsen kan men zich afvragen in hoeverre de liederen de normen van een traditie
volgen, die volgens Sally Price op de verwachting gericht is dat mannen zich met
succes kunnen oriën-
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teren op de buitenwereld, vreemde talen leren en een goede kennis ontwikkelen voor
de omgang met vreemden.5.
Daarbij worden in de liederen herinneringen over nieuwigheden uit het leven
buiten het Saramaka-gebied verwerkt, zoals liften, supermarkten, prostituees en
motorfietsen. De mannen denken daarbij na over hun eigen ervaringen met betrekking
tot hun eigen samenleving en die van de kuststreek. In dit opzicht zijn thema's die
te maken hebben met ervaringen buiten het eigen gebied dus geen nieuw fenomeen.
Wanneer wij de discussie rond de constructie van localiteit vanuit dit oogpunt
bekijken, is het de vraag hoe met het noemen van plaatsnamen in de liederen
omgegaan wordt. Staan ze waar mogelijk voor iets speciaals? Hoe wordt de ruimte
in verband gebracht met de thema's waarover het in het desbetreffende lied gaat,
wanneer men het feit van de toenemende migratie en de ruimtelijke flexibiliteit van
de Saramaka plaatst tegenover de poging tot ‘domesticering’ van vreemde landen
als localisatieproces?
Samenvattend kan met betrekking tot de verhouding tussen de inhoudelijke thema's
en het noemen van plaatsen gezegd worden dat binnen het eigen gebied (32. 17.),
net als bij de sêkêti, de relaties tot vrouwen nog op zo'n manier worden weergegeven
dat de vrouwen zich schijnbaar nog sterk in de invloedssfeer van de mannen bevinden.
De vrouwen uit het naburige dorp wordt echter verweten de maatschappelijke normen
te overtreden en hun verhouding tot mannen te veel te materialiseren (21.). Hun status
wordt bijna met die van een prostitué gelijkgesteld. Wat betreft het gebied langs de
Saramakarivier wordt in lied (52.) verteld hoe een vrouw het Saramakagebied verlaat.
Misschien wordt hier gerefereerd aan de toegenomen emigratie. Het noemen van de
grotere afstand tot het gebied en het noemen van de stedelijke periferie is de
uitdrukking van de positieve visie die er bestaat over de nieuwe mogelijkheden die
hier geboden worden (1.). De stad zelf wordt als een mogelijkheid gezien nieuwe
liefdesrelaties aan te gaan en de vrouw te zoeken die bij je past (35. 12a.).
Wat opvalt wanneer over de stad gesproken wordt, is het altijd presente thema
prostitutie. Het bestaan van de vele prostituees uit de buurlanden en relaties met hen
worden dan wel niet geheimgehouden, maar beide onderwerpen hoeven ook niet
persé in de openbaarheid te komen (40.). De positie van de prostituees als vrouwen
die economisch onafhankelijk zijn van mannen wordt in lied (40.) als ‘machtig’
omschreven. Het land Suriname wordt in twee liederen bij naam genoemd, waarin
tevens kritisch wordt ingegaan op de maatschappelijke en de actuele politieke situatie:
(31a.) - ‘Aanpassing' is als de droge tijd’ en (38j.) - ‘Suriname is geen paradijs...’.
Met betrekking tot het buitenland wordt in de liederen de hoop uitgesproken daar in
een betere situatie terecht te komen (50.) of de teleurstelling dat dit een illusie bleek
(13.). Er wordt daarbij in liederen over de landen die ruimtelijk gezien het verst weg
liggen zoals Frankrijk. Nederland en Duitsland (29b. 59.) zo gedaan, alsof men een
nauwe persoonlijke band met deze landen heeft en reeds uit ervaring weet hoe het
er daar aan toe gaat. Dit is echter geenszins in overeenstemming met de feitelijke
situatie. De componist van deze regels is nog nooit in Frankrijk, Nederland of
Duitsland geweest en de andere musici evenmin. Het resultaat zou daarom de
afweging kunnen zijn dat hoe dichter het gebied in de buurt ligt en de relaties ermee
dus concreter zijn, de situatie in de teksten ook concreter wordt weergegeven. Hoe
verder het gebied verwijderd ligt, hoe minder concreet de weergave van de relaties
ermee is en hoe meer er sprake is van hoop en wensen. Tegelijkertijd wordt de
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weergave normatiever, bijvoorbeeld in verband met het gedrag van vrouwen, naarmate
deze verder weg zijn. Wanneer het in de teksten gaat om gebieden, waarover de
maker eigenlijk niet over eigen informatie kan be-
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schikken of eigen ervaringen mee kan hebben, dan doet de maker het voorkomen,
alsof deze ervaringen en banden toch bestaan: het land wordt in zekere zin op de
cognitieve landkaart ‘imaginair’ dichter bij het eigen gebied gebracht dan
daadwerkelijk te verwachten zou zijn op basis van de eigen banden of ervaringen
van de componist.
In meer dan de helft van de liederen (vierentwintig op de veertig) die vrouwen,
seksualiteit en de relaties tussen de beide geslachten als thema hebben, ligt de nadruk
op de normatieve verhoudingen in de relaties tussen de beide geslachten. In een
aantal van de liederen wordt vrouwen verweten geen interesse in seksualiteit of zelfs
in een relatie met een man te hebben:
Heb je werkelijk nog geen man gehad, laat eens zien (3.) / is het niet hoog
tijd een man te hebben, ook al ga je nog naar school (4.) / ik heb de vrouw
gevraagd, maar ze wilde me niet (12a.) / je moet een man zoeken, je bent
nu al groot, (28.) / wanneer ik wegga zal je me missen (7.) / alleen ik moet
zonder liefde leven (29a.), / toen ik in Duitsland was heb ik geen liefde
kunnen vinden (29b.) / je mag niet blij zijn wanneer ik je verlaat, niemand
zal je zo goed verzorgen als ik het heb gedaan (33.) / dat meisje daar heeft
haar man verlaten. (44.)
In een aantal liederen wordt over het slechte gedrag van vrouwen geklaagd:
Mannen die op zoek zijn naar een vrouw schijnen geen rechten te hebben
(12b.) / de vrouwen in Frans Guyana scholden mij uit (13.) / je moet
opstaan en je wassen (14.) / hoewel ik van je houd, word ik ziek van je
gedrag en word ik boos op je (16.) / je leidt geen goed leven, daarom wit
geen enkele man je (32.) / jij slechte vrouw, ga uit mijn ogen, ik blijf zoals
ik ben (36.) / dit meisje liegt! (46.)
De verwijten die betrekking hebben op het overtreden van de normen en de
vrijpostigheden in de seksuele omgang met mannen zijn echter het sterkst en lopen
er op uit dat de vrouw een prostitué wordt genoemd:
Deze vrouw slaapt te veel met mannen en ze moet oppassen geen ziekten
over te brengen (10.) / ‘Panti kiiá muyêè’, straatmeisje noemen ze je (12.)
/ ik heb gehoord dat er een vrouw is die twee mannen heeft (17.) / twee
vrouwen leven samen in een huis, ze zijn niet proper en vragen mannen
om geld, wie zo leeft krijgt de naam prostitué (21.) / dit meisje heeft haar
man verlaten ondanks het feit dat ze zwanger is (25.) / het meisje heeft
alleen liefde voor een dag, je bent een bedriegster, mensen zijn toch niet
te koop, je hebt dan wel het lichaam van een mens, maar je hebt de
manieren van een hond (38.) / er zijn veel prostituees in de stad, ze zijn
machtig (40.) / een meisje slaapt met iedereen, van wie zal ze zwanger
raken? (47.)
Ook hier klopt de waarneming dat hoe verder de vrouwen of de relatie uit ruimtelijk
oogpunt verwijderd zijn, des te duidelijker de normatief-kritische toon en de sfeer
van het lied worden. Daarbij speelt ook de taalkeuze een rol. Wanneer Sranantongo
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toegepast wordt (een taal die hoofdzakelijk in de stad gesproken wordt of door
jongeren die ervaring met wonen in de stad hebben, zie I 3.1.) bestaat er vaak een
nauwere samenhang met schijnbaar slecht gedrag van vrouwen of hun positie aan
de rand van de prostitutie (11b. 13.17. 40.).
Bij alle bovengenoemde songs wijst de instandhouding van de mannelijke
hegemonie en de normatieve beoordeling van het gedrag van vrouwen erop dat de
mannen daarmee op het proces van ‘commodification’ (Jameson 1984) antwoorden.
Het is bij deze afwegingen zinvol, zich met behulp van de door Steward (1985)
geanalyseerde rol en de thema's van liedteksten te oriënteren. Met die analyse komen
de liederen in die zin overeen dat de vrouwen zo worden afgeschilderd dat het lijkt
alsof ze een psychisch aanpassingsmechanisme ont-
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wikkelen dat hun de mogelijkheid geeft parallel aan de seksuele uitbuiting door de
mannen een eigen vorm van uitbuiting te ontwikkelen (12a. 21.). Het beeld van de
vrouwen waarop de liederen zijn gemunt, schijnt te worden bepaald door twee
basiskarakters. Dit beeld komt ongeveer overeen met de analyse van Beck en Mekacha
(1995). Het ene vrouwelijke karakter heeft een vaste relatie met een man, zal later
moeder worden en is een goede echtgenote. Haar wordt een romantische relatie
gegund. Het andere vrouwelijke karakter is dat van de onafhankelijke, vrijgevochten
vrouw die niet bereid is zich te binden. Dit karakter wordt sterk veroordeeld maar
desondanks niet gemeden. Achter deze weergave staat de ideologische boodschap
die een waarschuwing aan het adres van vrouwen bevat die te onafhankelijk dreigen
te worden en die gemakkelijker aan de invloedssfeer van de mannen kunnen
ontkomen, doordat zij het vroegere gebied van de Saramaka verlaten en naar de stad
of naar Frans Guyana gaan. De ideologie van de liederen dient ook als legitimatie
en ter behoud van het rollenpatroon dat de mannen tentoonspreiden door bijvoorbeeld
prostituees scherp te veroordelen, maar desondanks naar hen toe te gaan (40.) of door
afkeurig te zijn over vreemdgaan maar desondanks relaties met dat soort vrouwen
aan te gaan (26.).
De liedteksten moeten echter ook zo worden gezien dat de mannen niet alleen
scherpe oordelen uitspreken om hun eigen hegemonie te behouden, maar dat de
didactische toon van veel liederen ook voortkomt uit echte betrokkenheid en
bezorgdheid ten opzichte van de eigen vrouwelijke kennissen die daadwerkelijk een
leven leiden dat buiten de normen en daarmee dus buiten de bescherming door de
maatschappij valt. Het gebruik van normatieve liedteksten moet dus worden
geïnterpreteerd als middel, waarmee geprobeerd wordt de veranderingen in de rollen
van beide geslachten binnen en buiten het gebied van de Saramaka te leren begrijpen
en te kunnen controleren.
Het transformeren van vreemde plaatsen tot gebieden waar men zelf ervaring mee
heeft en die daardoor moeten voldoen aan de eigen normen kan als localiseringsproces
worden beschouwd. Dit geldt eveneens voor de poging om de mannelijke hegemonie
over vrouwen duidelijk te maken door over hen normatieve oordelen uit te spreken
en afkeuring op ideologische grondslag te laten blijken. Dit ondanks het feit dat een
gedeelte van de vrouwen in toenemende mate economisch onafhankelijk wordt en
ruimtelijk gezien verder verwijderd raakt. Een groot deel van de personen leeft
momenteel buiten hun oude gebied langs de Surinamerivier. Bovendien is de band
met de stad versterkt. De Saramaka onderhouden echter al zo lang contacten met de
kuststreek en Frans Guyana dat zij er allang op zijn voorbereid dat ze deze culturen
bijvoorbeeld in het huidige proces van ‘commodification’ tegen kunnen komen en
hoe ze ermee om moeten gaan. Naar mijn mening zullen de transformatieprocessen
die vroeger naar het eigen gebied werden teruggebracht, zoals bijvoorbeeld de
interpretatie en de beoordeling van het leven en de cultuur in vreemde plaatsen nu
worden uitgebreid met gebieden die buiten het eigen territorium liggen. Localiteit
kan hier als tegenwerkende kracht, als domesticering van het vreemde door een
(negatieve) herwaardering van de invloed van globaliteit en als uitbreiding van de
eigen invloed worden gezien.
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Verdediging van de eigen cultuur
De derde factor binnen de discussie over de productie van localiteit noem ik
‘verdediging van de eigen cultuur’. In een groot aantal liederen (9. 11a. 20. 23.
28a.b.c.d. 29c.d. 31b.c. 37. 38j. 41a. 44. 43. 53. 55. 57.) worden filosofische gedachten
uitgesproken die ook religieuze afwegingen bevatten en die een bepaald levensgevoel
overdragen, zowel binnen de gemeenschap als vanuit persoonlijk oogpunt.
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Goede voorbeelden daarvan zijn de liederen (9.) en (37.).
Tussen deze filosofische liederen of beschrijvingen van het eigen bestaan zijn er
vier liederen te vinden die de nadruk leggen op een ‘traditionele component’ die
duidelijk meer met het leven en de cultuur in de binnenlanden dan met het leven
binnen de stadscultuur van doen heeft (14. 24. 28f. 48.). Vanuit het perspectief van
de musici die nu in de stad leven gaat het hierbij meer om het ‘(opnieuw) uitvinden’
van ‘tradities’.
Een ietwat andere inhoudelijke component is bedoeld als sociaal commentaar.
Hier worden politieke thema's als ‘aanpassing’ (38k. 31a.), oorlog (42. 54.) of de
toenemende armoede (5. 15.27. 41a. 60.) vanuit het eigen gezichtspunt behandeld
en veel concreter weergegeven dan in de liederen uit de filosofische hoek.
Het weergeven van een eigen filosofie, het ‘uitvinden’ van ‘tradities’ en het geven
van maatschappelijke commentaren interpreteer ik als componenten die een
beschrijving van de eigen cultuur inhouden. Het is het ‘muzikaal vieren’ van een
gemeenschappelijk begrip met betrekking tot het leven, waarin ook persoonlijke
ervaringen verduidelijkt worden. Volgens Appadurai (1995) moet localiteit immers
vooral vanuit het oogpunt van relaties en contexten en niet geografisch worden gezien.
Diens definitie van ‘localiteit als eigendom van het sociale bestaan’ is op deze
liederencategorie absoluut van toepassing. Vooral de kinderliederen (31b. 31c.) en
de beschrijving hoe het dorpsleven 's avonds een feest wordt (37.), zijn sociaal
eigendom.
Localiteit betekent echter ook dat men zich ervan bewust is, hoe de eigen intimiteit
kan worden verdedigd in de situatie die van buitenaf opgelegd wordt. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn bij toenemende inspanningen van de staat om kleinere
gemeenschappen onder zijn hoede te nemen. Juist de liederen met commentaren over
politieke gebeurtenissen uit het verleden (oorlog) en de tegenwoordige tijd (toenemen
van de armoede en de ontwikkelingspolitiek onder de noemer ‘aanpassing’), zijn,
net als andere ‘topical songs’ uit het Caraïbische gebied pogingen om, ondanks een
zekere machteloosheid, het eigen standpunt te omschrijven en te verdedigen.
In dit verband spelen ook de liederen met een dubbele betekenis (10. 11b. 12b.
30. 46. 47) een belangrijke rol. Door de dubbele betekenissen wordt een
‘insider’-begrip opgeroepen en geproduceerd. Toehoorders die niet over deze kennis
beschikken kunnen slechts een gedeelte van de muzikale boodschap begrijpen en
worden dientengevolge in zeker mate buitengesloten. Daarentegen kunnen de
toehoorders die de dubbele bodem begrijpen deze liederen als hun sociale eigendom
beschouwen.

Inperkingen door taal
Een groot aantal liederen is niet alleen in de taal van de Saramaka geschreven, maar
maakt ook gebruik van woorden en zinsfragmenten uit andere talen (8. 18. 28d. 38k.
41. 58.). Ik kan hier onder andere voorbeelden aanvoeren van Nederlands,
Sranantongo en voor een deel Ndyuka. Code-switching is in Suriname over het
algemeen zeer wijd verbreid (zie I 2.3.) en is vooral onder jongeren verbonden met
status en imago. Voorbeelden van code-switching zijn te vinden in de liederen (5.
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38b.) Op het eerste gezicht is code-switching vooral een kenmerk van invloeden van
buitenaf, een aanwijzing hoezeer het gebruik van andere talen het eigen taalgebruik
beïnvloedt en daardoor dus eerder een kenmerk van globaliseringsverschijnselen.
Price en Price (1980, 1991) bewijzen echter hoe sterk het betrekken van vreemde
talen deel uitmaakt van de traditie van performance en andere liedgenres. Dit komt
doordat de erkenning van inventiviteit en van noviteiten een belangrijk onderdeel
van
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Saramaka-performance is. In verbale duels worden vaak vreemde woorden en
uitspraken toegepast. Dit fenomeen treedt hier daarom niet voor het eerst op, maar
heeft al de karaktertrekken van locale performance-patronen.
Deze ‘taalmix’ van tenminste vier, maar zeer waarschijnlijk nog meer talen (er
zijn zeker nog een aantal woorden uit andere Marrontalen en de creolentaal van Frans
Guyana in terug te vinden) is desondanks niet goed te begrijpen voor personen die
andere talen spreken. De woorden en de zinsbouw komen grotendeels uit het Saramaka
en de woorden uit de vreemde taal zijn hier in zekere zin in ingebed, om bepaalde
songs een bijzonder karakter te geven. Ook hier speelt het imago weer een rol. Het
klinkt immers anders wanneer je in plaats van ‘Betre i go de nanga fitja-man!’
(Sranantongo) ‘Béte i gó ku fitja-wómi!’, zoals het in Saramakaans, zegt. Dat wat
oppervlakkig multi-linguale muziek lijkt te zijn, is in werkelijkheid alleen volledig
te begrijpen voor hen die de Saramakaanse taal beheersen. De liederen zijn dus
taalkundig sterk vastgelegd en richten zich op een speciaal publiek.

Localiteit als herinnering
Men kan zich ook afvragen of localiteit in de vorm van denken en voelen niet in
‘memory places’, kortom de herinnering zou kunnen worden verankerd. In de dorpen
in het binnenland betekent localiteit vooral samen opgroeien en communiceren.
Vooral in de stad slaan Saramaka die afkomstig zijn uit hetzelfde dorp of dezelfde
grote familie (bêè) intensief met elkaar in contact en gebruiken in hun communicatie
vaak topoi uit de herinnering, dat wil zeggen, gedeelde ervaringen uit de binnenlanden.
Lipsitz houdt zich in Time Passages (1990) bezig met de vraag in hoeverre
populaire cultuur en collectief geheugen met elkaar in verband staan. Aan de ene
kant betekent de aanwezigheid van massamedia een ramp voor het collectieve
geheugen, maar aan de andere kant beïnvloedt het collectieve geheugen juist de
productie en receptie van de massamedia-cultuur. Lipsitz beschrijft hier enerzijds de
dialectiek van de geschiedenis, die het totaal van collectieve, menselijke ervaringen
omvat, als een activiteit van het geheugen. Aan de andere kant staat het commerciële
genot als tegengestelde van geschiedenis. Commercieel genot verdeeld de
maatschappij in aparte consumenten en werkt daarbij vooral met het mechanisme
van het vergeten. Het scheidt mensen van tradities uit het verleden en geeft hen het
gevoel dat hun verleden minder bepalend is voor het heden.
Voor de songs die ik heb opgenomen, is de theorie van Lipsitz met betrekking tot
populaire muziek als herinnering in dialoogvorm van belang. Rock-'n-roll-liedjes
betrekken door hun referenties aan bekende folk-tales en gebeurtenissen, of door het
gebruik van de taal van de straat, de toehoorders bij de muziek. De liedjes komen
gedeeltelijk uit het leven van alledag en kunnen daar weer eenvoudig mee versmelten.
Wanneer het publiek zich de teksten herinnert en deze herhaalt, leggen deze - als
ware het een ritueel - de gemeenschappelijkheid van de alledaagse ervaringen vast.
Er bestaat in de populaire muziek van Suriname op nationaal niveau ook een
gedeelde ervaring, zo blijkt uit de dialogen over bepaalde thema's tussen bands met
verschillende muziekgenres. Uit het oogpunt van productie van localiteit door
herinneringen kunnen vooral de door mij ‘filosofisch’ genoemde liederen maar ook
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de twee ‘kinderliedjes’ (31 b.c.) nog vanuit een ander perspectief worden bekeken.
Liederen zoals (37.) zijn een loflied op de gemeenschappelijke ervaring onder jongeren
binnen de dorpscultuur. Wanneer deze liederen in de stad worden gespeeld, dan
geven zij van twee zijden toegang, zowel van buitenaf als van binnenuit. De muziek
is als stedelijke muziek toegankelijk voor een niet-Saramaka
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publiek, omdat de kawina-achtige stijl zeer populair is en de teksten op zijn minst
gedeeltelijk door middel van code-switching voor een anderstalig publiek te begrijpen
zijn. Van binnenuit ervaren echter de toehoorders, die over dezelfde ervaringen en
herinneringen kunnen beschikken als die welke ten gehore worden gebracht, een
gevoel van gemeenschappelijkheid. De gedeelde en door de muziek ten gehore
gebrachte ervaring kan zo ‘localiteit van de herinnering’ genoemd worden.
Eigenlijk zou de indeling van de muziek als populaire cultuur een tegenargument
moeten zijn voor de processen van een collectief geheugen. De muziek is verkrijgbaar
in de vorm van cassettes en wordt gebruikt om in de ‘woonkamer’ van het huis in
de stad als alledaagse amusementsmuziek af te spelen. Volgens Lipsitz kunnen zulke
vormen (‘gecommercialiseerde amusementsmuziek’), die eigenlijk voor het overgrote
deel verantwoordelijk zijn voor de ‘erosie’ van historische en locale kennis in de
handen van inheemse artiesten en toehoorders juist als bron en als aanknopingspunt
dienen. Een aantal van de liederen (die ik als ‘uitvinden van traditie’ heb ingedeeld)
zijn wellicht expres en op een didactische manier bedoeld voor het overbrengen van
historische kennis. Ze gaan zelfs de beschikking over persoonlijke historische ervaring
van de componist van de liederen te boven. In lied (38e.) wordt een plaats genoemd
die vandaag de dag in een stuwmeer verdwenen is en dus helemaal geen deel meer
kan uitmaken van de eigen ervaring, aangezien de bouw van de stuwdam plaatsvond
voor de musicus geboren werd. Vooral in lied (38e,) kunnen, ondanks het feit dat
het lied op het eerste gezicht een gewoon liefdeslied lijkt, sporen van een
gemeenschappelijk, locaal geheugen worden teruggevonden.
De maatschappelijk commentaren ‘herinneren’ bijvoorbeeld aan het eigen ‘actuele’
verleden, bijvoorbeeld de bouw van de stuwdam, de toestand tijdens de oorlog, et
cetera. Het geheugen hoeft niet per definitie op het verleden terug te grijpen. De
liederen kunnen ook aan gemeenschappelijke ervaringen uit het heden ‘herinneren’,
zoals bijvoorbeeld aan het gevaar van de vrachtwagens met bauxiet op de straat die
van het gebied van de Saramaka naar de stad leidt (10.). Zij zijn de
gemeenschappelijke ervaring van iedereen die regelmatig tussen het binnenland en
de stad pendelt. Zo kan misschien ook de telkens opnieuw opduikende kritiek op de
toenemende armoede en de huidige ontwikkelingspolitiek van Suriname als
‘herinnering aan het heden’ worden gezien.
Wanneer men zich wat betreft de vraag naar localiteit louter en alleen met de
liedteksten bezighoudt, zou men de muziek als geheel, met de dimensies performance
en praktische toepassing verwaarlozen. Volgens De Boek (1995) kunnen mondelinge
of textuele culturele teksten vooral secundair als herinneringen of dragers van
historische kennis worden beschouwd. De betekenis van de verschillende
tekstfragmenten wordt pas door een actieve performance gecreëerd. Sommige
tekstfragmenten kunnen zelfs pas weer naar boven worden gehaald door ze te
‘performen’.6. Er moet daarom misschien niet worden vergeten dat het bij de muziek
en de liederen niet in de laatste plaats gaat om de praktijk en het creëren van een
performance-gemeenschap. Wie bij een concert in de stad of in een van de dorpen
in het binnenland was, hoort bij deze ‘locale gemeenschap’ en beschikt over
gemeenschappelijke ‘locale kennis’. Zo niet, dan leert hij die door de teksten of van
de andere deelnemers. Dat betekent dat juist de inbedding van deze locale kennis in
muziek en tekst ervoor zegt dat hij verder overgedragen zal worden. Wanneer de
kennis in de vorm van de verschillende tekstfragmenten verloren gaat, is de kans vrij
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groot dat iemand zich tijdens een performance, als is het er een met de nieuwste en
meest ‘getechnologiseerde’ vorm van muziek in bijvoorbeeld een van de disco's in
Paramaribo of bij MTV-Suriname in het jaar 2010 - een aantal
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van de teksten kan herinneren. En wie zegt ons dat dat dan niet in de vorm van een
peé gevierd gaat worden?

Liedteksten
De vertaling van de liederen is niet altijd letterlijk. Het commentaar dat onder de
liederen staat en dat gemarkeerd is met een ‘I’ komt niet van mij. Het is een
interpretatie van de liederen en extra toelichting van de personen die als bronnen van
informatie geraadpleegd werden. Een aantal liederen zijn door de geïnterviewden
niet vrijgegeven voor publicatie, waardoor in de chronologische reeks een aantal
nummers ontbreken (2. 7. 43. 52.). De vertaling van de songs vanuit het Saramaka
in het Nederlands werd in overeenstemming met de individuele bronnen gemaakt,
met behulp van verdere toelichting. Bij de schrijfwijze van woorden die duidelijk
Saramaka zijn, heb ik mij gehouden aan Voorhoeve (1959) en Donicie en Voorhoeve
(1963).
1.

Joucilieni je! Joucilieni ba! Joucilieni je! Joucilieni ba!
mi féndi wán lóbi
a para pási,
na para pási lóbi,
mi tá lóbi en dí fósu miíi
fen mamá.

Ik heb een liefje gevonden

3.

Sa ma táki
i na i gó a má piri gogó
tja ko isi.
Dai gogó
mi lóbi dí miíi dê.

Iemand heeft gezegd
dat je nog niet
naar een man gaat.
Je achterste Dai,
ik hou van dat meisje daar.

4.

Dí miíi dê e jabi i ja kè
Dat meisje daar, jij wil
téi wán mánu awá,
geen seks,
nônô mi kê léi téé mi kabá neem een man.
Nee, ik wil naar school tot
nou mi téi wán wómi dí mi ik klaar ben,
lóbi.
dan neem ik een man die
van mij houdt.

op de ‘Para Pási’,
een liefje op de ‘Para
Pási’.
Ik ben verliefd op de eerste
dochter van de moeder.
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5.

Té no dê...
Er is geen tijd meer voor...
grontapu pe u de dja na
wang sweet presi,
hier op aarde
die aarde is een speeltoneel is een goede plek,
die vrouw kan je nu gratis
iedere komt en speelt zijn krijgen.
deel...
Kouseband is duur
di uma komt vrij,
geworden
kosubanti ko diri.

6.

Bij mij gaat het heel goed
hoor liefde dame!...
Bij mij gaat het heel goed
hoor liefde Joylin,..... Engelin....
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8.

Hallo mijn schat, engel van ... engel van God,
God,
Je will me niet geloven
wil jij mij niet geloven
Ik zeg dar ik van je houd
dat ik echt van jou hou.
Hallo mijn schat, ingi fu
gádu
yu no wani bribi
mi táki mi lóbi yu.

9.

Dí goón líba akí jee-e jee-e
sô i dê
é wán sèmbè buusé jo bo i
dê o
ja mú mêni ba - fa i dê,
i mú mêni ba - fa jo kó.

De aarde jee - jee - zo is hij
gemaakt,
wanneer een mens niet van
je houdt, dan is dat zo,
je moet er niet aan denken
hoe je nu bent,
je moet er aan denken hoe
je zult worden.

10.

Djogiliesi mamá palanamu wagi mêni mi!

Djogiliesi Mama -7.
‘Palanamu Wagi’ Pas op
met mij.

11a.

Sèmbè líbi nuiti á toóbi ju Je moet geen problemen
hebben met het leven van
dí gaán gádu hem mbéi dí iemand anders,
goón líba
God heeft de aarde
a mbéi sèmbè téé akabá
geschapen,
a mbéi mbéti.
hij heeft de mensen
geschapen,8.
tot hij klaar was,
hij heeft de dieren
geschapen.

11b.

Malaria kísi Gainsa,
Gainsa ábi piki so deesi
vannoudu.

Gainsa heeft malaria,
Gainsa heeft wat
medicijnen nodig.9.
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12a.

Apanti kiiá mujêé
so de ó tá kái ju,
so de ó dá i wán nê,
atjá mi kó téi wán
vremdeling,
mi gó na fóto seéi
mi sí wán muyêé
mi pidi dí muyêé
dí muyêé án kê mi
mi ó gó dêdè dê.

Apanti kiiá mujêé10.
zo roepen ze naar je,
deze naam zullen ze je
geven.
Zij heeft een vreemdeling
voor mij gehaald,
ik ben naar de stad gegaan,
ik heb daar een vrouw
gezien,
ik heb de vrouw gevraagd,
maar de vrouw wilde mij
niet,
ik zal nu sterven.

12b.

Ahala qua-qua
án tá leti a ganía dôò.

Een kakkerlak die voor de
deur
van een kip staat,
heeft geen rechten meer.11.

13.

Dí mi gó na Abrasei
yu no yere san pasa
de wentje kái mi a mi nê
de táki mi no bun.

Toen ik naar ‘Abrasei’
(Frans Guyana) ging,
heb je niet gehoord wat er
gebeurd is,
de vrouwen noemden me
bij mijn naam,
ze zeggen dat ik niet goed
ben.
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14.

Muyêé miíi
hópo gó wási músu
téé i kabá.

Meisje sta op,
je moet je gaan wassen,
tot je ermee klaar bent.12.

15.

Te yu opo mamante
luku fu moni
Te i no luku fu moni
yu go pena.

Wanneer je 's morgens
opstaat,
zoek dan naar geld,
wanneer je niet naar geld
zoekt,
zul je armoede leiden.

16.

Mi nanga ju á nu feanti Mamá,
lúku fa ju lúku mi
so é meki mi hati e bron.
Mi ábi wán lóbi
é ju mbéi so mi ó síki dá i.

Ik en jij zijn geen vijanden
Mama (meisje),
kijk hoe je mij aankijkt,
zo maak je me boos.
Ik heb een liefje,
als jij zo doet word ik ziek
van je.

17.

Mi a wan lobi di mi ta lobi Ik heb een geliefde die van
mij houdt,
a tá fleri wán switi fleri
en die op een schattige
so mi yere, so mi yere manier seks met mij heeft,
taki wan uma de nanga tu
má.
zo heb ik gehoord, zo heb
Yago uma ik gehoord,
so u te wan dei
dat een vrouw twee
u sa míti a konde.
mannen heeft.
Yago-meisje op een dag
zullen wij elkaar op deze
plaats tegenkomen.

18.

A mi nanga yu wan-wan
meki u sabi sa wi du
é fi dede no ko a mindi
a mi nanga yu wan-wan.

ik en jij alleen,
laat ons weten wat wij
doen,
wanneer de dood niet
tussenbeide komt,
zijn het jij en ik alleen.
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19.

A nango jee a nango' fen
o mamá u mi we
a nango' fen
a dí sáta zápaté
mujêè túè mi
a nango' fen
a dí sónde mámaté
dí opoláni gó
sèmbè u mi wè a kó tei tá
tjago
Téé dí opoláni hópo,
muyêè subí a gó fen gó ba.
Ambê nango?
Mamá u mi - sísa u mi...

Ze gaat - jee - ze gaat weg
O, die vrouw van mij
ze gaat weg.
Op zaterdagavond
vertrekt het meisje bij mij,
ze gaat weg.
Op zondagmorgen
vertrekt het vliegtuig,
mijn vriendin, iemand komt
haar afhalen.
Wanneer het vliegtuig
komt,
stapt de vrouw in en gaat
weg.
Wie gaat er weg?
Die vrouw van mij, die
zuster van mij...
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20.

21.

Perere, perere, perere!
Perere i kan wa
u hiíi dí kôndè akí
ju wan-wan da dí perere
wáka lontoe á heépi da i
seéi
ju wan-wan da dí perere.

‘Perere, Perere, Perere!’
‘Perere’....
Van het hele dorp hier
ben jij alleen de ‘Perere’,

Tu uma na wan osu
nawán u de ábi mánu
téé de hópo - ba! de ná wási fesi
Kadju-uma, na i líbi so
jajo nê jo tja
soso wáka a ganda
bégi ma moni
bégi ma moni!

Twee vrouwen wonen in
een huis,
geen van beiden heeft een
man,
wanneer ze opstaan - ba! -

rondlopen zal je ook niets
meer helpen,
jij alleen bent de
‘Perere’.13.

wassen ze hun gezicht niet.
Vrouw van Kadju, wanneer
je zo leeft
krijg je de naam prostituée,
je loopt rond,
om mannen om geld te
vragen,
om mannen om geld te
vragen.

22.

23.

Tiya Dalla, Dora, Dora,
pe yu ben de so langa
Tiya Dora?

Tante Dollar, Dora, Dora

Anana,
ju músu bégi anana.

‘Anana’,
Je moet tot ‘Anana’
bidden.

waar ben je zo lang
geweest,
Tante Dora?
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24.

Mánu kôndè a nango' a mánu kôndè
a dísa dí muyêè paábi.
Mujêè kôndè A nango' a mujêè kôndè
a tja dí góni ku dí sáku.

Naar de plaats van de man,

25.

A de anga bêè, lôbi dí anga
bêè,
suma gi eng bele.
Nônô dí miíi dê
dí sa heng mánu gó.

Ze is zwanger,
door wie is zij zwanger
geraakt?
Nee, dit meisje hier
heeft haar man verlaten.

26.

Mandá dí búka e
na mei lanti jee,
mandá eng ku kôni,
biká ju da mánu má.

Wanneer je een boodschap
stuurt,
laat het de mensen niet te
weten komen,
stuur hem op een handige
manier,
want bedenk dat je al een
man hebt.

27.

Pená, pená
we dí wéi téi mi butá
a sèmbè básu
pená, pená
no mi tá de.

Armoede, armoede,
de wereld heeft mij
bij de mensen onderaan
terecht laten komen
Armoede, armoede,
zo ben ik nu.

ze gaat naar de plaats van
de man,
ze is de ‘vrouwenschotel’
(wasteil) vergeten.
Naar de plaats van de
vrouw,
gaat hij naar de plaats van
de vrouw,
dan neemt hij het geweer
en de geweerzak mee.
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28a.

Bái sibá de tá bái tá sibá mi Wanneer iemand mij
fu
vervloekt,
mi dêdè gó.
zal ik sterven.

28b.

Dá mi dí lolo
nôò i téi dí moni.

28c

Zonder onze liefdes-dingen

Geef mij de cassette
en neem nu het geld terug.

kunnen wij niet leven.
28d.

No kree moro!

Huil niet meer!

28e.

Ju dí mamá dê
kaba a mi báka!

Jij daar, vrouw,
stop niet die dingen
achter mijn rug!

28f.

Gólu boóko
paya si híi ni wán mujêè
súku hên njanján bòngò.

De Gólu (fleskalabas) is
gebroken,
iedere vrouw
moet haar plaats zoeken
om te planten.14.

29a.

Afondo mi
mi wan-wan ná sa dê.

Ik verbaas me,
ik alleen kan het niet
begrijpen.15.

29b.

Fa waka sísa unde kôndè
alá
di mi gó na doisie
mé á féndi lóbi alá.

Hallo zus...
toen ik naar Nederland ben
gegaan,
heb ik daar geen liefde
gevonden.

29c.

Fá u kó dja wá kó súku
toóbi.

Wij zijn niet gekomen om
ruzie te zoeken.16.

29d.

Sama kôndè
mi de kó gó - e!

Wij zijn op de plaats van
een ander,
ik ben weer aan het
weggaan!

30.

Mi kè sí èn
gádu a kamía u kôndè
mi kê sí eng!

Ik wil hem zien,
de geest van het plein van
dit dorp,
ik wil hem zien.

31a.

Dèè wei ko' u ko'ti goon. Nu is het de droge tijd,
Aanpassing dóu a Sranan. bewerk je akker,
‘Aanpassing’ is er in
Suriname.

31b.

Gain-Gain kulé ku sèmbè!

Gain-Gain17.
loop mee met de mensen!
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31c.

Fo fi tengele,
tapá a báka tapá a fési.

De tijger roept ‘fo’ en ‘fi’,
een van achteren en een
van voren.
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32.

Be mi tei lobi u mi
Yago-muyêè
ja tá kê ómi môò sô,
ma dí muyêè miíi dê
unfaan dí mbéi
ja tá kê mánu môò?
U dí taku líbi fi i
hembei nawan ómi hoi en
dá i.

Laat mij eens een lieveling
voor mezelf pakken,
Vrouwen van Yago
jullie hebben blijkbaar niet
veel op met mannen.
Dat meisje daar!,
hoe gaat het met je,
dat je geen man meer wilt?
Omdat je geen goed leven
leidt,
wil geen enkele man iets
van je.

33.

Mujêè meisje a áti mi
fa mi ó fíka yu,
ja músu span óto wan de.
Á de fi wái gó
á ó hói kuma mi.

34.

Lóbi na wán taánga sondí. Liefde is een machtig iets.

35.

Fóto-mazo, saámaka-mazo, Non uit de stad, Saramaka
non,
bende-mazo nángó súku Een mooie pater zal een
linzô mazo.
mooie non zoeken.

36.

Wede-ma wede gó fi i
sô mi de sô mi ó tang.

Jij daar, slechte vrouw, ga
weg ik blijf zoals ik ben.

37.

Téé sapaten ta dou
no hiíi sèmbè nángó,
sapaten dóu límbo
nôò i jéi de peepa tá pêé,
sapaten dóu límbo
de womi ko' haíka,
womi miíi u ko' haíka!,
fa de mujêè miíi tá pêé.

Als het avond wordt,
gaan alle mensen weg,
wanneer het maanlicht
komt,
dan hoor je de meisjes
feestvieren,
Als het avond wordt,
komen de jongens om te
luisteren,
Jongens, kom om te
luisteren
hoe de meisjes feestvieren!

Meisje het spijt me,
dat ik je verlaat,
je moet je niet opwinden,
er zijn anderen.
Je mag niet blij zijn
wanneer ik je verlaat,
want niemand zal je zo
goed verzorgen als ik het
heb gedaan.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

38a.

Dí mujêè miìi dê
mi jéi ja tá mánu
hen mi ko pooba i lúku
(2×)

38b.

Dí miíi ko, dí miíi kó
Het meisje komt, het meisje
san mi jéi
komt,
hen mi kó sí tá hoi a saide wat ik gehoord heb,
heb ik ook gezien,
sa mi yere hen kó sí
wat ik gehoord heb, wil ik
wán daka lóbi hen dí de. zien,
ze heeft alleen liefde voor
een dag.

38c.

Téé mi tá pidí i já tá kê.

Dat meisje daar,
ik heb gehoord dat je geen
man hebt,
daarom ben ik gekomen om
dat te controleren,

Wanneer ik je vraag, wil je
niet.
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38d.

Ja lóbi mi ku búka môò
lóbi ku búka ná lóbi
dú i mú dú,
dú i mú dú!

38e.

We ganjá lóbi i dê-o
Ben je een bedriegster in
we ganjá lóbi i dê-o
de liefde?
san mi sí dé ganjá lóbi dê-o Ben je een bedriegster in
de liefde?
18.
Zoals ik het zie ben je een
we Sala lóbi i dê - u.
bedriegster in de liefde.
een ‘Sala-geliefde’ ben je.

38f.

Mamá Angela lóbi-o
Mamá Angela!
dí líbi mi tá súku
mé sá findi a ju.

38g.

Dí mujêè tá án kê mi - ba Deze vrouw wil mij niet,
án kê mi no!
ze wil mij niet!

38h.

Gó fi ju, gó fi i
sèmbè ná bái-bái sondí.

Hou niet meer alleen van
me door het te zeggen,
Liefde door praten is toch
geen liefde,
je moet het doen,
je moet het doen!

Mama Angela - liefde-oh,
Mama Angela!
Het leven dat ik zoek,
kan ik bij jou niet vinden.

Ga jij maar weg, ga je weg,
Mensen zijn toch niet te
koop als dingen.

38i.

Sèmbè sinkíi,
hondo mani.

Het lichaam van een mens,
maar de manieren van een
hond.

38j.

Sranan konde a no paradijs Suriname is geen paradijs,
suma no sabi eti?

wie weet dat nog niet?

38k.

Aanpassing a kiri mi,
brada!

‘Aanpassing’ wordt nog
mijn dood, broeder!

39.

I na uma dú mi
sama wani a kó téi mi.
Mi lobi yu, mi lobi yu,
Te mi bi ábi moni
mi bi o bái yu
búka paya tá mé ábi lóbi
môò.

Het meisje heeft mij dat
aangedaan
wie mij nog wil, kan komen
om mij op te halen.
Ik hou van je, ik hou van
je,
als ik geld had gehad,
had ik je willen kopen,
de boodschap is
rondgegaan dat ik geen
geliefde meer heb.
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40.

Téé i sí mi ku mi lóbi
ja mú kái mi nê baáa,
raggamuffin jee-e faánsimáma!
raggamuffin jee-e kolumbia!
de raggamama hía a fóto
de háti,

Wanneer je mij met mijn
geliefde ziet,
moet je niet mijn naam
roepen,
‘Raggamuffin19. jee-e ‘Faánsimama’20.
‘Raggamuffin’ jee-e Colombia!
In de stad zijn er veel
‘Raggamama’, ze zijn
sterk,
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raggamáma jee-i kolumbia!
a de a mi mêni mé sa
duumí môò.
41a.

‘Raggamama’ jee-i Colombia!
Ik heb haar in mijn
gedachten, ik kan niet meer
slapen.

Yu gwe go suku moniman Jij en ik gaan de ‘geldman’
zoeken,
Yu gwe go suku pokuman Jij en ik gaan de
‘muziekman’ zoeken,
toku jei boro moro ye pina voor jij armoe moet leiden,
betre i go de nanga
Fitja-man.

kan je beter met de
‘Fitjaman’ meegaan.21.

41b.

Djakka-djakka-dja.

Alles is verkeerd om.

41c.

De uma lobi wi,
de uma lobi wi.

Die vrouw houdt van ons,
die vrouw houdt van ons.

41d.

Opo go te ki,

Sta op en neem het in
ontvangst,

41e.

Atilitilitili,

de penis,

41f.

Nama no tjoko nama no.

De benen zijn open, breng
de penis maar binnen.

42.

De Lanti... nanga bígi góni. De regering (politie) komt
met grote geweren.

44.

Mé ó wái môò, mé ó wái
môò
dí miíi dê dí sa hen mánu
gó.

Ik ben niet meer gelukkig
(2×),
dat meisje daar heeft haar
man verlaten.

45.

Mé o ganja so so gó
mé o ganja so so gó
di so so dá mi kóni u líbi
mé o ganja so so gó.

Ik laat haar niet meer
gaan,
ik laat haar niet meer
gaan,
zij heeft mij de slimheid
van het leven gegeven,
ik laat haar niet meer
gaan.

46.

Tokóo tá lègèdè.

Een Tokóo (bosfazant)
liegt.

47.

Téé tá náki báli
ambè o wini wei ka.

Wanneer ze voetballen,
willen ze het WK winnen.
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48.

Mi mamá léi mi
Mijn moeder leerde mij,
téé mi gó a sèmbè kôndè dat wanneer ik bij andere
uwéki hen de fósu sondó. mensen kom,
mijn eerste daad een
begroeting moet zijn.

49.

Kapiten, dé boj doro!

50.

Ma dí a kuli ja madja,
De Hindoestanen blijven in
kolumbia tá kái mi fu gó a hun eigen buurt
chicago.
de Colombiaanse meisje
roepen mij om mee naar
Chicago te gaan.

Kapitein, de jongens komen
hier aan!
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51.

Kedo wo wo wo, mi lóbi ju Kedo wo wo wi, ik hou van
je,
Bakadina je je, mi lóbi ju Bakadina jei jei, ik hou van
Bakadina kó teki na sanni je,
fi ju.
Bakadina kom en haal dat
ding op voor jou.

53.

Dí na mi o bala
Dí na mi o sísa
sami míti mi - o sísa.

Omdat jij mijn broeder
bent,
omdat jij mijn zuster bent,
er is iets met mij gebeurt,
o zuster.

54.

Mi mamá dê a Pokigron Mijn moeder woont in
féti e féti srari di a mi háti Pokigron,
daar is het oorlog dat doet
ó mé kê sí hen môò.
mij pijn,
ik wil het niet meer zien.

55.

Seke seke se hen da límbo Zoek de schone zeep.
maaní.

56.

Mindolina - jee-e ná ganjá mi ganjá ju
mi dê ku ju méni éti
di woto dí u bi táki de
mi dê ku méni éti.

Mindolina - jee-e bedrieg mij niet,
bedriegster,
ik denk nog altijd aan je,
aan de dingen waarover
wij hebben gepraat,
ik denk nog altijd aan je.

57.

Dí wéi téi mi butá sèmbè
básu,
sèmbè téi mi wísi,
sèmbè butá básu.

De wereld heeft mij bij de
mensen helemaal
onderaan terecht laten
komen,
de mensen plagen mij met
hekserij,
bij de mensen ben ik
helemaal onderaan terecht
gekomen.

58.

No krei moro
no dansi moro
sanní de na basia anu.

Huil niet meer,
dans niet meer,
De Basia heeft alles onder
controle.

59.

Fa waka bala, sisa,
faánzi, hollandi...

Groeten aan je broer,
groeten aan je zus,
aan Frankrijk, Nederland...
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60.

É i kê bái súsu
i músu ábi dolla.

Wanneer je schoenen wilt
kopen,
moet je ‘dollars’ hebben.
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Eindnoten:
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1. Vertaling: Wij hebben een boodschap, die wij aan de man uit Suriname willen doorgeven. Hoe
het systeem is. Kijk wat je doet. Jullie maken een grapje: Holland is toch niet het paradijs.
Verlaat Suriname niet om in ‘ijs’ te leven!
2. ‘...this is not a scene where the peripheral culture is utterly defenseless, but rather one where
locally evolving alternatives to imports are available, and where there are people at hand to
keep performing innovative acts of cultural brokerage.’ (Hannerz 1991: 125).
3. De Saramaka maken verschil tussen speciale en algemene trommels die ingedeeld worden naar
hun vorm en de rol die zij bij bepaalde uitvoeringen spelen. Er bestaat daarbij een nauw verband
tussen een bepaald taalgebruik en de trommels. Een voorbeeld daarvan is de apinti, die als
‘talking drum’ kan worden gebruikt (Price & Price 1977; 2-3; 1980: 177-180; Folkways Records
FE 4225; Agerkop 1991).
4. Voor teksten van sêkêti en opnamen uit de jaren 1967-68 en 1976 vergelijk Price & Price 1977.
Weltak 1991 heeft opnamen uit 1978 op de bij de documentatie horende cassette.
5. ‘Saramaka masculinity has long depended on an ability to function in “foreign” settings and
on an active enthusiasm for dabbling in non-Saramaka culture. Whether in the streets of
Paramaribo, the construction sites of Afobaka, the Djuka villages in eastern Suriname, the towns
of French Guiana, or the diamond-mining camps of Brazil. Saramaka men must know how to
get along in foreign languages, deal with people from other ethnic backgrounds, hold down a
job, and make wise purchases for the return home.’ (Price 1984: 195).
6. De Boeck (1995: 117-129) maakt verschil tussen semantisch geheugen (niet verbonden met
een speciale context) en episodisch geheugen (met betrekking tot gebeurtenissen met een
bepaalde richting in ruimte en tijd). In rituelen kan het semantische geheugen door het episodische
geheugen worden geregenereerd.
7. Hier wordt een vrouw bedoeld die met veel mannen slaapt. Ze moet oppassen, anders brengt
ze ziekten over. Wanneer de ‘Palanamu Wagi’ (grote vrachtwagen met bauxiet) de straat
langsrijdt, moet toch iedereen oppassen?
8. God heeft iedereen gemaakt zoals hij is. Kijk niet teveel naar wat anderen doen!
9. Gainsa heeft medicijnen nodig. Ze wil een penis voelen. ‘Penisziekte’ - ze is geil en daarom
voelt ze zich ziek.
10. ‘Apanti kiiá mujêé’ is een meisje van de straat. Ze is op straat opgegroeid. Wanneer je naar
seks vraagt, krijg je het meteen en ze wil altijd iets eten.
11. Zelfs wanneer je gelijk hebt, moet je geen gelijk krijgen. Hier wordt een man bedoeld die een
vrouw zoekt.
12. Het is allang ochtend.
13. ‘Perere’ (Vriendje) Mensen die niets kunnen, misschien stelen om op te scheppen. Je bent
eigenlijk niets, maar je praat veel. Wat wil je me vertellen. Ga weg!
14. Iedere vrouw moet een man zoeken, ga maar, je bent nu al groot!
15. Je moet alleen leven, zonder liefde.
16. Wij zijn gekomen om muziek te maken
17. Gain-Gain is een oude man. Gain-Gain loopt achter mensen aan. Je kijkt om en lacht. De oude
man kan niet achter je aankomen.
18. Sala was een belangrijke plaats, die vandaag de dag onder het water van het stuwmeer ligt.
19. ‘Raggamuffin’ en ‘Raggamama’ betekenen prostitué.
20. ‘Faánsimama’ is een vrouw in Frans Guyana, ook een prostitué.
21. Fitja is de naam van een van de bandleden.
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Mavis Noordwijk
De ontwikkeling van de koorzang in Suriname
Toegespitst op de periode 1975 tot 2000
Koorzang is een veel beoefende hobby in Suriname.1. Het is een liefhebberij van
voornamelijk christenen van diverse religieuze gemeenten, zoals bijvoorbeeld de
Rooms-Katholieke kerk (RK), de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname (ERGS)
en de Volle Evangelische Gemeente. Van oudsher is het een goed gebruik om de
kerkdiensten op te luisteren met koorzang, verzorgd door het vaste koor van de
betreffende kerk. De oudste twee kerkkoren van Suriname zijn het Saron kerkkoor
(1947) gevolgd door het Comenia koor (1948).2.
Ook buiten de religieuze context zijn koren actief. In de districten en in het binnenland
wordt koorzang uitsluitend in kerkverband uitgeoefend. In dit artikel zal ik mij
beperken tot de ontwikkeling van koorzang in de afgelopen 25 jaar, in het bijzonder
de koorzang buiten de kerk, hoewel de kerkkoren niet geheel buiten bel'houwing
gelaten kunnen worden daar zij een wezenlijk deel uitmaken van het koorwezen in
Suriname. Hierbij zal ik enkele koren de revue laten passeren. Ik beperk mij tot de
hoofdstad Paramaribo.3.
Het oudste zangkoor van Suriname is het Mannenkoor Harmonie, opgericht in
1943. De eerste dirigent was Leo Heinemann. Aanvankelijk begonnen als
gelegenheidskoor voor het opluisteren van een radiocauserie, groeide Harmonie uit
tot een mannenkoor van allure, met een uitgebreid repertoire, gebaseerd op het
klassieke genre. Thans worden verschillende muziekstijlen vertolkt. Dit koor dat
grotendeels uit ouderen bestaat, heeft in het begin van de jaren tachtig een jeugdkoor
opgezet met de bedoeling de continuïteit van Harmonie te waarborgen. De stuwende
kracht achter deze missie was Hermine Peroti († 1992), echtgenote van de zeer
toegewijde Eugene Peroti, toenmalig bestuurslid van Harmonie. Inmiddels zijn
enkelen uit het jeugdkoor doorgestroomd, het hoofddoel is echter niet bereikt. Diverse
koorleiders hebben hun best gedaan om de Harmonie jongeren te vormen en klaar
te stomen voor het grotere werk, maar uiteindelijk is dit koor rond het midden van
de jaren negentig doodgebloed. De jongeren blijken wel interesse te hebben, maar
ze brengen de discipline niet op om systematisch aan een repertoire te bouwen.
Koorzang brengt nu eenmaal weinig actie en dynamiek met zich mee, totaal anders
dan sport.
Het op één na oudste koor is het Mannenkoor Maranatha. Het werd opgericht in
1946. De eerste dirigent, Walter Leerdam, heeft tot op heden de leiding. In de
beginperiode deed Maranatha zijn naam ruimschoots eer aan, Maranatha betekent
namelijk ‘Jezus komt’. Het repertoire bestond voornamelijk uit religieuze nummers.
Het koor heeft thans een zeer gevarieerd repertoire, waarin veel folkloristische liederen
van onder andere de Surinamers Eddy Snijders en John Nelom zijn opgenomen.
Maranatha is het grootste zangkoor van Suriname. Vanaf 1984 bestaat er ook een
vrouwen afdeling, terwijl het Maranatha jeugdkoor in 1996 zijn intrede deed. De
Maranatha familie heeft zich ook buiten de grenzen uitgebreid met name in Nederland.
In Amsterdam ging in 1984 het Maranatha Mannenkoor van start, waarin veel ex-leden
uit Paramaribo participeren. Enkele jaren later zag ook een Nederlands Maranatha
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Vrouwenkoor het daglicht in Amsterdam. Er kan terecht gesproken worden van een
Maranatha koren familie, zowel in Suriname als in Nederland.
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Koorzang nieuwe stijl
Het repertoire en de manier van zingen bij de eerder genoemde koren vertonen weinig
verschil. Ze zingen ernstig, rustig, voorspelbaar. Om verandering te brengen in deze
statische benadering van koorzang, namen Henna Hiemcke, pianiste en Mavis
Noordwijk, solozangeres, het initiatief om een nieuw gemengd koor op te zetten.
Het werd een kamerkoor dat op sprankelende en luchtige wijze koorzang zou
beoefenen, in verschillende genres, uitgaande van het klassieke repertoire. Zie hier
de geboorte van het gemengd vocaal ensemble ‘Troki’, in het jaar 1975.
De eerste zeven jaren werd ‘Troki’ muzikaal-technisch en artistiek geleid door
Henna Hiemcke, een vooraanstaand musicienne en Mavis Noordwijk. Daarna tot
1996 door laatstgenoemde alleen. In de begin jaren werd naast a capella zang de
pianobegeleiding verzorgd door Henna Hiemcke en haar leerlingen, terwijl andere
stukken werden begeleid door een strijkers ensemble onder leiding van Evert Derks,
violist. De folkloristische nummers worden sinds 1979 begeleid door een vast combo
in variabele bezetting, waarvan de basis gevormd wordt door gitaar en percussie.
Met ‘Troki’ werd een nieuwe weg ingeslagen in de benadering van koorzang in
Suriname. Dit omdat de dames Hiemcke en Noordwijk vanwege hun muzikale
opleiding een dynamische werkwijze voorstonden. Aan de leden werden bepaalde
muzikale eisen gesteld. Zo werden zij bijvoorbeeld aan een stemtest onderworpen
en konden zij pas na een proeftijd volledig toetreden. Het fenomeen van vrouwelijke
koordirigent, deed zijn intrede in Suriname. Vergeleken met andere zangkoren, waren
de diverse uniformen tijdens concerten fleuriger, en meer op de Surinaamse
traditionele kleding geënt.
Bij de zangkoren die na 1975 zijn ontstaan, is dan ook een duidelijke verandering
te bespeuren ten aanzien van het repertoire, de manier van zingen en de koorklank,
maar ook met betrekking tot de kleding. Ook het repertoire onderging een verandering
waarbij Surinaamse nummers steeds meer ingang vonden. De liedbundel ‘Alonki’,
een verzameling Surinaamse volksliedjes, is een welkome bron voor arrangeurs in
het folkloristische genre. Deze Surinaamse nummers komen hoofdzakelijk uit de
stadscreoolse folklore.
In de jaren negentig vindt men veelvuldig liederen uit de Inheemse en Marron
cultuur op het programma van enkele koren. Uit de Javaanse en Hindostaanse cultuur
worden af en toe nummers opgenomen door progressieve koren. Dit is echter nog
geen usance in het Surinaamse koorwezen.

Federatie van zangkoren
Op initiatief van de toenmalige onder-minister van Cultuur, Robin Raveles (de dichter
Dobru), en Evert Derks, violist in dienst van genoemd Ministerie, werd in 1980 de
Federatie van Zangkoren in Suriname, FZS opgericht. Evert Derks, die tevens cultureel
adviseur en medewerker was op het Directoraat Cultuur, gaf grote ondersteuning
aan de pas opgerichte federatie. Alle activiteiten van het eerste jaar werden door hem
geïnitieerd en gecoördineerd. Er vond onder andere een registratie plaats van alle
zangkoren. Deze koren werden gestimuleerd om, indien zij nog niet over een uniform
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beschikten, dit aan te schaffen. Ook het zingen met uniforme mappen, in plaats van
met behulp van losse blaadjes werd gestimuleerd en nagevolgd. Het Surinaamse
koorleven heeft door de activiteiten van de federatie een zichtbare stimulans
ondergaan, met name vanwege de diverse festivals die op gezette tijden op
verschillende locaties werden gehouden. De koren hebben bij die gelegenheden naar
elkaar leren kijken en luisteren, waardoor zij inspirerend op elkaar hebben gewerkt,
zowel wat betreft het repertoire, de manier van zingen, alsook de kleding en de
kooropstelling.
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Uit het voorgaande kan opgemaakt worden dat vanwege de FZS, in het bijzonder
onder de kerkkoren, een opleving is ontstaan. De FZS heeft echter niet systematisch
kunnen werken aan een duidelijk progressief gericht programma. Na het vertrek van
Evert Derks eind 1981 is onder het eerste bestuur zelfs sprake geweest van een lange
winterslaap. Het nieuw gekozen tweede bestuur heeft rond het tweede lustrum de
draad weer opgepakt en met beperkte financiële middelen werden onder andere
enkele concerten in stad en district, alsook TV-programma's gerealiseerd. Tevens
werd de samenwerking met het Directoraat Cultuur van het Ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling opnieuw geactiveerd, terwijl er weer regelmatig vergaderd
werd met de meer dan 22 aangesloten koren.
Sinds het aantreden van het derde bestuur in de tweede helft van de jaren negentig,
functioneert de FZS helemaal niet meer. Intussen zijn er slechts twee bestuursleden
overgebleven en dreigt de FZS op een dood spoor te belanden. In augustus 1999 zijn
initiatieven ondernomen om de FZS te behouden.4. De verkiezing van een nieuw
bestuur vond plaats begin december 1999. Dit bestuur zal tijdelijk aanzitten en de
draad weer oppakken met ongeveer 30 aangesloten koren. Na de voorbereiding en
viering van het vierde lustrum eind mei 2000 zal het definitieve bestuur gekozen
worden. Er zal worden uitgekeken naar ervaren bestuursleden, terwijl ook jonge
dynamische leden zullen worden geïnteresseerd om deel uit te maken van het nieuwe
bestuur. Mannen en vrouwen met een uitgesproken visie op het gebied van
kooruitwisseling, zowel nationaal als internationaal. Tevens zal er financiële en
morele ondersteuning van de zijde van het Directoraat Cultuur (Minov) moeten
komen ter realisering van bepaalde doelen. Een samenwerking van duurzame aard
is zeer wenselijk.

Schoolkoren fesivals
De gedachte om festivals voor schoolkoren te organiseren is in de loop der jaren
vaker kenbaar gemaakt door diverse muziekleraren en liefhebbers van koorzang. Het
is echter Pater Noordermeer geweest die in 1981 de aanzet gaf tot het daadwerkelijk
concretiseren van deze lang gekoesterde wens. Het hoofddoel van deze festivals, die
om de één á twee jaren werden gehouden en bekend stonden onder de naam ‘het
Schoolkoren Festival’, was het stimuleren en ontwikkelen van koorzang onder de
jeugd om zodoende de vergrijzing in de gevestigde koren tegen te gaan. Ook zijn in
de achter ons liggende jaren enkele korte workshops verzorgd, speciaal voor leiders
van schoolkoren.
Uit de winnaars van genoemd festival van 1981 werd het Nationaal Jeugdkoor
samengesteld; het enige koor dat ressorteert onder het Directoraat Cultuur van het
Minov. Achtereenvolgens werden zes Festivals succesvol georganiseerd waar veel
basisscholen uit stad en district aan meededen. Deze vonden onder grote publieke
belangstelling plaats. In de Ismay van Wilgen Sporthal heerste steeds weer een
bruisende sfeer waarin schoolkoren zich enthousiast zingend en soms swingend
presenteerden. Helaas vindt het schoolkoren festival geen voortgang meer omdat de
kosten van en de inspanningen voor het organiseren van een dergelijk evenement
anno 2000 niet meer op te brengen zijn. De deelname van enkele scholen buiten
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Paramaribo en uit de districten bracht namelijk extra kosten met zich mee. Gelukkig
wordt dit gedeeltelijk ondervangen door het Mannenkoor Maranatha dat in 1996 en
1999 met succes Korenfestivals heeft georganiseerd waar schoolkoren in het
voorprogramma mochten participeren. De aanvulling van het Nationaal Jeugdkoor
is echter niet langer gegarandeerd.
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Training muzikale vorming
Over het algemeen wordt in het Surinaamse onderwijs weinig aandacht besteed aan
kunstzinnige vorming. Om verandering te brengen in deze situatie ging eind 1994,
de Training Muzikale Vorming voor Leerkrachten (TMVL) van start. Deze training
is een nascholingscursus voor enthousiaste leerkrachten van de basisschool die
belangstelling hebben voor muziek. Muziekpedagoge Mavis Noordwijk kreeg van
de toenmalige Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, toestemming om
leerkrachten te trainen in de meest praktische zaken betreffende muziek, zang en
beweging.
Leerkrachten worden gedurende twee schooljaren één dag per week vrijgemaakt
om zich te concentreren op de creatieve en technische aanpak van bovengenoemde
onderdelen. Daarbij is het samenstellen en leiden van een schoolkoor essentieel.
Sinds 1996 zijn Liesbeth Peroti, muziekpedagoge, en Clea Deekman
onderwijsdeskundige, toegevoegd aan de Training Muzikale Vorming voor
Leerkrachten. De eerste persoon speciaal voor het onderdeel drama en de laatste voor
de onderwijskundige begeleiding. Met de bewuste invoering van drama in het
onderwijs worden leerkrachten gestimuleerd vakoverstijgend bezig te zijn, terwijl
de individuele talenten van de verschillende leerlingen een kans krijgen. Tussentijdse
onderwijskundige begeleiding op de werkplek bevordert de broodnodige feed back.
De bedoeling is dat er aan het eind van elk schooljaar op alle scholen een slot
presentatie wordt georganiseerd waarin muziek, zang en drama in samenhang met
elkaar aan de orde komen. In augustus 1997 werden elf evenementen opgevoerd met
verrassende resultaten. De elf cursisten werden met een certificaat beloond.5.
Vanwege de instabiliteit op politiek-economisch gebied anno 2000, waarbij
ambtenaren stakingen aan de orde van de dag zijn, en de daaraan gekoppelde
ontwrichting van het onderwijs, is het werk van de Training Muzikale Vorming voor
Leerkrachten bijzonder in het gedrang gekomen. Hierdoor is het proces van
systematische stemvorming op de scholen ernstig gestagneerd. De leerkrachten
richten zich, door gebrek aan tijd, meer op de cognitieve vakken. Het team van TMVL
blijft echter waakzaam en houdt het contact met het Minov in takt ten einde
voortzetting van dit project te bewerkstelligen.

Participatie van jongeren
Toonaangevend onder de jongeren is het koor ‘Uwani’ dat bestaat uit jonge
volwassenen. Begonnen als het jeugdkoor van de Schütz basisschool in 1982, heeft
dit koor zich ontwikkeld tot een harmonieus en fris klinkend ensemble, met een
gevarieerd repertoire dat verrassend wordt vertolkt. Uwani verwierf de tweede prijs
op het Maranatha-festival 1996.
In 1995 gingen, op initiatief van Mavis Noordwijk, een tiener- en jongerenkoor
tegelijkertijd van start. Het doel daarvan was jeugdigen vertrouwd te maken met de
elementaire zaken betreffende stemvorming en tevens om koorervaring op te bouwen.
De belangstelling was vrij groot. Jongeren en tieners meldden zich spontaan aan na
een wervingscampagne. Degenen die mede betrokken waren bij het tienerkoor waren
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Hillary de Bruin, Joyce Asraf-Morsen en later Jane Breeveld-Goede. Sinds 1998 is
Jane Breeveld belast met de leiding van het tienerkoor, terwijl Mavis Noordwijk
vanaf 1995 het jongerenkoor ‘Kokriki’ muzikaal-technisch en artistiek leidt. De
bezetting van genoemde vocale ensembles is erg wisselend omdat het verloop nogal
groot is. Daarbij is de aanmelding van jongens gering.
Op initiatief van decaan Hans Breeveld van de faculteit der Maatschappij
wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, werd in 1997 een
Universiteitskoor opgericht. Mavis Noordwijk werd benaderd
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voor de muzikaal-technische en artistieke leiding. De deelnemende studenten,
afkomstig van verschillende studierichtingen, zijn erg enthousiast en zetten zich goed
in voor het beoefenen van hun nieuwe hobby. Tijdens het Maranatha festival 1999
wist dit jonge koor door te dringen tot de finale, waar het op de vierde plaats eindigde.
Tevens kwam het in aanmerking voor de Maranathaprijs vanwege de uitzonderlijke,
algemene prestaties.

Het jongerenkoor ‘Kokriki’ (foto Mavis Noordwijk)

Het Universiteitskoor en Kokriki brengen eveneens bewust drama in hun zang,
hetgeen als een welkome afwisseling door het publiek wordt ervaren. De jongeren
krijgen de ruimte om bewegings-suggesties aan te dragen, waardoor zij met meer
plezier werken aan de voltooiing van het geheel. Voorwaarde daarbij is dat alles uit
het hoofd gekend moet zijn, een ware uitdaging voor de jongeren.6.
Het Jeugdkoor Maranatha, dat bestaat uit scholieren van verschillende basisscholen,
is ook doende een mooie, heldere koorklank te ontwikkelen. Op het korenconcert
van augustus 1999, gehouden in de Eddy-Wessels-Gehoorzaal van het Cultureel
Centrum Suriname (CCS), maakten zij tussen zeven bekende Surinaamse koren en
één uit Aruba, een goede beurt.
Van het Nationaal Jeugdkoor wordt anno 1999 niet zoveel vernomen. Enkelen uit
dit koor worden gesignaleerd tussen de ervaren leden van het gemengd koor Cecilia,
dat op de beide festivals, georganiseerd door Maranatha, op de eerste plaats eindigde.
Het heeft er veel van dat er een doorstroming plaatsvindt naar Suriname's beste koor.
Vanaf de terugkeer van muziekpedagoge
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Liesbeth Peroti naar Suriname (1996) is er drama in de koorzang van enkele groepen
te bespeuren. Het gemengd vocaal ensemble ‘Singi Prisiri '96’ dat muzikaal-,
technisch-, en artistiek geleid wordt door het duo Noordwijk - Peroti, loopt hierin
voorop.

Een deel van het Adek Universiteitskoor met de Maranathaprijs (foto: Mavis Noordwijk)

Singi Prisiri '96 is een project-koor in variabele bezetting van ongeveer twaalf tot
zestien personen. In 1996 werd het opgericht door Mavis Noordwijk. Het bestaat uit
volwassenen die grotendeels muzikaal onderlegd zijn. Liesbeth Peroti voorziet alle
nummers van toepasselijke choreografieën. Wat het repertoire uit de regio en elders
betreft zal elke dirigent zijn persoonlijke contacten moeten aanspreken omdat het
anders moeilijk is aan nieuwe nummers te komen. Met het bovenstaande wordt
benadrukt dat men in Suriname zeer geïsoleerd is daar muziekhandels en
muziekbibliotheken ontbreken. Wat dat aangaat zou de Federatie van Zangkoren in
Suriname in samenwerking mei het Directoraat Cultuur goede diensten kunnen
bewijzen aan haar leden. Gelukkig vinden nummers uit diverse delen van Afrika hun
weg naar Suriname, via cassette bandjes, CD's en anderszins.
Abonnementen op buitenlandse tijdschriften inzake koorzang kunnen slechts door
weinigen bekostigd worden, vanwege het tekort aan vreemde valuta. Op het Instituut
voor de Opleiding van Leraren (IOL) verschaft de Opleiding Muziek relevante
informatie aan de studenten. Op grotere schaal zou echter koorinformatie moeten
worden uitgewisseld teneinde groei en ontwikkeling binnen de koren te
bewerkstelligen.
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Singi Prisiri '96 (foto: Rine Tjong Kim Sang)

Waardering
Het kerkorgel is het begeleidingsinstrument bij uitstek als het om kerkkoren gaat. In
de Surinaamse kerkkoren zingen meer vrouwen dan mannen. Zij zingen veelal met
begeleiding van het kerkorgel. Veel muzikale oneffenheden worden zodoende
verdoezeld. Wanneer er a capella gezongen wordt is de kans groot dat het onzuiver
en weinig homogeen klinkt. Voorts valt het op dat de koren over het algemeen
nauwelijks aan stemvorming doen, waardoor er haast geen sprake is van
stem-egalisatie en helderheid. De meeste repetitietijd gaat zitten in het instuderen
van de partijen. Ook de koordiscipline is niet altijd optimaal, waardoor de dirigent
veel geduld en takt aan de dag moet leggen om zijn doel te bereiken. Na een volledige
werkdag is dit bepaald niet eenvoudig om vol te houden, maar de koorleiders zetten
door.
Incidenteel worden enkele koren begeleid door het Eddy Snijders Ensemble
wanneer naar een concert toegewerkt wordt. Genoemd ensemble heeft een bezetting
van strijkers, blazers en percussie.
Een enkel koor werkt regelmatig met een combo dat de folkloristische nummers
begeleidt, terwijl andere het af en toe met gitaar en/of percussie begeleiding doen.
De meeste Surinaamse koren zingen echter a capella, met weinig variatie, zowel in
de manier van zingen als in de stijl van de gekozen composities. Kortom, de muzikale
benadering is niet zelden oppervlakkig. In de Surinaamse gemeenschap heeft daarom
bij sommigen de gedachte postgevat dat koorzang saai is. Door de jongere
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generatie koordirigenten wordt bewust gewerkt aan wijziging van deze opvatting.
Men doet dit onder andere door de keuze van de nummers, het toevoegen van drama,
de kleding en uitstraling van het koor, maar ook door de afwisseling van solo en tutti,
alsook het toevoegen van instrumentale begeleiding (piano, keyboard, percussie, et
cetera).
Het Surinaamse publiek kiest eerder voor een korenconcert dan voor een
instrumentale muziekuitvoering, getuige de opkomst bij korenfestivals. De Surinaamse
nummers op het programma worden doorgaans uitbundig beloond met langdurig
applaus. Doordat zangkoren sinds het midden van de jaren tachtig frequenter op de
TV verschijnen, genieten zij steeds meer publieke belangstelling op concerten. Met
de toenemende participatie van jongerenkoren aan festivals en concerten, treedt zo
langzamerhand ook verjonging op in de leeftijd van concertgangers. Dit is mijns
inziens een positieve ontwikkeling die gekoesterd en gecontinueerd zou moeten
worden. Alleen wordt het met de voortdurende devaluatie van de Surinaamse
munteenheid en de daaraan gekoppelde stijging van prijzen (zaalhuur,
advertentiekosten en dergelijke) haast onmogelijk voor koren om regelmatig te
concerteren. Daar komt nog bij dat door de wet op artiesten en
vermakelijkheidsbelasting een enorm bedrag vooraf voldaan moet worden. De
instelling van een impresariaat op dit gebied is zeker het overwegen waard.
Surinaamse koren treden regelmatig op als ambassadeurs van het land, getuige de
verschillende succesvolle tournees van de gevestigde koren. Na 1975 worden diverse
landen bezocht: Frans Guyana, Guyana, Aruba, de Nederlandse Antillen, Cuba,
Brazilië, Venezuela, Duitsland, en Nederland. De meeste buitenlandse tournees
werden gerealiseerd binnen de geldende culturele verdragen tussen de betreffende
landen en Suriname. De mogelijkheden tot culturele uitwisseling worden echter nog
niet uitputtend benut.
Verbetering van de kwaliteit van koordirigenten en in het verlengde daarvan de
muzikale vooruitgang van het koorwezen, zijn de achterliggende gedachten voor het
organiseren van workshops koordirectie. Koordirectie wordt in Suriname doorgaans
beoefend door ervaren koorzangers met een zekere gedrevenheid. Zij hebben meestal
een goed muzikaal gevoel en weten dat intuïtief over te dragen op hun koor. Kennis
en vaardigheden betreffende het vak koordirectie zijn echter broodnodig voor het
verkrijgen van genuanceerde en dynamische koorzang.
In de achter ons liggende jaren zijn diverse workshops gehouden die verzorgd
werden door buitenlandse deskundigen, zoals dr. Hugh Ross, Jos Vrancken jr. et
cetera. Het Surinaamse kader werd af en toe ingezet. om naast hun overladen
programma, mee te werken aan de vorming van Surinaamse koorleiders. Eén van de
meest tastbare voordelen van zulke sessies is het aangereikte repertoire van
uiteenlopende moeilijkheidsgraad. De ontvangst van een certificaat aan het einde
van de rit is voor veel deelnemers het absolute hoogtepunt.
Ter bevrediging van de behoefte aan meer diepgang in het dirigeervak, organiseerde
het Directoraat Cultuur van het Minov voor geïnteresseerde koordirigenten een cursus
van enkele fasen. Dit vond plaats eind jaren '80. Cultuur medewerker en
beroepsgitarist Stanley Noordpool was betrokken bij de voorbereiding en opzet van
deze cursus. Voor de uitvoering werd het gerenommeerd Surinaams kader ingezet
alsook een taalkundige. Koordirigenten en toekomstige koorleiders kregen zodoende
de gelegenheid hun kennis en inzicht te vergroten, waarbij zij tevens de kans kregen
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hun vaardigheden op te vijzelen. Voor de eerste fase bestond het programma uit de
volgende onderdelen: stemvorming / koorliteratuur, muziekleer / solfège, praktische
harmonie aan de piano en Engels. Volgens planning zou elke fase zes maanden duren
van twee dagdelen per week, waarbij elk onderdeel door één der aan-
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gewezen deskundigen zou worden behandeld.
Na een stormachtige aanmelding van zo'n vijftien personen, voornamelijk mannen,
nam de belangstelling geleidelijk aan af. Tegen het eind van de eerste fase was het
aantal zo gering dat het Directoraat besloot de sessies te beëindigen. Een gemiste
kans voor het opkrikken van de Surinaamse koren. De indruk bestaat dat koorleiders
weinig animo hebben om zich diepgaand toe te leggen op koortechnische zaken.
Dirigeren is hun hobby. Eén en ander zou betrekking kunnen hebben op het uitblijven
van subsidie voor zangkoren. Koordirigenten genieten bovendien slechts sporadisch
een financiële vergoeding voor het enerverende werk dat zij, vaak met engelengeduld,
verzetten.

Lokaties
In Suriname beschikt men nog niet over een goed geoutilleerd auditorium voor
muziekevenementen. Een aantal kerkgebouwen doet dienst als concertzaal en wordt
daar ook frequent voor gebruikt, zoals de St. Rosakerk met ongeveer 300 zitplaatsen,
de Heilige Familie Kerk met ongeveer 250 zitplaatsen, de Centrumkerk van de
Hervormde Gemeente met zo'n 300 zitplaatsen, de Maarten Luther kerk met 200
zitplaatsen en de Grote Stadskerk der EBGS met rond de 400 zitplaatsen. Ook de St.
Petrus en Paulus Kathedraal met zijn ruim 350 zitplaatsen, heeft regelmatig als
concertzaal gefungeerd. Jammer genoeg is deze kerk om bouwtechnische redenen
reeds geruime tijd voor het publiek gesloten. Wanneer van kerkgebouwen gebruik
wordt gemaakt, kan het orgel ingezet worden.
Andere locaties met een podium en enkele schijnwerpers zijn: de
Eddy-Wessels-Gehoorzaal van het Cultureel Centrum Suriname (CCS) met 300
zitplaatsen en de gehoorzaal van het Vormingscentrum Ons Erf met zo'n 400
zitplaatsen. Deze twee zalen zijn de enige die over een bruikbaar instrument
beschikken (concertvleugel). Theater Thalia, met 500 zitplaatsen, is een locatie waar
men comfortabel kan zitten, alleen staat daar nog steeds geen vleugel of piano en is
de ventilatie niet optimaal. Verder is dit een gebouw met allure dat bij voldoende
financiën, zowel artiesten als publiek goed kan accommoderen. Een groot nadeel
van alle genoemde locaties, met uitzondering van Theater Thalia, is dat er veel geluid
van buiten kan doordringen. Dit is een zeer storende ervaring indien er bijvoorbeeld
dicht in de buurt een feest is, waarbij er gebruik wordt gemaakt van geluidsversterkers.
Ook bij zware regenbuien ondervindt men geluidsoverlast.

Slotbeschouwing
In de periode 1975 tot 2000 zijn zangkoren zich meer bewust geworden van hun
functie en waarde voor de maatschappij. Dit is te merken aan het feit dat steeds meer
koren aandacht besteden aan de keuze van het repertoire en de afwerking daarvan,
terwijl zij ook vaker voor het voetlicht treden. Er bestaat een gezonde wedijver tussen
de koren onderling; hier en daar werken enkele koren samen. Deze samenwerking
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zal in de komende jaren geïntensiveerd moeten worden door initiatieven van de
federatie van zangkoren in Suriname. Activiteiten die specifiek op samen musiceren
gericht zullen moeten zijn. John Nelom is ongetwijfeld de meest productieve
componist / arrangeur van Afro-Surinaamse folklore, speciaal voor koormuziek. Het
is echter wenselijk dat vakmusici zich met deze materie gaan bezighouden ter
verkrijging van enige afwisseling en variatie in stijl.
Het Surinaamse koorwezen is in de achter ons liggende jaren verrijkt met zangkoren
die ruime aandacht besteden aan stemvorming, waarbij het stemgebruik verweven
wordt met de stijl, het karakter en de betekenis van het
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gekozen repertoire. Ook de kooruniformen zien er in vergelijking met vroeger,
fleuriger uit, terwijl deze steeds meer gebaseerd worden op elementen uit de
traditionele klederdrachten. Anno 2000 neemt drama een vooraanstaande plaats in
bij de meeste koren die in de negentiger jaren van start zijn gegaan.
Het valt op dat steeds meer vrouwen belangstelling krijgen voor koordirectie; een
trend die zich in het begin van het nieuwe millennium ongetwijfeld zal voortzetten,
gezien de groeiende interesse van vrouwen voor met name kinderkoorleiding. Er
bestaat toenemende animo voor koorzang onder de jongeren, getuige de bezetting
van Uwani, Kokriki, het Adek Universiteitskoor, de Maranatha-jongeren en het
Nationaal jeugdkoor. Een tendens die zeker te danken is aan de gehouden schoolkoren
festivals in de jaren '80. Ik hoop dat er vanaf het jaar 2000 een stijgende waardering
zal komen voor koorzang in Suriname. Een appreciatie die ook in de portemonnee
tastbaar zal moeten worden. ‘Was muziek en zang er niet, het leven had geen waarde.
Kommer, zorgen en verdriet, speelden baas op aarde.’ (Liederenboek 1908: 191).
Suriname zal blijven zingen, want zingen maakt vrij en blij. Viva La Musica!
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1. Met hartelijke dank aan Hillary de Bruin, Karin Boven en Tascha Aveloo voor respectievelijk
adviezen, redactie en typewerkzaamheden.
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2. De meeste koren die thans bekendheid genieten zijn voortgekomen uit de kerktraditie.
Voorbeelden: het gemengd koor Cecilia (St. Alphons parochie), het gemengd koor Comenia
(Grote Stadskerk der EBGS), het gemengd koor Jedikeko (voorheen het jeugddienst kerkkoor
van de EBGS dat optrad bij de maandelijkse diensten, speciaal voor de jeugd).
3. Voor nadere gegevens betreffende koorzang in Suriname verwijs ik naar de beide artikelen van
mijn hand, zie hiervoor de literatuurlijst.
4. De FZS is een rechtspersoon die staat ingeschreven in het ARS, nr. 96 de dato 30 november
1990.
5. Opvallend bij het Maranatha Festival 1996 was dat de eerste, tweede en derde prijs behaald
werden door cursisten van de TMVL.
6. In 1985 werd op bescheiden schaal beweging ingevoerd bij een jubilerend koor met de
medewerking van balletpedagoge Marelene Lie A Ling.
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John Leefmans
Klassieke componisten uit Suriname
Bestaat er Surinaamse klassieke muziek? Ja, die bestaat, zelfs als u, zoals ik, ‘klassiek’
in de ouderwetse zin opvat van ernstige muziek die om muzikale redenen voor het
muzikaal genot van een luisteraar is geschreven, en die van blijvende waarde is. Ik
bedoel dus niet evergreens uit het amusement, die men immers ook wel eens classics
noemt en in navolging waarvan Surinamers menen dat ook oude Surinaamse
volkswijsjes en liedjes onder de term klassiek moeten vallen. Daar zal ik het dus niet
over hebben. Om kort te gaan: zoals ik ‘muziek’ niet voor u ga definiëren, omdat wij
er allen hetzelfde onder verstaan, definieer ik ‘klassiek’ al evenmin, maar wil het
wel begrenzen, beperken als het ware, tot wat in de westerse cultuurkring ‘ernstige
muziek’ genoemd wordt. Wat ik in dit artikel over de Surinaamse klassieke muziek
te vertellen heb, is voornamelijk een vermelding van de huidige stand van het
onderzoek naar de totnogtoe bekende componisten en hun werk.

Inleiding
Ik wil niet nalaten vooraf enige vragen op te werpen, zonder er antwoord op te geven.
Mijn eerste vraag is natuurlijk: Wat bepaalt of ‘klassieke muziek’ Surinaams is? Het
is een type vraag die ook in de letterkunde wel gesteld wordt, maar dan ten opzichte
van wat iets maakt tot Surinaamse letterkunde. Puristen stellen soms dat lieden als
Albert Helman en Rudi van Lier daar niet of nauwelijks toe gerekend mogen worden,
omdat dit, hoewel inheemse, dan toch koloniale schrijvers waren, die door de ogen
van de kolonisator keken. Nog een vraag dan: Is ‘Surinaams’ alleen wat door onszelf
en anderen als duidelijk ‘Surinaams’ ervaren wordt, omdat er zoveel Surinaamse
woorden en uitdrukkingen in staan, of, in de muziek: omdat er bekende Surinaamse
ritmen en motiefjes in gebruikt zijn?
Als u stelt: ja, alleen als het voor mij, luisteraar, duidelijk herkenbare Surinaamse
elementen bevat, is het Surinaamse muziek, dan staat u aan de kant van die
Nederlandse muziekcriticus die na een van onze klassieke concerten teleurgesteld
in zijn krant berichtte, dat hij wel verwantschappen met Schubert en Poulenc kon
ontdekken, maar niets ‘typisch Surinaams’. En inderdaad, iemand die zo redeneert,
en ijverig in de muziek van onze klassieke componisten speurt naar motiefjes of
thema's die hij van Max Woiski en Lex Vervuurt heeft geleerd, maar het niet zou
wagen ten aanzien van muziek van Badings of De Leeuw of Van Wassenaar te
beweren dat die niets ‘typisch Nederlands’ hebben, zo iemand moet ik teleurstellen.
Nog niet zo lang geleden was er ook een museumdirecteur, die nogal teleurgesteld
vaststelde dat wat de Surinaamse schilders hadden geproduceerd ‘...een traag in de
modder vastgelopen variant is op de Nederlandse schilderkunst...’.
Voor wie de universaliteit van de kunsten op die wijze ontkent, of de Surinamers
de toegang tot de Westerse cultuur wil ontzeggen, zal de Surinaamse schilderkunst,
een groot deel van onze klassieke muziek en onze letterkunde, een teleurstelling
blijken. Volgens die redenering hebben wij kennelijk een te laag gehalte aan Dvorák,
Gershwin, Rodrigo, Gauguin of Guayasamín. Ik wil niet nalaten daartegen aan te
voeren, dat Suriname een creatie is van een Westerse natie, die onwillekeurig, door
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overplanten van elementen uit de eigen (nota bene dominante) cultuur, daarmee het
land, ware het gedeeltelijk, binnen die kultuur getrokken heeft; net zoals dat gebeurde
in de Verenigde
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Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Martinique, Trinidad, Cuba, Argentinië,
Chili en Uruguay, door de daar dominante culturen.
Maar dan zit ik nóg met mijn vraag: Wat is Surinaams? Is de muziek geschreven
door een immigrant die jong naar Suriname kwam en Suriname voortaan zijn thuis
noemde wel Surinaamse muziek? En is de componist die in Suriname geboren is,
maar al vroeg wegtrok en in zijn muziek niets heeft dat wij als typisch Surinaams
kunnen herkennen, is dat toch een Surinaams componist te noemen? Ik geef u in
ieder geval, zoals beloofd, de stand van zaken in het onderzoek:1.

Johannes Nicolaas Helstone (1853-1927)
Midden in Paramaribo staat op het Kerkplein een monument ter nagedachtenis van
de ‘Musicus J.N. Helstone’, een monument dat na jaren activiteit van verschillende
comité's en particulieren tenslotte op 11 januari 1948, de 95e geboortedag van
Helstone, werd onthuld door de toenmalige gouverneur Brons. Het monument werd
financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van vele Surinamers overal ter wereld.
Men zou dan ook verwachten dat leven en werk van deze Surinaamse componist
in Suriname algemeen bekend zijn en dat er geregeld werk van zijn hand wordt
uitgevoerd. In die verwachting wordt men teleurgesteld.
Nicodemus Johannes Helstone, die zich Johannes Nicolaas noemde, werd geboren
in de Herrnhutter zendingsplaats Bergendal in het toenmalige district Boven-Suriname.
De Herrnhutter zendelingen merkten al gauw dat het jongetje veelbelovend was en
zonden hem op veertienjarige leeftijd met nog vijf anderen naar de stad om daar tot
onderwijzer opgeleid te worden. Van 1868 tot 1872 volgde Helstone de opleiding
van de E.B.G. met succes. In 1869 kwam op de ‘Centraalschool’ van de E.B.G. het
Duitse echtpaar Williger aan, beiden musici, waarvan de man bovendien een bekwaam
componist moet zijn geweest. Dit echtpaar ontdekte de gaven van Helstone en gaf
hem belangeloos muzieklessen. Reeds na een jaar moest Williger terug naar Europa
wegens zijn gezondheid, waarna Helstone lessen volgde bij Heyde, oud-zendeling,
drukker en leider van een bazuinkoor. Deze Heyde was zó verrast met het talent van
de jonge Helstone dat hij er alles aan gedaan heeft om de jongen een verdere muzikale
opleiding te laten ontvangen. Daarom vertrok Helstone in 1880 naar het
conservatorium van Leipzig. Hij pakte niet alleen de studie ernstig aan, maar ging
in zijn vakanties ook nog werken in orgel- en pianofabrieken om deze instrumenten
tot in hun onderdelen te teren kennen. Zijn leraren waren vol lof over hun Surinaamse
student. Helstone slaagde voor al zijn examens en al spoedig kon hij terug naar
Suriname, waar hij de muzikale leiding voor allerlei evenementen op zich nam. In
1892 vertrok hij weer naar Leipzig en promoveerde daar in 1894 cum laude. Weer
keerde hij terug naar Suriname. In 1900 ging hij weer, voor een jaar naar Duitsland
en in 1907 is hij er voor de vierde en laatste keer geweest. In zijn laatste levensjaren
onderhield Helstone een hechte vriendschap met zijn katholieke vakbroeder, frater
Anselmus, redemptorist.
Helstone was ongetwijfeld een begenadigd en veelzijdig kunstenaar en een
vruchtbaar componist die bijvoorbeeld bij de geboorte van prinses Juliana een mars
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schreef, maar even goed heeft hij psalmen getoonzet, kindercantates, een mazurka,
een toccata en een fuga.
In 1899 was er in Suriname een grote brand, later bekend als de ‘La Fuente-brand’.
In die brand ging heel Helstone's inboedel, inclusief enkele manuscripten, waaronder
dat van de fuga verloren, alsook (de Surinaamse geschiedenis is soms eentonig), zijn
twee vleugelpiano's. Dit was wel een heel erg dieptepunt in het leven van Helstone
en hij was er zo door geschokt dat de arts hem adviseerde voor her-
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stel naar Europa te reizen. (Dat was dus de reden van de derde reis.)
Helstone's grote triomf moest toen nog komen. In 1906 voerde hij een groot stuk
in vier bedrijven op, Het Pand der Goden, door sommigen een opera, door anderen
een operette genoemd.2. Na twee voorstellingen bleek het publiek enthousiast; na de
derde voorstelling volgde er een huldiging met een lauwerkrans van het orkest en
toespraken van de heer Corsten en de jongeheer Duurvoort jr. De componist/dirigent
werd op schouders naar huis gedragen onder begeleiding van een muziekcorps, terwijl
men alom ‘Leve Helstone!’ riep. Na de vierde opvoering werd Helstone zelfs met
fakkels en de militaire kapel, door honderden omstuwd, in triomf naar Het Park
gevoerd en aldaar gehuldigd en onder andere toegesproken door de apotheker W.P.
Hering.
Het Pand der Goden had in Suriname dus een enorm succes. Later heeft Helstone
de totale tekst in het Duits vertaald en in die versie is het herhaaldelijk met succes
opgevoerd in Berlijn. Helstone heeft tijdens een van zijn Europese reizen concerten
gegeven in Parijs en kreeg er prompt het verzoek een leraarschap aan het Parijse
Conservatorium te accepteren. In Wenen bood men hem een plaats als organist aan.
Maar hij wenste als een soort zendeling van de muziek terug te keren naar zijn land
en leerlingen, waaronder Anton Plet, de legendarische Dario Saävedra, Flora Samuels,
en de jong overleden musicus-componist Cor Anijs. Helstone was in Suriname ook
muziekleraar op enkele openbare scholen, piano-stemmer, organist van de Lutherse
kerk, en mede-oprichter (1921) van het Herrnhutter-Comité dat zich inzette voor de
belangen van de Herrnhutter geloofsgemeenschap.3. Begenadigd met een goede kennis
van het Nederlands. Duits, Spaans, Frans en Engels maakte hij uit liefde een studie
van het ‘Neger-Engels’ en gaf in 1903 een spraakkunst van deze taal uit.4. Van het
werk van Helstone is in Nederland nooit iets uitgevoerd. Om een opera als Het Pand
der Goden uit te voeren, moet men beschikken over een bekwaam en enthousiast
koor, een aantal goede solisten, en... kapitaal.

Theodoor Neumann Cordua (1864-1911)
Van Theodoor Neumann Cordua is vrij weinig bekend. Hij was pianist en componist,
werd geboren in Suriname, maar vertrok jong naar Wenen, waar hij reeds op 21-jarige
leeftijd erelid moet zijn geweest van het Academisch Muziekgenootschap Richard
Wagner. Ook moet hij docent geweest zijn aan het conservatorium van Bern. In 1885
bracht Neumann Cordua een bezoek aan Suriname, waar toen zijn trio voor piano,
viool en cello in Thalia ten doop is gehouden, uitgevoerd door de componist en enkele
amateurs. Dit trio is in 1994 tijdens een concert georganiseerd door het Surinaams
Muziek-Collectief in het Haags Gemeentemuseum ten gehore gebracht door Tan
Crone, Evert Derks en Mario Rio. Neumann Cordua is in Venezuela overleden,
waarschijnlijk tijdens een tournee.5.

Dario Saävedra (1876-1909) en Flora Samuels (ca. 1890)
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Van Dario Saävedra en Flora Samuels, broer en zuster, is heel weinig bekend. Flora
Samuels moet liederen hebben geschreven, maar enig spoor van die muziek ontbreekt.
Haar broer Daniël heeft zich om nog onbekende redenen de zwierige schuilnaam
aangemeten van Dario Saävedra. Op voorstel van zijn leermeester J.N. Helstone, is
Saävedra naar Leipzig uitgenodigd en heeft het daar tot hoogleraar aan het
conservatorium gebracht.6. Bekend is in ieder geval dat Saävedra als gevierd musicus
in 1907 in zijn geboorteland op bezoek kwam en toen zijn verwondering uitsprak
over het peil van het koor van de kathedraal: ‘in de gehele West-Indiën’ had hij
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nergens een koor gevonden ‘dat zich kan meten met dit.’ Bekend is ook dat dit koor
toen, trots, tijdens zijn verblijf een aantal moeilijke stukken ten gehore bracht.7. Van
Saävedra is in Nederland nog nooit muziek uitgevoerd. Van zijn zuster Flora Samuels,
eveneens een leerlinge van Helstone, al evenmin.

Cor Anijs (1891-1926)
Anijs was een leerling van Helstone, die nog vóór zijn leermeester overleed. Van
Anijs is helaas nog steeds te weinig bekend en zijn composities leken geheel te zijn
verdwenen, totdat John Helstone niet lang geleden in Duitsland een exemplaar van
een van zijn uitgegeven werken ontdekte.8.

Atma Kenswil (1892-1985)
Ook van de Surinaamse componiste Atma Kenswil is zeer weinig bekend, behalve
dat zij piano en compositie heeft gestudeerd in Parijs en in Boedapest en later in
Utrecht woonde. Na haar overlijden werd door buren iets van haar manuscripten uit
de vuilnisemmers op straat gevist, waardoor die bewaard zijn gebleven. Zij moet
piano- koor- en orkestwerken hebben gecomponeerd, maar ook kamermuziek en
liederen.
Bij het concert dat op 10 maart 1996 in de Beurs van Berlage werd georganiseerd
door het Centrum Nederlandse Muziek in samenwerking met de VPRO-radio en het
Nederlands Philharmonisch Orkest, werd het Praeludium Pacis uit 1946 van deze
componiste uitgevoerd door de Nederlandse pianiste Marjès Benoist.

Chris Alvares (1901-1994)
Christiaan Hermanus Cornelis Alvares werd uit arme ouders geboren in Paramaribo
en bezocht aanvankelijk de armenschool. Kennelijk was hij in het R.K. Jongenskoor
een van de uitblinkers, want de eigenzinnige en legendarische frater Anselmus (Carel
Bonten) zorgde dat hij naar de St. Paulusschool kon en dat hij muziekonderwijs
kreeg, eerst in orgel en piano, later ook fluit en tenslotte cello. In 1916 werd Alvares,
hoe jong ook, organist in de St. Alfonsuskerk, omdat hij tevens de leiding van het
mannenkoor op zich moest nemen en het harmonium van die kerk tot dan was
bespeeld door een vrouw, die naar men meende niet het mannenkoor mocht leiden.
In 1929 werd Alvares organist in de St Rosa-kerk en is dat (afgezien van perioden
dat hij in de kathedraal plaatsvervangend organist was), tot zijn vertrek uit Suriname
in 1963, gebleven.
Na zijn vestiging in Haarlem in 1963, is Alvares tot zijn overlijden dirigent geweest
van het Vrouwenkoor en vervangend organist in de Goede Herderkerk in de
Schalkwijk van Haarlem.
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Alvares mocht zich er op verheugen zowel van de paus als van de koningin een
onderscheiding te hebben ontvangen.9. Hij leerde van frater Anselmus ook kleine
reparaties aan orgels en piano uit te voeren en het orgel- en piano-stemmen,
belangrijke vaardigheden in een Suriname waar die zeer schaars waren. Zelf
beschouwde Alvares zich niet als componist. Frater Anselmus leidde hem vooral op
tot begeleider en organist-koorleider, maar vroeg van hem geregeld om, bij wijze
van proef, op bekende teksten kerk- en patronaatsliederen te schrijven. Ook voor de
bezetting van het orkest Amicitia dat frater Anselmus had opgericht ter begeleiding
van toneelavonden in het R.K. Patronaat, schreef Alvares ‘stukjes’ (walsen en marsen),
die hij dan vaak de naam van een vriend gaf. Zelf maakte hij van zijn composities
de volgende lijst: Josef-wals (violen 1, 2, 3, cello, piano); Hugo-mars (violen 1, 2,
3, piano); Valse d'Armand (violen etc. en piano), Amicitia-mars (piano), Valse de
Max (violen en fluit); Olympia-mars (piano); Marche de François (piano); Marche
de Guillaume
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(piano); Valse de Charles (piano); Valse de Henri (violen etc. en piano); Valse de
César (violen etc. en piano).
Behalve door Amicitia zijn enkele van zijn composities indertijd uitgevoerd door
de Militaire Kapel, een zaak, naar hij zei, waar hij zelf niet bij betrokken was: dat
werd helemaal door frater Anselmus geregeld.
Alvares was onderwijzer, eerst op de St. Clemensschool, en later aan de St.
Paulusschool, waar hij onder meer Franse les gaf.10. Alvares was zeker een
buitengewoon en veelzijdig musicus. Toen frater Anselmus om gezondheidsredenen
in 1933 moest repatrieren, werd de leiding van het orkest Amicitia dan ook aan hem
overgedragen. Het contact met frater Anselmus heeft hij tot diens dood aangehouden,
en enkele van Alvares' composities zijn dan ook te vinden in het register met
composities van zijn leerlingen dat Anselmus heeft nagelaten.

Lou Lichtveld (1903-1996)
Voor vele, ook Surinaamse, bewonderaars van het literaire oeuvre van Albert Helman,
is het een openbaring dat zijn alter ego, Lodewijk Lichtveld, ook componist was.
Toch openbaarde zich reeds vroeg in zijn leven een muzikaal talent dat ook weer
door frater Anselmus werd ontdekt en in eerste instantie werd ontwikkeld met lessen
in orgel, piano, en fluit. Ook volgde hij viool- en instrumentatielessen bij René Chalut
en werd als 17-jarige organist van de R.K. kathedraal van Paramaribo.11.
Een jaar later vertrok Lichtveld voor studie naar Nederland, waar hij spoedig
organist van de St. Bonifaciuskerk in Amsterdam werd en na korte tijd ook
muziekrecensent voor het R.K. dagblad De Maasbode. Talloze recensies en essays
heeft Lichtveld over muziek geschreven, niet alleen voor genoemde krant, maar ook
in De Telegraaf, De Groene Amsterdammer, Opgang en het literaire tijdschrift De
Gemeenschap. Lichtveld schreef de filmmuziek voor de eerste geluidsfilms van Joris
Ivens, te weten Philips-Radio en Regen. Hij schreef verder kamermuziek, liederen,
koorwerken, en een oratorium. Zelf stelde hij: ‘Ik heb in mijn leven niets liever
gedaan dan componeren. Dan ben je helemaal weg van de aarde....’.
Voor zijn literaire werk nam hij een schuilnaam, omdat hij geen verwarring wenste
tussen de componist en de beginnende auteur. De muziek was immers zijn eerste en
grootste liefde.12. Het is de verdienste van de pianiste Tan Crone dat de composities
van Lichtveld in het hedendaagse Nederland wat meer bekendheid hebben gekregen.
In 1986 zijn enkele van zijn liederen in een recital uitgevoerd, in 1990 speelde Tan
Crone in het Amsterdams Concertgebouw zijn Arcadia. In 1993 bij de presentatie
van het Helman-nummer van het tijdschrift Mutyama (waarin de concertmeester
John Helstone jr. over de componist Lichtveld schreef), speelde Tan Crone wederom
enkele van zijn werken. In 1996 bracht het Centrum Nederlandse Muziek in de
AGA-zaal van de Beurs van Berlage een programma, waarbij de pianist Ronald
Brautigam muziek speelde van Dahlberg en Lichtveld, in aanwezigheid van Lichtveld
zelve, die er opgetogen over was.13.
John Helstone heeft getracht een inventaris van Lichtvelds muzikale werken op
te stellen, maar vreemd genoeg voor iemand die nauwkeurig omsprong met zijn
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literaire manuscripten, was Lichtveld nogal vrijgevig met zijn muziek, zodat wij
verwachten dat er hier of daar nog werken zullen opduiken.

Carel Bonten, Frater Anselmus (1881-1946)
Bij wijze van intermezzo lijkt mij dienstig ook iets over het leven van Carel Bonten
te vermelden, voornamelijk vanwege diens grote in-
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vloed op het muziekleven in Suriname. Bonten werd in Nederland (Leiden) geboren
en overleed in Nederland in het redemptoristenklooster te Wittem. Hij bezocht na
de lagere school de ambachtsschool om later in de bouw zijn brood te verdienen.
Zijn vader was pianohandelaar en organist en zijn moeder hoopte dat hij in diens
voetsporen zou treden. Bonten jr. verloor inderdaad spoedig belangstelling voor de
bouw en ging in de leer bij de pianofabrieken van Bender in Leiden en Van Gelder
in Scheveningen, overigens zonder enige diepere interesse voor de muziek, of zelfs
voor de piano's. Hij ging liever uit, of als er niets te doen was, lessen volgen in
meubel-politoeren, vernissen, lakken en in de Duitse taal. Vanaf zijn zesde jaar kreeg
Bonten van zijn vader pianoles en op zijn zestiende was hij al ‘feestpianist’ en
pianoleraar in Leiden. Bovendien was hij van 1899 tot 1902 organist van de St.
Lodewijkskerk in Leiden. Toen hij eenmaal besloten had ‘in de muziek te gaan’
legde hij zich met grote ijver toe op dit vak, en slaagde in 1902 voor het examen van
de Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. De musicus Bernard Zweers spoorde
hem aan om zich te wijden aan het componeren en prompt volgde bij verschillende
leermeesters lessen in compositie. Hij bleef intussen piano-leraar. Bonten was een
onrustig man en ging zich bekwamen als solo-pianist. Zijn eerste concerten trokken
reeds de aandacht, zelfs van impresario's. Hij ging in Amsterdam wonen in de hoop
op betere kansen als musicus, maar de psychologische crisis waarin hij reeds enige
tijd verkeerde, zette door: In zijn familie kwamen nogal wat religieuzen voor en in
zijn studietijd had hij zelfs het plan opgevat om pater-Jezuiet te worden; hij ging er
toen zelfs Latijn voor leren. Maar de muziek had het in die tijd toch gewonnen. Maar
nu, aan het begin van een carrière als concert-pianist besloot hij alsnog als kloosterling
door het leven te gaan, zij het niet als priester, maar als broeder. Van 1906 af was
hij noviet, en in 1911 werd hij gewijd. Zijn leraren maakten zich zorgen gemaakt
over deze ras musicus die nu kloosterling moest worden en daarom mocht hij tijdens
het noviciaat enige tijd per dag piano spelen om zijn vaardigheid niet te verliezen.
Frater Anselmus, zoals hij intussen als Redemptoristen-broeder heette, vertrok in
1913 naar Suriname, waar hij twintig jaar als musicus gewerkt heeft. Hij nam de
leiding van het reeds roemrijke mannen- en jongenskoor St. Alphonsus van de
kathedraal op zich en offerde uit godsvrucht zijn kansen op wereldse roem en eer.
Veel talent is door hem ontdekt en gevormd onder andere Lou en Frans Lichtveld,
Chris en Henry Alvares en de violist U-A-Sai. Ook na zijn repatriatie in 1933 bleef
hij nog dertien jaar actief als componist. Totnogtoe zijn er 300 van zijn composities
terug gevonden bij de paters Redemptoristen in Nederland. Maar ook bij het koor
van de kathedraal van Paramaribo moeten nogal wat van zijn kerkelijke composities
te vinden zijn, sommige misschien onder de schuilnaam ‘Wolfram’. In Suriname
moet hij op de Reizangen van Vondels ‘Joseph in Dothan’ muziek hebben geschreven
die later onvindbaar bleek en een oratorium genaamd ‘De H. Familie’ op tekst van
de bekende redemptoristen-pater W. Ahlbrink.
Carel Bonten is eigenlijk een Nederlandse componist die meer eer verdient dan
hem totnogtoe gegeven werd. In Leiden zal men vergeefs zoeken naar een
gedenkteken of plaquette die aan zijn bestaan herinnert en ook in Suriname dat zoveel
aan hem te danken heeft, zal men vergeefs zoeken naar enig gedenkteken of zelfs
maar een pad of steeg die naar hem vernoemd is. Hoewel heel veel van zijn muziek
en veel materiaal over zijn leven beschikbaar is, heeft musicoloog noch historicus
zich totnogtoe over dit materiaal gebogen.
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Eddy Renada (1913?-1983?)
Eddy Renada werd in Suriname geboren en ging er school. Hij moet al heel vroeg
talent
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hebben getoond als pianist. Als jongeman emigreerde hij naar Aruba, waar hij enige
jaren tot circa 1948 in een of andere administratie heeft gewerkt en waar hij met een
Arubaanse trouwde. Omtrent 1949 kwam hij naar Nederland, in de hoop aan het
conservatorium te kunnen studeren en zijn boterham als musicus te verdienen. Het
een lukte beter dan het andere: Naar bleek miste hij het goede middelbare
schooldiploma om een normale opleiding aan het conservatorium te kunnen volgen,
dus nam hij naargelang zijn financiën het toelieten, wat lessen in harmoniëren en
arrangeren. Voor wat de boterham betreft, werd hij al gauw de vaste pianist en
arrangeur van het orkest van ‘Kid Dynamite’, dat toen in de nachtclub ‘Tabaris’ in
de Wagenstraat in Den Haag speelde.14.
Enige jaren later ging het orkest op tournee door West-Duitsland, maar Renada
bleef in Nederland, stichtte een amusementskwartet en speelde in de ‘Club Femina’
en de ‘Club 44’ in Amsterdam. Jaren later, circa 1969 bleek hij in Brussel te wonen.
Hij vertelde daar dat hij zich nu aan serieuze composities wijdde, en dat een van zijn
serieuze werken (‘Sinfonieta’?) kort daarvoor was uitgevoerd door het Radio
Filharmonisch van Noorwegen.
Hoewel hij nakomelingen heeft, is totnogtoe niemand erin geslaagd de ernstige
muziek van Renada te achterhalen. Zowel in Nederland als in Brussel als in Oslo is
het spoor doodgelopen. Van zijn amusementsmuziek is wat meer bekend. Een van
zijn vroegere collega's, wijlen René van de Lande, vertelde dat Renada nogal vrijgevig
met zijn muziek omsprong, links en rechts arrangementen en thema's uitdeelde en
dan ook aardig moet zijn bedrogen door andere musici. Van zijn uitgegeven muziek
kon maar één nummer, een ritmisch walsje, worden achterhaald.15. Het is te hopen
dat er alsnog manuscripten of uitgegeven werk van deze componist opduiken. Iedere
aanwijzing terzake is welkom.

Johan Victor Dahlberg (1915-1946)
Dahlbergs vader overleed kort na zijn geboorte en zijn moeder kwam met de zeven
maanden oude baby naar Nederland. Reeds vroeg werd zijn begaafdheid ontdekt en
gestimuleerd. Hij bezocht de muziekschool in Nijmegen, waar hij lessen nam in
piano, viool, harmonie en contrapunt. Hij ontwikkelde zich tot pianist en componist,
en na zijn middelbare schooltijd verhuisde hij met zijn moeder naar Amsterdam,
waar hij leerling werd van het conservatorium, met als hoofdvak: Compositie. Met
een slepende ziekte belandde hij in de St. Maartenskliniek in Nijmegen, werd
herhaaldelijk geëvacueerd wegens oorlogsgeweld om tenslotte toen het gevaar
geweken was, weer in deze kliniek te geraken en er op 31-jarige leeftijd eenzaam en
arm te overlijden.16.
Dahlberg componeerde in de korte tijd die hem gegeven was, ettelijke werken,
waaronder een symfonie, koorwerken, een blaaskwintet, een trio, een strijkkwartet
en diverse werken voor piano, orgel, viool en cello. Er is werk van hem uitgevoerd
door het Utrechts Stedelijk Orkest, het Radio Blazers Ensemble, het Brabants
Kamerkoor, het Mannenkoor ‘De Koninklijke Zanger’, en het koor van de St. Jan
van Den Bosch. Radio Nederland Wereldomroep beschikt over opnamen van enkele
van zijn pianowerken. Zijn manuscripten berusten grotendeels in de bibliotheek van
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het Haags Gemeentemuseum, waar hij reeds in 1971 met een tentoonstelling en een
concert werd herdacht. (De tentoonstelling is nadien ook in Suriname geweest.)
In 1994, werd tijdens het eerder genoemde concert van het Surinaams
Muziek-Collectief, van Dahlberg een elegie voor cello en piano door Tan Crone en
Mario Rio uitgevoerd, en een trio voor piano, viool en cello door Tan Crone, John
Helstone en Mario Rio.
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Majoie Hajary (geboren 1921)
Majoie Hajary komt uit een muzikale familie: Haar vader speelde niet onverdienstelijk
viool, een zuster maakte het muzieklyceum in Amsterdam af en was na haar emigratie
geruime tijd leidster van een koor in Canada. Een nichtje leidde gedurende jaren een
Surinaamse balletgroep. Zij was gehuwd met wijlen Roland Garos jr., heeft nu de
Franse nationaliteit en woont nog steeds bij Parijs.
Hajary kwam reeds vóór de oorlog naar het Amsterdams Conservatorium, waar
zij zich tot piano soliste ontwikkelde en bij haar afstuderen de Eerste Prijs voor piano
behaalde. Zij was een leerlinge van Wagenaar en Andriessen en is als soliste
opgetreden in Amsterdam, New York en Caracas. Nadat de jonge pianiste aldus reeds
een zekere reputatie verwonen had, kwam zij in 1948 op bezoek in Suriname, en gaf
er, met groot succes, enkele recitals. Later bereisde zij met haar echtgenoot de halve
wereld, verbleef in India en Japan, maar keerde telkens weer terug naar Frankrijk,
dat haar basis was geworden. Vanwege hun gemeenschappelijke belangstelling voor
yoga, correspondeerde zij met Yehudi Menuhin over yoga voor musici, wat in een
publicatie van haar hand over dit onderwerp resulteerde. (Yoga voor de pianist, Uitg.
Strengholt.) Verder schreef zij, in het Frans, een leerboek voor het piano-onderwijs,
L'art du Piano. Relatief heeft Hajary, zeker als soliste, een redelijk succes geboekt:
In allerlei buitenlandse media is over haar geschreven, meestal als was zij een Indiase,
dochter van een diplomaat uit New Delhi en geboren op een reis door Zuid-Amerika.
Enkele van haar composities zijn uitgevoerd in Duitsland en in Frankrijk. Zelfs is er
een CBS-plaat (S.63.344) met enkele composities, waaronder het Requiem voor
Mahatma Ghandi.
In Surinaamse kring is haar bekendste werk ongetwijfeld haar Perun-Perun,
variaties op het bekende kinderliedje, en in 1994 was de componiste zo goed naar
Nederland te komen en dit werk tijdens het zondagmiddag-concert van het Surinaams
Muziek-Collecttef zelf te vertolken.17. Bij het concert van het Centrum Nederlandse
Muziek in de Beurs van Berlage in 1996, bracht de pianiste Marjès Benoist enkele
van Hajary's piano-composities ten gehore.
Hajary heeft een groot aantal composities tot stand gebracht, waaronder een
oratorium Da Pinawiki, en een kleine opera op haar eigen Franse tekst, oorspronkelijk
geheten La larme d'or, maar sinds er een poëtische vertaling van bestaat in het Sranan,
kan men dit werk beter Na Gowt' Watr'Ai noemen. Enkele andere composities zijn:
- Concert voor piano en orkest (eens uitgevoerd door het Amsterdams
Concertgebouw Orkest);
- La Flûte de Jade (stem, 2 fluiten, altviool, cello);
- Speel Koto;
- Liederen van de Gita Govinda;
- ‘La Passion selon Judas’ (door CBS in 1975 opgenomen);
- Diverse ‘Raga's’. (Over de Raga schreef zij ook: ‘La forme du Raga’).

Het is ietwat ironisch, dat Hajary, die zich nooit heeft laten voorstaan op het feit dat
zij Surinaamse is, die zelfs toestond dat men haar terwille van de publiciteit vaak als
Indiase vermeldde en uitbeeldde, en haar roemde vanwege haar pogingen Indiase en
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westerse muziek te kruisen, dat juist zij in haar werk motieven en melodieën verwerkt
uit de creoolse volksmuziek. Desondanks, en ondanks haar vroegere successen in de
wereld, is het werk van Majoie Hajary met name onder Surinamers onvoldoende
bekend. Helaas ontbreekt het aan de middelen om op afzienbare termijn bijvoorbeeld
het oratorium of de opera te laten opvoeren, of een geacheveerde opname van deze
stukken te laten maken.18.
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Eddy Snijders (1923-1990)
Deze Snijders heette eigenlijk Richenel Edgar Snijders en werd in Paramaribo geboren
in een vanouds muzikale familie. Hij was dan ook buitengewoon actief in het
muziekleven in Paramaribo, bespeelde diverse instrumenten, waaronder de dwarsfluit,
was dirigent van de politiekapel, van de militaire kapel en het jeugdorkest,
componeerde op amusementsmuziek lijkende klassieke werkjes, waaronder de ‘Eerste
Surinaamse Rhapsodie’ (voor het Surinaams Filharmonisch Orkest) en ‘Puru Vutu’
en schreef bovendien balletmuziek voor een ballet dat Anansi-tori heet en bestaat
uit 23 dansen. Snijders mengde niet alleen serieuze muziek met volksliedjes, maar
ook Europese klassieke klanken met Surinaamse, Caribische en Latijns-Amerikaanse
ritme's en motieven.19.
Om de nagedachtenis van Eddy Snijders te eren, heeft het Surinaams
Muziek-Collectief in februari 1999 een balletmiddag georganiseerd, waarbij acht
dansen uit het ballet Anansi-tori werden uitgevoerd door kinderen van een
Nederlandse balletschool en door een Surinaamse dansgroep werd gedanst op vier
van Snijders' stukken voor militaire kapel.

Eddy Vervuurt (1928-1988)
Edward James Vervuurt studeerde aan het Amsterdams Conservatorium piano,
directie en compositie. In Suriname trad hij veel op met zijn muziek-ensemble
Rhytmico. Later werd hij dirigent van het Surinaams Filharmonisch Orkest en was
ook de directeur van het radiostation Apinti. (Zoals bekend werd het S.F.O. in 1971,
naar wordt beweerd door de brain-drain naar Nederland, opgeheven.) In opdracht
van de balletlerares Maria Huisman20. componeerde hij het ballet Sranan Prinki-Buku
(1956) en in 1958, naar een kort verhaal van Coen Ooft, het ballet De Rode Palulu.
Beide balletten zijn met succes in Suriname opgevoerd.
Op de balletmiddag van het Surinaams Muziek- Collectief in februari 1999 werd
ook het laatstgenoemde ballet door een Antilliaanse dansgroep uitgevoerd in een
choreografie van een van de dansers, Rudsel d'Antonia.

Tot slot
Aan deze opsomming van klassieke componisten uit Suriname, ontbreken natuurlijk
nog enkele namen. René Samson, tijdgenoot, schreef totnogtoe voornamelijk
kamermuziek en liederen. In 1998 kwam een CD uit met werk van zijn hand. De
vooral als dichter bekende Rudy Bedacht (geb. 1932), die in Zweden musicus en
muziekleraar geweest is, in Panama hoogleraar en op Bonaire muziekleraar, heeft
ook klassieke stukjes gecomponeerd en een boek uitgegeven over zijn gitaar-methode
(Guitarra Querida - Geliefde Gitaar, 1998), waarin ook enkele composities staan.
Verder zou nog minstens één lid van de familie Snijders moeten worden genoemd
te weten Herman, die in Suriname woont en ook ernstige muziek schrijft. Het moge
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duidelijk zijn, dat in de kennis over de Surinaamse componisten grote hiaten bestaan
en dat er veel manuscripten en zelfs uitgaven verloren zijn gegaan of zijn zoekgeraakt.
Ik doe tot slot dan ook een beroep op allen, om hen bekende aanwijzingen die onze
kennis over het leven en werk van onze componisten zouden kunnen vergroten,
bekend te willen maken.

Eindnoten:
1. Terzake ben ik veel dank verschuldigd aan: John Helstone, Margo Alvares en Fine de
Beun-Kenswil.
2. Van Hinte-Rustwijk en Van Steenderen-Rustwijk schetsten in hun artikelen in Oso 15 (2) van
oktober 1996 en in Oso 16 (1) van april 1997 een tijdsbeeld geschetst in en om Thalia aan het
begin van de eeuw. Hun grootvader, George G.T. Rustwijk (1862-1914), was de costuum- en
decorontwerper voor Helstone's Pand der Goden.
3. Deze gegevens zijn grotendeels ontleend aan de AVROS-radio-toespraak van 11 januari 1944
van W.A. Leeuwin.
4. Naar het schijnt heeft hij enige spot moeten incasseren van de kant van de culturele kringen
waarin hij zich bewoog, dat hij zich in deze weinig verheffende materie had gestort. Men mag
aannemen dat hij zich daar niets van aangetrokken heeft.
5. Nakomelingen zijn niet bekend, maar in 1994 hebben wij het genoegen gehad om nakomelingen
van zijn broer die in Duitsland wonen, voorafgaand aan het concert waarvoor zij speciaal
overgekomen waren, te mogen verwelkomen. Bij die gelegenheid vernamen wij, dat men in
Duitsland een boek voorbereidde over het leven van die broer, maar sedertdien is daar verder
niets over vernomen. Ik neem aan dat in Paramaribo nog steeds het Neumann-pad bestaat en
de naam niet veranderd is om een andere verdienstelijk tijdgenoot te eren.
6. Enige jaren geleden is iets van zijn uitgegeven werken ontdekt in een Duitse bibliotheek door
onze tijdgenoot John Helstone.
7. Ontleend aan ‘Kathedraal-koor; een geschiedenis van 120 jaar’ in het tijdschrift Omhoog van
6 april 1986.
8. Het allereerste comité dat zich in Suriname inzette voor een monument voor Helstone (1932),
wenste eigenlijk een gedenkteken voor Helstone en voor Cor Anijs. In september 19'48 heeft
W.A. Leeuwin ervoor gezorgd dat op het graf van Helstone op het kerkhof van de Evangelische
Lutherse Gemeente een witte grafsteen kwam, waarop onder andere stond: ‘Van de bevolking
van Suriname’. Tezelfdertijd kwam, eveneens door toedoen van Leeuwin op het graf van Cor
Anijs op Lina's Rust een gelijksoortige steen, die vermeldde: ‘Musicus Cor Anijs 4.8.91-26.7.26’.
9. Pro Ecclesiae et Pontifice, 1954, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als organist van de
St. Rosa en Officier Oranje-Nassau, 1991, ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag en 75-jarig
jubileum als organist.
10. Zelf had ik het voorrecht, indertijd onbegrepen, niet alleen tot zijn leerlingen te behoren, maar
ook onder zijn leiding te mogen repeteren, een onverdienstelijk derde violist, toen hij omstreeks
1946 poogde een schoolorkest op te richten.
11. Naar men begrijpt speelde ook hij in Amicitia en wel klarinet of dwarsfluit. In die tijd speelden
in dat orkest verder: zijn broer Frans Lichtveld (eerste viool). Herman Leefmans (2e viool),
Chris Alvares (cello) en Jan Amo (bas).
12. In het in 1998 verschenen boek over Helman, Kijk vreesloos in de spiegel, (In de Knipscheer,
NUGI 320) vraagt de auteur. Michiel van Kempen, zich af of er niet eens een onderzoek moet
komen naar de invloed van de muziek in het werk van Helman, omdat die sterk moet zijn
geweest.
13. In hetzelfde programma bracht de pianiste Marjès Benoist muziek van A. Kenswil, E. Vervuurt
en M. Hajary.
14. Achter de deze artisten-naam verschool zich de legendarische jazz-saxofonist L.R.A. Parisius
over wie Hans Dulfer nog op 15 november 1999 in NRC-Handelsblad een fraaie column schreef.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

15.

16.
17.
18.
19.

20.

In 1995 verscheen bij Uitg. Jan Mets, Amsterdam, het boek Kid Dynamite - De legende leeft
(NUGI 924) van Herman Openneer, conservator van het Nederlands Jazz Archief.
Bij een anno 1999 herhaaldelijk door het kanaal TNT (nu TCM) uitgezonden, nogal onbekend
gebleven zwart-wit film uit de jaren 60, spelend aan mediterraanse kusten, werd in de aftiteling
vermeld dat de muziek van Eddy Renada was.
Op initiatief van enkele Surinaamse dames wordt het graf op Rustoord in Nijmegen geregeld
bezocht.
Zowel Hajary als Lichtveld ontvingen van de SMC een Award als teken van hulde en grani.
Een hindostaans muziekensemble uit Den Haag overweegt het Requiem voor Ghandi uit te
voeren.
Eddy Snijders is de vader van de thans in Nederland zeer bekende fluitist/componist Ronald
Snijders, die in 1998 een boek over zijn vader heeft geproduceerd onder de titel: De man met
de piccolo (Uitg. Conserve).
Echtgenote van de chirurg en bekende jazz-pianist John Hewitt.
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Rabin S. Baldewsingh
Van Baithak Gana tot Hindipop
Hindostaanse contractarbeiders, aangevoerd tussen 1873 en 1916, zijn in belangrijke
mate erin geslaagd een groot gedeelte van de meegebrachte cultuur te conserveren.
In dit artikel bespreek ik de ontwikkeling van de Hindostaanse muziek in Suriname
en met name de baithak gana. Dit muziekgenre gold lange tijd als traditionele muziek
die hoofdzakelijk onder ouderen populair was. Sedert de jaren zeventig kreeg de
baithak gana onder jongeren steeds meer aanhang. Binnen de hedendaagse Hindipop
(populaire Hindostaanse muziek) in Suriname en in Nederland zijn de invloeden van
de baithak gana duidelijk merkbaar. De baithak gana in Suriname, evenals in Guyana
en Trinidad, kunnen we beschouwen als een typisch Caraïbisch product binnen de
Indiaas-Hindostaanse muziek.

Baithak Gana
Baithak betekent zitting. Gana betekent zang. Bij de baithak gana gaat het in eerste
instantie om het maken van (volks)muziek door tenminste drie personen die in een
kring op de grond zitten. Vandar de naam baithak gana. De muzikanten zitten op de
grond om elkaar goed in de gaten te kunnen houden. Op die manier kan dan samenspel
ontwikkeld worden. In de beginjaren was baithak gana improvisatiespel tussen zanger
en muzikanten. Drie instrumenten spelen hierbij een belangrijke rol: het harmonium,
de dholak en de dandtal. Het harmonium werd pas in de loop van de jaren twintig
geïntroduceerd, dit omdat het een tamelijk duur instrument was. In de beginperiode
(1873-1920) werd de baithak gana in Suriname beoefend met de sarangi (een
snaarinstrument), dholak en dandtal. Later zouden de mandoline, de khajari
(tamboerijn) en de majira (cymbaal) toegevoegd worden. Een ander instrument dat
geleidelijk aan binnen de baithak gana zijn intrede deed, was de bela (viool). Omdat
er tamelijk veel instrumenten aanwezig waren in Suriname om baithak gana uit te
voeren, kunnen we drie varianten onderscheiden in de muzikale begeleiding: met
sarangi, majira en dholak; met sarangi, majira en nagara en met harmonium, dholak
en dandtal. Deze laatste vorm van begeleiding heeft de andere twee varianten
overleefd en is uitgegroeid tot het basisinstrumentarium van de baithak gana. De
andere twee vormen zijn inmiddels verdwenen.
De baithak gana liederen beginnen altijd met een alap (een aanhef) of een doha
(vier regelig gedicht). Deze zijn of letterlijk uit de twee Hindoeïstische epen Ramayan
en Mahabharat overgenomen, of ze zijn een variant op de religieuze teksten uit de
epen, maar dan bewerkt door de zanger of tekstschrijver. Oorspronkelijk werd baithak
gana gezongen in het Hindi. In de jaren zeventig nam de invloed van het Sarnami,
als gevolg van de popularisering, toe.

Soort muziek
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De baithak gana is volkskunst bij uitstek. De liederen en vooral de melodie zijn door
de mensen mondeling overgeleverd van de ene generatie op de andere, voortkomende
uit de orale tradities van Uttar Pradesh en Bihar in India. In zijn algemeenheid kan
men in de baithak gana drie muziekstijlen onderscheiden: de theka, de calta en de
rela. Dit zijn maatsoorten die louter qua snelheid van ritme van elkaar verschillen.
Zo is de rela sneller dan de calta en leidt zij het lied naar zijn climax
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toe. De calta-vorm van de baithak gana staat ook bekend als catni. Hierbij worden
alle muziekinstrumenten maximaal benut en het liefst zo expressief mogelijk. Zo
kunnen dansers opgezweept worden tot exaltatisch genot. De baithak gana kenmerkt
zich verder door melodieën (zangstijlen), waarbij de muzikanten voorgeschreven
ritmen bespelen. Er blijft wel ruimte voor enige improvisatie. Enkele zangstijlen met
vaste ritmen (die vaak door de dholak bepaald worden) zijn de dhrupad, tillana,
thumri, dadra, bhairwi en langri. Het huidige baithak gana-repertoire kenmerkt zich
inhoudelijk door ernst, humor en erotiek. Bij het ernstige type baithak gana gaat het
vooral om religieuze liederen met een moraal:
Dil to mera le liya
bindra Madho Sham ne.
Krishna Krishna mai pukaro,
tere dar ke samne.
Bansiwale apne basi
tu bajade anakar.
Tere darda ham kare
har subha aur sham ke.

Vertaling:
De donkere herder Krishna
heeft mijn hart veroverd.
O Krishna, voor je huis
roep ik steeds je naam.
O Fluitspeler, betover me
met je zoete fluitspel.
Ik zal dag en nacht
je naam op mijn lippen hebben.

Later werden politieke boodschappen of protest belangrijker:
Dhire hawa men patang urawo
tute na pawe doriya.
Dhire hawa men patang urawo
tute na pawe doriya.
Patang ke bice cakra sohe
Bharat ke caro oriya.
Kaun neta patang bane hai.
Kaun neta doriya.
Subhas neta patang bane hai.
Bir Jawahal doriya.
Gandhiji ne patang urawe.
Bhagwan banawe doriya.

Vertaling:
Houd rekening met de kracht van de wind,
wanneer je je vlieger oplaat.
Het touw mag niet knappen.
Het wiel der wet schittert
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in heel India op z'n vlag.
Welke leider is de vlieger
en welke is het touw?
Subhas Chandrabose is de vlieger
en de held Nehru is het touw.
Gandhi liet de vlieger op
en God maakte het touw.

Voorts werden odes zelf gecomponeerd en ten gehore gebracht over bekende personen
of politieke leiders, zoals Mathura, Ramjanee, Jumpa Rajguru (leiders van het verzet
onder contract-arbeiders in Suriname), Mahatma Gandhi (Indiase nationalist) en
Jagernath Lachmon (politieke leider Hindostanen in Suriname).
Janewale Gandhi baba
ajadi ke diwana.
Bharat bhumi ke tu bhulanana
ek bar ana.

Vertaling:
O Mahatma Gandhi, die nu vertrokken is.
De held van onze Onafhankelijkheid.
Vergeet moederland India niet.
Keer nog eens terug naar je moederland.

In veel baithak gana liederen wordt de draak gestoken met mensen in de eigen
omgeving, met name met vrouwen. Vaak worden zij op schunnige wijze in de liederen
geportretteerd

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

105
met het doel om mensen te amuseren. Ook wordt op speelse wijze bezongen hoe de
romantiek bedreven dient te worden.
Patar tori kariyainya
lahangwa bhuin dole balam.
Abhi to hai mori
bari umariya ki bari umariya
sainya to ai gail sajariya
sainya to ai gail sajariya
lahangwa bhuin dole balam.
Sas more sowe nanad more jage
dhire se a ja sajariya
lahangwa bhuin dole balam.

Vertaling:
Je taille is smal en zwierig
wappert je rok op de grond.
Lieveling, ik ben nog zo jong;
mijn liefste zit op de bedrand;
mijn liefste zit op de bedrand;
haar rok wappert over de grond.
Mijn schoonmoeder slaapt,
maar mijn schoonzus is wakker;
kom stilletjes naar de slaapkamer,
de rok wappert al over de grond.

Ontwikkelingen
In de ontwikkeling van de baithak gana kunnen we een viertal fasen onderscheiden.
In de contractperiode hadden de Hindostaanse contractarbeiders, in vergelijking met
de slaven, een grotere vrijheid bij de beleving van de eigen religie en cultuur. Religie
en cultuurbeleving waren de enige ontspanningsmogelijkheden. Men probeerde het
leed te verzachten door volksliederen (al dan niet vrolijk) en eigen gecomponeerde
klaagliederen te zingen. Ook de birha's kwamen in deze periode tot ontwikkeling,
liederen die louter door de nagara begeleid werden en die het leven op de plantages
verhaalden.
Na het werk op de velden kwamen de mensen in de verschillende
leefgemeenschappen, vaak in de avonduren, bijeen. Dit gebeurde ook tijdens
bruiloften, hoogtijdagen of andere festiviteiten. Op de bijeenkomsten, de zogenaamde
baithaks, vertelde men elkaar verhalen (khissa's) en annecdotes (latifa's) en maakte
men muziek. Er werd gezongen (sohars, lawa, biyahgit), gedanst en men speelde
ook toneel. Geleidelijk aan werden de uit Uttar Pradesh en Bihar meegenomen
liederen aangepast aan de Surinaamse situatie. Ook de religieuze thema's werden
meer en meer seculier van aard.
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Het echte ontstaan van de baithak gana moet naar alle waarschijnlijkheid worden
gezocht in de Rogan ke Natak: het Sarnami toneel. Het gaat hier om toneelstukken
die opgevoerd werden door geschminkte (rogan) acteurs en die altijd werden ingeleid
met een stukje zang. In de begintijd van de contractarbeid werd toneel al gauw het
belangrijkste theaterspektakel voor de mensen. Er werden toneelstukken gemaakt,
gebaseerd op de Ramayan en de Mahabharat. Voorts werden elk jaar koningspelen
opgevoerd. In deze eerste fase ging het om uit India meegebrachte muziek of liederen.
Maar geleidelijk aan werden op bekende melodieën nieuwe teksten geschreven. Deze
muziek werd voornamelijk gemaakt om elkaar op de velden, maar zeker in de
landbouwgemeenschappen te entertainen. In deze fase werd de baithak gana,
voortgekomen uit de traditie van het toneelspel en moralistisch, beïnvloed door de
meer vrolijke liederen die gezongen werden tijdens bruiloften en andere hoogtijdagen.
Maar de inhoud van de liederen bleef religieus.
Na de afschaffing van de contractarbeid in 1916 en de langzame inburgering van
de ex-contractarbeiders in Suriname veranderden religieuze thema's langzamerhand
in seculiere. India raakte steeds verder verwijderd en men kreeg behoefte uiting te
geven aan het eigen leed, vreugde en verdriet middels hun muziek.
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Hierdoor ontstond steeds meer ruimte om eigen teksten te componeren. Wat vooral
in de nieuw gecomponeerde liedjes verhaald werden waren thema's als het leven op
de plantages, het leven in de landbouwgemeenschappen en de immigratie (parwasi).
Bara muskil se Surinamwa uthayi.
Bara muskil se Surinamwa uthayi.
Jage Chanderpal Chandarwati jagis nahi.
Jage Chanderpal Chanderwati jagis nahi.
Sabal katlis capu le kar Sarnamwa uthayi,
nahi milal sona ke na cani ke thariyayi.

Vertaling:
Met veel moeite hebben we Suriname opgebouwd.
Met veel moeite hebben we geploeterd voor Suriname.
Chanderpal werd wakker, Chanderwati bleef slapen.
Chanderpal ging werken, Chanderwati bleef thuis.
Met schop, houwer en tjap hebben we Suriname opgebouwd,
maar we werden niet beloond met de beloofde gouden bergen.

In deze fase werden voornamelijk muziekinstrumenten als sarangi, dholak en majira
gebruikt. Helaas is de muziek uit deze periode niet bewaard gebleven. In de jaren
veertig droegen de radio-uitzendingen van Hindostaanse muziek via de AVROS en
de vertoning van Indiase speelfilms bij aan de modernisering van de baithak gana.
Geleidelijk aan begon men filmliederen in de baithak gana te zingen.
In deze periode 1950-1970 ontstonden er twee stromingen binnen de baithak gana:
enerzijds een stroming die zich toelegde op de nabootsing van Indiase filmliederen
in baithak gana-stijl en anderzijds een stroming die voortborduurde op de oude
oorspronkelijke stijl. In deze fase nam de baithak gana een vorm aan zoals wij die
tot op de dag van vandaag kennen. In de ontwikkeling van de baithak gana deden
zich in deze periode ook andere veranderingen voor. Vanwege de moderne
ontwikkelingen op het terrein van de films en het vliegverkeer was India plotseling
weer dichterbij. Dit had grote invloed op de inhoud van de liedjes en op de
instrumenten. India bleef een grote inspiratiebron en men adapteerde de filmliederen
en gaf ze een eigen ritme. Het ging hier in eerste instantie om liederen uit de zogeheten
bhakti-films, hindoeïstisch-religieuze films met devotionele liedjes. De baithak
gana-bhajan ontstond die klassiek van aard is. Daarnaast ontwikkelde zich de baithak
gana-kawwali onder Hindostaanse moslims. Kawwali is een soefi lied dat het leven
van de profeet Mohamed verhaalt.
In deze periode werden de contacten met Trinidad en Guyana intensiever hetgeen
grote impulsen gaf aan de ontwikkeling van de baithak gana in alle drie de landen.
Een groot verschil met de twee eerstgenoemde landen is dat de baithak gana daar
een klassieke status heeft, dit in tegenstelling tot Suriname waar baithak gana nog
steeds primair volksentertaimnent is en daardoor ‘luchtiger’ van aard is. De contacten
met Trinidad en Guyana hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere
ontwikkeling en erkenning van de Surinaamse baithak gana. Sedert de jaren zeventig
werden er regelmatig baithak gana-contesten gehouden voor muzikanten uit de drie
landen. Trinidad en Guyana hebben als eerste landen de baithak gana een voorname
plaats gegeven in de media. Trinidad heeft sinds jaar en dag een baithak gana
programma op de nationale televisie: Mastana Bahaar. Alle zangcontesten werden
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opgenomen en uitgezonden en via dit medium uitgezonden. In Guyana was de baithak
gana elke dag te beluisteren op de radio. Deze uitzendingen hadden grote invloed
op de baithak gana-muzikanten uit het westelijke district Nickerie. De radio-stations
in Paramaribo waren niet altijd goed te ontvangen in
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dit district, waardoor Nickerianen afstemden op die van Guyana. Als gevolg hiervan
is ook de Nickeriaanse baithak gana-muziek klassiek van aard.
Langzamerhand ontstond ook in Suriname een baithak gana-cultuur hetgeen
samenhing met de opmars van de radio in Suriname. Zondag werd op de radio een
echte baithak gana dag. Vooral de radiozender RAPAR heeft hierin een belangrijke
rol gespeeld. Behalve RAPAR legde later ook de Creoolse radiozender APINTI zich
toe op de promotie van de baithak gana tijdens het Hindostaans uitzenduurtje. Later
zou de Hindostaanse zender Radio Radhika volgen.
Ondanks de opmars op de radio raakte de populaire baithak gana in de jaren zestig
in de verdrukking. Onder invloed van de Indiase films werden de eerste Hindostaanse
orchestra's opgencht. Onder begeleiding van westerse muziekinstrumenten (drum,
gitaar, synthesizer en blaasinstrumenten) werden allerlei populaire filmliedjes
gecovered. Hiermee deed de Hindipop haar intrede in de Hindostaans-Surinaamse
muziek. Bovendien werd Hindipop langzaam maar zeker podiumkunst en genoot zij
veel prestige onder vooral de gegoede Hindostaanse midden- en hogere klasse, dit
in tegenstelling tot de baithak gana die hoofdzakelijk beoefend werd op bruiloften
en hoogtijdagen bij de lagere en agrarische klasse.
Ondanks de concurrentie van de vele orchestra's bleef de baithak gana een niet
onbelangrijke rol spelen in de samenleving als een vorm van amusement en een
medeidentiteitsbepalende factor voor Hindostanen in de gesegmenteerde Surinaamse
samenleving. Een extra steuntje in de rug kreeg de baithak gana in de jaren zestig
door de heropleving van de Rogan ke Natak (toneelstukken) waarbij dit muziekgenre
altijd al een vast onderdeel vormde.

Rol van de vrouw
Vrouwen hebben altijd een grote bijdrage geleverd aan de beoefening van de baithak
gana in Suriname. Alhoewel vrouwen niet in het openbaar voor een groot publiek
mochten optreden, hadden ze vanaf het begin een eigen formatie: de Badhaw. Zij
mochten louter optreden op bruiloften en huiselijke feesten (verjaardagen en murans).
Het ging hier vooral om optredens om de cultuur te beleven en die te behouden. Een
huwelijk zonder de liederen van de vrouwen was ondenkbaar. Het was baithak
gana-zangeres Dropati zijn die in de jaren zestig en begin jaren zeventig baanbrekend
werk heeft verricht. Zij is de eerste vrouw die de baithak gana in het openbaar (en
dus op de podia) is gaan beoefenen. Weldra zouden andere vrouwen volgen. Begonnen
in de Badhaw, verbrak Dropati het monoplie van de mannen in de baithak gana. In
de jaren zestig en zeventig nam zij deel aan verschillende zangcontesten in binnenen buitenland.
Het waren vrouwen die het erotische genre introduceerden in de muziekcultuur
van Hindostanen. Vrouwen zongen deze liederen vooral bij de huwelijksceremonieën:
bij de tilwan, de bhatwan, maar vooral wanneer de mannen met de barat (bruidsstoet)
vertrokken om de bruid op te halen.
Tor kicari mor kicari
ekke men mila de
to maiya mor bappa

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

ekke men suta de.

Vertaling:
Vermeng jouw pap
met die van de mijne
laat jouw moeder slapen
met mijn vader.

In de periode 1970-1980 groeide de populariteit van de Hindostaanse orchestra's.
Hindipop verankerde zich in de Surinaamse samenle-
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ving. De baithak gana kon de concurrentie nauwelijks aan en verwerd tof een
muziekgenre dat louter uit de kas gehaald werd op culturele festiviteiten, zoals
huwelijken en identiteitsfestiviteiten als de immigratieviering. Baithak gana vertolkers
gingen zich heroriënteren. Het pad van het religieus engagement werd verlaten en
de maatschappelijke en politieke betrokkenheid in de baithak gana werden
belangrijker.
Amiron ke duniya men
garibon ke manzil
kaise milega
mujhe to bata de.
Yahan to kisi ka
koi to nahi hai
koi kuch banata
to koi tor deta hai.

Vertaling:
In de wereld van de rijken
vind je kleine tempeltjes van de armen;
hoe zullen ze ooit één worden?
Vertel het mij.
Hier heeft echter niemand
een ander lief,
wanneer iemand iets opbouwt,
is er altijd een ander die het kapot maakt.

De baithak gana raakte begin jaren zeventig steeds meer gepolitiseerd, dit als gevolg
van de politieke strijd rond de onafhankelijkheid tussen 1973 en 1975 en de
verscherping van de etnische verhoudingen.
Ek hath men desh ka jhanda
duj men talwar
kom ka
hoga sabhi ko bhalai.

Vertaling:
In één hand de vlag van ons land
en in de ander het zwaard
zo zullen we ten strijde trekken
voor het welzijn van land en volk.

De Onafhankelijkheid van Suriname in 1975 en het vertrek van tienduizenden
Hindostanen naar Nederland hadden zowel inhoudelijk als qua vorm grote invloed
op de ontwikkeling van de baithak gana in Suriname. De beste baithak gana zangers
en de beste zangers en muzikanten van de diverse orchestra's vertrokken plotsklaps
naar Nederland. Het leek even dat de baithak gana in verval zou raken. De zangers
en muzikanten die de baithak gana beoefenden en naar Nederland vertrokken, kwamen
al gauw in aanraking met nieuwe instrumenten en een nieuw publiek. Vrij snel
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ontstonden in Nederland de eerste baithak gana groepen en andere populaire
muziekgroepen.
De baithak gana wist zich te handhaven naast de nu dominerende Hindipop-bands.
In de periode 1980-2000 zien we een omgekeerde ontwikkeling. Nederland wordt
de voedingsbodem van de baithak gana. Om te kunnen concurreren met de
Hindipop-groepen compromitteert de baithak gana zich langzamerhand met de
commercie en niet te vergeten de erotiek. Zonder enige schroom, en in een aantal
opzichten zelfs vulgair, worden beeldspraken in liedjes gepresenteerd die in de
normale omgang taboe zijn, maar in deze muzikale vorm volledig geaccepteerd
worden.
Parosin apne murgi ko dekhna samhar
mera murga huwa hai diwana.

Vertaling:
Buurvrouw let op je kippen
mijn haan wordt heel erg verliefd.

Hiermee wordt impliciet bedoeld ‘buurvouw pas op je kut, want mijn pik lonkt naar
haar’. In deze fase vindt er een integratie plaats tussen de vrouwengroepen (de
badhaws) en de baithak gana samajs van de mannen. De typische vrouwenliederen
worden nu ook door mannen gezongen (lawa liederen). Hierdoor verdwenen de
badhaws. Thans zijn er in Suriname en in Nederland haast geen badhaws
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meer te vinden. Enkele nari samajs (vrouwen baithak gana-groep) proberen hun
hoofd boven water te houden, maar met veel moeite. Qua vorm raakt de baithak gana
in Nederland eveneens beïnvloed door westerse instrumenten als drum, synthesizer,
gitaar, trompet en andere slaginstrumenten. De traditionele instrumenten als
harmonium en dholak raken steeds meer op de achtergrond. Door deze mix van
traditionele en westerse instrumenten ontstaan Hindostaanse semi-klassieke bands.
Deze formaties adapteren ook Indiase filmliederen in hun vaste repertoire, maar
blijven trouw aan het baithak gana genre.

Slotopmerkingen
Lange tijd werd baithak gana geassocieerd met ouderen. Sedert de jaren tachtig zien
we een ontwikkeling waarbij baithak gana-liederen door Hindipop-groepen worden
overgenomen en op een modernere wijze gepresenteerd. Bijna alle bekende
Hindostaanse popgroepen hebben hun populariteit mede te danken aan het ten gehore
brengen van de oude baithak gana liederen.
Ook in Suriname zien we, als gevolg van het intensieve contact tussen Surinamers
hier en daar, dezelfde trend.
De Surinaamse baithak gana heeft ook grote Indiase musici beïnvloed. Musici als
Babla en Kanchan namen veel baithak gana-liederen over en hebben deze liederen
voor grotere groepen (in India en elders) toegankelijk gemaakt. Ook de bekende
Indiase zangeres Asha Bhosle heeft tijdens haar concerten vaak het nummer Rate ke
Sapna van Ramdew Chaitoe gezongen. En de Indiase ghazal en bhajan koning Anup
Jalota heeft zich eveneens door de Surinaamse baithak gana laten inspireren. De
baithak gana kan worden beschouwd als een Caraïbische bijdrage aan de Hindostaanse
muziek die ook in India erkenning heeft gekregen.
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Andy Cotino en Wonny Karijopawiro1.
Van krontjong tot Surjapop
Javaanse muziek in Suriname
In de Surinaams-Javaanse cultuur kunnen we diverse muziekstijlen onderscheiden:
gamelanmuziek, terbangen, kulintang, kotèqan, krontyong en pop-jawa Krontyong
en pop-jawa zijn momenteel de meest beluisterde muzieksoorten onder Javanen in
Suriname. In deze bijdrage bespreken we deze twee stijlen. Er is nauwelijks literatuur
over krontyong en pop-jawa. Bij het schrijven van dit artikel waren wij vooral
aangewezen op gesprekken met een tweetal informanten: de heren Pontjopawiro en
Ngadino Eerstgenoemde verschafte ons inzicht in de indeling en historie van
krontyong in Indonesië en in Suriname. De heer Ngadino schetste ons een beeld over
de huidige situatie rondom het krontyong-ensemble Terbit Bulan waarin hij
participeert.

Krontyong muziek in Indonesië
Krontyong is ontstaan tijdens de Portugese contacten met de Indische archipel in de
zeventiende eeuw. Het gebruik van de fado-gitaar bij het begeleiden van Indonesische
liederen is een relict uit die Portugese periode (zie Swamipersad 1989: 46). Toen de
Nederlanders in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer invloed kregen in de
archipel, was in veel dorpen de Portugese muzikale invloed al diep ingeburgerd. Zo
werden in godsdienstige melodieën Portugese woorden gebezigd. Daarnaast is de
archipel beïnvloed door de cultuur van de Chinese immigranten die de pentatoniek
in de krontyong-stijl invoerden. In de China-towns in de archipel gebruikten Chinezen
de krontyong bij huwelijksplechtigheden, op verjaardagen en bij andere festiviteiten.
Alleen de meer welvarende mensen konden zich een dergelijk orkest permitteren.
Tegenwoordig wordt een krontyong-formatie in Indonesië ook ingeschakeld bij
belangrijke nationale feestdagen, zoals de onafhankelijkheidsdag. Krontyong is vooral
populair in Midden- en Oost-Java, alhoewel het nu minder op de voorgrond treedt
vanwege de opkomst van diverse andere muziekstijlen, zoals onder andere de
pop-jawa en de Indo-rock.
De taal waarin men in de jaren vijftig de krontyong-liederen zong, waren het Maleis
en het Javaans. De straatzangers die huis aan huis zongen, gebruikten over het
algemeen het Maleis dat een hogere status heeft dan het Javaans. Ook soldaten uit
legerkampen voelden zich aangetrokken tot liefdesliedjes in de krontyong-stijl. Zij
voerden deze liedjes uit met geïmproviseerde teksten om meisjes te verleiden
(Tangkau 1995: 2). Dit deden ook de boeaja's en dyago's, Indische ‘gangs’ die 's
nachts door de stad trokken.
In Suriname gebruikt men vooral het Javaans als zangtaal. Javaanse musici zijn
het meest gericht op het spelen en arrangeren van bestaand buitenlands
muziekrepertoire. Eigen composities worden vooral gemaakt in de Surjapop, een
andere Surinaams-Javaans dansmuziekstijl die later in dit artikel nog wordt besproken.
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Pontjopawiro
Onze informant Herman Pontjopawiro werd geboren in Suriname in het district
Commewijne op 8 februari 1942. Hij groeide in de stad op, waar hij in aanraking
kwam met Suri-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

111

Herman Pontjopawiro
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naams-Javaanse muziekformaties. Eind jaren vijftig vertrok hij naar Indonesië om
daar een muziekopleiding te volgen. Informatie over de geschiedenis van de
krontyong, waarin hij zich wilde specialiseren, was moeilijk te verkrijgen op de
Academie Muziek Indonesië (AMI) te Jogjakarta waar hij destijds studeerde. Ook
ouderen wisten hem weinig over de oorsprong van deze muziekstijl te vertellen.
Krontyong was in die tijd vrij populair. Tijdens zijn verblijf in Indonesië heeft
Pontjopawiro drie keer meegedaan aan krontyong-concoursen, waarbij hij altijd in
de prijzen viel. Bij de uitvoering werd onder andere gelet op de kwaliteit van de
compositie, het arrangement en de speeltechniek van de musici. Hij was in die tijd
voltijd musicus en volgde in de ochtend lessen op de AMI. Naast zijn opleiding gaf
hij muzieklessen en trad hij op in muziekcafé's. Het beste muziekensemble waarin
hij toen (1965) participeerde, was het orkest van de academie zelf. De dirigent van
het orkest was wijlen Nicolai Parvoloma, tweede dirigent van het Moskou-orkest uit
Rusland. Vanwege de politieke situatie in Indonesië rond 1965 (de machtsstrijd
tussen Soekarno en Soeharto) en de sluiting van vele educatieve instellingen heeft
Pontjopawiro zijn muziekopleiding op Java niet kunnen voltooien.

Een verfijnde, subtiele muziekstijl
Een naamsverklaring van krontyong kan liggen in het geluid van de begeleidende
muziekinstrumenten die men hoort als het ensemble speelt. Ondanks deze grove
naamsverklaring is deze stijl in zijn oorspronkelijke functie kwalitatief hoge
luistermuziek. In latere tijdsperiodes is de functie veranderd naar dansmuziek, vooral
met de komst van deze stijl naar Suriname.
De krontyong-muziekstijl is als luistermuziek erg verfijnd. Behalve dat je over
een juiste gevoelsinterpretatie moet beschikken, is het noodzakelijk kundig te zijn
in het bespelen van het muziekinstrument. Ook de zanger(es) moet over uitstekende
stemkwaliteiten beschikken. Wat interpretatie betreft, speelt de strakheid van het
ritme geen dominante rol, de term ‘zwevend’ komt het meest dichtbij de omschrijving
van het tempo van deze stijl. Een ‘beatzanger’, gewend om stevige dansmuziek uit
te voeren, zal over het algemeen moeite hebben om krontyong uit te voeren. De
zweverigheid en het ontbreken van een constant tempo kan een ‘beatzanger’ in de
war brengen. De krontyong wordt over het algemeen in een vierkwartsmaat
uitgevoerd. Er worden verschillende toonsoorten gehanteerd, afhankelijk van de
manier waarop de muziekinstrumenten gestemd zijn. Wat betreft het genre kan
krontyong op verschillende manieren worden ingedeeld. Ngadino onderscheidt globaal
twee genres: de klassieke krontyong, ook wel langgam of krontyong asli genoemd
en de moderne krontyong. In tegenstelling tot Ngadino verdeelt Pontjopawiro de
krontyong in drie stijlen: de langgam, de stamboel en de krontyong als stijlvorm zelf,
waarmee hij de moderne krontyong bedoeld.
De langgam is een rustige krontyong-stijl. In vergelijking met de andere
krontyong-stijlen heeft de langgam een instrumentaal intro dat verderop in het lied
weer terugkomt. Tegenwoordig is de langgam sterk aan verandering onderhevig. In
Suriname werd uit deze stijl de potong padi dans nog uitgevoerd door de dansgroep
Sari Budaya De stamboel is een van de stijlen die zich al tijdens de Portugese

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

overheersing in de Indische archipel ontwikkelde. Deze stijl is echter niet ontstaan
in Portugal. Pontjopawiro beschrijft het als een soort zangstijl die uit vier regels
bestaat vergelijkbaar met de Surinaamse odo. De vier regels moeten telkens herhaald
worden. Het lied heeft over het algemeen een romantisch karakter; de verliefde zanger
gaat bijvoorbeeld onder het raam van zijn geliefde de stamboel
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zingen, waarbij de dame in kwestie zijn gezang al dan niet beantwoordt. De
stamboel-stijl wordt niet gebruikt in Suriname. De jongere generatie vindt het over
het algemeen een onaantrekkelijke en ouderwetse stijl. Er valt niet op te dansen en
de melodie komt eentonig over. Het is ook nooit in originele theatervorm
geïntroduceerd in Suriname, de vorm waarin deze stijl eigenlijk pas goed tot zijn
recht komt. Op bijeenkomsten van studentengroepen in Indonesië in de jaren vijftig
werd de stamboel vaak gezongen, zo memoreert Pontjopawiro.

Krontyong ensemble onder leiding van Herman Pontjopawiro en zijn vrouw Betty

Het krontyong-ensemble en het muziekinstrumentarium
Het muziekinstrumentarium van het krontyong-ensemble is voor het grootste deel
Europees. De cello neemt daarbij de plaats in van de kendang De fado-gitaar werd
tijdens de contacten met de Portugezen in de zeventiende eeuw toegevoegd aan het
krontyong-muziekinstrumentarium. De bamboefluit en ukulele werden gebruikt als
begeleiding voor de zang in de vroegere bezetting. De benaming krontyong is afgeleid
uit het klankpatroon die de ukulele voortbrengt (interview Pontjopawiro).
Het krontyong-ensemble is onder te verdelen ui de krontyong-band en het
krontyong-orkest. In de orkest opstelling worden geen tot weinig elektronische
muziekinstrumenten gebruikt. Het instrumentarium in een dergelijk orkest bevat
onder andere de viool, een of twee dwarsfluiten, een contrabas, de cello, een ‘melodie’
(klassieke) gitaar, een tyack en een ukelele. Het orkest begeleidt een of meer
zangers(-essen), afhankelijk van de arrangeur/componist. De krontyong-band bestaat
in zijn hedendaagse vorm hoofdzakelijk uit elektroni-
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sche muziekinstrumenten en versterking. In de jaren vijftig was het instrumentarium
zo weinig mogelijk versterkt. Als muziekinstrumenten gebruikte men de banjo, de
ukulele, gitaar en de cello. De cello had de functie van de contrabas. Op deze manier
deden de musici aan mbarang [op straat geld verdienen]. Bij het hedendaagse
muziekinstrumentarium zijn ondermeer toegevoegd: orgel, basgitaar, drums. Het
muziekinstrumentarium bestaat nu onder andere uit: orgel, dwarsfluit, basgitaar,
drums en uiteraard zang. In het Surinaamse muziekensemble van Ngadino is ook de
contrabas vertegenwoordigd die gutukang speelt, een contrapartij. Er is geen
onderscheid tussen mannelijke of vrouwelijke zangers, wel is het zo dat er vaker
mannen zingen of het muziekinstrumentarium bespelen.
Het is met het versterkt instrumentarium vaak lastig om de krontyong-subtiliteit
erbij te kunnen creëren. Het elektronisch muziek instrumentarium heeft andere
kwaliteiten dan het akoestische. Ook is de versterking wel eens niet optimaal of
vertoont het mankementen. Vaak is de kennis van de geluidsman niet toereikend.
De spelers zijn vaak jong en niet zo ontwikkeld in hun instrumentspel om er de juiste
interpretatie aan toe te voegen. Ze spelen er op los, zodat de (jonge) dansers goyang
goyang [mee kunnen schudde] kunnen, aldus Pontjopawiro. Van rustige luistermuziek
is er dan geen sprake meer. Het streven van een moderne band is op de eerste plaats
om gezelligheid te maken. Het gaat daarbij niet om de kwaliteit van de krontyong,
maar meer om de dansstemming, die zo hoog mogelijk moet worden opgevoerd.
Pontjopawiro vertelt dat de dansbeweging die de Javanen in Indonesië op de krontyong
maken yogya wordt genoemd. Het is daarbij gebruikelijk dat de dansparen elkaar
niet vasthouden, maar tegenover elkaar dansen. Tijdens de uitvoeringen van
Pontjopawiro's muziekgroep in Suriname moest hij in het begin wel even wennen
toen hij zag dat danspartners elkaar ‘intiem’ vasthielden bij het dansen. Het fenomeen
yogya was in Suriname onbekend. De krontyong-band die door Pontjopawiro in
Suriname werd samengesteld had als muziekinstrumenten een viool, een cello, een
basgitaar, een ukulele, een mandoline en zang. Later werd de muziekgroep versterkt
met orgel en drums. Terbit Bulan het krontyong-ensemble waarin Ngadino nu
participeert, heeft als instrumentarium: elektrische basgitaar bespeeld door Ngadino
zelf, contrabas, drumstel, keyboard, ukulele en zang.

De ontwikkeling van krontyong in Suriname
Pontjopawiro liep al een tijd in Indonesië rond met het idee om naar Suriname te
remigreren. Een van zijn ooms die hem tijdens zijn verblijf in Indonesië bezocht, gaf
de doorslag. Deze oom was in Indonesië om een Indonesische gast-artiest(-e) naar
Suriname te halen. Hij wilde dat Pontjopawiro een krontyong-band zou oprichten in
Suriname waarmee hij Indonesische artiesten zou kunnen begeleiden.
In 1972 besloot Pontjopawiro terug te keren naar Suriname. Tegelijkertijd werden
er voorbereidingen getroffen voor de eerste tournee van een tweetal Indonesische
artiesten Waldjinah en Mus Mulyadi. De muziekformatie die beide artiesten
begeleidde, heette Irama Baru (letterlijk vertaald nieuwe stijl). Na Paramaribo volgden
optredens in Commewijne, Moengo, Lelydorp, Nickerie en andere districten. De
mensen die toen in de band zaten waren Hendro Atmodimedjo op de ukulele. Atma
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Salatoen op de cello en Atrisman op de basgitaar. De tyack werd gespeeld door
Sowirono. De viool werd door Pontjopawiro zelf gespeeld en zijn echtgenote Betty
Hardjoe was tevens zangeres in de muziekformatie.
Als direct gevolg van de remigratie van Pontjopawiro nam de krontyong in
populariteit toe. De oprichting van de Surinaamse Televisie (STVS) in 1965 en de
optredens van kronty-
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ong-ensembles op de tv hadden al een eerste aanzet gegeven tot een beginnende
popularisering van deze muziekstijl onder Javanen in Suriname (Hardjoprajitno 1999:
11). De vader van Pontjopawiro speelde in die periode de contrabas in een van de
krontyong-ensembles onder leiding van wijlen Ramin.

De opkomst van pop-jawa en surjapop
Door de opkomst van de pop-jawa stijl, een meer commerciëlere muziekstijl in de
jaren zeventig die vanuit Indonesië Suriname bereikte, ging de populariteit van de
krontyong-muziek al snel achteruit. Om als krontyong-groep te overleven moest men
de muziekstijl aanpassen aan de pop-jawa, een deel van het pop-jawa-repertoire
overnemen en in krontyong sfeer spelen. Hierdoor kreeg je pop-jawa met krontyong
effect. Dit gebeurde ook met een deel van het muziekrepertoire van de huidige
muziekgroep waarin Ngadino participeert, waarbij hij die stijl variatie moderne
krontyong noemt. De klankkleur van het moderne repertoire dat wordt uitgevoerd
door deze groep heeft wel een krontyong-karakter, onder andere door het gebruik
van een contrabas die de tegenpartij speelt. De vraag naar deze groep is niet erg groot
vanwege de huidige voorkeur voor dans- in plaats van luistermuziek. De optredens
vinden naast op de gebruikelijke feesten en recepties ook op grotere evenementen
plaats.
Na de opkomst van pop-jawa werd vrij recent de muziekstijl surjapop
geïntroduceerd, voornamelijk via radiostations zoals de Javaanse Radio Garuda.
Deze benaming werd ingevoerd om de pop-jawa songs die door in Suriname en in
Nederland wonende Surinaams-Javaanse artiesten gecomponeerd zijn te onderscheiden
van de pop-jawa songs uit Indonesië (Hardjoprajitno 1999: 9).

Slotopmerkingen
Krontyong wordt tegenwoordig voornamelijk uitgevoerd door musici boven de
veertig. Jonge musici vormen bij deze muziekstijk een uitzondering. Vanwege het
vrij subtiele karakter van deze stijl en de complexiteit van de uitvoering van het
instrumentarium is de interesse bij jongeren voor krontyong vrij gering. Ook het feit
dat het meer luistermuziek is dan dans- muziek, maakt dat deze stijl commercieël
minder aantrekkelijk is als pop-jawa of surjapop. Krontyong zou tegen deze
achtergrond kunnen worden geplaatst onder de klassieke muziekstijlen, zoals gamelan
en terbangen. Met de ‘klassieke reputatie’ heeft de krontyong ook een elitair karakter
gekregen waardoor de distantie van veel jongere musici tot deze muziekstijl is
vergroot.
Op het ogenblik is er slechts één krontyong ensemble bekend in Suriname, te weten
Terbit Bulan onder leiding van Hendro Atmodimedjo. Krontyong wordt op
radiostations niet veel meer gedraaid, wel heeft deze stijl een eigen wekelijks uurtje
op radiostation Garuda. Het is niet uitgesloten dat krontyong over enige tijd volledig
zal zijn overvleugeld door pop-jawa en surjapop. Als krontyong een aantrekkelijker
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en toegankelijker status zou krijgen, kan er hopelijk en wellicht naast de opkomende
surjapop ook een surjakrontyong stijl ontstaan.
De pop-jawa kreeg eind 1997 in Suriname even een flinke push met de komst van
de Indonesische zanger Didi Kempot. De surjapop is hierdoor sterk beïnvloed en in
populariteit toegenomen.
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Carlo Hoop
De magische vetheid van het geluid
Muziek is nauwelijks weg te denken uit het leven van alledag. Muziek is onderdeel
van het ‘geluidlandschap’ om ons heen. De muziek waarmee de meeste mensen vaak,
gewild en ongewild, in aanraking komen wordt wel populaire muziek genoemd.
Populaire muziek is muziek die volgens Rutten (1991) gemeengoed is in de moderne
samenleving en die een centrale plaats inneemt in het leven van alledag. Wat in het
algemeen voor de meeste mensen geldt, is uiteraard ook van toepassing op Surinaamse
jongeren. Daarnaast zijn zij in staat aandacht te schenken aan de muziek uit het land
run ouders of voorouders. De betekenis van populaire muziek voor jongeren wordt
in dit artikel opgevat als het samenspel van waarden, attitudes en stemmingen die
muziek voor jongeren reflecteert, samenvat en representeert. Onder veel Surinaamse
jongeren is het thans een rage om muziekensembles te vormen waarmee zij aan de
muzikale weg hopen te timmeren. Aan de hand van interviews met een aantal van
deze jongeren zal ik in dit artikel duidelijk maken hoe zij in de muziek terecht zijn
gekomen en hoe zij in hun dagelijks leven omgaan met de muziek van hun keuze.

Eigen plekken
Volgens Sansone (1992) zijn sinds de jaren van de massa-immigratie Surinaamse
jongeren in hun vrije tijd op zoek gegaan naar ‘eigen plekken’. Dit zijn gelegenheden
waar je als allochtone jongere naar eigen smaak de vrije tijd kan besteden, niet
onvriendelijk wordt bejegend en waar je ook interessante, autochtone jongeren kunt
ontmoeten. Evenals voor autochtone jongens hangt de aantrekkingskracht van een
ontmoetingsplaats verder af van de mogelijkheid zelf de sfeer te bepalen, bijvoorbeeld
door de muziek die gedraaid wordt. In deze zoektocht naar eigen plekken kwamen
Surinaamse jongeren die zich in hun vrije tijd met muziek wilden bezighouden, in
de vele repetitieruimten terecht die bijvoorbeeld een stad als Amsterdam rijk is. Op
een willekeurige avond of middag in Amsterdam-Oost bruist het van de muzikale
activiteit in twee van de bekende oefenruimten in dit stadsdeel. Uit de vele studio's
van zo'n repetitie-huis komt een muur van geluid je tegemoet. Uit de brei van
gestructureerd lawaai is het voor een geoefend oor niet moeilijk de weg te vinden
naar het kamertje waar iets anders dan punk, garage-rock of heavy-metal wordt
gespeeld. Een aantal jongeren is drukdoende het band-repertoire in te studeren,
wanneer de deur van een van de studio's opengaat. Het zijn voornamelijk Creoolse
of Hindostaanse jongeren van Surinaamse afkomst tussen de vijftien en vijfentwintig
jaar. Een van de groepen die in de oefenruimte bezig is, brouwt een aanstekelijke
cocktail van verschillende muziekstijlen. Het is een beetje van alles wat: R&B (rythm
and blues), hiphop, salsa, reggae en funk.
‘Met onze cocktail is het wel een beetje onduidelijk voor de mensen. Ik vind het
echter niet erg omdat het voor ons duidelijk is waar wij met onze muziek staan. Wij
willen gewoon “zwarte muziek” maken omdat het “onze” muziek is. Met onze muziek
bedoel ik de muziek die we vaak thuis hebben gehoord’, aldus een van de jongeren.
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Surinaamse feestcircuit
In een van de andere oefenruimten ontmoet ik een van de bekendere dansbands uit
het Surinaamse feestcircuit. Deze jongeren kiezen ervoor in het Surinaamse
feestcircuit te opereren.
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Het zijn jongeren van gemiddeld zesentwintig jaar. Zij zijn musici die al op jonge
leeftijd met musiceren begonnen, veelal thuis in hun kamertje. Het zijn musici die
al vroeg ervan overtuigd waren dat zij de muziek in wilden. Hun repertoire bestaat
tegenwoordig voornamelijk uit eigen composities. Daarnaast spelen zij veel covers,
nagespeelde composities van andere musici. De reden waarom Widjai en zijn vrienden
ook covers spelen, is dat het op een of andere manier aanslaat bij het publiek waarvoor
zij optreden. Hun uiteindelijke doel is het vermengen van verschillende stijlen zodat
daaruit iets eigens ontstaat. Iets dat herinnert aan hun ‘roots’ of het land waar zij of
hun ouders vandaan komen. Deze jongeren kiezen er ook voor deze genres te spelen
omdat ze het gevoel krijgen meer gewaardeerd te worden door het publiek. Suriname
is hun geboorteland, het is voor hen altijd een bijzonder ervaring voor een Surinaams
publiek te spelen omdat men er met respect behandeld wordt: ‘Onder de Surinamers
worden we als echte artiesten gezien. Wij voelen ons thuis tussen onze mensen. Zo
weten wij ook dat we bij deze mensen horen. Wanneer we bijvoorbeeld R&B muziek
zouden maken, dan denk ik dat onze mensen dat niet zouden waarderen, omdat ons
publiek aan thuis herinnerd wil worden.’
Deze Surinaamse jongeren proberen op deze wijze hun cultuur en identiteit te
behouden. De bevestiging die de jongeren van hun publiek krijgen, spoort ze aan
hun afkomst niet te vergeten.

Hiphop en R&B
Anderen kiezen er bewust voor uit de voor hen benauwende, Surinaamse ‘scene’ te
stappen en richten zich meer op de muziek van hun zwarte idolen uit bijvoorbeeld
de Verenigde Staten en Engeland. Hiphop-muziek en R&B zijn favoriete genres
onder Creools-Surinaamse jongeren. Veel van de hiphop- en rapmuzikanten zijn op
jonge leeftijd aan deze genres verslingerd geraakt. Een van de rappers vertelt dat hij
vanaf zijn twaalfde luistert naar hiphop-legendes als Gang Starr. Op zijn vijftiende
zette hij zijn eerste teksten op papier, en nu, vier jaar later, heeft hij al zijn tweede
hiphop-crew. Het zit hem blijkbaar in het bloed, aldus deze rapper. Hij had niet
durven dromen dat het zolang zou duren. Vroeger hing hij met vrienden op de bekende
hangplekken in de buurt: ‘Met mijn muziek heb ik geen tijd meer voor dat gehang.
Ik ben momenteel druk bezig met het maken van nieuwe teksten, dan heb je gewoon
geen tijd voor die ongein. Ik gebruik wel de dingen die ik op straat zie in mijn teksten.
Ik wil geen commerciële troep maken, daarom gebruik ik mijn ervaringen van de
straat, dat is het echte leven. Commerciële hiphop boeit me niet meer. Het gaat die
“gasten” er alleen maar om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ik probeer met mijn
groep een eigen stijl te ontwikkelen. We willen de kunst weer terugbrengen in de
hiphop.’
Een van de jonge musici (Clyde) geeft aan wat hem in de muziek boeit: ‘Soms
willen we emoties overbrengen. Daarom maken we op close harmony-leest geschoeide
teksten en muziek. We schuwen echter ook het ruige R&B-werk niet. Het belangrijkste
aspect van de muziek die wij maken, is het gevoel. We willen emoties overbrengen
door middel van klanken. De mensen weten nog niet wat ze met onze R&B-muziek
aan moeten; het staat nog in de kinderschoenen. Platenmaatschappijen en luisteraars
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zijn waarschijnlijk alleen geïnteresseerd in commerciële meezingers, omdat dat nu
eenmaal scoort. Wij hebben daar eigenlijk niets op tegen, maar het moet niet ten
koste gaan van de kwaliteit.’

Drum'n'Bass
Surinaamse jongeren die kiezen voor bepaalde genres in de muziek, kunnen daar
helemaal in op gaan. Zij maken als het ware van hun hobby een beroep. Steve vertelt
over zijn persoonlijke
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reis door de muziek: ‘De Hiphop was de eye-opener, via Londen verkocht ik mijn
hart aan de Acid (underground hiphop) om me vervolgens toe te leggen op de techno
(elektronische dansmuziek). Later werd het Drum'n'Bass (dansmuziek met zware
basaccenten). Muziek is voor mij een uit de hand gelopen hobby, waarvan ik op
gezette tijden zelfs kon leven en verre reisjes kon maken. Mijn studie kon ik
gemakkelijk combineren met het onregelmatige muzikantenbestaan, maar
tegenwoordig moet ik aanbiedingen afslaan. Op de eerste plaats ben ik muzikant,
maar af en toe sta ik ook achter de draaitafel als DJ.’
Drum'n'Bass is geworteld in Londen. Net zoals de Hiphop in Amerika is ontstaan.
Hiphop ontstond in de Amerikaanse getto's en was een uitlaatklep voor jongeren
zonder uitweg. Zo was Drum'n'Bass in eerste instantie muziek van een aantal
Londense underdogs, kansarme jongeren. Inmiddels heeft een grote groep deze
muziekvorm opgepakt. Drum'n'Bass was volgens een van de jongeren ook nooit
geworden wat het nu is zonder hiphop. Hiphop is wat hem betreft de basis van de
hedendaagse muziek. Hiphop was voor Greg zijn eerste grote muzikale liefde. De
aantrekkingskracht van die muziek was zo groot, vertelt hij, dat hij voor lange tijd
niets anders dan hiphop wilde: ‘De omslag naar Drum'n'Bass kwam toen ik regelmatig
in Londen kwam. Toen ik in de zomer van '88 daar was, hoorde ik zulke rare muziek.
Dat bleek Drum'n'Bass te zijn. Ik werd uitgenodigd om mee te gaan naar een
ongelooflijke rave (feest), waarna ik was verkocht. Terug in Nederland ben ik samen
met muziekvrienden en een drumcomputer zelf die muziek gaan maken, aan de hand
van voorbeelden die ik uit Londen mee had genomen. We hebben uiteindelijk wat
muziek uitgebracht en zo is het balletje van mijn muziekcarrière gaan rollen.’

De hand van de producer
Begin jaren negentig is Rutger Kroese als producer voor zichzelf begonnen. Met zijn
project heeft hij de boel in Nederland op R&B-gebied min of meer aan het rollen
gebracht. Hij heeft veel inzicht in de R&B ‘scene’ waarin veel Surinaamse jongeren
verkeren. Kroese is een druk bezet man. Hij is eigenaar van een bekende muziekstudio
in Amsterdam. Het is daar waar veel jongeren terechtkomen wanneer zij de sprong
naar het grote publiek willen wagen. Kroese is nauw betrokken bij de voorbereidingen
van de jongeren. Als producer schrijft hij ook nummers en teksten, heeft hij een
artiestenbureau en is hij bij alles betrokken wat de jonge artiesten doen. Tot aan de
bekende videoclips toe. De rol van de producer in deze genre is belangrijk, zo niet
cruciaal. Kroese: ‘Ik zou letterlijk een aantal jongeren van de straat kunnen plukken
en daarmee een plaatje kunnen opnemen. Waar het bij R&B om gaat, is in eerste
instantie de beat, en dan met name de “sounds” die worden gebruikt. De muziek is
tegenwoordig heel leeg, een heel arrangement zoals vroeger is niet meer nodig. Met
de moderne apparatuur die musici tegenwoordig tot hun beschikking hebben, kunnen
ze de “magische vetheid” van de muziek accentueren of juist verknallen. Er is wel
een flink aanbod aan zangers en zangeressen, met name van zwarte jongeren. De
concurrentie is dus groot. De jongeren die hier belanden vergissen zich daar wel eens
in. In de studio werkt het heel anders. Het maken van echte goede R&B muziek
vereist toch wel flink wat studio-ervaring en apparatuurkennis.’
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Kroese typeert jongeren die hij ontmoet als volgt: ‘De meeste beginnende jonge
musici lijken naast de muziek meer geïnteresseerd in een snelle auto en mooie kleding.
Dat is echt opvallend. Dit heeft te maken melde “scene”, die heel erg gericht is op
uiterlijk vertoon.’
Kroese zoekt altijd naar nieuwe jonge talenten en krijgt nogal wat muziek te horen:
‘Als je
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de mensen spreekt, dan blijkt dat ze op een enkele uitzondering na allemaal snel voor
het grote geld willen gaan. Wat ik ze dan adviseer klinkt als een ongelofelijke cliché:
hard werken en origineel zijn. Pas dan kunnen zij [de jongeren] werkelijk aan de
weg gaan timmeren.’

Zingen voor de lol
Marcia, zangeres van een jonge R&B-groep, verteil dat zij altijd veel met muziek
bezig is: ‘Ik heb met bands opgetreden en naar aanleiding van die optredens kreeg
ik steeds meer aanvragen. Met vrienden heb ik toen besloten het serieus aan te pakken.
Want als ik iets doe, wil ik het wel gelijk goed doen. Aldoende kwamen we terecht
bij een producer [de eerder genoemde Kroese]. De producer haalde een oud nummer
van stal en maakte er een R&B-lied van.’ Mike, een ander bandlid, vertelt verder:
‘Wij waren het gelijk met zijn keuze eens, we hadden van tevoren wel gezegd welke
richting we op wilden, namelijk R&B.’ Marcia vult aan: ‘En Engelstalig. Je hebt al
zoveel Nederlandstalige nummers. Bovendien denk ik dat het publiek dat naar ons
kijkt geen echte Nederlandse zangers zien. Ook al ben ik hier geboren.’
Volgens hetzelfde bandlid klinkt het Engels ook mooier. De groepsleden zien hun
muziekcarrère als een leuke hobby en promotie-aktiviteit: ‘We doen het puur voor
de muziek en voor de lol. Verder zoeken we er niets achter, ledere jongere heeft iets
waar hij, buiten bijvoorbeeld school of thuis, van houdt. Wij houden van muziek.
Daarom hebben we hiervoor gekozen. We beoefenen onze hobby voor de volle
honderd procent. Het is leuk, maar daarom niet minder belangrijk.’

Tot slot
Doordat muziek mede vorm geeft aan het zelfbeeld en specifieke thema's introduceert,
speelt zij een belangrijke rol in de socialisatie van de Surinaamse jongeren.
Surinaamse jongeren voelen zich thuis in het ‘gezonde’ muziekklimaat, waar
gelijkgestemde bands elkaar opzoeken en gezamenlijk activiteiten ontplooien. Liever
de handen ineenslaan dan elkaar beconcurreren, is het motto. Het is een inspirerende
scene. Ze komen elkaar tegen bij de repetitieruimtes, helpen elkaar met het opnemen
van muziek en het regelen van optredens.
Er is sprake van een gedifferentieerd muziekvoorkeurpatroon onder deze jongeren.
Hierbij blijken ervaringen op school, thuis, etnische afkomst en leeftijd een belangrijke
rol te spelen. Zwarte populaire muziek vertegenwoordigt een alternatief voor met
name datgene wat de rest van de samenleving deze jongeren te bieden heeft. Populaire
muziek helpt jongeren zich los te maken en onafhankelijk te voelen van ouders,
leraren en superieuren in de werksituatie. Verschillende muzikale genres, zoals rock,
soul en pop, spelen een belangrijke rol in de cultivatie van persoonlijke en
maatschappelijke doelen onder jongeren. De beat, de inhoud van de teksten en de
agressieve toon van veel populaire muziek komen overeen met het gevoel en de
emoties van grote groepen adolescenten. Jongeren identificeren zich met populaire
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muziek en gebruiken haar om persoonlijke en interpersoonlijke doelen te realiseren,
om weerstand te bieden tegen ‘autoriteiten’, om hun eigen persoonlijkheid te
ondersteunen en te laten gelden, om relaties te leggen met andere jongeren, romances
te laten ontstaan en te leren over dingen die ze niet op school of van hun ouders
geleerd hebben of ooit zullen leren. De verschillende voorkeuren die Surinaamse
jongeren erop nahouden zijn terug te voeren tot identificatie met hun muziekhelden
uit de Afro-Amerikaanse en zwarte Engelse muziekcultuur. Door mee te doen aan
bepaalde zwarte jeugdstijlen kunnen zij het meest van het ‘echte leven’ leren en zich
voorbereiden op hun entree in de wereld van de volwassenen.
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Mir Wermuth
Ritme en rijm in de diaspora
Surinaamse jongeren en popmuziek
You can be who you are
but you got to know where you coming from
You can be what you wanna be
but you got tò know where you coming from
(nuClarity 1996 uit: Glass Box)

In het leven van jongeren neemt muziek een belangrijke plaats in. Sinds de opkomst
van de rock 'n roll halverwege de jaren vijftig zijn het vooral jongeren die in hun
zoektocht naar een individuele identiteit tussen kind en volwassene nieuwe
popmuziekstromingen initiëren: soul, punk, metal, gabber en house. Deze stromingen
zijn sterk geworteld in jongerenculturen die de vrijetijdsarena gebruiken om zich
collectief en individueel te onderscheiden van de generatie van hun ouders, andere
subculturen en niet-subculturele jongeren.
Voor Surinaamse jongeren in Nederland is muziek ook altijd een belangrijk vehikel
geweest als uiting van hun Surinaamse en generatie-identiteit. In de jaren zeventig
eisten Surinaamse rastafari- en reggaejongeren het openbare leven op, terwijl de
hiphop- en R&B-look van Surinaamse jongeren intussen massaal is overgenomen
door witte jongeren.
In dit artikel wordt stilgestaan bij dit populariseringstraject dat hiphop en R&B
hebben afgelegd sinds hun ontstaan in de Afro-Amerikaanse gemeenschap, en de
muzikale en sociaal-culturele oorsprong van de twee genres.

Nederlandse hiphop en R&B: een Surinaams ‘ding’
E-life, Postmen, Spookrijders, Replay en Def Rhymz zijn sinds enige jaren succesvolle
artiesten. Ze scoren met hun hiphop of R&B hits in de Top 40 en de rapper van de
hiphopband .nuClarity toert met zijn Made in Da Shade-theatergroep door het hele
land en wordt geroemd door Rick van der Ploeg, de staatssecretaris van Cultuur
(1999).
Al deze artiesten en bands worden gekenmerkt door het feit dat zij zwarte muziek
maken - ook wel black dance genoemd - en de meesten van hen zelf zwart zijn. De
black dance in Nederland is lange tijd nogal onzichtbaar geweest. Terwijl Whitney
Houston, TLC en Fresh Prince aka Will Smith aan de lopende band in de media zijn
te zien en horen, zijn hun Afro-Nederlandse equivalenten pas aan het einde van de
jaren negentig een begrip buiten hun eigen etnische gemeenschap of
jongeren-subcultuur. Met name hiphop is in Nederland lange tijd een zogenaamde
underground-subcultuur geweest. Moderne R&B, niet te verwarren met rhythm &
blues, is een uitvloeisel van de popularisering en feminisering van hiphop.1. Zo zijn
enkele leden van de Afro-Nederlandse R&B-formatie Arnhemsgewijs jarenlang
betrokken geweest bij de hiphop-underground en zingen de dames van Dignity een
deuntje mee op het album van hiphopveteraan E-Life waardoor diens hiphop een
breder publiek dan de macho B Boys (leden van hiphop-subcultuur) aanspreekt.
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De wereldwijde populariteit van black dance in de hedendaagse popmuziek heeft
dus positieve gevolgen gehad voor in Nederland levende zwarte muzikanten. Zij
krijgen vaker en sneller platencontracten, media-aandacht en optredens. Deze
‘exposure’ leidt tot grotere populariteit onder met name jongeren (wit en zwart)
waardoor de muzikanten weer nieuwe plaatopnames en optredens kunnen genereren.
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De popularisering van hiphop/R&B heeft echter ook geleid tot negatieve
stereotyperingen. Hiphop, en met name gangsterrap, wordt in de media afgeschilderd
als een uiterst gewelddadig en seksistisch genre, terwijl de zwart-revolutionaire
boodschap van Afro-Amerikaanse bands als Public Enemy leidt tot heftige discussies
over racisme. In Amerika is herhaaldelijk gepoogd hiphop formeel in de ban te doen.
Al die pogingen zijn mislukt, maar hiphop staat voor eens en altijd te boek als een
subcultuur die problemen maakt. R&B is zowel muzikaal als tekstueel, maar ook in
de gebuikte iconografie (videoclips, kleding, haardracht, et cetera) minder ‘hard’
dan hiphop, maar machismo en zwart-politieke boodschappen komen daar net zoveel
of net zo weinig voor als in hiphop. Doordat het genre softer klinkt is er echter veel
minder publieke ophef over ontstaan. Echter, zowel messagerap (politiek bewuste
raps), gangsterrap als liefdesballades zijn sterk verbonden met de zwarte cultuur en
de maatschappelijke positie van zwarten in westerse samenlevingen.
Zoals de blaxploitationfilm Shaft de ultieme reflectie was van soul en innercity
life in de jaren zeventig, zijn de R&B-songs Je hebt me gebruikt van Arnhemsgewijs
of de Talk to me van Dignity dat van Nederland in de jaren negentig. Hetzelfde geldt
voor de Nederhop-platen Doekoe van Def Rhymz of Wij Marons van Nederland van
de Spookrijders Hiphop en R&B zijn genres die de ene keer gaan over de eigen
kunsten en vaardigheden (bragging & boasting rap) en een andere keer over
jeugdbende-gevechten of de structurele uitbuiting en uitsluiting van zwarten in een
witte samenleving. Hiphop/R&B is gevarieerder dan gangsterrap en liefdesballades,
maar één ding hebben alle varianten gemeen: ze leunen zwaar op zwarte
(muziek-)tradities. Om hiphop en R&B te kunnen begrijpen als een eigentijdse variant
van holler songs, gospel, blues, jazz, soul of reggae, ga ik in dit artikel daarom verder
in op de sociaal-culturele oorsprong en belevenis van hiphop/R&B, alsmede op de
typische zwarte kenmerken daarin. Ik begin echter met een schets van het
populariseringstraject van black dance.

Van underground naar hitparade
Hiphop, en R&B in het kielzog daarvan, is in Amerika ontstaan. In de zwarte getto's
van Amerika gebruiken jonge DJ's in de jaren zeventig bestaande disco- en soulplaten
om nieuwe muziek te maken. Hun draaitafels worden hun instrumenten. Door allerlei
draaitafeltechnieken zoals het inmiddels beroemde scratching, het ritmisch heen en
weer bewegen van de naald in een groef, en het creëren van breaks (de instrumentele
stukjes van twee identieke platen opzoeken en achter elkaar ‘plakken’) zijn de nieuwe
muziekstromingen hiphop en house ontstaan.
Het verschil tussen house en hiphop zit vooral in het gebruik van een rapper bij
hiphop, die rijmend zing-zegt op de breakbeats om daarmee het danspubliek op te
zwepen. Een DJ en rapper (ook wel MC, master of ceremony, genoemd) zijn tot op
de dag van vandaag de twee essentiële kenmerken van hiphop. Hiphop blijft echter
niet beperkt tot rap en DJ-ing, maar wordt een hele aparte subcultuur met bijbehorende
stijlkenmerken: muziek, dans, graffiti, ‘slang’ en gedragsrituelen worden op elkaar
afgestemd en samengevoegd tot één coherente stijl die alleen voor de dragers ervan
betekenis heeft. R&B is het resultaat van het steeds vaker inzetten van zangvocalen
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op hiphopbeats, terwijl de uiterlijke stijl zeer sterke overeenkomsten blijft vertonen
met hiphop. Hiphop en R&B zijn beide sterk gericht op ‘showing off’. Hoewel
hiphop-liefhebbers vaker een sportieve, en R&B-fans eerder een glamourstijl
uitdragen, zijn dure en exclusieve merken bij beide groepen favoriet.
De Afro-Amerikaanse hiphopsubcultuur
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wordt na haar formering in de South-Bronx in 1975 al snel opgepikt door muzikanten
die hun sporen al lang hebben verdiend. De eerste grote wereldwijde hiphophits laten
daarom niet zo lang op zich wachten. In 1979 verovert de studio-act Sugar Hill Gang
een enorme hit met Rapper's Delight, een rap op Chic's Good Times, gevolgd door
de punkpopband Blondie die het nummer Rapture uitbrengt. Deze rapmuziek is
eventjes populair in Nederland, maar de hiphopsubcultuur die erbij hoort wordt
slechts opgepikt door enkele honderden jongeren.
Deze jongeren zijn na het aanvankelijke succes van enkele rapartiesten volledig
afhankelijk van importplaten die familie en vrienden uit Amerika meenemen. Na
verloop van tijd gaan deze vaak nog zeer jonge pubers hun hiphop-helden imiteren
en ontstaan de eerste hiphop-bands in Nederland. Een groot deel van deze
hiphop-avantgardisten is van Surinaamse afkomst. De hiphopsubcultuur speelt zich
buiten het gezichtveld van de mainstream-popwereld af. De participanten ontmoeten
elkaar in buurthuizen en sporthallen, en hoewel er ook buiten de Randstad
hiphop-scenes (lokale delen van de subcultuur) ontstaan, is de subcultuur voornamelijk
een grootstedelijk fenomeen. Op de maaivelden in de Amsterdamse Bijlmer en de
pleintjes van het Oude westen in Rotterdam oefenen Surinaamse B Boys en Fly Girls
hun breakdancing ‘moves’ en maken zij hun eerste rapcoupletjes. De subcultuur is
op dat moment sterk gericht op de eigen gemeenschap. Voor de betrokken jongeren
versterkt de subcultuur hun collectieve identiteit. Hiphop maakt hen anders dan hun
oudere broers die met reggae bezig zijn, en onderscheidt hen tevens van hun ouders
die van kaseko, kawina, jazz en soul houden. Voor de Surinaamse jongeren is hiphop
iets wat hen Surinaams (want zwart) en modern maakt. Eventuele voorkeuren voor
Surinaams inheemse muziek worden moedwillig onderdrukt, omdat die ‘rootsmuziek’
in hun ogen niet eigentijds en modern zou zijn. De exclusiviteit die hiphop Surinaamse
jongeren biedt, wordt ondermijnd wanneer de Beastie Boys en Run DMC in 1987
erin slagen grote groepen witte jongeren te interesseren voor hun noiserap. De noiserap
ligt veel dichter tegen de beleving van punk en metal aan, reden waarom witte
jongeren zich er wat makkelijker bij thuis voelen dan de hiphop van Kurtis Blow of
Eric B & Rakim. Hoewel de hiphopsubcultuur minder exclusief zwart wordt, betekent
de popularisering ook meer respect van witte jongeren voor de zwarte jeugd. Zwart
is ‘in’, hip, trendy. Steeds meer witte jongeren nemen het ‘slang’ van de Surinaamse
hiphoppers over: een combinatie van Afro-Amerikaanse straattaal, Nederlands en
Sranantongo.
Aan het einde van de jaren tachtig kent Nederland dan ook duizenden
hiphopliefhebbers en de hiphopmuzikanten beginnen zich steeds meer te
professionaliseren. Zij imiteren niet langer Amerikaanse helden, maar maken hun
eigen raps en beats. Deze artiesten van het eerste uur mogen incidenteel optreden in
reguliere poptempels zoals Paradiso, maar toch breekt geen enkele artiest door met
wat volgens de subcultuur hardcore hiphop heet. Met name de zwarte artiesten voelen
zich miskend. Velen wijten het gebrek aan aandacht aan racistische motieven van
de platenindustrie en media. Volgens de podia en media zelf is Nederlandse hardcore
hiphop niet interessant, omdat de kwaliteit onvoldoende is en er ook geen interesse
van het publiek voor bestaat. Terwijl Amerikaanse hiphop langzaam maar gestaag
populairder wordt in Nederland, profiteert de Nederlandse hiphop daar nauwelijks
van, enkele uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld MC Miker G & DJ Sven, Tony
Scott.
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De subcultuur splitst zich daarom op in twee kampen. Aan de ene kant zijn er
artiesten die het underground hardcore-geluid verlaten en middels het populaire
hiphouse (2Unlimited) of via crossover (Urban Dance Squad) een breder of ander
publiek proberen te trekken. Aan de andere kant zijn er artiesten die in eigen beheer
of bij onafhankelijke platenlabels
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platen uitbrengen en zich blijven richten op de eigen subculturele aanhang. Een deel
van deze harde kern begint met Nederlandstalige hardcore hiphop. Beide
ontwikkelingen hebben geleid tot meer aandacht in de media. Die groeiende aandacht
kan echter niet los worden gezien van de aandacht voor Amerikaanse ontwikkelingen.
De gewelddadige dood van de rappers 2Pac en Notorious Big, de van moord verdachte
Snoop Doggy Dogg en songtitels als Cop Killer of Fuck the Police leiden niet alleen
in Amerika tot polemieken. Ook de Nederlandse media vragen zich af wat de invloed
van gangsterrap is op de Nederlandse jeugd (Wermuth 2000; Van den Elsen 1993).
Ondanks of misschien wel dankzij deze berichtgeving over het afwijkend gedrag
van hiphopjongeren, overigens een thema dat bij elke jongerensubcultuur voorkomt,
denk maar aan punk of heavy metal, belanden artiesten als Snoop toch in de
Nederlandse hitparade. De singles van 2Pac verkopen in Nederland pas goed na zijn
dood. Ook Nederlandse hiphop profiteert paradoxaal genoeg mee van de negatieve
stereotypering van hiphop. In de zomer van 1999 vormde het optreden van de
hiphopgroep Spookrijders de aanleiding voor een rel op het Amsterdamse
Mercatorplein. De videoclip van de eerstvolgende single die amateurbeelden van de
rel bevat, wordt vaak aangevraagd bij de muziekzenders TMF en The Box, en krijgt
op Radio 3 ‘heavy rotation’. De carrière van de Spookrijders verloopt sindsdien zeer
succesvol. In 1999 is black dance populairder dan ooit. Van de twaalf- tot
negentienjarigen vindt 36% hiphop goede muziek en kan 4% gerekend worden tot
de echte hardcore hiphopsubcultuur. R&B doet het nog beter: meer dan de helft van
alle ondervraagde jongeren vindt R&B goede muziek en 13% is een echte ‘die
hard’-fan (zie tabel 1).

Tabel 1: muziekvoorkeur 12-19 jarigen (Sikkema 1999)
Vind ik goed
Muziek uit de hitparade

80%

Is echt mijn favoriete
muziek
31%

Soul/R&B

51%

13%

Mellow/trance

40%

10%

Rap/hiphop

36%

4%

Hardrock

21%

4%

In een onderzoek van Carat (1999) blijkt de voorkeur van jongeren in de Randstad
nog meer bij hiphop en R&B te liggen: 40% noemt R&B hun favoriete genre en 22%
hiphop. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de scheve verdeling ten opzichte van het
landelijk gemiddelde vooral toe te schrijven is aan zwarte liefhebbers van de twee
genres. Niet alleen Antilliaanse en Surinaamse jongeren blijken significant vaker
van hiphop en R&B te houden, ook jongeren uit andere allochtone gemeenschappen
(Turken, Marokkanen, Kaap-
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verdianen, etc.) houden vaker van black dance dan van witte rockmuziek.
De verwachting is dan ook dat Nederlandse R&B- en hiphopartiesten in 2000 nog
meer zullen profiteren van de populariteit van hun Amerikaanse collega's. Vergeleken
met het populariseringstraject dat house heeft doorlopen, hebben hiphop en in mindere
mate R&B er relatief lang over gedaan om buiten de zwarte gemeenschappen populair
te worden. De popularisering naar het grotere witte publiek heeft overigens niet
geleid tot een verminderde populariteit onder zwarte jongeren: hiphop en R&B zijn
voor hen nog steeds modern en zwart. Voor de exclusiviteit die zij hebben moeten
inleveren is iets anders waardevols in de plaats gekomen: respect en erkenning voor
de bijdragen van zwarte culturen aan de popmuziek.

Driehoeksrelatie tussen VS, Caraïbisch gebied en Nederland
Hiphop is voor de tweede en derde generatie zwarte jongeren in Nederland muziek
die muzikaal heel dicht ligt bij de muziek waarmee ze zijn opgegroeid (soul, reggae,
salsa en kaseko), maar zich daar tegelijkertijd heel erg van onderscheidt. Hiphop
behoort niet toe aan de generatie van hun ouders, maar is van henzelf: van de huidige
generatie en van deze tijd. Met hiphop kunnen zwarte jongeren zich onderscheiden
van hun ouders en van andere leeftijdsgenoten
Zwarte jongeren in Nederland hebben door de driehoeksrelatie die bestaat tussen
de Verenigde Staten, het Caraïbisch gebied en Nederland veel eerder toegang tot
nieuwe black dance, waardoor hiphop uit kon groeien tot een muziek-subcultuur die
vooral in de grote steden en in wijken met veel migranten beleefd en geproduceerd
werd. De driehoeksrelatie is zowel mentaal als fysiek aanwezig. Veel Surinamers en
Antillianen richten zich op de (Afro-)Amerikaanse cultuur, omdat ze daar in Suriname
en de Antillen al veel mee geconfronteerd worden, en vaak ook via de VS heen en
weer reizen tussen het Caraïbisch gebied en Nederland. De koloniale
slavernijgeschiedenis heeft ook gemaakt dat zwarten uit het Caraïbisch gebied zich
zeer nauw verwant voelen met Afro-Amerikanen. Veel hedendaagse Caraïbische en
Afro-Amerikaanse culturele uitingsvormen hebben uiteindelijk dezelfde Afrikaanse
bronnen, maar zijn gaandeweg geëvolueerd in ‘typisch Creools-Surinaamse’, ‘typisch
Antilliaanse’, of ‘typisch Afro-Amerikaanse’ cultuurvormen. Dit geldt vooral voor
muziek en taal (zie ook Stuart Hall 1992; Paul Gillroy 1995) Witte jongeren die al
snel met hiphop in aanraking kwamen, komen dan ook vaak uit wijken waar veel
zwarten wonen. In de VS hebben ze daar ook een naam voor: white trash. Elke
Afro-Amerikaanse muziekstroming heeft zijn eigen white trash. Elvis Presley kan
bijvoorbeeld de white trash van de rhythm'n blues genoemd worden. De white trash
in de Nederhop-subcultuur drukt een veel minder grote stempel op de subcultuur dan
de zwarte participanten. Met name de technieken die zowel de DJ's als de MC's
gebruiken zijn moderne varianten van veel oudere zwarte culturele kenmerken.
Zwarte artiesten hebben die kenmerken gerevitaliseerd in hiphop. Dat roept de vraag
op wat precies de kenmerken van zwarte muziek eigenlijk zijn.
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Wat is zwarte muziek?
Debatten over zwarte muziek gaan vaak over de waarde en de claims van
authenticiteit. De waarde van zwarte muziek wordt in westerse samenlevingen vaak
bekeken in de context van authenticiteit: is deze zwarte muziek origineel, puur,
oorspronkelijk? (Zie ook Longhurst 1995: 127.) Op het moment dat dergelijke vragen
een rol gaan spelen bij de waardering van zwarte muziek, betekent dat dat er zoiets
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als essentieel zwart bestaat, waaraan eventuele authenticiteitsclaims afgemeten kunnen
worden. Zwart is dus iets definieerbaars en herkenbaars. Maar de erkenning van
essentieel zwart roept de vraag op of het definieerbaar is in musicologische of in
sociologische zin, en bovenal, wat de politieke implicaties zijn van de term zwart en
van zwarte muziek.
Longhurst (1995: 127-128) noemt in zijn hoofdstuk over zwarte muziek een aantal
verschillende conceptualiseringen op van zwarte muziek:
• muziek die door zwarten voortgebracht wordt,
• muziek die gekenmerkt wordt door een of meer van de volgende karakteristieken:
blue notes, vraag- en antwoordtechnieken, syncopatie, en improvisatie en
• muziek die als zodanig wordt herkend door de makers, performers en luisteraars
(sociale definitie).
De eerste visie getuigt van een zekere simpelheid en roept belangrijke vragen op die
niet opgelost worden door de aanhangers van een dergelijke visie. Op welke gronden
zouden sommige muziekmakers zwart zijn? Is een Lennon & McCartney-song
gespeeld door een zwarte muzikant opeens zwarte muziek geworden? En is muziek
van een halfbloed nu eigenlijk zwart te noemen? Kortom, in het definiëren van een
muzieksoort op basis van het zwart zijn van de performers schuilt het gevaar van
stereotyperingen langs lijnen van biologisch raciaal verschil. Bovendien bestonden
lange tijd in Noord-Amerika in verschillende staten verschillende definities van zwart
(Hatch & Millward geciteerd in Longhurst 1995: 128). Ook de tweede visie wordt
door veel hedendaagse popwetenschappers verworpen met dezelfde bezwaren. Er is
geen enkele reden om aan te nemen dat deze muzikale distincties uitsluitend een
kenmerk zijn van zwarte muziek.
Naast deze musicologische afwijzing van de essentie van zwarte muziek verklaart
bijvoorbeeld Philip Tagg (1989: 295) de term zwarte muziek ook onbruikbaar
vanwege ideologische redenen: gevoelens en gedrag worden daarmee gereduceerd
tot een simpele tegenstelling tussen Europese en zwarte muziek. Tagg heeft dus een
anti-essentialistische opvatting van zwart.
Ik ben het met Tagg eens dat noch in musicologische noch in ideologische zin
gesproken kan worden over een eenduidige definitie van zwarte muziek. Want behalve
bovenstaand geschetste bezwaren heeft ‘zwart’ in de term zwarte muziek ook nog
een beperkende connotatie van Afro-Amerikaans of Afro-Caraïbisch. Of er ook nog
andere ‘zwarten’ mogelijk zijn (Afrika, of een bredene politieke definitie van zwart
die bijvoorbeeld ook Aziaten daarin betrekt) blijft eigenlijk nog steeds buiten
beschouwing. Toch wil ik de term zwarte muziek niet overboord gooien. Allereerst
is daar nog de sociale definitie van zwarte muziek, zoals hierboven al is opgesomd.
Deze sociale definitie is heel belangrijk, om dat deze zeker voorkomt in de door mij
onderzochte hiphop-cultuur. Zowel hiphopartiesten als fans bezigen ongeacht hun
etnische achtergrond de term. Ook wordt hiphop door de cultuurindustrie als zwarte
muziek in de markt gezet; de meeste hiphop staat in de R&B Billboard charts, of
wordt gedraaid in specialistische programma's die geheel gewijd zijn aan black dance.
Ten tweede is er de laatste jaren ook sprake van een anti-essentialistische opvatting
van zwarte muziek en zwarte (populaire) cultuur in het algemeen.
Zowel Paul Gillroy (1987, 1993) als Stuart Hall (1992: 27) zien - nog steeds - een
bepaalde kern in alle zwarte populaire cultuur. De kern van het begrip zwart in zwarte
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populaire cultuur wordt volgens Stuart Hall gevormd door de nadruk op stijl, niet
als verpakking, maar als iets op zichzelf staands; de diepgewortelde tradities van
zwarte cultuur in muziek: en de manieren waarop het lichaam ingezet wordt, ‘vaak
omdat dat het enige culturele kapitaal was dat we [zwarte mensen uit de diaspora -
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MW] hadden’. Hall herinnert ons eraan dat ‘populaire cultuur in geen geval de arena
is waar we haar soms voor houden, namelijk waar we vinden wie we werkelijk zijn,
waar de waarheid van onze ervaring ligt. Het is vooral een mythische arena, een
theater van populaire verlangens en fantasieën’. Muziek is een van die arena's waar
die fantasieën vorm krijgen (Wermuth 1994). Bovendien is het volgens hem een
misvatting dat zwarte populaire cultuur opgebouwd is uit binaire tegenstellingen (wit
versus zwart en man versus vrouw); er is juist sprake van dialoog.
Hiphop zou in Halls ogen wel zwarte populaire cultuur genoemd kunnen worden
vanwege de nadruk op stijl, en de in zwarte cultuur gewortelde raps en DJ-ing. Het
feit dat er ook Ierse, Japanse of Friese rap bestaat, is voor hem geen reden om hiphop
niet zwart te noemen. Gillroy (1987, 1993) is toch iets bescheidener dan Hall. Hij
wil het niet hebben over de essentie van zwarte muziek, maar wel over een eventuele
kern daarvan. Gillroy is het eens met het anti-essentialistische argument dat er geen
biologische of natuurlijke essentie te vinden is in de zwarte cultuur en zwarte muziek,
maar dat wil volgens hem niet zeggen dat er niet zoiets als zwarte muziek bestaat.
Zwarte cultuur is geworteld in sociale praktijken en sociale definities, en, merkt hij
dan nog fijntjes op, ‘de vraag-antwoord-technieken zijn toch wel erg kenmerkend
voor de structuur van zwarte muziek’ (1993: 78).
Sociale praktijken en definities van zwarte muziek zijn voor mij de belangrijkste
parameters voor het definiëren van hiphop als zwarte muziek. Maar in deze sociale
definities komen af en toe heel erg essentialistische vertogen over zwarte cultuur
naar voren. En ook bij een meer semiotische beschouwing van hiphop blijkt meer
dan eens: hiphop is zwart, omdat hiphop zegt dat het zwart is. Ofwel, de zelfreferenties
van hiphop aan zwarte culturele tracities zijn volop terug te vinden, naast meer
incidentele verwijzingen naar allerlei andere cultuurvormen zoals Star Wars, manga
strips of de kinder tv-serie Barbapapa. Verwijzingen naar slavernij, black-on-black
crime, Martin Luther King, Marcus Garvey of naamgevingen als Niggers with Attitude
zijn in hiphop veelvuldig terug te vinden Ook wordt er vaak een zwart publiek
aangesproken door hiphopartiesten: ‘Some flava for all ya niggaz out there’ (lees:
some flavour for all you niggers out there, uit: Till Da Early Morn van de
Surinaams-Nederlandse artiest Joshua). Daarom is het toch zinvol te kijken hoe
hiphop past in zwarte cultuur en zwarte muziek. Waar komt bijvoorbeeld ‘to rap’
vandaan, en wat zijn de overeenkomsten tussen Jamaicaanse toasters, en bijvoorbeeld
de rappers van Spookrijders?

Rondtrekkende griots en gevangenisverhalen
Als de sociale definitie van zwarte muziek, en dus ook van hiphop, doorslaggevend
is, dan zou rap in de ogen van de doorsnee-hiphopfan teruggaan tot de dagen van de
zwarte dichters van de Watts Prophets en de Last Poets. Deze dichters en ‘spoken
word artists’ worden meer dan eens de voorvaders van hiphop genoemd. Los Angeles
heeft een bijzondere connotatie voor hiphoppers: de ‘Watts riots’ in 1965, en de
oproer in 1992 na de Rodney King-rechtzaak
Na de Los Angeles rassenrellen in 1965 (zoals die in die tijd werden genoemd) in
de zwarte wijk Watts, ontstond er een soort zwarte culturele renaissance, vergelijkbaar
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met de Harlem Renaissance (onder andere dichter Langston Hughes) in de jaren
twintig in New York.
In 1965 werd de Watts Writers Workshop opgericht met onder andere Ojenke,
Odie Hawkins, Eric Priestley, Kamau Daa'ood, K. Curtis Lyle, Quincey Troupe en
de Watts Prophets Deze workshop gaf zowel ‘formele’ dichters als amateurs de
gelegenheid hun poë-
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zie te ontwikkelen en voor te dragen, maar in feite konden ook deze amateurs bogen
op een eeuwenoude traditie van toasting, signifying en the dozens. Toasting is
momenteel eigenlijk alleen nog bekend als de manier waarop op reggaeplaten wordt
gezongen. Toasting geniet echter ook buiten het Caraïbisch gebied, met name in de
Verenigde Staten, bekendheid. Deze Afro-Amerikaanse toasts hebben een directe
invloed gehad op de rap in hiphopmuziek.

Zwarte toasts in de jaren zestig en zeventig
Toasts zijn vooral bekend geworden als de lifestyle-verhalen van ‘hustlers’, kleine
straatcriminelen. Er zijn vooral veel gevangenistoasts bekend geworden en verzameld,
maar er zijn ook heel veel toasts die daarbuiten gemeengoed zijn geworden, in het
alledaagse leven van zwarten in Amerika en het Caraïbisch gebied. Toasts zijn
moeilijk aan één bepaalde auteur toe te kennen en worden van generatie op generatie
overgebracht en ook door de tijd heen veranderd: de verhalen kennen weglatingen
en toevoegingen. Zo bestaan er verschillende versies van dezelfde toast story. De
beroemdste toast is de Signifying Monkey, die over de grapjes en het bedrog van een
fysiek zwakkere aap tegen een leeuw gaat, opgetekend in de Attica gevangenis in
1962; in Cross (1993: 11):
The signifying monkey spied the lion one day
And said, 'I heard something 'bout you down the way,
there's a big motherfucker lives over there,
and the way he talks would curl your hair.
'From what he says he can't be your friend,
'Cause he said if your two asses meet, yours is sure to bend.
'this burly motherfucker says your mammy's a whore
And your sister turns tricks on the cabin floor.
And he talked about your wife in a hell of a way
Said the whole jungle fucked her just the other day....

Ook Burns komt met een versie van The Signifying Monkey (1995: 31) die iets
anders is dan die in Cross' boek.
Signifyin' monkey told the lion one day
‘there's a bad motherfucker comin’ down your way.
He talked about your family and I'm sorry to say,
but he talked about your mama in a hell of a way
talked about your sister and your grandma, too
And he didn't show too much respect for you...’

Omdat vele verhalen geen duidelijke oorsprong en auteur kennen, worden de verhalen
in verschillende versies doorgegeven. Dit ‘versioning’ is in zekere zin ook een
belangrijk kenmerk van zwarte populaire cultuur (zie ook Hebdige 1988).
Kenmerkend aan toasts zijn verder een flexibel rijmschema, met bijvoorbeeld
middenrijm en her en der triplets (drie achtereenvolgende rijmende regels), zoals in
het onderstaande voorbeeld:
That's me the mackman supreme
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Rich whores cream, pour whores dream,
Some say I'm the best pimp they ever seen.

Het meest kenmerkende aan toasts is het woordgebruik en de manier waarop ze
verteld worden: het is alledaagse poëzie gemaakt van straattaal, en zo worden ze ook
gepresenteerd. Toasting past wat dat betreft niet in de bekende literaire poëzie-canon.
Toasts leveren vaak een bijdrage aan de volkstaal en nemen omgekeerd ook volkse
elementen op in de teksten. Dichters als de Watts Prophets bezigen in feite twee
praktijken: uitbreiden van de toasttraditie en het vinden van verbale analogieën voor
de instrumentele experimenten zoals van jazzmuzikant John Coltrane, dit
gecombineerd met politieke boodschappen
Vanaf de late jaren zestig krijgt zwarte poëzie wel veel meer bekendheid, status
en daardoor uitgebreide archivering. Beroemde voorbeelden zijn de Last Poets (Jalal
Nuridin, Omar Bin Hassan en Sulaiman El-Hadi), The Original Last Poets, Gil
Scott-Heron, Brer
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Soul (schrijver en filmregisseur Melvin Van Peebles, vader van ‘hiphop’-filmer
Mario Van Peebles), Nikki Giovanni, Stanley Crouch en ook de eerder genoemde
Watts Prophets. Laatstgenoemden hebben platen opgenomen, die qua titels niet op
een hiphopalbum misstaan: Black Voices on the Street of Watts en Rappin' Black in
a White World.
De Watts Prophets worden door onder andere Cross (1993) bejubeld voor hun
vraag- en antwoordtechnieken, maar ook in het werk van bovengenoemde anderen
is die traditie regelmatig terug te vinden. Vraag- en antwoordspelletjes in poëzie en
muziek kunnen, in navolging van Gillroy, inderdaad een kern van zwarte populaire
cultuur genoemd worden.
Zowel de Watts Prophets als de Last Poets worden veel gesampled op hedendaagse
Afro-Amerikaans rapalbums (onder andere door de Poor Righteous Teachers, Tim
Dogg en A Tribe Called Quest). Er zijn nog meer parallellen te trekken tussen de
politiek getinte gedichten van zwarte artiesten in de jaren zestig en zeventig, en
hedendaagse hiphoppers. De ‘street poetry’ van de jaren zestig had de bijzondere
aandacht van de FBI, net als het huidige rapoeuvre van bijvoorbeeld Ice-T en Ice
Cube.
Andere belangrijke bijdragen uit de jaren zestig en zeventig aan hiphop zijn
bepaalde blaxploitation-films zoals Melvin Van Peebles' Sweet Sweetback's Badaaasss
Song (1970) en Superfly (1972). Met name beelden van hosselaars en pooiers die
sterk verwant zijn aan Van Peebles' werk, zijn regelmatig terug te vinden in
hiphopvideo's, zoals in Snoop Doggy Doggs It's a Doggy Dogg World.

Playing the dozens, jive talking, pattin' juba
De rap in hiphopmuziek is in feite niets anders dan het rijmend en ritmisch zingzeggen
op een beat. Hierboven heb ik al laten zien dat dit ritmisch zingzeggen op muziek
ook al werd gedaan door de Watts Prophets en de Last Poets. Maar ook die toasts
zijn niet uit de lucht komen vallen. Toasts zijn vaker episch verhalend van karakter
dan de meeste zwarte poëzie, maar de verbale competitie in de toast (het elkaar
uitschelden als in The Signifying Monkey-toast) komt ook terug in de rijmende
woordspelletjes ‘playing the dozens’ en ‘signifying’ (vernoemd naar The Signifying
Monkey).
‘Playing the dozens’ is deel van een lange Afro-Caraïbische en Afro-Amerikaanse
traditie van verbale woordspelletjes, scheldpartijen en keihard liegen. In de jaren
vijftig zag Khepra Burns, de auteur van Word from the Motherland: Rap, the Dozens,
and African Griots, al ‘zwarte broeders die ritmisch op hun borst en dijen sloegen
en klapten, “doin” that crazy hand jive’ (1995: 31). Deze traditie van jive talking
gaat in Amerika zeker terug tot 1850 toen het pattin' juba heette, ritmisch verhalen
vertellen. De orale traditie van rijmen en scheldpartijtjes uit de slaventijd heeft zich
ontwikkeld tot signifying, (playing) the dozens, het vertellen van epische verhalen
in toasts, en heeft voorlopig een eindstation bereikt in de hiphop-rap.
De stem, daar draait het elke keer om in de zwarte poëzie door de eeuwen heen.
Zoals Hall opmerkt in zijn artikel over wat ‘zwart’ nu eigenlijk betekent in zwarte
populaíre cultuur (1992), hadden zwarten tijdens de slavernij niet veel meer dan hun
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lichaam. Maar de stem, toch een belangrijk onderdeel van het lichaam, was de zwarten
in de slaventijd wel ontnomen. Niet omdat de slavenhouder hen verbood te praten,
maar omdat er geen gemeenschappelijke taal was onder de slaven die uit allerlei
verschillende delen van Afrika naar Amerika waren gedeporteerd. En, afhankelijk
van de plantage en regio, werden ook drums - in Afrika destijds een essentieel
communicatiemiddel - van de slaven afgenomen. De behoefte en noodzaak om te
communiceren bleef tijdens de slavernij natuurlijk wel aanwezig,
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reden waarom er nieuwe talen ontstonden (zoals patois, creools, en pidgin, zie onder
meer Fernando 1995: 253-284, en Toop 1991: 19). Tevens kreeg zang een belangrijke
plaats in de verschillende slavenculturen. De zogenaamde hollers en worksongs
zorgden voor verlichting van het werk en voorzagen tevens in de behoefte om te
communiceren in een gecodeerde taal, dat wil zeggen, in een taal die ‘de meester’
niet begreep.
Ook jive talking is het resultaat van het zoeken naar een nieuwe taal, die veelal
een gecodeerde taal is, slechts begrijpbaar voor een bepaalde groep. Zo is ook veel
hedendaags slang alleen bedoeld voor een bepaalde groep betrokkenen, of het nu
gaat om het ‘argot’ van een studentencorps, gabbers of milieu-aktivisten. Ook de
hiphop-cultuur is bekend om haar specifieke slang.
Terugkijkend op de geschiedenis van zwarte populaire cultuur is niet alleen het
ritmisch vertellen van verhalen een steeds terugkerend element. Ook de thema's
waarover wordt verteld zijn vaak dezelfde.
De meeste toasts celebreren de slechterik Stagolee (ook wel Stackalee, Stacker
Lee, etc.) en narren als Shine. Ook deze personages figureren in verschillende versies,
en soms ook in totaal verschillende verhalen, maar altijd met dezelfde moraal:
Stagolee breekt met veel geweld de macht van de witte man. Stagolee heeft altijd
fysiek geweld nodig, terwijl Shine juist grappen en grollen maakt om zijn doel te
bereiken, met als voornaamste doelen: seks en de witte man slimmer af zijn. Volgens
Burns (1995: 34) geven toasts zwarte mannen een bepaald machtsgevoel en een
bepaalde status ten opzichte van vrienden.
In feite is playing the dozens een spelletje, een competitie onder kinderen, en
eigenlijk maar zelden onder volwassenen. Veel zwarte volwassenen zeggen over
playing the dozens: ‘I laugh, I joke, and smoke, bul I don't play’. Toch is het
woordspel en het gebruikte slang gedurende de eerste helft van deze eeuw steeds
meer geadopteerd en geadapteerd door zwarte volwassenen. Dergelijk oud en
hedendaags Afro-Amerikaans ‘slang’ ziet Burns als volgt: ‘with that blackening, the
language we adopted and adapted will in the long run become for whites less the
instrument of control and, to some, more a curse and instrument of retribution’ (1995:
37).
Net zoals veel hedendaagse rap waren die toasts in de eerste helft van de twintigste
eeuw behoorlijk vrouwonvriendelijk, zoals het roemen van pooiers. To mack staat
in toasts voor een vrouw met woorden verleiden, en ook to rap verwijst naar een
verbaal verleidingsspel
De meeste zwarte verbale woordspelletjes (signifying) werden en worden door
mannen uitgevoerd, maar er zijn ook wel wat vrouwen die zich bezighouden met
playing the dozens en toasting. Vaak gaat het dan om seksueel getinte woordspelingen
en scheldpartijtjes, zoals wanneer een man met open gulp een openbaar toilet uitkomt,
de vergissing bemerkt en tegen een groepje wachtende dames zegt:
(hij:)
Hey, baby, did you see my big brown Cadillac ready to roll
into action just for you
(zij:)
No, but I saw a little gray Volkswagen with two flat tires,
(uit: Burns, 1995: 34).
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Zwarte poëzie wordt niet alleen gebruikt als scheldspelletje, maar ook als een manier
om een eigen plek op te eisen (empowerment), of bepaalde maatschappelijke
misstanden aan de kaak te stellen. Ook de Nederlandse Postmen zien in hun hiphop
verzetspotentieel: ‘Wij kunnen met onze muziek een revolutie ontketenen (...) Die
mannen uit de jaren '70, zoals Bob Marley, Jimi Hendrix, Stevie Wonder en George
Clinton, die stonden ergens voor. Dergelijke figuren zijn er nu ook, alleen komen ze
niet naar boven. (...) Wij hameren op onze roots. Wij willen zwarte kids bewust
maken van hun geschiedenis. Op die manier kunnen ze weer een positief zelfbeeld
krijgen. Zwarte
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jongeren moeten het besef krijgen dat ze iets kunnen betekenen in de maatschappij.’
(Citaat uit artikel over de Nederlandse hiphop-rootsreggae band Postmen, OOR, nr.
8, 1999)
Het belang van de verzetspotentie van zwarte poëzie wordt ingewikkelder op het
moment dat de uitingsvormen worden overgenomen door een groot en ander, met
name het witte publiek. In de Nederlandse hiphopcultuur speelt die discussie vooral
door de opkomst van de zogenaamde Nederhop: hiphop in de Nederlandse taal, die
muzikaal vaak meer aanleunt tegen metal en punk dan zwarte muziekstromingen als
soul of reggae. De Osdorp Posse (OP), een typische white trash hiphopband, werd
de eerste jaren van hun ontstaan nog echt gezien als hiphop, maar heeft zowel door
hun muzikale ontwikkeling en het aantrekken van een bijna geheel wit autochtoon
publiek een lastige positie gekregen in de hiphop-subcultuur. De vraag of ‘OP nog
wel een van ons is’, wordt vaak bediscussieerd.
Dat is niet typisch voor hiphop, maar voor alle zwarte populaire cultuur van de
twintigste eeuw. Het Afro-Amerikaanse jive-slang werd in de jaren dertig en veertig
gezien als hip taalgebruik. Ook hippe witte ‘jazz cats’ konden in de jaren vijftig en
zestig betrapt worden op taalgebruik als ‘Zoot suit with a reet pleat and a drape shape
with a stuffed cuff’. Is hier nog wel sprake van zwarte cultuur? Ook hier geldt Halls
argument dat de dialoog tussen wit en zwart het cultureel fenomeen niet minder zwart
maakt; de oorsprong is zwart, maar kan door iedereen aangewend worden. De
oorsprong van het ritmisch verhalen vertellen gaat terug tot de slavernij en is zwart,
dat is nu wel duidelijk, maar zelfs daar houdt de geschiedenis van het rappen niet
op. In de volgende paragraaf blijkt dat rappen ook al in het Middeleeuws Afrika te
vinden is.

De culturele en etymologische herkomst van rap en hiphop
In veel Afrikaanse talen wordt het ritmisch verhalen vertellen al heel lang in ere
gehouden. Zo vind je bijvoorbeeld het rappen terug bij het Rundi-volk uit Burundi.
Rappen wordt bij de Rundi wel ubgenge (= succesvol slim zijn) of imfura (= mooi
spreken) genoemd (Burns 1995: 35). Ook bij andere Afrikaanse volkeren is het
doorgeven van nieuws, roddel en achterklap, sociale satire en de eigen
volksgeschiedenis in de vorm van ritmische verhalen al eeuwenlang gemeengoed.
De rondtrekkende verhalenvertellers in Afrika worden savannegriots genoemd. Net
als de nar Shine in de Afro-Amerikaanse toasts en blues vind je in Afrikaanse
griot-verhalen de figuur van de nar terug: bij het Yoruba volk heet de nar Eshu, die
tevens symbool staat voor de god van spraak en taal.
Al deze Afrikaanse tradities zijn met de overtocht van slaven naar de beide
Amerika's meegenomen en in eigentijdse vormen en in verschillende regio's terug
te vinden. De Afro-Amerikaanse ‘playing the dozens’ zie je in de Afro-Caraïbische
calypsomuziek terug, en eeuwenoude Nigeriaanse scheldpartijen waar je elkaars
moeder voor schut zet, zijn nog steeds in hiphop terug te vinden. Dit ‘jouw moeder...’
- spelletje wordt wel eens de ultieme pan-Afrikaanse belediging genoemd.
Mama's eer is waardevoller dan enig ander iemand of ding, zelfs meer dan je
fysieke veiligheid. Bovendien lokken dergelijke grove beschuldigingen direct een
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reactie uit. Het Britse hiphop-tijdschrift HipHopConnection heeft maandenlang een
competitie onder haar lezers gehad om de grofste ‘jouw moeder- beledigingen’ in te
zenden. Ook de befaamde hiphop-criticus Greg Tate gebruikt in zijn confronterende
lezingen over wat hiphop nu eigenlijk is, altijd deze beledigingsvorm (Tate 1995:
18).
Wat tot nu toe nog niet in een historische context gezet is, en waarvan de oorsprong
nog
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niet geheel duidelijk is, zijn de woorden ‘rap’ en ‘hiphop’. Hiphop heeft als woord
geen duidelijke Afro-Amerikaanse achtergrond. Hippity-hop is in de
Anglo-Amerikaanse taal al eeuwenlang een zogenaamd verdubbelingswoord dat de
beweging van een konijn beschrijft, hoewel ook wel eens naar de sprinkhaan wordt
verwezen. Dus een konijn ‘hops along, or bops along, sometimes rhythmically, often
jerkily; the reduplication describing it has been given a new twist, or metaphoric
extension, by musicians’ (Safire 1995: 40). Muzikanten hebben de woorden bop en
hiphop overgenomen om hun eigen muzikale stijl te omschrijven. Al begin jaren
vijftig kondigde de zwarte radio-DJ Dr. Hep Cat in Texas zijn platen ritmisch rijmend
aan: ‘If you want to hip to the tip and bop to the top, you get some mad threads that
just won't stop’. Ook het woord hiphop duikt in die tijd bij verschillende jive talking
radio-jocks op. Na het verschijnen van Sugar Hill Gang's Rapper's Deiight in 1979,
de eerste wereldwijde hiphophit, krijgt het woord zijn definitieve bestemming om
de cultuur rond rap, breakdance en graffiti te beschrijven:
I said a hip hop
The hippie the hippie
To the hip hip hop, a you don't stop the rock it
To the bang bang boogie, say up jumped the boogie
To the rhythm of the boogie, the beat
Now what you hear is not a test - I'm rappin' to the beat
And me, the Groove, and my friends are gonna try to move
your feet
(intro van Rapper's Delight, 1979)

Dezelfde lange weg heeft het woord rap afgelegd. In de veertiende eeuw was rap een
weerklinkend zelfstandig naamwoord, namelijk de imitatie van het geluid van een
scherpe hoorn. Als een werkwoord stond rap lange tijd voor ‘zich mondeling
uitdrukken’. De dichter Sir Thomas Wyatt gebruikte het op deze manier al in 1541,
en rond 1879 werd ‘to rap’ gebruikt in Britse gevangenissen als slang voor ‘to say’
(Safire 1995: 40). Een andere theorie is dat het woord via het Caraïbische gebied
naar Amerika is gebracht; rap zou dan een afkorting zijn van repartee, een 17e-eeuws
woord voor ‘retort’: vinnig antwoorden.
In ieder geval werd het woord rap op grote schaal gebruikt in zwart Engels
gedurende de jaren zestig, zoals door Eldridge Cleaver, en in 1970 verscheen het
woord in Dictionary of Afro-American Slang als ‘to hold conversation; a long,
impressive monologue’. Niet veel later werd het woord rap door DJ'es en MC's
toegeëigend en kreeg het woord de betekenis die het momenteel in de popcultuur
heeft: het ritmisch zingzeggen op een beat. Door de nadruk op de techniek en de
inhoud van de rap in hiphop wordt hiphop door sommigen louter en alleen gezien
als een voortzetting van een orale traditie, die op gespannen voet leeft met de
technologie van de laat-twintigste eeuw (zie Rose 1995: 64). Analoog aan Walter
Ong (1982) kan rapmuziek ‘post-literate orality’ genoemd worden. Het concept van
‘post-literate orality’ laat zien hoe orale tradities worden veranderd en gepresenteerd
in een technologisch hoogstaande culturele context. Wat de orale traditie van de
griots met de sampletechnologie verbindt, is ritme.
Hiphop heeft namelijk ook in múzikaal opzicht een lange weg afgelegd van de
griots, slavenliederen, gospel, doo wop, jazz, blues, soul en funk, en heeft op haar
beurt de fakkel in haar meer dan twintigjarig bestaan alweer overgedragen aan nieuwe
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muziekstromingen als Acid Jazz, jungle, raggamuffin' en New Jack Swing. De
hiphopbeats en Bsamples zijn een duidelijk voorbeeld van versioning, vraagen
antwoordspelletjes, repetitie en gelaagdheid. Hiphop, waar ook ter wereld is niet
alleen de voortzetting van een orale verteltraditie, maar ook de moderne variant van
eeuwenoude dansmuziek. Dick Hebdige gebruikt de volgende woorden om hiphop
te karakteriseren (1987: 141): ‘At the centre of the hip hop culture was audio tape
and raw vinyl. The radio was only important as a source of sounds to be
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taped. The break-dancers associated the black radio stations with disco: this was seen
as the “official” black music of the mid to late 1970s. The hiphoppers “stole” music
off and cut it op. Then they broke it down inio its component parts and remixed it
on tape. But the cut 'n mix attitude was that no one owns a rhythm or a sound. You
just borrow it, use it, and give it back to the people in a slightly different form. To
use the language of Jamaican reggae and dub, you just version it.’
Deze versioningtechniek komt in de Nederhop vooral terug in: stemmen uit de
Fabeltjeskrant, beelden van de Soundmixshow, of kinderrijmpjes die geïntegreerd
worden in stoere mannenrijm:
Ik ben Seeq, de rappende rijmfabriek
Ik rijm als een trein voor een breed publiek
Dus, in spin, stap maar in.
Luister goed en mis geen enkele zin
Want ik praat heel vlug, doper dan doper dan brugman
Van het oosten naar het westen, en weer terug man.
Het einde van de reis
Maar houd je ogen op de prijs
en, uit spuit, stap maar uit
(Doopste Rijms: De Posse (Beukmix))

Samenvatting en conclusie
In dit artikel is een aantal cruciale zaken de revue gepasseerd om de beleving en
creatie van hiphop te kunnen begrijpen.
• Hiphop is ondanks al zijn verschillende hoedanigheden zwarte cultuur te noemen,
vanwege de sterke band met zwarte orale en muzikale tradities. Woordspelletjes
als ‘signifying’ en ‘playing the dozens’ en epische verhaaltjes in toasts vormen
ook de kern van hedendaagse rap.
• Hiphop bestaat uit een geheel van rap, DJ-ing, breakdance en graffiti. Deze mix
van activiteiten is in 1975 opgeborreld in Afro-Amerikaanse en Latino-buurten
als alternatief voor glitterdisco aan de ene kant en ganggeweld aan de andere.
Alle elementen hebben zich zowel onafhankelijk als in onderlinge samenhang
ontwikkeld.
• Breakdancing en enkele grote witte raphits hebben hiphop op de wereldkaart
gezet, maar Afro-Amerikaanse invloeden blijven het belangrijkst voor de
ontwikkeling van verschillende subgenres binnen hiphop.
• Hiphop is geworteld in orale tradities, maar is bij uitstek eert fenomeen van
deze tijd door het eclectische gebruik van geluiden en stijlen. Hiphop kan
postmodern genoemd worden door die mix, hoewel die mix niet zo vrijblijvend
is dat alles kan en mag. Voor de subculturele leden zijn er nog steeds informele
regels over wat mag en kan, en is er sprake van homologie tussen rapmuziek
en hiphopstijl.
• Creatie en verspreiding van hiphop vinden niet geïsoleerd plaats, maar moeten
bezien worden in de culturele, sociaal-economische context waarin hiphop
gemaakt wordt. De niet zo rooskleurige sociaal-economische situatie waarin
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veel zwarte jongeren zich bevinden, komt tol uitdrukking in zowel de muziek,
songteksten als uiterlijke stijl. Hiphop drukt daarmee een bepaald
maatschappelijk verzet uit.
• Media hebben een essentiële rol gespeeld bij de verspreiding van hiphop over
de hele wereld, waardoor ook bijvoorbeeld Nederhop is ontstaan. Het is geen
oorspronkelijk in de Surinaamse cultuur gewortelde traditie.
• Surinaamse jongeren die van hiphop houden richten zich veel minder dan de
generaties voor hen exclusief op de eigen etnische gemeenschap. Met hun
muziekvoorkeur willen ze echter wel een duidelijk etnisch statement maken.
Zij houden niet voor niets van hiphop en R&B, en niet van gabber of heavy
metal.
Hiphop en R&B moeten begrepen worden als uiting van een generatieconflict en
etnisch onderscheid, maar ook als manier om binnen de westerse samenleving een
plekje onder de zon te bewerkstelligen. Dat dit is gelukt bewijzen
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de populariteitscijfers van de twee genres. Surinaamse jongeren zijn als het ware
‘van nature’ al meer hip en trendy, omdat zij niet hoeven te bewijzen dat zij hiphop
en R&B kunnen begrijpen. Of de erkenning van de zwarte cultuur binnen de vrije
tijdsarena evenveel empowerment oplevert in een bredere maatschappelijke context
is echter nog maar de vraag.

[Noten]
2. Hiphop van Nederlandse bodem.
3. Ik ga vanaf hier vooral in op de geschiedenis van hiphop, omdat hierover
veel meer discussies zijn. R&B is veel duidelijker terug te voeren op de
soultraditie. Bij hiphop is de link met die traditie voor buitenstaanders niet altijd
even duidelijk. In dit artikel laat ik zien dat hiphop zowel geworteld is in zwarte
tradities als eigentijds modern is.
4. Gilroy noemt de driehoeksrelatie ‘the Black Atlantic’.
5. Van de vier kernelementen zijn vraag- en antwoordspelletjes en improvisatie
inmiddels gemeengoed geworden in de populaire muziek en de jazz. De twee
andere begrippen vragen wellicht om uitleg: blue notes: het blue notes-fenomeen
is moeilijk te beschrijven met de gangbare terminologie en notatiesysteem van
westerse muziektheorie. Voorbeeld: in de deep blues van o.a. Muddy waters is
de muziek gecomponeerd met de eerste, vierde en vijfde noot van de toonladder,
plus een zogenaamde ‘toevallige of veranderdende’ derde en en zevende noot.
Deze laatste twee zijn de ‘blue notes’. Blue notes zijn het best te omschrijven
als tonen die tussen majeur en mineur in vallen. In de jazz en blues komen de
blue notes veelvuldig voor, zowel in gitaar-, als pianospel, maar ook in de
vocalen: Bessie Smith, Ray Charles, Aretha Franklin zijn beroemd geworden
vanwege hun blue notes. Syncopatie: het leggen van nadruk op een zwak
maatdeel dat met een volgend zwaar maatdeel wordt samengetrokken, tegen de
maat ingaand ritme.
6. Niggers with Attitude is het fameuze NWA wier Fuck the Police een
hiphopanthem is geworden.
7. Ik gebruik hier het woord oproer, hoewel een specifieke woordkeuze voor
het voorval natuurlijk samenhangt met de positie die men inneemt ten opzichte
daarvan. Het Amerikaanse hiphop-maandblad The Source prefereerde in haar
artikelen daarover de term ‘politieke rebellie’, terwijl de grote tv networks
spraken over burgelijke ongehoorzaamheid, rellen en ordinair ganggeweld. Zie
ook: Ronin Ro (1996). Gangsta. Merchandising the rhymes of violence. De
Rodney King-zaak verwijst naar de rechtzaak waar politieagenten werden
vrijgesproken van een op amateurvideo vastgelegde afranseling van een zwarte
automobilist, Rodney King.
8. In hiphop-bladen worden de Watts Propheis geëerd voor hun historisch belang,
maar het Britse tijdschrift HipHopConnection deinst er ook niet voor terug om
het recente album van Watts Prophets (Father Amde, Richard Dedeaux en Otis
O'Solomon), When the '90s Came, kritisch onder de loep te nemen: ‘In common
with many well deserving old skoolers, the Watts Prophets have a problem.
Enormeously influential, they never got paid and now they spy an opportunity
to get what they feel they're owned. The problem? They're no good any more
[originele accentuering -MW]’ (HHC, juni 1997). Zie voor meer
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achtergrondinformatie over de Watts Prophets en hedendaagse West Coast rap:
Brian Cross (1993). It's not about a salary. Rap. race + resistance in Los Angeles.
9. Er zijn maar heel weinig zwarte toasts bewaard gebleven op geluidsdragers.
Toasts van Langston Hughes, James Baldwin, Archie Shepp, en een project van
Charels Mingus zijn enkele voorbeelden, en er zijn ook opnamen bekend van
dichters uit de jaren zestig: Amiri Baraka, Oscar Brown jr. en Slim Gaillard
(die ook nog vlak voor zijn dood gedichten met de rapgroep Dream Warriors
heeft opgenomen).
10. Mack is ook synoniem voor pooier.
11. Afgekort wordt dit hip hop (zonder streepje er tussen, hoewel het binnen de
popmuziek vast, los en met verbindingsstreepje voorkomt), en dit verscheen
voor het eerst in 1671, in een toneelstuk van George Villiers: ‘To go off hip
hop, hip hop, upon this occasion’ (Safire, 1995: 40). Het woord hip-hop zelf is
een voorbeeld van verdubbeling van de derde orde (eerste orde is simpelweg
een verdubbeling van de lettergreep zoals boo-boo, en bye-bye; van de tweede
orde zijn woorden waarbij de eerste medeklinker wordt veranderd: bow-wow
en mumbo-jumbo; bij verdubbelingen van de derde orde verandert de klank van
de klinkers: flip-flop, tip-top, en dus ook hip-hop).
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Eindnoten:
1. De muziek die nu onder R&B geschaard wordt, heette in de jaren tachtig new jack swing of
swingbeat. R&B is een hedendaagse vorm van soulmuziek: er wordt gezongen over door hiphop
beïnvloede beats. Vergeleken met hiphop zijn er veel meer meisjes bij betrokken, zowel als
artiest als als fan.
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Recensies
1949 16 januari 1999. Gedenkboek 50 jaar Vooruitstrevende
Hervormings-Partij. Een historisch overzicht van 1949-1999 en een
verantwoording over de periode 1987-1996 met een blik naar het jaar 2000,
alsmede mr. Jagernath Lachmon in een turbulente fase van politieke
ontwikkelingen 1982-1992 en daarna. ‘A short profile of Jagernath
Lachmon.’ Paramaribo: Leo Victor, 1999. 230 p. f 60,-.
Waaruit bestaat het gedenkboek dat de VHP ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de partij heeft uitgebracht? Om te beginnen uit een korte
ontstaansgeschiedenis van de partij en een tweetal beknopte overzichten van
‘hoogtepunten’. Hiertoe rekenen de samenstellers van het gedenkboek de bijdragen
van de VHP aan de invoering van het algemeen kiesrecht (1948), de totstandkoming
van het Statuut (1954), de overdracht van de soevereiniteit aan Suriname (1975) en
het democratiseringsproces na de eerste militaire staatsgreep (1984-1987). Twee
documenten uit 1975 tonen de VHP in de rol van waakhond bij het realiseren van
de onafhankelijkheid, een gebeurtenis waartegen de partij zich lange tijd heeft verzet,
maar waar zij uiteindelijk knarsetandend mee akkoord is gegaan.
Dan volgt een uitvoerige selectie (p. 33-127) van de politieke ontwikkelingen in
Suriname in de periode 1980-1992, met bijzondere aandacht voor de rol van de VHP
en partijleider Lachmon. Dit deel, dat aan de hand van authentieke documenten de
stapsgewijze ontwikkeling laat zien van een militaire dictatuur naar een democratische
rechtsstaat, is de meest interessante bijdrage uit de bundel. Het proces, dat door de
Frontpartijen met evenveel omzichtigheid als vasthoudendheid werd gevoerd, wordt
echter vooral beschreven vanuit de wetenschap dat de drie partijen hun doel zouden
bereiken. Hierdoor komt minder naar voren dat de slaagkans op het moment zelf
vaak twijfelachtig was en dat veel waarnemers de onderhandelingen tussen
burgerpartijen en militairen gespannen volgden, niet bij voorbaat gerust op een goede
afloop.
Aansluitend zijn artikelen opgenomen over de visie van de VHP op de economische
ontwikkeling van Suriname, de ambities van de VHP bij het aantreden van de Nieuw
Front coalitie in 1991 en de opbrengsten van vijf jaar regering-Venetiaan. Deze
stukken kenmerken zich door tamelijk zielloze opsommingen van beleidsvoornemens
en beleidsresultaten. Door de geschematiseerde voorstelling van zaken wordt de lezer
het zicht op de praktische beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering ontnomen.
Informatie hierover had vooral het laatste stuk een zekere meerwaarde kunnen geven.
Het beleid van de regering-Venetiaan wordt nu ten onrechte verengd tot een
successtory met het herstel van de democratie, de rechtsstaat en de
sociaal-economische stabiliteit als stralend middelpunt. Dat het Nieuw Front na de
verkiezingen van 1996 terugviel van 30 naar 24 zetels wordt in de artikelen
verzwegen. Evenmin wordt de lezer herinnerd aan het onvermogen van de
Front-partijen om in dat jaar een nieuwe regering te formeren. Gelet op de
verkiezingsuitslag was dit zeer wel mogelijk geweest.
Het positieve beeld dat van de regering-Venetiaan wordt geschetst, lijkt vooral
bedoeld om het contrast met de periode-Wijdenbosch des te zwaarder te kunnen
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aanzetten. In een hoofdstuk dat niets heel laat van het beleid van de zittende regering
(p. 170-180) is de toon offensief als van een politiek pamflet. Volgens de
gedenkboekschrijvers - en het kost moeite hen daarin niet bij te vallen - excelleert
het regime-Wijdenbosch in het afbreken van de democratische rechtsstaat en het
ontwrichten van de economie.
De toekomstvisie die de VHP-ondersteu-
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ningsgroep in Nederland vervolgens presenteert, getuigt van een ontnuchterend
conservatisme. In een woud van gemeenplaatsen staat ongeschokt de
verbroederingspolitiek overeind, richtsnoer en baken van de VHP sinds de jaren
vijftig. De ondersteuningsgroep ziet de verbroederingspoiitiek onverminderd als een
waarborg voor eenheid-in-verscheidenheid en als een rem op de (biologische)
assimilatie van hindostanen met leden van andere bevolkingsgroepen. Een
afzonderlijke bijdrage leert dat de VHP haar toekomstvisie onder meer ophangt aan
het evalueren van de grondwet (volgens de partij dient gekozen te worden óf voor
een presidentieel óf vooreen parlementair stelsel en moet worden afgestapt van de
bestaande mengvorm), het heroverwegen van de rol en functie van het leger, het
instellen van een Constitutioneel Hof en het wettelijk vastleggen van het
terugroeprecht. De bundel besluit met de tekst van de proclamatieresolutie van het
Gestructureerd Samenwerkingsverband en een rommelig portret van VHP-leider
Lachmon, dat om onduidelijke redenen in het Engels is vertaald.
Uit deze samenvatting blijkt al genoegzaam de heterogeniteit van de bundel. Alle
bijdragen handelen weliswaar over de VHP en Lachmon, maar de samenstellers
hebben er niet merkbaar naar gestreefd de artikelen op elkaar af te stemmen en
bouwstenen te laten zijn van een geïntegreerd verhaal. Evenmin is er sprake van ‘een
complete geschiedenis’, zoals Lachmon het gedenkboek in het voorwoord
karakteriseert. De periode tot 1975 komt nauwelijks uit de verf, terwijl in de gedeelten
over de periode erna veel aspecten onvermeld dan wel onderbelicht blijven.
Het gebrek aan samenhang en representativiteit moet vooral worden toegeschreven
aan het feit dat dit geen gedenkboek is in de gangbare betekenis van het woord. De
publicatie is niet bedoeld om een balans op te maken of verantwoording af te leggen,
maar om het ‘glorierijke verleden’ uit de doeken te doen en luister bij te zetten. Door
het ontbreken van zelfkritiek en reflectie is dit boek in hoge mate een gelukwens van
de partij aan zichzelf. Hoe veel aardiger zou het niet zijn geweest als de VHP de
confrontatie met het eigen verleden was aangegaan. Waarom de weg van de minste
weerstand kiezen en de rol van de Actiegroep, George Hindori en de BVD
verdonkeremanen? Waarom niet de verbroederingspolitiek in zijn verschillende fasen
tegen het licht gehouden en van inzichtelijk commentaar voorzien?
In een boek dat lange tijd voor f 50,- werd geadverteerd en voor f 60,- werd
verkocht, mag verwacht worden dat de tekst met enige zorg zou zijn opgemaakt en
geredigeerd. Dit is niet het geval. De stijl is stroef en vlak, de typografie onrustig,
het aantal zetfouten een veelvoud van wat in dit soort uitgaven aanvaardbaar is. De
indeling in hoofdstukken en paragrafen is onduidelijk en niet zelden van iedere logica
gespeend. Bibliografische gegevens ontbreken. Alleen de Lachmon-biografie van
Azimullah wordt één keer (lovend) aangehaald. Na lezing van het gedenkboek blijft
het beeld hangen van een partij die het niet kan opbrengen zich kritisch op haar
verleden en toekomst te bezinnen.
Peter Meel

Mahin Gosine en Dhanpaul Narine, Sojourners to Settlers: Indian Migrants
in the Caribbean and the Americas, Windsor Press, 1999, 267 p., ISBN
0-9639318-8-1.
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Dit boek is een bundel artikelen over de weg die de Indiase migranten gegaan zijn
toen zij uit hun vaderland, Moeder India, wegtrokken naar de Caraïben en naar andere
landen in Noord- en Zuid-Amerika. Na een eerste deel dat een inleiding behelst,
volgen nog vijf delen: The English Speaking Caribbean, South America and the
United States, The United States, Canada en Conclusion. Het is een wat
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wonderlijke indeling, omdat de Verenigde Staten van Amerika er twee keer in
voorkomt en omdat het deel met de titel South America and the United States gaat
over Suriname en Venezuela en vervolgens een artikel bevat over Surinaamse
hindostaanse vrouwen in de VS. Had het niet meer voor de hand gelegen het land
waar de hindostaanse migranten uiteindelijk terechtgekomen zijn als uitgangspunt
te nemen en Suriname in te delen bij The English Speaking Caribbean? De situatie
van de hindostanen in Suriname heeft immers meer gemeen met die van de mensen
van Indiase afkomst in Guyana en Trinidad. Maar misschien was het wel het allerbeste
om überhaupt geen indeling te maken.
Ons hier gaat het om de artikelen over Suriname. Dat zijn er drie van de hand van
twee auteurs. Twee artikelen zijn geschreven door Hanan Cornelly Orna, een
onderwijsspecialiste uit New York, vermoedelijk van Surinaams hindostaanse afkomst.
Haar eerste artikel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Indiase
immigranten in Suriname, haar tweede bijdrage gaat over de positie van Surinaamse
hindostaanse vrouwen in de Verenigde Staten van Amerika. Daartussenin staat het
belangrijkste en interessantste artikel. Dat is geschreven door de Leidse hoogleraar
Mohan K. Gautam.
Het eerste artikel van Hanan Orna, A Brief History of East Indians in Suriname,
is eigenlijk overbodig. De informatie die dit artikel bevat, is ook, en dan nog veel
gedetailleerder en accuirater te vinden in de bijdrage van Gautam, die er direct achter
geplaatst is. Het artikel van Orna is kort. Dat is op zich geen bezwaar, maar het
vertoont ernstige leemten. Daardoor suggereert het dat de Surinaamsche
Britsch-Indiërs Bond ‘Ikhtiyar aur Hak’ (vrijheid en recht), die nauwelijks dertien
maanden heeft bestaan, en de als wat progressiever te boek staande Rya Sam j
beweging belangrijker is geweest voor de ontwikkeling van de hindostanen in
Suriname dan de conservatievere Surinaamsche Immigranten Vereeniging, die later
Bharat Oeday heette, en de Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, de grote
organisatie van de traditionele, orthodoxe hindoes. Bharat Oeday en de Maha Sabha
worden in het artikel namelijk helemaal niet genoemd.
Het tweede artikel, Gautams The Construction of the Indian Image in Surinam:
Deconstructing Colonial Derogatory Notions and Reconstructing Indian Identity,
geeft namelijk ook een geschiedenis van de hindostanen in Suriname. Maar Gautam
doet dat vanuit een heel speciale invalshoek. En die invalshoek is van belang, vooral
voor hen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het Hindi en het Sarnami in
Suriname. Hindi staat hier voor het standaard-Hindi, dat na de onafhankelijkheid
van India daar de officiële landstaal werd. Sarnami is de taal die zich in Suriname
ontwikkeld heeft uit de talen en dialecten die Indiase immigranten spraken toen zij
voor het eerst in Suriname arriveerden.
Gautam probeert te laten zien dat de situatie waarin de eerste groep Indiase
immigranten in Suriname terecht kwam beslissend is geweest voor het ontstaan van
het Sarnami en voor de vorm die deze taal kreeg. Die situatie was zo beroerd dat de
Britten besloten om, nadat er acht schepen uit India zo'n 3000 Indiase arbeiders naar
Paramaribo hadden gebracht, het transport van migranten naar Suriname te stoppen.
20% van de immigranten was gestorven. Er was in Suriname nauwelijks medische
zorg voorhanden. En ook de behuizing van de Indiase arbeiders was in feite dezelfde
als die van de slaven voor de opheffing van de slavernij. Maar het stoppen van de
invoer van nieuwe immigranten betekende voor de hindostanen die al in Suriname
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gearriveerd waren, dat alle contacten met India verbroken werden. Ze waren aan hun
lot en aan elkaar overgeleverd. Dat maakte het voor hen erg belangrijk om goed met
elkaar te communiceren om zo samen de zware tegenslagen waarmee zij te maken
gekregen hadden, het hoofd te bieden. Gautam
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wijst erop dat het proces van taalvorming al in de subdepots in Noord-India en het
depot in Calcutta begonnen was. Uiteraard ging het proces tijdens de scheepsreis
verder. Maar het depot was zeker zo belangrijk. Want niet alleen het samen op één
schip te hebben gevaren, ook samen in het depot verbleven te hebben had een
gemeenschaps vormende werking. De Indiase immigranten noemden zich niet alleen
jah j bh (broeder van het schip), maar ook dipua bh (broeder van het depot). Overigens
werd het transport in 1877 hervat.
Gautam schildert de ontwikkeling van de hindostanen en hun talen verder tot in
de jaren negentig. Hij laat zien hoe Hindi en Sarnami ieder een eigen leefwereld
hebben gehad en wat voor gevolgen dat had voor de ontwikkeling van deze talen.
Het Hindi werd de taal voor de wereld van het formele, van de politiek en de religie.
Het Sarnami werd de taal voor het informele, de familie en de omgeving thuis, totdat
deze taal in de jaren zeventig opeens ook een plaats leek te krijgen in het formele.
Al met al is het een boeiend artikel, dat helaas wat ontsierd wordt door enkele
onnauwkeurigheden.
Zo schrijft Gautam dat Pengel een PNP-politicus was, na aanvankelijk een bladzij
eerder correct de NPS als Pengels partij te hebben aangeduid. En voorts lijkt hij
vergeten dat de vereniging Bharat Oeday een voortzetting is van de al sinds 1910
opererende Surinaamsche Immigranten Vereniging.
Het derde artikel is Orna's East Indian Surinamese Women in the United States:
Acculturation, Group Relations, and Managing Strategies in Perspective. Het is een
bewerking van een doctoraalscriptie die zij geschreven heeft. Zij heeft vijftien
Surinaamse hindostaanse vrouwen een diepte-interview afgenomen over zes thema's:
verandering van uiterlijk, kleding en voedsel, het gebruik van het Engels, de opleiding,
het werk, vriendschappen en rassendiscriminatie. De vrouwen blijken over het
algemeen werk te doen dat onder hun opleidingsniveau ligt en hun vrienden en
vriendinnen binnen de kring van de eigen familie te zoeken. Hoewel Aziaten in de
Verenigde Staten meestal wel op enige waardering kunnen rekenen, hebben deze
vrouwen volgens de auteur toch last van rassendiscriminatie. Zelf zeggen ze er
overigens weinig van te merken.
Al met al is het een interessante bundel, ook al omdat zij het hindostaanse segment
van de bevolking van Suriname in het bredere perspectief zet van de hindostaanse
gemeenschappen in de Caraïben en de rest van Noord- en Zuid-Amerika. Dat leidt
tot nieuwe en soms verrassende inzichten. Helaas wordt de bundel nogal ontsierd
door een onverzorgde opmaak en door allerlei slordigheden. Dat zet altijd vraagtekens
achter de inhoud. En dat is niet verdiend.
Freek L. Bakker
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Irene Rolfes
Recente publicaties
Wegens gebrek aan ruimte in dit overigens dikke Oso-nummer, zijn de recente
publicaties in de gedrukte versie teruggebracht tot drie pagina's, de in de ogen van
de redactie belangrijkste publicaties. In zijn totaliteit telde deze rubriek zes pagina's.
Het oorspronkelijke bestand is raadpleegbaar en kan worden gedownload op internet
op het adres: www.fss.uu.nl/ca/oso.htm. Op deze internet site vindt u de
inhoudsopgave van dit Oso-nummer en indien u klikt op de rubriek ‘Recente
Publicaties’ krijgt u het volledige bestand.
Baetens, E.H. ... [et al.] (eindred.)
Wereldatlas voor de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribisch gebied: our
island and our world = nos isla i nos mundu = ons eiland en onze wereld.
Landsmeer: Hebri, 1999. 158 p.
Brautigam, Ellen
Louis Doedel: vergeten Surinaamse vakbondsleider. Hilversum: RVU Educatieve
Omroep, 1999. 32 p.
Bye, John H. de
Ter dood veroordeeld: liefde en dood in de Surinaamse Joodse geschiedenis.
Paramaribo: Ralicon, 1999, 347 p.
Camargo, Éliane
‘La relation d' appartenance en Wayana’. La Linguistique 35(1), 1999, p. 97-112.
Cándani
Zal ik terugkeren als je bruid: gedichten. Namur [etc.]: Michiel van Kempen
& Elisabeth Leijnse, 1999. 23 p. (ter gelegenheid van het huwelijk van Asha
Radjkoemar en Dennis van de Bosch, te Amsterdam 22-10-99).
CCK/IRIS
Nu ‘samen’ verder: programma voor nationaal herstel aangeboden aan de
bevolking van Suriname en haar leiders. [Paramaribo]: Samenwerkingsverband
CCK/IRIS, 1999. 32 p.
Cirino, T.
Gids van inheemse organisaties in Suriname. Paramaribo: NIKOS, 1999. 37 p.
(NIKOS; 1).
Cyrus-Gooswit, L.; S.M. Gooswit
Dementie van veraf dichterbij: een verkenning van de zorg voor dementerenden
in Suriname. Bunnik: Alzheimerstichting, 1999. 34 p.
Doelwijt, Thea
‘Spring in het vuur’. In: Vliegende krijtjes: schoolverhalen uit de lage landen.
Ton van Reen (samenst.). Amsterdam [etc.]: Piramide, 1999, p. 147-161.
Doest, Chandra
‘Anthon & Annissa: een verboden liefde’. Lust & Gratie (Extra Uitgave: M/V
zoekt M/V), 1999, p. 56-64.
Donselaar, J. van
‘Het Surinaams-Nederlandse purisme van Edgar Cairo’. In: Taaltrots: purisme
in een veertigtal talen. Nicotine van der Sijs (red.). Amsterdam [etc.]: Contact,
1999, p. 68-70.
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Emmer, Pieter C.; Wim Klooster
‘The Dutch Atlantic, 1600-1800 expansion without empire’. Itinerario 23(2),
1999, p. 48-69.
Gerits, Joris
‘Astrid Roemer en de ware geschiedenis van Suriname’. In: Het labyrint van
de bevrijding: tien postkoloniale auteursportretten. Kathleen Gyssels; Paul
Pelckmans (red.). Kapellen: Pelckmans, 1999, p. 67-88.
Harry, Rita... [et al,]
Nanga Palm..... Paramaribo: AB Tholen Consultancy; Den Haag: Adrepak
Mailing, 1999. 156 p.
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Hassankhan, Maurits S.; Sandow Hira
Historische database van Suriname: de gegevens over de Hindostaanse
immigranten in Suriname = Historical database of Suriname: the data on the
Indian immigrants. Den Haag: Amrit; Paramaribo: IMWO, Nauyuga, 1998. 6
volumes.
Helman, Albert
Amor ontdekt Aruba: roman. Schoorl: Conserve, 1999. 82 p.
IMF/World Bank
Suriname: wealth bevond its measure. Coral Cables, FL: IMF/World Bank,
LatinFinance, 1998. 80 p.
Inter-American Institute of Human Rights
Truth and justice: in search of reconciliation in Suriname = Waarheid en
gerechtigheid op zoek naar verzoening in Suriname. San José, Costa Rico:
Inter-American Institute of Human Rights; Paramaribo: Organisatie voor
Gerechtigheid en Vrede, 1999. 233 p.
Jansen van Galen, J.
‘Een proefpolder voor Nederlands ontwikkelingsbeleid: Suriname 1975-1982’.
In: De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
1949-1999. J.A. Nekkers; P.A.M. Malcontent (red.). Den Haag: SDU, 1999, p.
237-262.
Kambel, Ellen-Rose; Fergus MacKay
The rights of indigenous peoples and maroons in Suriname. Copenhagen:
International Work Group for Indigeneous Affairs, 1999. 205 p. (IWGIA
Document; 96).
Kempen, Michiel van (samenst.)
Mama Sranan: 200 jaar Surinaamse vertelkunst. Amsterdam [etc.]: Contact,
1999. 696 p.
Khudabux, Mohammed Rakieb
‘Effects of life conditions on the health of a negro slave community in Suriname’.
In: African sites archaeology in the Caribbean. Jay Haviser (ed.). Princeton,
NJ: Markus Wiener; Kingston: Ian Randle, 1999. p. 291-312.
Kleine, Christina Mary de
A morphosyntatic analysis of Surinamese Dutch as spoken by the Creole
population of Suriname. Dissertation, City University of New York, 1999. 304
p.
Klinkers, Inge
De weg naar het Statuut: het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben
(1940-1954) in vergelijkend perspectief. Proefschrift, Universiteit Utrecht, 1999.
564 p.
Kok Sey Tjong-Caffe, Sonja A.
Facilitating self-assessment of indigenous non-governmental public health
organizations in Suriname. Dissertation, University of New Mexico, 1997. 109
p.
Liedboek
Liedboek van de kerken in Suriname. Zoetermeer: Boekencentrum, 1999. 807
p.
Man A Hing, William L.
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Jeugdigen en doodstraf in Suriname: twee arresten van het Gerechtshof in
Suriname die in 1864 en 1875 ten uitvoer zijn gelegd. Amstelveen: Orchid Press,
1999. 43 p.
Meel, Peter
Tussen autonomie en onafhankelijkheid: Nederlands-Surinaamse betrekkingen
1954-1961. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999. 450 p. (Caribbean Series; 19).
Meira, Sergio
A grammar of Tiriyó. Dissertation, Rice University, 1999. 708 p.
Ment, C. (red.)
Algemene zaken en toeristengids Suriname: het verborgen tropisch paradijs in
het Amazone regenwoud = General business and tourist guide: the hidden
tropical paradise in the Amazon rainforest. [Paramaribo]: Stichting Jacqueline,
1999. 247 p.
Pakosie, André R.M.
Gazon Matodja: Surinaams stamhoofd aan het einde van een tijdperk. Utrecht:
Stichting Sabanapeti, 1999. 172 p.
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Patandin, Balram
De vijf juwelen van het Hindoeïsme: deel I, Kathá's. Paramaribo: [s.n.], 3e herz.
dr., 1999. 72 p.
Patandin, Balram
De vijf juwelen van het Hindoeïsme: deel 2, Hindoefeestdagen. Paramaribo:
[s.n.], 1999. 136 p.
Pool, Monique S. (ed.)
Go-see-do Suriname. Paramaribo: Waterfront Press, 1999. 130 p.
Pos, Hugo
De ongewisse tijd. Haarlem: In de Knipscheer, 1999. 184 p.
Tuinfort-Deekman, Marlène
Mi rutu = Mijn wortels: gedichten in Sranan tango met Nederlandse vertaling.
[S.l.: s.n.], 1999. 69 p.
Wouters, Kees C.A.T.M.
Ongewenschte muziek. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999. 488 p.
Zamuel, Hesdie
‘Winti en de Christelijke kerk in Suriname’. Wereld en Zending 28(2), 1999.
p. 66-73.
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Berichten
IBS-colloquium 2000
Het IBS-colloquium 2000 zal als thema hebben: ‘25 jaar onafhankelijkheid Suriname’.
Net als in de afgelopen jaren zal het colloquium gehouden worden in het
Soeterijntheater van Koninklijk Instituut voor de Tropen, Linnaeusstraat 2A te
Amsterdam. De datum is zaterdag 28 oktober 2000 en de aanvang zal zijn 10.30 uur.
Zoals gebruikelijk zal in het voorjaar daarop (voorjaar 2001) een themanummer van
Oso verschijnen over het zelfde onderwerp. In het themanummer zullen ook artikelen
over dit onderwerp opgenomen worden van personen die niet op het colloquium
hebben gesproken. De redactie doet hierbij een open oproep aan een ieder artikelen
over het onderwerp in te zenden. Indien u van plan bent een artikel voor Oso te
schrijven, neem dan gaarne zo spoedig mogelijk hierover contact op met de
eindredacteur, Wim Hoogbergen, telefonisch 030-253.1415, of per e-mail:
w.hoogbergen@fss.uu.nl.

Redacteur recensie rubriek Oso gezocht
Zoals u waarschijnlijk is opgevallen, bevat deze Oso slechts weinig recensies. Dat
is te wijten aan het feit dat we al ruim een jaar niet meer de beschikking hebben
overeen speciale redacteur recensies. De redactie van Oso zoekt naar uitbreiding en
met name naar een persoon die de belangrijke recensie-rubriek op zich wil nemen.
Een redacteur recensies houdt de vinger aan de pols met betrekking tot wat over
Suriname verschijnt, vraagt bij uitgevers boeken op, distribueert deze over
recensenten, zit deze mensen achter de broek dat de recensies ook op tijd geschreven
worden en redigeert de ingeleverde teksten. Ziet u deze uitdagende taak zitten, neem
dan contact op met de eindredacteur Wim Hoogbergen, telefonisch 030-253.1415,
of per e-mail: w.hoogbergen@fss.uu.nl.

Johanna Christina Jonas (1799-1849), een zwarte Surinaamse
onderwijzeres
Peggy Plet
In Het land van de overheerser kwam ik voor het eerst de naam J.C. Jonas tegen
(Oostindie & Maduro 1986). De summiere informatie in dit boek over J.C. Jonas is
overgenomen uit Thomson (1897: 11), die beweert dat Johanna Jonas in 1802 als
slavin was geboren. Zij zou als kind door haar meesteres meegenomen zijn naar
Nederland. Nadat gebleken was dat zij ‘zeer verstandig was en veel lust had in
studeeren’ zou haar de vrijdom geschonken zijn en werd zij op kostschool geplaatst.
Na haar terugkeer in Suriname zou zij drie vreemde talen hebben gesproken en
‘geheel gemetamorphoseerd’ zijn. Volgens Thomson opende zij in 1839 zelf een
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bloeiende meisjesschool. Ik was benieuwd wie deze vrouw was en wat er aan
informatie over haar te vinden zou zijn.
Thomson geeft niet aan wat zijn bronnen waren met betrekking tot de mededeling
dat Johanna Jonas als slavin was geboren, noch is hij erg expliciet over de reis naar
Nederland en de daaraan gekoppelde manumissie. Ik heb geruime tijd gezocht naar
een manumissiebrief, maar ik heb daarover in de archieven niets kunnen vinden.
Ook heb ik in de journalen van de gouverneur de lijsten van de scheepspassagiers
nagelopen, maar ook daarin vond ik niets. Voorlopig ga ik er toch maar van uit dat
de auteur gelijk heeft.
Johanna Christina Jonas, zoals zij voluit bleek te heten, werd volgens de
‘Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad’ van 11 juni 1849 niet
in 1802, maar in 1799 geboren.1. Over haar jeugd en de periode in Nederland heb ik
vooralsnog geen informatie kunnen vinden. In de wijkregisters van Paramaribo zijn
‘juffrouw’ Jonas, haar vijf kinderen en een aantal huisgenoten regelmatig
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terug te vinden.2. De laatste groep werd, mede door het toenemend aantal inwonende
leerlingen, in de loop der jaren steeds talrijker. Uit deze gegevens blijkt dat het gezin
onder andere woonde aan de Steenbakkerijstraat, de Steenbakkersgragt, de
Zwartenhovenbrugstraat en de Dominestraat.
De vader van haar kinderen was de Nederlandse kapitein Jan/Johan Anthony (van)
Kruijne, wiens naam ook gespeld wordt als Kruyne en Kruijnen, al of niet vergezeld
van het voorzetsel ‘van’. Hij maakte deel uit van het Korps Jagers en was sinds 1816
in Suriname gestationeerd.3. Jonas en (van) Kruijne waren niet getrouwd en er zijn
ook geen aanwijzingen dat zij hebben samengewoond. Hij was voor zijn werk veelal
in het binnenland en verbleef van tijd tot tijd in de hoofdstad. (Van) Kruijne was
overigens enkele jaren voor zijn vertrek naar Suriname in Nederland getrouwd met
Celie Verburg en had met haar twee kinderen. Het is mij nog niet duidelijk of zijn
vrouw in Nederland inmiddels was overleden, of dat hij er twee gezinnen op na hield.
De kinderen uit zijn relatie met Jonas droegen allen de achternaam van Kruijne. In
de doopregisters wordt echter alleen Jonas als ouder genoemd.4. Met betrekking tot
één van de dochters staat in de doopregisters iets merkwaardigs. In de index staat
een dochter vermeld als Louiza Adriana van Jonas, terwijl in de betreffende pagina
staat: Louiza Adriana van Kruijne.
Een van deze kinderen overleed in 1825 op de leeftijd van zes maanden. Kruijne
overleed in 1830 te Gouverneurslust in Saramacca, waarna Johanna Jones achterbleef
met vijf jonge kinderen, waarvan één dochter in 1842 overleed.
In 1835 legde Johanna Christina Jonas met succes het examen voor onderwijzeres
‘in den vierden rang’ af.5. Zij was daarmee naar alle waarschijnlijkheid de eerste
zwarte onderwijzeres in Suriname. Enkele maanden later, in 1836, diende zij een
rekest in waarin zij toestemming vroeg om een particuliere meisjesschool te mogen
beginnen.6. Dit verzoek werd hetzelfde jaar ingewilligd, maar om onduidelijke redenen
staat zij pas in 1839 in de Surinaamsche Almanak als onderwijzeres vermeld. Dat
haar school qua niveau niet onder deed voor de andere scholen in de kolonie blijkt
uit een bericht in de Surinaamsche courant van 1842 en 1846. Onder de winnaars
van ereprijzen voor het onderwijs bevond zich ook haar school.
Uit een rekest uit 1839 blijkt dat Johanna Jonas van haar inkomen als onderwijzeres
niet kon rondkomen en daarom een winkel in ‘inlandsche producten’ wilde beginnen
om wat bij te verdienen.7. Zij diende een verzoek voor een vergunning in, maar het
verzoek werd afgewezen. Uit de boedelomschrijving die na haar overlijden werd
gemaakt, blijkt echter dat het haar toch was gelukt en dat zij tot aan haar dood ook
een winkel bezat.8. In 1847 had zij blijkbaar zoveel vertrouwen in de toekomst dat
zij besloot een Hollandsche- en Fransche leesbibliotheek te beginnen, die zij op naam
van haar dochters zette. Zij bestelde bij de Nederlandse uitgever Johannes Noman
en Zoon te Zaltbommel een leesbibliotheek en opende met hem een rekening courant,
waar hij vervolgens circa f 10.000,- op stortte. Bij haar overlijden waren er meer dan
3000 boeken in de bibliotheek aanwezig. Het avontuur met de bibliotheek liep niet
goed af. Uit een boze brief van Johannes Noman gericht aan Jonas bleek dat zij hem
geld verschuldigd was en dat zij bovendien al geruime tijd niets van zich had laten
horen. Hij dreigde een gerechtelijke procedure tegen haar te beginnen en bovendien
haar naam in diskrediet te brengen in (inter)-nationale bladen.9.
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Johanna Jonas overleed op 6 juni 1849 en liet haar kinderen heel veel problemen
en schulden na. Zij heeft een interessant leven gehad. Door haar beroep als
onderwijzeres genoot zij ongetwijfeld aanzien binnen de samenleving. Hoewel
anderen er misschien an-
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ders over dachten, waren haar sekse en kleur voor haar geen belemmering om
maatschappelijk hogerop te komen. De interactie tussen kleur, sekse en klasse in
haar levensverhaal is erg interessant en zeker de moeite waard om nader te
onderzoeken. Door middel van dit bericht in de Oso wil ik achterhalen, of iemand
uit deze summiere informatie een en ander herkent en mij daarover meer wil vertellen.
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Rectificatie
In het themanummer Religieuze Specialisten (Oso 1999-2) zijn in het artikel van
Paul Tjon Sie Fat over ‘Chinese geestelijke specialisten’ een paar foutjes geslopen
die hierbij gerectificeerd worden. Op pagina 124, in het onderschrift van de illustratie,
wordt ten onrechte Gan Di Ya een hellerechter genoemd. Geïllustreerd is de literaire
vorm van de godheid. Gebruikelijker is de militaire vorm, waarbij Gan Di Ya zelf
zijn Zwarte Draak Zwaard vasthoudt en waarbij boeken ontbreken. Op bladzijde 125
wordt gezegd dat de kerk aan de Combe een EBG-kerk is. Dat is onjuist. Deze kerk
is van de Volle Evangelie, niet van de EBG. Op pagina 123 kwam de tempel in het
verenigingsgebouw van Kong Ngie Tong Sang ter sprake. Tijdens een Kulturu
Komnakandra in Galerie Egi Du in het najaar van 1999 gaf William Man A Hing
een aannemelijkere theorie voor het verdwijnen van de tempel. Hij gaf aan dat bij
het faillissement van Kong Ngie Tong de inrichting van de tempel als onderdeel van
inboedel van de vereniging werd geveild. Bij de heroprichting van de vereniging
onder de naam Kong Ngie Tong Sang is de tempel niet heringericht. Mr. Man A
Hing gaf daar geen reden voor aan. Wij zien met enthousiasme een publicatie van
Mr. Man A Hing hierover.
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In memoriam Joop Schulz (1921-1999)
Op 25 juni 1999 kwam na een kortstondig ziekbed een einde aan het welbestede
leven van de man die als het ware mijn broer werd en aan wie ik zoveel heb te danken,
Joop Schulz. Wat zijn de jaren omgevlogen sedert die dag in november 1954 toen
wij elkaar in Suriname voor het eerst ontmoetten en wat een onvergetelijke
herinneringen heb ik aan hem tot het laatst toe mogen overhouden.
Op 21 juni 1921 in Utrecht geboren, reisde Joop Schulz in hetzelfde jaar met zijn
ouders naar het toenmalige Nederlandsch-Indië dat hem, opgroeiend in dat boeiende
land, die typisch Indische aard schonk die zo velen met hem tot bi-polaire mensen
heeft gemaakt, mensen met een universele en meervoudige kijk op leven en
maatschappij. Geen wonder eigenlijk dat de tropen in het algemeen en Indië in het
bijzonder een doorslaggevende rol hebben gespeeld in zijn leven, eerst bij zijn
opleiding aan de Tropische Landbouwschool te Deventer in de jaren 1938-1941 en
na de oorlog in de woelige periode 1945-1950 als integer militair toen
Nederlandsch-Indië Indonesië werd. Als oprecht mens slechts doordrongen van de
gedachte om zijn tweede vaderland en zijn gewone goedwillende inwoners te helpen
beschermen tegen politieke chaos en willekeur, moet de latere weg-met-ons-houding
van het thuisfront hem zwaar zijn gevallen hetgeen hem wellicht tot de opmerkzame
en kritische man maakte die hij was.
Zijn snelle studie in de biologie aan de Universiteit van Utrecht in de jaren
1950-1954 en zijn promotie cum laude in 1958 met baanbrekend ecologisch onderzoek
in het Regenbos van Suriname typeren hem, inmiddels met gezin, als de nieuwsgierige
onderzoeker en doorzetter ten voeten uit. Na alle onzekerheden en verwarring en
over het land dat hem lief was, een bijzondere prestatie.
Ik leerde de bescheiden, maar gulhartige, stimulerende en soms ook moeilijke,
Joop goed kennen in de periode 1958-1980 toen we samen werkten bij de Dienst 's
Lands Bosbeheer tussen de papieren, bij de plannen en vooral tijdens de boeiende
expedities in het binnenland van Suriname dat in die tijd zijn derde vaderland werd
en waarvoor hij een professoraat aan de Universidad de los Andes te Merida,
Venezuela, in 1967 had opgegeven.
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Joop was een natuur-mens, sterk en inventief, en ik herinner mij als de dag van
gisteren dat hij mij haast kwalijk nam als ik niet de moeite wilde nemen om een hem
bekend stukje natuurschoon in de omgeving van mijn eigenlijke werkplek ook zélf
te ondergaan. Gelukkig weten velen dat Joop met zijn werk en zijn enthousiasme de
Surinaamse natuur voor ieder toegankelijk heeft gemaakt. Zo bracht zijn initiatief
voor de oprichting van de Stichling Natuurbehoud Suriname. STINASU, waarvan
hij
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in 1969 de eerste directeur werd, de term ‘Ecotoerisme’, opende immers de
mogelijkheid om het zo noodzakelijke vaak langjarige natuuronderzoek - en daarmee
de juiste beheersmaatregelen ten behoeve van ons milieu - mede te financieren uit
verantwoord toerisme.
Zijn in 1964 begonnen onderzoek naar het gedrag en het behoud van de in Suriname
voorkomende zeeschildpadden en zijn wereldwijde interesse voor deze tot dan toe
nogal verwaarloosde natuurlijke hulpbron brachten hem internationale faam. Ook
na zijn pensionering in 1980 bleef hij als lid van de wereldwijde Marine Turtle
Specialist Group actief. In de jaren 1984-1992 trok hij voor het internationale ICN,
WWF-Nederland en de Europese Unie onvermoeid rond ten behoeve van het
zeeschildpad onderzoek in het land dat hij altijd in zijn hart droeg: Indonesië. Ik had
het voorrecht hem op een van deze tochten te kunnen vergezellen en getuige te zijn
van het respect van zijn collega's.
Ziedaar in essentie Joops werk en leven, een bevestiging van zijn kennis en inzicht.
Er is nog zoveel meer dat me nu door het hoofd gaat, niet alleen de fijne momenten
maar ook de verdrietige die zijn persoonlijk leven al of niet vermijdbaar tekenden.
Hij moet ook daardoor gegroeid zijn, want hoe velen in onze hectische wereld stak
hij als medewerker van de telefonische hulpdienst niet een riem onder het hart? Er
is in elk geval één zekerheid, diegenen die hem na staan zullen hem altijd bij zich
weten.
Natuurbehéér, Joop, was je leven.
Velen heb je daarbij geïnspireerd.
Hoeveel staat er nu geschreven,
dat jij ons, lang al, hebt geleerd.
Ecotoerisme, jouw eigen woord,
reist nu alom de wereld rond.
Men vindt dat het zo hoort,
alsof het járen al bestond.
Het is jouw werk, jouw streven,
dat hieraan ten grondslag ligt.
Ik weet, het is jou om 't even.
Het boek is nu toch dicht.
Maar hoor, je moet wel weten,
dat jouw vertrouwd gezicht
in jouw kring niet wordt vergeten.

Frans Bubberman
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Eindnoten:
1. Surinaamsche Courant en Gouvernements Advertentie Blad, 11 Junij 1849.
2. Algemeen Rijks Archief (ARA), Gouverneur Generaal der West-Indische Bezittingen (WIB)
656 no 309, 647 no 184, 673 no 168, 656 no 309.
3. ARA, Militairen (West-Indië) 1.
4. ARA, Burgerlijke Stand Suiinaine 13.
5. ARA, WIB 188 no 848, Journaal 27 april 1836.
6. Idem.
7. ARA, WIB 236 no 2382.
8. ARA, Suriname Onbeheerde Boedels en Wezen 1828-1876, 1627.
9. Idem, brief gedateerd 7 mei 1849.

[Nummer 2]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag (gezicht op de plantage Johanna
Charlotta) is van de hand van Samuel Arons (zie het artikel van Hein Ehrhardt in dit
nummer).
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
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figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met
twee koppen en kuifveren.
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Helen Wijngaarde
Curiositeit of cultuurdrager
Surinamers op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel
Tentoonstelling te Amsterdam in 1883
Op 1 mei 1883 werd in Amsterdam, na intensieve voorbereiding van tweeënhalf jaar,
de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling, onder
beschermheerschap van Koning Willem III, feestelijk geopend. De tentoonstelling,
onderverdeeld in zes afdelingen (waaronder de ‘Koloniale Afdeeling’) en elk met
haar eigen organiserend comité, was erop gericht meer kennis te verwerven over de
koloniën en buiten-Europese bezittingen van de verschillende naties.1.

Het koloniale park
Hoofddoel van de ‘Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling’ was
de uitbreiding van de handelsbetrekkingen, met name de handel tussen het moederland
en de koloniën. De Nederlandse regering weigerde aanvankelijk elke steun aan de
tentoonstelling. Het plan om een wereldtentoonstelling in Amsterdam te houden,
werd te ambitieus en te kostbaar geacht. Een bijdrage uit 's Rijks kas werd pas
verstrekt na intensieve correspondentie tussen leden van het Uitvoerend Comité en
de Minister van Koloniën.2. De industriële producten die op andere
wereldtentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld in Londen (1851) en Parijs (1878), de
meeste aandacht trokken, kwamen in Amsterdam op de tweede plaats.3. Deze eerste
internationale koloniale tentoonstelling ter wereld, waar achtentwintig verschillende
landen aan deelnemen, werd gehouden op het uitgestrekte terrein achter het in
aanbouw zijnde Rijksmuseum.
In een artikel in de Officiële Courant van 1882 werd het hoofddoel van de
tentoonstelling, uitbreiding van de handelsbetrekkingen, benadrukt. Als doel van de
‘Koloniale Afdeeling’ werd omschreven meer belangstelling voor de verwaarloosde
en vergeten kolonie Suriname bij het grote publiek op te wekken.4. In het Koloniale
Gebouw, pronkstuk van de tentoonstelling, waren naast diverse producten uit de
Oost en de West voorwerpen en afbeeldingen te zien die te maken hadden met de
verschillende bevolkingsgroepen uit deze gebieden. Tevens wilden de organisatoren
het publiek op grote schaal in levenden lijve kennis laten maken met diverse
‘inheemsen’ uit deze koloniën. De commerciële motivatie van de organisatoren om
‘inboorlingen’ op de tentoonstelling te tonen werd verpakt in een moreel sausje: ‘Wij
kunnen, wij moeten elkander helpen! Waar, van de eene zijde, de ontwikkeling der
verstandelijke en geestelijke vermogens van de inboorlingen onzer koloniën
beschouwd worden als een hoger doel, moeten wij, van de andere zijde, het ons ten
plicht rekenen om door alle bruikbare middelen de duizenderlei producten onzer
nijverheid naar alle hoeken te verbreiden, omdat dit onontbeerlijk is ter bevordering
van het morele en materiële welzijn der volken.’.5.
Het fenomeen van de tentoongestelde mens was niet nieuw. Sinds het einde van
de zestiende eeuw bestond er grote belangstelling voor mensen met aangeboren
afwijkingen en uitheemse mensen die vanwege hun uiterlijk naar Europa gehaald

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

werden om zowel aan vorstenhoven als op kermissen en in circussen te worden
bekeken (Sliggers & Wertheim, 1993: 7). Nieuw was echter de manier waarop de
autochtone bevol-
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king van niet-westerse exotische culturen gepresenteerd werd. Op de
wereldtentoonstellingen in de negentiende en twintigste eeuw werd het uitheemse
woon- en leefmilieu zo getrouw mogelijk nagebootst en werden de mensen overdag
in hun ‘natuurlijke’ omgeving ondergebracht en tentoongesteld. Op de
wereldtentoonstelling van Parijs in 1878 werden voor het eerst op grote schaal mensen
uit andere culturen tentoongesteld. In speciaal hiervoor ontworpen paviljoenen werden
ongeveer vierhonderd mensen uit ‘Indo-China’, Senegal en Tahiti tentoongesteld
(Corbey 1989: 140). Het ‘inheemse’ dorp werd sindsdien een vast onderdeel van de
wereldtentoonstellingen.
Met het ‘tentoonstellen’ van mensen uit de koloniën, volgde Nederland het
voorbeeld van Parijs, waar in 1881 veertien Caraïben uit Frans Guyana in de Jardin
d'Acclimatation te zien waren (Pott 1962: 130-3). In het ‘Koloniale Park’, het terrein
naast het Koloniale Gebouw werden twee ‘bewoonde etnografische dorpen’ opgezet
(zie afbeelding 1). Een compleet nagebouwde kampong diende tijdens de
tentoonstelling als woonplaats voor ‘achtendertig inlanders’ uit Oost-Indië.6. In de
catalogus van de tentoonstelling werden de namen van deze ‘inlanders’ uit Oost-Indië,
hun plaats van herkomst en de taken die ze op de tentoonstelling zouden vervullen
uitgebreid beschreven (Catalogus 1883: 154-5). Iets verderop stond een grote
circusachtige tent waar Surinaamsche inboorlingen, tegen betaling van een (extra)
kwartje, dagelijks bezichtigd konden worden Het bezoek aan de kampong daarentegen
was gratis! Aan de bezoekers werd hiermee de gelegenheid geboden het ‘type der
inlandsche bevolking’, zowel van West- als van Oost-Indië te leren kennen.
Door de bewoners uit de koloniën in een zo getrouw mogelijk nagebootste
omgeving tentoon te stellen, zouden de bezoekers van de tentoonstelling een indruk
kunnen krijgen van het dagelijks leven in de koloniën. De organisatoren gingen
blijkbaar ervan uit dat er met dit beeld bij het grote publiek meer begrip zou kunnen
ontstaan voor de ‘cultuuruitingen’van de bewoners van de verre koloniën. Dat de
westerse beschaving hierbij superieur was, stond niet ter discussie. Een bezoek aan
de Rotonde der Surinamers werd verondersteld een leerrijke ervaring te zijn. Indianen
en Bosnegers waren geen alledaagse verschijning in het straatbeeld. Voor de meeste
bezoekers was dit dan ook een unieke kans om deze ‘exotische mens’ in levende
lijve te zien en zo hun eigen voorstelling te toetsen aan de werkelijkheid.
In hoeverre hebben de tentoongestelden invloed gehad op het beeld dat in die
periode over het algemeen in Nederland bestond over de ‘inboorlingen van Suriname’
- zoals zij werden aangeduid - dat voornamelijk gevormd was door (reis)verhalen,
schilderijen, tekeningen en exotische voorwerpen? Het beeld van de halfnaakte neger
met dikke lippen, oorringen en vreemde hoofddeksels (Paasman 1987: 92-107). Heeft
de ‘voorstelling’ in de Rotonde dit beeld bevestigd of was er na de tentoonstelling
sprake van een omslag?

Vier-en-twintig inboorlingen
In de Catalogus der Afdeeling Nederlandsche Koloniën (verder aangeduid als de
Catalogus) werd de groep uit Suriname aangekondigd als volgt aangekondigd: ‘Uit
West-Indië wordt verwacht een troep inboorlingen, deels uit roodhuiden en
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boschnegers, deels uit Karboegers en verdere gekruiste rassen bestaande. Over de
roodhuiden en boschnegers deelt ons de heer Bonn, President van de Surinaamsche
Exploitatie-Maatschappij, te 's-Gravenhage aan wien wij de overkomst van dezer
lieden voornamelijk verschuldigd zijn, het volgende mede: Voor zoover ons bekend
is, zullen deze roodhuiden, behoorende tot de Arrowakken, de eersten zijn van dezen
volksstam, die naar Europa worden overgebracht. Zij bewonen het binnenland van
Guyana, en worden voor de oorspronkelijke bewoners van de N.W. kust van dat land
gehouden.
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Afbeelding 1:
Het gebouw van de Nederlandse Koloniën. (Uit: De Catalogus der Afdeeling Nederlandsche Koloniën)
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De Arrowakken zijn zachtzinnig en goedaardig van karakter en veel vredelievender
van aard dan de andere Indianen die men in Guyana aantreft (Catalogus 1883: 155).
Dank zij de overzichtelijke indeling van de catalogus kunnen wij ons een duidelijk
beeld vormen van de ontzaglijke hoeveelheid materiaal die vanuit Suriname naar de
tentoonstelling in Amsterdam gezonden was (zie de afbeeldingen 2 en 3).
In de Catalogus werd tevens aandacht besteed aan het ‘zwervend’ bestaan van de
‘roodhuiden’ en hun specifieke ‘eigenaardigheden’, zoals bijvoorbeeld het met rode
en zwarte kleurstof beschilderen van het hole lichaam bij bijzondere gelegenheden.
Hun gewoonten om elkaar de rug toe te keren als zij met elkaar spraken, want ‘de
honden zien elkaar aan als zij met elkaar spreken’ en hun ‘typische’ gebruiken bij
de geboorte van een kind. Uit de Catalogus blijkt dat er weinig waardering bestond
voor de Indiaanse vrouwen met hun slaafse onderdanigheid en de vreemde
versierselen om hun benen, die ‘hun geringe aantrekkelijkheid niet verhoogt’.
Bovenmatig drankgebruik - zelfs aan zuigelingen werd alcohol gegeven - en het
ontbreken van enig resultaat bij het bijbrengen van beschaving, wekken de
verwachting dat ook deze Indianen gedoemd waren uit te sterven. (Catalogus 1883:
155-6).7.
Van de Bosnegers werd eveneens een weinig rooskleurig beeld geschetst (Catalogus
1883: 156). Naast enkele bijzonderheden over hun Afrikaanse afstamming en een
kort overzicht van de grote problemen die zich in de vorige eeuwen hadden
voorgedaan tussen de weggelopen slaven en de Surinaamse Regering, kreeg de lezer
de volgende informatie over deze bosbewoners: ‘De boschnegers zijn over het
algemeen welgevormd, zwaar gespierd en veel krachtiger dan de geëmancipeerde
negers. Zij zijn jaloersch, wantrouwend en haatdragend van karakter en daarbij zeer
lui, vooral de mannen. Tot geregelden arbeid heeft men hen nog niet kunnen bewegen.
Door de onvermoeide pogingen der Herrnhutter-zendelingen zijn wel eenigen tot het
Christendom overgegaan, maar in het algemeen zijn de resultaten der pogingen om
hen te beschaven nog zeer gering’. Ook hier was sprake van een weinig hoopvol
toekomstbeeld van de Bosnegers.

Geen subsidie
De overkomst van de groep uit Oost-Indië en hun verblijf in Amsterdam werd volledig
gesubsidieerd en geregeld door de Nederlandse regering; dit in tegenstelling tot de
overkomst van de Surinaamse groep (Pott 1962: 103). De samenstelling en overkomst
van deze groep was een particulier initiatief. Er was hiervoor geen toestemming
nodig van de Nederlandse Regering.8. In een artikel in het dagblad De Tijd van 17
april 1883 werd melding gemaakt van een ‘hoogst belangrijke verzameling’ welke
op initiatief van enkele particulieren uit Suriname naar de tentoonstelling gezonden
was. Over de selectieprocedure in Suriname is weinig bekend. Welke criteria werden
er gehanteerd bij de selectie in Suriname en kon men in dit geval spreken van een
vorm van ‘contractarbeiders’ gerekruteerd ten genoegen van anderen? Diplomatie,
tact, overtuigingskracht en mooie beloftes waren voldoende om de groep uit Suriname
over te halen de tocht naar Nederland te ondernemen. Dank zij intensief overleg met
enkele ‘stamhoofden’ en de hulp van invloedrijke lieden in Paramaribo lukte het
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uiteindelijk de verschillende personen over te halen de reis naar Nederland te maken
(Eigen Haard 1883: 401-15). Men kan hieruit echter niet concluderen dat er mensen
onder dwang naar Nederland zijn gegaan.
De groep uit Suriname bestond niet uit vierentwintig, maar uit achtentwintig
personen: dertien Caraïben (bij deze groep was ook een jonge, uit ‘Brits-Indië’
afkomstige vrouw met haar half-Indiaans dochtertje), twee Arowakken, twee
Saramaka, twee Aukaners en negen creolen.9.. Onder leiding van William Mackin-
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tosh, een Surinamer van Indiaans-Schotse afkomst, vertrok de groep op 4 april 1883
met de Franse mailboot Dominique van de rede van Paramaribo naar St. Nazaire
(Frankrijk), waarna de reis per trein, via Parijs en Brussel, naar Amsterdam werd
voortgezet. De Kapitein der Infanterie G.P.H. Zimmermann, die het gezelschap
tijdens de bootreis begeleidde, schreef hierover: ‘Het denkbeeld ontstond om
Surinaamsche inboorlingen van verschillende rassen en typen naar Amsterdam te
zenden, teneinde de kolonie niet alleen door hare vele voortbrengselen, maar ook
door haar verschillende soorten van bewoners, zoo volledig mogelijk te doen
vertegenwoordigen’ (Eigen Haard 1883: 401-5). In het blad stond verder vermeld
dat de Surinamers aanvankelijk door de andere passagiers gezien werden als
kannibalen en dat er een angst bestond voor de Indianen, ‘die er immers om bekend
stonden dat zij hun vijanden scalpeerden’. Tijdens de reis verbeterde de sfeer echter
geleidelijk aan en ontstond er meer waardering voor elkaar. In de woorden van
Zimmermann: ‘De reis ging naar wensch en de verstandhouding tusschen het wilde
en niet-wilde gedeelte der passagiers werd gaandeweg beter.’

Ala piri tifia no lafu
schijn bedriegt
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 en 16 mei 1883 werd, onder de titel
De Surinaamsche inboorlingen te Amsterdam, uitgebreid verslag gedaan over het
verblijf van de groep in Amsterdam. (Deze artikelen werden later ongewijzigd
overgenomen in het dagblad SURINAME). Bij aankomst in Amsterdam werd het
gezelschap ondergebracht in een houten gebouw vlak achter het
tentoonstellingsterrein, iedere groep in zijn eigen woongedeelte. Hier trok de groep
zich 's avonds terug om dan de volgende dag tegen een uur of tien weer naar het
tentoonstellingsterrein te gaan. In dit gebouw waren behalve het kantoor van
Mackintosh, ook de genummerde, eenvoudig ingerichte slaapkamers voor de
Surinamers en de algemene conversatieruimte. De Indianen gaven er de voorkeur
aan om in hun meegebrachte hangmatten te slapen. De keuken, waar de dagelijkse
maaltijd voor de groep door ‘Europeanen’ werd bereid, bevond zich ook in hetzelfde
gebouw. Volgens de journalist van de beide artikelen, bestonden de maaltijden, die
hij zelf als uitstekend bestempelde, uit vlees, rijst, aardappelen, groentenen brood en
was de groep zeer tevreden over deze verzorging. Hij schetste een idyllisch beeld
van de groep die 's avonds tevreden, met een glas bier en een sigaar, gezellig bij
elkaar zat, elkaar verhalen vertelde en ‘nationale amusementen’ opvoerde. Deze
uitvoeringen waren strikt privé en niet voor publiek toegankelijk. (Misschien wel
een gemiste kans voor het grote publiek, want wat zich hier 's avonds afspeelde was
wellicht dichter bij de werkelijkheid dan wat zich overdag voordeed in de Rotonde).
Berichten uit andere kranten over klachten van de Surinamers over de verzorging en
het eten dat voor hen ‘vreemd’ was, werden door de journalist van de Nieuwe
Rotterdamsche Courant met klem tegengesproken.10.
Welke mate van vrijheid genoten de tentoongestelden en op welke manier werden
zij ‘bewaakt’ dan wel ‘beschermd’? Het is niet bekend of zij de mogelijkheid hadden
om het terrein te verlaten en op eigen gelegenheid Amsterdam te gaan verkennen.
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In het eerdergenoemde artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant stond dat de
Surinamers zich 's avonds vrij om en rond het gebouw konden bewegen zonder door
nieuwsgierigen bespied te worden. In hetzelfde artikel kon men echter ook lezen dat
Hoefnagel, de administrateur die Mackintosh terzijde stond, belangstellende bezoekers
- wanneer zij dat maar wilden - graag in het gebouw rondleidde en inlichtingen over
de Surinamers gaf. Wie deze geïnteresseerde bezoekers waren was niet duidelijk,
maar aangenomen kan worden dat het hier wellicht (pseudo)wetenschappers betrof,
die van deze gelegenheid gebruik maakten om
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Afbeelding 2:
Lijst van Surinaamse voorwerpen uit particulier bezit (Uit: De Catalogus der Afdeeling Nederlandsche
Koloniën)
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‘wilden’ in een ‘beschaafde’ omgeving te bestuderen. De privacy van de groep was
dus zelfs in deze beschermde omgeving niet gewaarborgd.

De rotonde der Surinamers
De Rotonde diende als dag verblijf. Een half jaar lang, van 1 mei tot en met 31
oktober, kon het publiek tegen betaling deze zeer gemengde groep bezichtigen.11. In
de tentoonstellingsruimte was door middel van een hek een duidelijke scheiding
aangebracht tussen de bezoekers en de groep uit Suriname. Midden in de tent stonden
de verschillende ‘authentieke’ hutjes die de Surinamers zelf hadden gebouwd met
materiaal dat ze hadden meegenomen uit hun eigen land (Officiële Courant, 16
oktober 1882). Van de inboorlingen werd verwacht dat zij, gescheiden van het publiek,
een voorstelling gaven van hun ‘dagelijks leven’ in de kolonie. In tegenstelling tot
de Indonesiërs die de gelegenheid hadden demonstraties te geven van het ploegen
met de karbouwen, het vertonen van wajangvoorstellingen en het bespelen van de
gamelan, hadden de Surinamers kennelijk niets te doen en kwamen zij nogal passief
en verveeld over op het publiek (Pott 1962: 131-2). Er werd gespeeld op enkele
meegebrachte muziekinstrumenten, de mannen hielden zich bezig met houtsnijwerk
en in het Surinaamse winkeltje verkochten enkele ‘karboegers’ eenvoudige sieraden
en zelfgemaakte souvenirs (De Tijd, 17 april 1883). Volgens de verslaggever
verkochten zij lelijke poppen voor mooi geld. Lopend langs het hek konden de
bezoekers de tentoongestelden van alle kanten bekijken. De binnenwanden van de
tent waren beschilderd met voorstellingen uit Suriname, zoals de kade van Paramaribo,
het Gouvernementsgebouw en riviergezichten. Dit panorama van Suriname was het
werk van de Belgische schilder Waterkeijn. Centraal stond de afbeelding van het
Gouvernementsgebouw in een keurig afgewerkte lijst, met het Nederlandse en
Surinaamse wapen en de wapens van de voornaamste gouverneurs die in Suriname
hun ambt hadden uitgeoefend.12.
In de Rotonde der Surinamers konden de bezoekers in levende lijve voorbeelden
zien van drie belangrijke bevolkingsgroepen van Suriname: de Indianen, die de oudste
bewoners waren van Suriname, de Bosnegers, die de afstammelingen waren van
Afrikaanse slaven en enkele nakomelingen van ‘gekruiste rassen’. In de Catalogus
werden de zeven meest bekende vermengingen genoemd.13. Voor deze ‘gekruiste
rassen’ bestond vooral van de kant van antropologen grote belangstelling. Een
wijdverbreide theorie uit de achttiende eeuw stelde dat mulatten onvruchtbaar zouden
zijn. In 1772 beweerde Edward Long, een voormalige planter en bestuurder op
Jamaica, dat Europeanen en negers niet tot dezelfde soort behoorden en dat
nakomelingen uit zo'n verbintenis onvruchtbaar zouden zijn (Nederveen Pieterse
1990: 41).
De nakomelingen van deze ‘gekruiste rassen’ die op de Amsterdamse
tentoonstelling getoond werden, vormden dan ook voor de wetenschappers het levende
bewijs dat de ‘bastaardrassen’ vruchtbaar waren. Voor de antropologen was hier
volop de kans om ter plekke ‘veldwerk’ te verrichten. ‘Indiaanse stammen’ die nog
nooit eerder in Nederland getoond waren konden op de Amsterdamse tentoonstelling
ongestoord geobserveerd, beschreven en gemeten worden.14. Hetzelfde lot moesten
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ook de Bosnegers, de Creolen en de groep uit Oost-Indië gelaten ondergaan (Pott
1962: 131).
Een ontmoeting in de Rotonde tussen een bezoeker en de tentoongestelde
Surinamers werd door een verslaggever van het dagblad De Tijd als volgt beschreven:
‘Noch de wandelaar op de tentoonstelling, noch het overzicht besteedt aandacht aan
de Rotonde der Surinamers. Slechts een Katholieke geestelijke die de tentoonstelling
bezocht werd verrast door de uitroep: “Daar is Vader!” Een aantal voormalige zwarte
parochianen hebben hem herkend, knielden en vroegen zijn zegen. Zijn eerste vraag
na de zegening: “Wel kinderen, zijt gij trouw geble-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

160

Afbeelding 3:
Lijst van Surinaamse producten. (Uit: De Catalogus der Afdeeling Nederlandsche Koloniën)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

161
ven aan uwe doopbeloften, zijt gij nog altijd brave Christenen?”’15. De verslaggever
beschreef de tent vervolgens als een interessant plekje, een cirkelvormige ‘legerplaats
van de wilde stammen’ en de bezoekers werden er volgens hem als vliegen door
honing naar toe getrokken. ‘Hier zijn namelijk de beroemde, echte Arowakken en
boschnegers, rechtstreeks uit de binnenlanden van Suriname geïmporteerd, met een
ethnographisch doel! Of de ethnographie bij die etalage van menschenvlees veel
voordeel zal hebben, valt ernstig te betwijfelen, maar als kermisaardigheid is het de
moeite waard er een kwartje aan te verkijken’. (De Tijd, 21 mei 1883) Een
ongeïdentificeerd krantenknipsel uit 1883 toonde een afbeelding van de circusachtige
tent met daarnaast een tekening van een zeer schaars geklede neger met een boog in
de hand.
De bijbehorende tekst - in het Nederlands, Frans, Engels en Duits - luidde:
‘Surinaamsche inboorlingen. Dagelijks van 10 tot 5 1/2 uur te bezichtigen.
Verschillende menschenrassen van Suriname waaronder: Arowakken en
Caraïb-Indianen (de oorspr. bewoners). Maronen of Boschnegers en Creoolse typen.
De meeste dezer rassen zijn voor de eerste maal in Europa.’16.

Prins Roland Bonaparte
Op de tentoonstelling zijn van de tentoongestelde mensen veel foto's, en face en en
profil, voor wetenschappelijke doeleinden gemaakt. Een groot aantal van deze foto's
is gepubliceerd in het boek Les Habitants de Surinam. Notes recueilliés à l'exposition
coloniale de Surinam en 1833 à Amsterdam van de Franse amateur-etnoloog prins
Roland Bonaparte.17. Bonaparte schreef dit boek, dat vrijwel geheel gewijd was aan
de tentoongestelde Surinamers en de kolonie Suriname, nadat hij in 1883 de
tentoonstelling in Amsterdam had bezocht. Zijn informatie over de Indianen en de
Bosnegers op de tentoonstelling kreeg hij voornamelijk uit de gesprekken die hij
voerde met William Mackintosh, van de al eerder genoemde Zimmermann en van
de Caraïb Jean-Baptiste ofwel Ka-Ja-Roe.18. Aan Bonaparte werd bijvoorbeeld verteld
dat de Arowak Hi-A-Lé en de Aukaner Kojo-A-Slen-Gri beiden hun twee vrouwen
hadden achtergelaten in Suriname omdat zij wilden genieten van hun reis en van hun
verblijf in Nederland. Dat Bonaparte de medewerking van de tentoongestelde
Surinamers zeer waardeerde, blijkt uit het feit dat hij allen aan het einde van de
tentoonstelling een geschenk aanbood in de vorm van geld. Ka-Ja-Roe kreeg
bovendien, als dank voor zijn bijzondere hulp, nog een mooi jachtgeweer aangeboden
(De Tijd, 16-10-1883).
Bonaparte heeft van elk individu een nauwkeurige beschrijving gegeven van het
uiterlijk, zijn of haar specifieke eigenschappen en kenmerken en andere belangrijke
achtergrond informatie zoals onderlinge verwantschap, (doop)naam, leeftijd, eventueel
beroep en - voor zover dit mogelijk was - de motivatie om naar Nederland te gaan.
Voor het onderzoek van de mensen zelf, met name de (schedel)metingen, baseerde
Bonaparte zich onder anderen op de methode van de Franse antropoloog Paul Pierre
Broca19. (afbeelding 4). De over het algemeen stug en strak voor zich uitkijkende
geportretteerde personen wekken de indruk tegen hun zin te zijn gefotografeerd. In
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die tijd was het maken van een portret een serieuze gebeurtenis en de meeste van de
geportretteerden waren niet bekend met de fotografie.
Hoewel er later kritiek was op de afstandelijke manier waarop Bonaparte de
tentoongestelde mensen stuk voor stuk heeft beschreven, handelde hij geheel in de
geest van zijn tijd. De mensen waren en bleven exotische curiositeiten waarvoor het
publiek graag een extra toegangskaartje kocht.

‘Vaarwel Colhee’
Gedurende hun verblijf in Amsterdam kwam een van de leden van de groep, de
Indiaan Colhee, te overlijden. Aan zijn dood werd in de
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Nederlandse kranten nauwelijks enige aandacht besteed. Colhee, die aan een
borstkwaal was overleden, werd met veel ceremonie op de R.K. begraafplaats ‘De
Liefde’ begraven (De Surinaamsche Courant, 28 augustus 1883). Tijdens de
begrafenisplechtigheid hield de begeleider Mackintosh een toespraak in het
‘Neger-Engels’ waarschijnlijk omdat deze zeer diverse groep (onderling spraken zij
in hun eigen taal) in deze taal met elkaar communiceerde. De Nederlandse vertaling
van deze toespraak werd volledig in bovengenoemde krant afgedrukt. ‘Vaarwel
Colhee! Aangenaam is het mij u nog volgens uw eigen verlangen in den schoot der
Christelijke kerk te hebben zien opnemen. Gij gaat henen en laat mij hier, met een
zware verantwoording aan uw oude moeder daarginds, achter. Beste Colhee, rust in
vrede! Gij die tot den vreedzaamsten stam van Guyana behoorde, den stam die nimmer
zijn hand bedoezeld heeft met het bloed van eenig Europeaan, het allerminst wel van
den Hollander, wien de uwen het eerst de hand van vriendschap boden, toen deze
landden aan de kusten van Guyana, beste Colhee, rust zacht!’ Volgens dit
krantenartikel verklaarden de ‘inboorlingen’ na de plechtigheid dat zij, als zij zouden
sterven, liever in Nederlandse aarde dan in Surinaamse grond hun graf wilden hebben.

De rol van de media
Hoe heeft de pers het lezerspubliek geïnformeerd over de mensen uit Suriname die
speciaal voor de tentoonstelling naar Amsterdam waren gehaald? Vanwege de vorm
van de tent waarin de groep overdag zat, werd er steeds over een ‘circusachtige tent’
geschreven, een benaming die onwillekeurig het beeld zal hebben opgeroepen van
een circusvoorstelling en gekooide dieren. De met kleurrijke taferelen beschilderde
wanden, het hek dat de bezoekers scheidde van de tentoongestelde groep en het
entreegeld dat bij de ingang van de tent betaald moest worden, hebben ongetwijfeld
dit beeld versterkt.
Volgens sommige kranten waren de Surinamers zeer ontevreden over hun verblijf
in Nederland. Zij hadden last van de kou en er waren klachten over het eten waardoor
zij te kampen hadden met gezondheidsproblemen. Er heerste een landerige sfeer in
de Rotonde, ook vanwege het feit dat zij de hele dag aangegaapt werden door de
bezoekers. Andere kranten daarentegen beschreven juist hoe tevreden de groep was
over de grote belangstelling van het publiek voor de ‘voorstelling’ in de Rotonde.
Aan de ene kant werd de handelsgeest van de ‘vrolijke en luidruchtige negerinnen’
bewonderd maar aan de andere kant werd er negatief geschreven over de ‘brutale en
uiterst indringende manieren’ van de ‘inboorlingen’.20.

Surinaamse geluiden
Ook in Suriname werd de nodige aandacht aan de voorbereidingen van de
tentoonstelling in Amsterdam geschonken. In het Gouvernements Advertentieblad
(verder aangeduid als GAB) werden bedrijven en particulieren opgeroepen tot
deelname aan de tentoonstelling in Amsterdam. Een commissie in Paramaribo die

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

speciaal voor dat doel was ingesteld, zorgde voor ontvangst van de voorwerpen die
door particulieren ter beschikking werden gesteld (GAB 1882, nr. 24). Deze
voorwerpen, die varieerden van modellen van plantages tot en met poppen, kettingen,
Indiaanse potten en oud Surinaams papiergeld, werden vóór de opzending naar
Amsterdam van 10 tot 22 januari 1883 in het toneelgebouw Thalia tentoongesteld.21.
Niets werd nagelaten om het krantenlezend publiek een duidelijk beeld te geven
van de plaats die Suriname had op de Amsterdamse tentoonstelling. Zo kon men in
het dagblad Suriname het volgende lezen: ‘Door onzen stadgenoot, de heer C.J.
Hering, lid van de Commissie voor de Internationale Koloniale Tentoonstelling te
Amsterdam, zijn wij in de gelegenheid gesteld den Catalogus dier Tentoonstelling,
voor zoover betreft de Surinaamsche afdeeling,
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Afbeelding 4:
Bij deze door Bonaparte samengestelde lijst, gebaseerd op de methode van de Franse antropoloog
Pierre Paul Broca, waarop alle onderzoeksresultaten en bijzondere kenmerken nauwkeurig en
gedetailleerd werden aangegeven, hoorden twee foto's die en profil en en face van alle geëxposeerde
Surinamers waren gemaakt.
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ter kennis van onze lezers te brengen.’22. Over de gehele breedte van twee
krantenpagina's stonden vervolgens enkele bladzijden uit de Catalogus der Afdeeling
Nederlandsche Koloniën afgedrukt die betrekking hadden op de ingezonden
Surinaamse producten en voorwerpen (afbeelding 2 en 3). De tentoonstelling in
Amsterdam werd ook in Paramaribo als een feestelijke gebeurtenis ervaren en het
programma van de tentoonstelling en de diverse ‘bals’ in Thalia verscheen uitgebreid
in het GAB van 30 december 1882.
De artikelen die tijdens de tentoonstelling in de Nederlandse kranten verschenen
over de ‘Surinaamsche inboorlingen’ werden onverkort overgenomen door Surinaamse
kranten, zodat men ook in Suriname op de hoogte werd gehouden over de
gebeurtenissen op de Amsterdamse tentoonstelling. In het GAB verscheen op 14
februari 1882 het eerste bericht over de tentoonstelling die in 1883 in Amsterdam
zou worden gehouden. In een later nummer werd de teleurstelling geuit over het feit
dat op de dag van de feestelijke opening de ‘Surinaamsche menschenrassen’ niet
met een Koninklijk Bezoek werden vereerd. Het verslag in het GAB van 27 september
1883 over het bezoek dat het Koninklijk Paar incognito aan de Rotonde bracht liet
weinig aan de fantasie van de lezers over: ‘(...) in het midden stonden de vrouwen
met de kleintjes, rechts de naakte heren en links de met hun veren hoofddeksels
gelooide Indianen’. Op de wijs van ‘Wier Neerlands bloed’ werd voor het hoge
gezelschap een lied in het ‘Neger-Engels’ gezongen. Dit was, volgens de verslaggever,
een dankzegging van de Surinaamse negers voor de emancipatie. In Suriname meende
men namelijk dat koning Willem III zich persoonlijk had ingezet voor de afschaffing
van de slavernij in 1863 (GAB, 27 september 1883).
In een van de laatste berichten in De Surinaamsche Courant over de tentoonstelling,
stond dat de groep uit Suriname al vanaf 1 oktober vrij was om te vertrekken. Op 15
oktober sloot de tent en op 17 oktober zouden de ‘inboorlingen’ naar Suriname
teruggaan. Zij besloten echter nog enige tijd in de Rotonde te blijven, daar hun was
meegedeeld dat zij de entreegelden van 1 tot en met 15 oktober, na aftrek van de
nodige kosten, in eigen zak mochten steken. Ondanks het slechte weer werd de
Rotonde toch nog goed bezocht en viel er onderling nog f 2.000,- te verdelen (De
Tijd, 16 oktober 1883).

Nawoord
De nagebootste ‘werkelijkheid’ van het dagelijks leven in de kolonie, waarvan de
Surinaamse groep een indruk moest geven, had weinig met hun werkelijke woonen leefsituatie te maken (zie noot 9). Men zag wat men wilde zien, de ‘inboorling’
uit Suriname was een merkwaardig onderdeel van de tentoonstelling. Hoewel de
uitspraken in de dag- en weekbladen over de ‘inboorlingen’ voornamelijk berustten
op persoonlijke appreciatie van de verslaggevers, zou men tot de conclusie kunnen
komen dat de Rotonde der Surinamers er niet toe heeft geleid dat het stereotiepe
beeld dat bij het grote publiek over de ‘inboorlingen’ bestond, hierdoor veranderd
was. Het doel van de ‘Koloniale Afdeeling’ van de tentoonstelling, om de Nederlandse
belangstelling voor de verwaarloosde kolonie Suriname op te wekken, werd niet
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bereikt. Na afloop van de tentoonstelling nam de belangstelling voor de kolonie weer
beduidend af.
In 1983 werd dit unieke evenement, dat honderd jaar eerder in Amsterdam had
plaatsgevonden, met de tentoonstelling ‘Kermis van Koophandel. De Amsterdamse
Wereldtentoonstelling van 1883’ in het Amsterdams Historisch Museum herdacht.
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Eva Essed-Fruin
Lou Lichtveld en Suriname's nationale symbolen
Bij het recenseren van Michiel van Kempens ‘Kijk vreesloos in de spiegel’ werd ik
door een citaat van Corly Verlooghen herinnerd aan het vlagincident. Verlooghen
liet zich op 23 november 1996 tegenover Van Kempen over Lou Lichtveld het volgende
ontvallen: ‘Hij straalde sterk zijn autoriteit uit, ja hoor, hij kwam arrogant over.
Zijn eigen dochter Noni had de Surinaamse vlag ontworpen. Publiekelijk zei hij dat
hij het een “foeilelijke” vlag vond. Ik zie het nog voor me, in alle kranten stond het
met grote kappen.’ (Van Kempen 1998: 63). Daar ik zelf zijdelings bij de vlagaffaire
betrokken was en mij gebleken is dat er hierover nogal wat misverstanden in omloop
zijn, heb ik in februari 1999 en februari 2000 in het Landsarchief en in de bibliotheek
van het Surinaams Museum onderzocht wat er over de aanvaarding van de
Surinaamse vlag en het Surinaamse wapen in verschillende documenten en publicaties
is vastgelegd. De gegevens hierover heb ik, aangevuld met eigen herinneringen,
verwerkt in onderstaande tekst, die in de eerste plaats tot doel heeft de bijzondere
rol van Lichtveld met betrekking tot Suriname's nationale symbolen uit de doeken te
doen.

Opdracht aan lichtveld
In 1958 trad het kabinet-Emanuels aan, waarin ook mijn man, Frank Essed, zitting
had. Een van de voornemens van het nieuwe kabinet was in de regeringsverklaring
als volgt verwoord: ‘De Regering stelt zich voor op korte termijn de nodige
ontwerp-landsverordeningen in te dienen, teneinde een Surinaamse vlag, het
Surinaamse wapen en de nationale hymne wettelijke grondslag te geven.’
Volgens zijn dochter Noni had Lou Lichtveld over deze symbolen al eerder
bepaalde ideeën aan premier S.D. Emanuels kenbaar gemaakt. Hoe dit ook zij, het
kabinet gaf Lichtveld de opdracht een vlag en een wapen voor Suriname te ontwerpen.
De opdracht voor het schrijven van een Sranan tekst van het volkslied, dat in die tijd
uit twee Nederlandstalige coupletten bestond, kreeg Henny de Ziel, die onder de
naam Trefossa grote bekendheid had gekregen als eerste Sranan dichter.1
Lou Lichtveld ging aan de slag en kwam met een wapen, dat veel weg had van
het reeds bestaande onofficiële wapen. Dit ging terug op het stempel met zeilschip
van de West-Indische Compagnie, daterend uit de zeventiende eeuw. Na 1683, toen
de Sociëteit van Suriname werd opgericht, kwamen hierop ook de wapens van de
andere aandeelhouders, de stad Amsterdam en de familie Van Aerssen van
Sommelsdijck.2 De spreuk ‘Justitia, Pietas, Fides’ werd ook al in deze tijd gebruikt
en op sommige achttiende eeuwse stempels zijn de Indiaanse wapendragers afgebeeld.
In de Bataafse en Engelse tijd werden tijdelijk andere wapens gebruikt. Vanaf
1816, toen Suriname onder Nederlands beheer terugkwam, was alleen het
koninkrijkswapen officieel. Maar onofficieel bleef het oude wapen, zelfs op
bankbiljetten, in gebruik, voorzien van het zeilschip, de spreuk en de Indianen (die
intussen nauwelijks meer wapendragers genoemd konden worden, omdat zij met de
elleboog tegen het schild stonden aangeleund en de andere kant op keken).3 In het
wapenontwerp van Lichtveld waren de twee Indianen verdwenen en was het zeilschip
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niet meer van opzij weergegeven, maar voer dit aan de linkerkant van het schild op
de kijker toe. Rechts stond een palmboom op een groen veld. In het midden bevond
zich een vijfpuntige ster.
Lichtvelds ontwerp voor de Surinaamse vlag
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was eenvoudig: de vijfpuntige ster die ook in het wapen voorkwam, plaatste hij
midden in het wit van de Nederlandse driekleur. Ik heb hem horen zeggen dat dit
een ‘zuinige oplossing’ was, omdat het op die manier niet nodig zou zijn bij officiële
gelegenheden twee vlaggen uit te steken en de bestaande rood-wit-blauwe vlaggen
met een kleine wijziging in gebruik konden blijven. Maar Lichtveld had de
nationalistische gevoelens in de Staten van Suriname onderschat. In de - geheime comité-vergadering van de Staten werd het wapen geaccepteerd (het verlies van de
twee Indianen werd niet bezwaarlijk geacht), maar ontstond heftig verzet tegen de
in wezen Nederlandse vlag. Mijn man vertelde mij dat het lid Emile de la Fuente
(NPS) met veel pathos het ontwerp verscheurde.

Impasse
De Regering had nu een ernstig probleem. Hoe kon zij op korte termijn een nieuw
ontwerp aan de volksvertegenwoordiging voorleggen?4 De ministers vroegen zich
af wat essentieel was voor Suriname en hoe dit het beste kon worden gevisualiseerd.
Minister van Openbare Werken, V.M. de Miranda, meende dat het meest typerende
voor het land de wijze was waarop de verschillende bevolkingsgroepen, in vrede met
elkaar levend, samen het Surinaamse volk vormden. Maar als besloten zou worden
kleuren te gebruiken die enigszins overeenstemden met de huidskleur van de etnische
groepen (zwart, bruin, geel, rood en wit), hoe zouden die dan in een vlag verwerkt
kunnen worden? Ik herinner mij hoe mijn man 's middags thuis met kleurpotloden
bezig was om banen naast of onder elkaar te zetten, maat welke volgorde hij ook
koos, het werd nooit fraai. Bovendien, welke kleuren moesten boven en welke onder?
‘Waarom vraag je Noni niet?’, heb ik op een gegeven moment gezegd, ‘zij is tenslotte
ontwerpster’.

Het nieuwe ontwerp
Noni werd gebeld en Frank legde het probleem aan haar voor. Een paar uur later
belde zij al terug en ontvouwde ons het idee van gekleurde sterren die met elkaar
verbonden waren door een ellipsvormige band. 's Avonds werd er bij ons thuis
getekend en gediscussieerd. Er waren wel een paar problemen. Bruin, de kleur
waarmee de Hindostanen en Javanen zouden moeten worden aangeduid, behoorde
eigenlijk niet tot de heraldische kleuren. Maar in een oude Duitse Brockhaus
(-encyclopedie) vond ik ‘selten auch Braun’.5
Een groter probleem vormde de achtergrond. Noni had die blauw of groen willen
maken, symbolen van water en bos, maar helaas ook politieke kleuren. Blauw was
de kleur van het Eenheidsfront, de partijcombinatie onder leiding van David Findlay,
redacteur van De West, die na de verkiezingen van 1958 niet meer in de Staten
vertegenwoordigd was, maar via zijn krant verwoede oppositie voerde. En groen
was (en is nog steeds) de kleur van de NPS, op dat moment de voornaamste
regeringspartij. Een nationale vlag kon natuurlijk geen verkapte partijvlag zijn, maar
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zou gedragen moeten worden door het gehele volk. Als compromis werd toen gekozen
voor een witte achtergrond, symbool van de vrede waarin de Surinaamse
bevolkingsgroepen samenleefden. Niet mooi, maar dat is een compromis zelden.
De raad van ministers ging met het voorlopige ontwerp akkoord, maar wilde graag
een doek aan de Statenleden laten zien. Er moest dus een vlag genaaid worden, wat
natuurlijk op vakkundige wijze moest gebeuren. Noni dacht dat haar tante Sylvie
(getrouwd met Lou's broer Gerard) dit wel zou willen doen. Tante Sylvie bracht de
vakantie door op een ‘buitenplaats’, ergens tussen Lelydorp en Onverwacht, waar
ik Noni naar toe bracht. Tante Sylvie had problemen met de stroomvoorziening en
met de elektrische naaimachine en liet duidelijk merken er geen zin in te hebben.
Achteraf hoorden we dat ze al eerder
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het ontwerp van Lou had moeten naaien en dat ze geen ruzie wilde krijgen met haar
zwager. Nadat we een hele zondag hadden verknoeid, kwamen we tenslotte bij de
‘modiste’ Heloïse Everduim terecht, die op aanwijzing van Noni de vlag heel snel
en keurig in elkaar zette. Bij de commissie uit de Staten wekte de vlag geen weerstand
op. De raad van ministers besloot daarop de ontwerplandsverordening voor vlag,
volkslied en wapen hij de Staten in te dienen.

De Surinaamse vlag in de periode 1960-1975

Reactie Lou Lichtveld
Bij de ontwerplandsverordening werd Lou Lichtveld genoemd als ontwerper van het
wapen. Kennelijk verkeerde de redacteur van De West hierdoor in de veronderstelling
dat het ontwerp van de vlag ook van zijn hand was.6 Dit was voor Lichtveld de druppel
die de emmer deed overlopen. Het verwerpen van zijn vlagontwerp had hem al ernstig
gegriefd, maar nu reageerde hij furieus. In het dagblad Suriname van 18 november
1959 liet hij het volgende ingezonden stuk opnemen:
‘Niet onder valse vlag’
Tegen mijn uitdrukkelijk verlangen is door de Regering in een staatsstuk openbaar
gemaakt, dat een als particulier door mij uitgebracht advies inzake een wapen voor
Suriname, werd overgenomen als grondslag voor een desbetreffend wetsontwerp.
Dit heeft naar mij is gebleken, helaas aanleiding gegeven tot de misvatting bij velen,
als zou ik ook enige bemoeienis gehad hebben met het thans ingediend ontwerp voor
een nationale vlag. Dit is volstrekt niet het geval en ik zie mij genoodzaakt zulks
openlijk te verklaren, omdat ik integendeel het ingediende ontwerp voor een vlag
in ieder opzicht verkeerd en verwerpelijk acht.7
Het beantwoordt naar mijn gefundeerde mening noch aan de technische, noch aan
de symbolische, noch aan de aesthetische eisen die redelijkerwijze aan een belangrijk
nationaal symbool gesteld mogen worden. Ik acht het met groot leedwezen niet alleen
foei-lelijk en verkeerd, maar ook een blamage voor ons land en
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een kwalijke verzinnebeelding, die tot bestendiging van menig euvel aanleiding geeft.
Dat ik afzie van een openlijke bestrijding van dit overhaaste bedenksel van
vreemden in den lande, vindt vooral zijn oorzaak in mijn vertrouwen op de
werkelijkheidszin en de zuivere gevoelens van mijn medeburgers. Immers een eigen
vlag laat zich niet voorschrijven zoals bijv. een nieuwe belasting. Ze zal alleen geliefd
en geëerbiedigd kunnen worden als symbool, wanneer ze als zodanig inderdaad tot
de mensen spreekt

Het Suriname wapen

Hetzelfde zal ook het geval moeten zijn met een nationale hymne. De
gebeurtenissen met het ‘Wien Nederlands bloed’ dat het ondanks alles nooit haalde
en eenvoudig opzij gezet werd, mogen in dit opzicht een les voor ons zijn. Iedereen
kan wel een vaandel ‘bedenken’ voor zijn privé doeleinden, maar een nationale vlag
wordt geboren uit de levende werkelijkheid der nationale saamhorigheid, - wanneer
en zodra die er is. Liefde en respect kunnen niet bij de wet worden afgedwongen,
slechts lege gebaren en blinde gehoorzaamheid. Het zal ons gewone burgers wat er
ook ‘voorgeschreven’ mag worden, altijd vrijstaan slechts datgene te eerbiedigen en
lief te hebben, wat zulke gevoelens waard is en dienovereenkomstig te handelen.
Misschien is het niet te laat deze eenvoudige waarheid alsnog ernstig te overwegen.
Ik hoop met dit weinige elk misverstand in deze te hebben opgehelderd.
Lou Lichtveld'
Het was geen aardig stuk van Lichtveld. De ‘vreemden in den lande’ waren zijn
eigen dochter Noni, die een idee van de raad van ministers had uitgewerkt, en ikzelf,
die daarbij enkele hand- en spandiensten had verricht. Merkwaardig is ook hoe
Lichtveld uithaalt naar de nationale hymne, al doet hij het voorkomen of er slechts
van een vergelijking sprake is. Hij kon het volkslied moeilijk verketteren als een pro-
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duct van ‘vreemden’, want de naam van Trefossa stond onder het ontwerp voor het
couplet in het Sranan. Desondanks was hij er kennelijk niet gelukkig mee.
De volgende dag, op 19 november, nam De West de brief van Lichtveld in extenso
over, maar met een onderschrift, waarin redacteur David Findlay, een gezworen
vijand van Lichtveld, zijn instemming betuigde met de kritiek op de vlag, maar eraan
toevoegde: ‘De kritiek geldt echter ook voor het door hem ontworpen wapen. Ook
dit is foei-lelijk.’

Discussie over vlag en wapen
Er barstte een discussie over de vlag los. In de al aangehaalde editie van De West
van 19 november werd in de rubriek ‘Kritische opmerkingen en vragen’ mijn naam
genoemd als ontwerpster van de vlag. De Regeringsvoorlichtingsdienst Suriname
(RVDS) meldde daags erna ‘dat het door haar [de Regering] bij de Staten ingediend
ontwerp van de Surinaamse vlag, voor wat de grondgedachte betreft ontworpen is
door de Minister van het Dept. van Openbare Werken en Verkeer, V.M. de Miranda,
en uitgewerkt is door mevrouw N. Verwey-Lichtveld.’ De West, die eerst Lichtveld
had ‘beschuldigd’ van het ontwerp van de vlag, gebruikte nu Lichtvelds (foutieve)
vermelding van ‘vreemden in den lande’ als bewijs voor de onjuistheid van de
RVDS-mededeling. Op zijn beurt hekelde het dagblad Suriname concurrent De West.
Op 20 november 1959 merkte de krant op dat het in de discussie niet ging om het
ontwerp, maar om een campagne tegen minister Essed. Niemand kon zeggen dat hij
de vlag echt mooi vond, daarvoor was die te wit. Over het achterliggende concept
liepen de meningen echter uiteen. De voorstanders ervan stelden zich op het standpunt
dat de sterren verbonden door een ellips de gedachte van eenheid-in-verscheidenheid
treffend weerspiegelden. De tegenstanders meenden daarentegen dat de etnische
verschillen teveel benadrukt werden. De jonge nationalisten, die zich in Wie Eegie
Sanie hadden verenigd, moesten evenmin iets van het ontwerp hebben. Zij waren
echter niet in de Staten vertegenwoordigd.
Ook op het wapen viel kritiek te beluisteren. Vooral de verwijdering van de twee
Indianen viel bij velen in slechte aarde. Vertegenwoordigers van de Indianen
verklaarden te overwegen naar Frans Guyana uit te wijken, aangezien zij zich in
Suriname bedreigd voelden (Meel 1999: 114). In de vergadering van de Staten van
7 december 1959 diende het PSV-lid Coen Ooft een amendement in met de bedoeling
de Indianen als wapendragers te laten terugkeren. Ooft uitte bezwaren tegen de vlag,
maar maakte kenbaar bereid te zijn daar overheen te stappen, mits de Indianen hun
plaats op het wapen zouden terugkrijgen.
Uiteindelijk keurden de Staten met algemene (18) stemmen zowel de vlag, het
wapen als het volkslied goed. De ‘landsverordening tot bescherming en vaststelling
van de vlag van Suriname’ werd gedateerd op 8 december 1959, evenals die ‘tot
vaststelling van het wapen van Suriname’ en die tot vaststelling van het volkslied
van Suriname. Op 15 december (Statuutdag) 1959 werden vlag, wapen en volkslied
officieel bij het Surinaamse volk geïntroduceerd.
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De Indianen op het wapen
Aan de landsverordening betreffende het wapen van Suriname was een artikel
toegevoegd: ‘Bij landsbesluit kan worden bepaald dat het schild zal worden
geflankeerd door twee indianen, zulks overeenkomstig de daarbij vast te stellen
aanvullende heraldische beschrijving.’ Pas bij landsbesluit van 5 juli 1960 (G.B.
1960 no. 66) werden de Indianen officieel aan het wapen toegevoegd: ‘Het schild
van het wapen van Suriname wordt geflankeerd door twee Indianen, zulks
overeenkomstig de hierna volgende aanvullende heraldische beschrijving. Schild-
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houders: twee naakte, halfafgewende Indianen, gesierd met zilveren hoofdband,
gevederd van keel ['rood] en met gouden oorringen; dragend op de rug van een over
de borst geslagen zilveren bandelier een boven de binnenschouder uitkomende
pijlkoker van goud, gevuld met pijlen, gevederd van keel, met de binnenelleboog
leunend tegen het schild; voorts met heupband van sabel ['zwart] en omgord met
lendedoeken van keet, houdend in de opgeheven buitenhand een rechtstandig
geplaatste ontspannen boog van keel met pees in de natuurlijke kleur.’
Opvallend is dat de kleur van de Indianen in de beschrijving nergens wordt
genoemd. Zelfs wordt niet vermeld dat zij in een ‘natuurlijke kleur’ dienden te worden
afgebeeld. De pees van de boog die een natuurlijke kleur zou moeten hebben, wordt
op alle mij bekende afbeeldingen met een zwarte lijn weergegeven. Op sommige
afbeeldingen zijn de Indianen beige, op andere bruin. Is het mogelijk dat Lichtveld,
aan wie de heraldische beschrijving ongetwijfeld werd toevertrouwd, er niet toe kon
komen om bij de beschrijving van de Indianen een volgens hem niet heraldische
kleur te noemen?

Verdere geschiedenis
In 1960 publiceerde de Regeringsvoorlichtingsdienst Suriname een brochure, getiteld
Vlag, wapen en volkslied. Hierin staat een korte beschrijving van de vlag en van de
symbolische waarde van de elementen waaruit deze is opgebouwd (p. 3-4). Daarna
volgt een vrij uitgebreide verantwoording en beschrijving van het wapen met een
duiding van de bijbehorende symboliek (p. 7-10). Het proza is ongetwijfeld van de
hand van Lichtveld. Of moeten we hier liever Helman schrijven? De Indianen komen
er echter bekaaid vanaf. In de eerste paragraaf, getiteld ‘Eisen waaraan een wapen
moet voldoen’ wordt betoogd dat ‘ornamenten’ niet essentieel zijn en uit een esthetisch
oogpunt dikwijls minder geslaagd: ‘In ons werelddeel is overal afgezien van deze
bijkomstigheden, met uitzondering van het devies, dat als ‘nationale leus’ zeker recht
van bestaan heeft. Voor Suriname verdiende het daarom aanbeveling af te zien van
alle accessoires, behalve een devies en de traditionele indaanse [sic] schilddragers
van het oude, niet officiële Surinaamse wapen.
In de paragraaf, getiteld ‘Symbolen van het verleden’ worden aan het belang van
het devies ‘Justitia, Pietas, Fides’ veertien regels gewijd, aan de Indianen slechts
anderhalve regel: ‘Verder zijn, zoals reeds werd vermeld, ook de oude indiaanse
schilddragers gehandhaafd.’ Tevergeefs zoekt men naar een uiteenzetting over de
symbolische waarde van de Indianen. De brochure gaat vergezeld van gekleurde
afbeeldingen van de vlag en het wapen. De laatste illustratie toont de Indianen in het
beige.
In de bibliotheek van het Surinaams Museum deed ik een merkwaardige vondst.
Er was nog een brochure, maar die was alleen aan het wapen gewijd. Er wordt geen
auteur of uitgever vermeld, alleen de naam van de drukker, dezelfde als van de eerste
brochure. Varekamp & Co - Paramaribo. Het formaat wijkt af, maar de tekst is
identiek aan die van het artikel over het wapen in de brochure van de
Regeringsvoorlichtingsdienst. Zou Lou Lichtveld niet onder ‘valse vlag’ hebben
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willen varen en het artikel over het wapen hebben laten drukken voor zichzelf en
zijn relaties?
De nieuwe Sranan tekst van het volkslied sloeg onmiddellijk aan; deze werd
doorgaans als eerste couplet gezongen. Sinds de militaire tijd is het steeds meer
gewoonte geworden de Nederlandse strofe weg te laten.8 Ook het wapen werd na de
onafhankelijkheid gehandhaafd, nog steeds met de twee representanten van de
oorspronkelijke bewoners van Suriname. Door alle controversen rond de vlagen
waarschijnlijk ook door de witte achtergrond, is de sterrenvlag nooit populair
geworden. Ook de vlaggenparade op de scholen, die de eerste jaren na de aanvaarding
van het ontwerp verplicht was9, heeft niet tot inburgering van de vlag geleid. De soe-
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vereiniteitsoverdacht in 1975 is onder een nieuwe nationale vlag geschied, waartegen
- voor zover ik weet - nooit is geprotesteerd en die direct algemeen werd aanvaard.

Nawoord
Al met al hoefde Lou Lichtveld niet ontevreden te zijn. Het door hem ontworpen
wapen is, zij het met Indianen, gehandhaafd en zijn ‘vertrouwen op de
werkelijkheidszin en de zuivere gevoelens van mijn medeburgers’ is uiteindelijk niet
beschaamd. Op het persoonlijke vlak heeft zijn brief in De West de verhouding met
zijn dochter geen goed gedaan, al is die later weer verbeterd. Zelf heb ik ook een tijd
lang niet met Lichtveld gepraat, maar toen de schrijver Albert Helman een spreekbeurt
hield voor AMS-leerlingen, vroegen mijn leerlingen op de Kweekschool of hij ook
niet voor hen kon spreken. Hij is op mijn uitnodiging ingegaan en heeft mij achteraf
bedankt dat ik hem de gelegenheid had geboden ‘het weer goed te maken’.
Veel later, toen Lichtveld al lang niet meer in Suriname woonde, heeft hij mij nog
eens op mijn ziel getrapt, maar waarschijnlijk is hij zichzelf daar nooit van bewust
geweest. Het betrof een privé-aangelegenheid die hier niet van belang is. In 1994
heb ik hem in zijn flat in Buitenveldert een exemplaar aangeboden van de derde druk
van de Woordenlijst Sranan. In 1961 had hij als directeur Volkslectuur de eerste druk
hiervan verzorgd. Hierna heb ik hem nog enkele keren samen met Noni opgezocht.
Iemand die zo veelzijdig was als Lou Lichtveld/Albert Helman en die zo lang
geleefd heeft, bezit een persoonlijkheid met vele facetten. Ik heb geprobeerd daar
enkele van te belichten. Tegelijkertijd hoop ik enige misverstanden met betrekking
tot het vlaggenincident uit de weg te hebben geruimd.
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Eva Essed-Fruin studeerde Nederlands en werkte van 1957 tot 1994 bij verschillende
takken van het Surinaamse onderwijs. Zij was getrouwd met de in 1988 overleden
ontwikkelingsdeskundige en politicus Frank Essed.

Eindnoten:
1 Het tot stand komen van de tekst van het volkslied beschreef ik in Voorhoeve 1977: 101-104.
Ook Michiel van Kempen schrijft erover in zijn nog te verschijnen proefschrift. Lou Lichtveld
had eerder een tekst geschreven en een melodie gecomponeerd voor een volkslied, dat in 1950
werd uitgevoerd. Kennelijk was dit volkslied niet aangeslagen (Van Kempen, proefschrift, deel
V).
2 Het wapen van de familie verdween van het schild nadat de stad Amsterdam in 1770 de familie
had uitgekocht.
3 De historische gegevens zijn ontleend aan Felhoen Kraal 1950: 65-74.
4 Voor zover ik weet heeft de regering Lichtveld niet gevraagd een nieuw ontwerp te maken.
Maar het is niet uitgesloten dat er een tweede ontwerp van zijn hand is geweest dat evenmin
acceptabel was.
5 Lichtveld zou hebben gezegd toen hij dat hoorde: ‘Zeker een of andere Nazi encyclopedie’. De
publicatie dateerde echter van vóór de Eerste Wereldoorlog.
6 In De West van 14 november 1959 werd gesproken over de ‘Lichtveld-valg’ (sic).
7 Vetdruk in de oorspronkelijke tekst.
8 Uit nationalistische, anti-Nederlandse overwegingen of vanwege de regel ‘Recht en waarheid
maken vrij’?
9 Op de AMS en de Kweekschool werd het hijsen van de vlag elke ochtend om 7 uur op perfecte
wijze ongevoerd onder leiding van de conciërge, de oud-KNIL sergeant Latour.
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Chan E.S. Choenni
Hindoe jongeren van Surinaamse afkomst in Nederland
Hindoes blijken buiten India - hun land van oorsprong - over het algemeen als
religieuze etnische groep relatief goed te functioneren. Zij zijn meestal in staat in
structurele zin te integreren in de ontvangende samenleving; tegelijkertijd lukt het
om deels hun culturele identiteit te behouden (Spilka & McIntosch 1998). Ook Hindoes
in Nederland hebben zich relatief goed aangepast en zijn in bepaalde opzichten erin
geslaagd een religieuze en culturele infrastructuur van de grond te tillen.1. Er is in
het algemeen weinig empirisch onderzoek gedaan naar religieuze beleving naar de
religieuze beleving van Hindoes in Westerse landen. In dit artikel bespreek ik de
religieuze oriëntatie van Hindoe jongeren van Surinaamse afkomst in Nederland.
Hierbij staan drie vragen centraal: hoe beleven zij het Hindoeïsme? Welke kennis
bezitten ze over het Hindoeïsme en hoe is hun culturele oriëntatie?2.

Inleiding
In Nederland wonen naar schatting circa 150.000 Hindoes.3. De overgrote meerderheid
is afkomstig uit Suriname. Hun voorouders immigreerden tussen 1873-1916 vanuit
het toenmalige Brits-Indië naar Suriname. Hindoes vormen de meerderheid van de
Surinaamse bevolkingsgroep die bekend staat als Hindostanen; circa twintig procent
van de Hindostanen is moslim. Naar de positie van Hindostaanse Surinamers sommigen prefereren de term Hindostaanse Nederlanders - in Nederland is tot op
heden weinig onderzoek gedaan. De Hindostaanse groep en in het bijzonder de
Hindoes schijnen in de Nederlandse samenleving nauwelijks op te vallen. Zij worden
meestal niet als een problematische groep beschouwd. Bovendien is deze groep net
als andere van oorsprong Aziatische groepen nogal gesloten en moeilijk toegankelijk
voor onderzoekers. Vooral autochtone onderzoekers worden gewantrouwd en als ‘te
nieuwsgierig’ beschouwd. Het winnen van vertrouwen is dan ook zeer belangrijk
om goed onderzoek te kunnen doen. Daarnaast worden Hindostanen als etnische
groep binnen de Surinaamse populatie in Nederland niet apart geregistreerd; evenmin
vindt er een betrouwbare registratie van Hindoes plaats. Hoe het ook zij: de weinige
onderzoeken indiceren dat het relatief goed gaat met de meeste Hindoes in Nederland.
Ook met de Hindoe jongeren lijkt het goed te gaan.4.
Hindoes in Nederland worden, zoals eerder aangegeven, niet apart en adequaat
geregistreerd. Dit artikel is gebaseerd op interviews met ruim driehonderd
respondenten. Tien interviewers hebben aan de hand van een vragenlijst, die naast
vijfentwintig uitspraken bestond uit vierentwintig vragen, het overgrote deel van de
respondenten ondervraagd.5. Gekozen is voor een grotendeels gesloten vragenlijst
bestaande uit vijfentwintig uitspraken die de beleving, kennis en culturele oriëntatie
bestrijken. Om de betrouwbaarheid van de antwoorden te verhogen zijn ook enkele
onjuiste uitspraken opgenomen. Enkele uitspraken zijn negatief geformuleerd om
zogeheten response set te voorkomen (dat men automatisch op alle uitspraken eens
of niet eens antwoordt). De vijfentwintig uitspraken zijn in een drie puntsschaal:
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(mee) eens, niet eens/niet oneens, en oneens voorgelegd. Voorts is over een aantal
actuele onderwerpen situaties voorgelegd met keuzemogelijkheden en waar
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nodig een categorie anders. Ook werd zoveel mogelijk een toelichting gevraagd op
het antwoord. Verder zijn gegevens verzameld over bepaalde kenmerken. De
vragenlijst was zodanig opgebouwd dat elke jongere die onderwijs heeft genoten
hem kon beantwoorden.
De medewerking aan het onderzoek viel heel erg mee. Enerzijds was
hoogstwaarschijnlijk de benadering door de interviewers, die meestal heel enthousiast
en met veel inzet het veldwerk hebben verricht, de reden. Anderzijds bleek dat de
ondervraagde jongeren de vragen heel erg interessant vonden. Blijkbaar sloten de
vragen heel goed aan bij hun belevingswereld en de vraagstukken waarmee zij worden
geconfronteerd. ‘Leuke vragen, leuk: wie heeft dit bedacht, heb je niet meer van
zulke vragen, ik vind het een leuk onderzoek’, waren enkele typische reacties. Het
bleek dat de vragen ook door lager geschoolde Hindoe jongeren over het algemeen
goed werden begrepen. Het is moeilijk te zeggen hoe groot de non-respons was, naar
alle waarschijnlijkheid niet meer dan vijf tot tien procent.

Analyse en rapportage
Nadat de antwoorden op de vragen waren geanalyseerd, gecodeerd en ingevoerd zijn
rechte tellingen per vraag uitgedraaid uit het SPSS bestand. Omdat absolute aantallen
hoog genoeg zijn, vermelden wij uitsluitend percentages; soms met cijfers achter de
komma om afrondingsproblemen te vermijden. Bij de vijfentwintig uitspraken hebben
wij in verband met de leesbaarheid ervoor gekozen om in tabelvorm uitsluitend de
‘mee eens’ percentages te vermelden. Voor zover de niet eens/niet oneens en oneens
categorie opvallende resultaten laten zien, hebben wij dat in de tekst vermeld. Wij
hebben via de chi-kwadraat toets geanalyseerd of er significante verschillen naar de
relevante kenmerken voorkwamen, zoals: religieuze stroming, geslacht, leeftijdsklasse,
opleidingsniveau en het geboorteland (wel of niet geboren zijn in Suriname). Voorts
hebben wij ervoor gekozen om de religieuze stroming bij de uitspraken over religie
en geslacht bij de ‘overige onderwerpen’ als belangrijkste leidraad voor deze
rapportage te nemen.
Wij hebben gestreefd naar een evenwichtige verhouding naar geslacht: van de 305
respondenten zijn 152 man en 153 vrouw. Voorts zijn jongeren tussen de vijftien en
vijfentwintig jaar benaderd. Gestreefd is naar een evenwichtige verhouding naar
leeftijdsgroep van twintig plussers (>20 jaar) als twintig minners (<20 jaar). De
twintig minners vormen 48% van de respondenten, waaronder overigens enkele
respondenten van beneden vijftien jaar (12-14 jaar). Onder de twintig plussers (52%)
zijn enkele respondenten die ouder zijn dan vijfentwintig jaar (tussen 26 en 29 jaar).
Het opleidingsniveau is geclusterd naar hoog middelbaar en laag (MAVO, LBO, LO
en speciaal onderwijs). Ruim een kwart (28,2%) had een hoog opleidingsniveau
(HBO/Universiteit). Bijna een kwart (22,6%) had een laag opleidingsniveau en
ongeveer de helft (49,2%) had een opleidingsniveau op middelbaar (VWO, HAVO,
MBO) niveau. Ruim een kwart (26,6%) van de respondenten woonde zelfstandig,
de rest woonde bij de ouders; sommigen woonden bij familieleden of vrienden.
Tenslotte bleek dat van de respondenten de helft geboren is in Nederland en de andere
helft in Suriname.
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Deze groep hebben wij samen met groep die naast het Hindoeïsme ook een andere
godsdienst belijdt gerekend. De overige vijfenvijftig respondenten oftewel 18%
rekenen wij tot de categorie ‘algemeen’. Het gegeven dat een groot deel niet weet
tot welke Hindoestroming ze zich rekent of dat niet relevant vond, komt overeen met
de bevindingen van het onderzoek van Van Dijk (1994). In dat onderzoek rekende
zich vijftien procent niet tot een bepaalde stroming en minder dan vijf procent was
van huis uit Hindoe, maar noemde zich nadrukkelijk geen Hindoe.
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De Sanatani's vormden achtenvijftig procent (177 respondenten) en de Samaji's
vierentwintig procent (73 respondenten). Deze verhouding naar religieuze stroming
leverde een kleine ondervertegenwoordiging van de Samaji's op qua verdeling in de
Hindoe gemeenschap. Wellicht behoort een deel van de Hindoe jongeren uit de
categorie ‘algemeen’ van huis uit tot de Samaji's. Het aantal respondenten per
categorie/stroming is overigens omvangrijk genoeg om deze groepen te vergelijken.
Ondanks beperkingen, zoals een evenwichtige spreiding naar regio, kan op grond
van de spreiding naar andere relevante kenmerken worden gesteld dat er sprake is
van een doorsnede van Hindoe jongeren. Tenslotte zij vermeld dat hier gaat om een
onderzoek naar meningen en opvattingen en niet hoe de jongeren zich daadwerkelijk
gedragen. De resultaten van dit onderzoek geven B ondanks enkele beperkingen een goed beeld van Hindoe jongeren over hun religieuze beleving, kennis over het
Hindoeïsme en hun culturele oriëntatie.6.

Beleving van hindoeïsme
Uit de antwoorden over hoe de ondervraagde Hindoe jongeren het Hindoeïsme
beleven, komen enkele opvallende bevindingen naar voren. Zo blijkt dat bij een
aanzienlijk deel van de ondervraagde Hindoe jongeren de klassieke tegenstelling
tussen de orthodoxe Sanatan Dharma en de hervormingsgezinde Arya Samaj
nauwelijks een belangrijke rol speelt. Het betreft de vraag in hoeverre God in een of
andere vorm mag worden afgebeeld. Een kwart van de jongeren die behoort de
Sanatan Dharma vindt - in tegenstelling tot algemene opvatting binnen deze stroming
- dat God niet in een of andere vorm mag worden afgebeeld. Bij de Arya Samaj
onderschrijft veel minder dan de helft (slechts tweevijfde) van de jongeren de
heersende Samaji-opvatting dat God niet in een of andere vorm mag worden
afgebeeld. Van de categorie ‘algemeen’ dat zijn grotendeels degenen die geen
onderscheid naar Hindoestroming willen maken - onderschrijft een derde de uitspraak.
Een op de zeven Hindoe jongeren heeft geen uitgesproken opvatting (niet eens/niet
oneens). Blijkbaar zijn veel Hindoe jongeren behorend tot deze stromingen veel
toleranter ten opzichte van de oude tegenstellingen; zij huldigen een eigen opvatting
over het Hindoeïsme. In dit opzicht zijn er indicaties dat Hindoe jongeren
progressiever en toleranter zijn dan hun ouders.
Wat betreft verschillen naar kenmerken blijkt een verschil naar opleidingsniveau:
hoe lager men opgeleid is, hoe vaker men het eens is met de uitspraak of God in een
of andere vorm mag worden afgebeeld. Van de laag opgeleiden is 44,9%, van de
middelbaar opgeleiden is 29,3% en van de hoger opgeleiden is 20,9% het eens met
de uitspraak dat je God niet mag afbeelden in een of andere vorm. Ook minder
vrouwen - een kwart van de vrouwen tegenover ruim een derde van de mannen zijn
het eens met deze uitspraak.
De helft van de respondenten vindt het Hindoeïsme een zeer ingewikkelde religie;
een op de zes heeft geen uitgesproken opvatting. Ruim de helft zegt op droevige
momenten troost te vinden in Hindoe praktijken. Dit geldt vaker voor Sanatani
(55,9%) dan Samaji jongeren (39,4%) en de categorie algemeen (29,4%). Slechts
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een op de zeven vindt Hindoe rituelen onzin. Van de Sanatani is 79,0%, van de Samaji
is 70,4% en van de categorie algemeen 50,0% het oneens met deze uitspraak.
Voorts praat slechts een kleine minderheid - een op de negen - liever niet over het
Hindoeïsme met zijn vrienden. Lager opgeleiden zijn het minder vaak hiermee oneens;
zij hebben dus vaker moeite om met vrienden over het Hindoeïsme te praten dan
hoger opgeleiden.
Gegeven deze bevindingen is het niet verwonderlijk dat de overgrote meerderheid
van de ondervraagde Hindoe jongeren vindt dat Hindoes heel trots moeten zijn op
hun religie. De meerderheid geeft een positieve interpretatie aan het Hindoeïsme.
Dat geldt sterker voor de
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Tabel 1: Beleving van Hindoeïsme door jongeren naar stroming
Mee eens met Sanatani
de uitspraak
(N=305)

Samaji

Algemeen

Totaal

Je mag God
niet in een of
andere vorm
afbeelden

25,4%

40,8%

32,7%

31,6%

Hindoeïsme is 43,8%
een zeer
ingewikkelde
religie

47,9%

51,9%

48,1%

Op droevige
55,9%
momenten vind
ik troost in
Hindoe-praktijken,
zoals rituelen
en bhadjans

39,4%

29,4%

49,5%

Rituelen binnen 9,7%
het Hindoeïsme
zoals
kaalscheren van
het hoofdhaar
vind ik onzin

14,1%

26,9%

14,3%

Ik praat met
11,3%
mijn
Nederlandse
vrienden liever
niet over het
Hindoeïsme

14,3%

9,6%

12,2%

Hindoes
moeten heel
trots zijn op
hun religie

93%

78,8%

90,3%

Het is moeilijk 13,1%
om in
Nederland als
Hindoe te leven

12,9%

3,9%

11,6%

Het
Hindoeïsme
zegt dat je

60,6%

48,1%

65,2%

86,4%

67,6%
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jezelf continu
moet
ontwikkelen
hoger en middelbaar opgeleiden (67%) dan de lager opgeleiden (50%). Voorts
zegt slechts een heel kleine minderheid dat het moeilijk is om als Hindoe in Nederland
te leven. Ook in dit verband is er een verschil naar opleidingsniveau; lager opgeleiden
(23,2%) zeggen vaker het moeilijk te vinden dan hoger opgeleiden (13,3%) en
middelbaar opgeleiden (7,4%). Opmerkelijk is dat de categorie ‘algemeen’ minder
vaak vindt dat het moeilijk is om als Hindoe in Nederland te leven dan de jongeren
behorend tot de beide Hindoe stromingen.
Blijkbaar heeft het Hindoeïsme - voor zover deze religie voldoende bekend is in
Nederland - een positief imago en ervaart de overgrote meerderheid van de
ondervraagde Hindoe jongeren dat ook als zodanig. De meerderheid van de Hindoe
jongeren vindt Hindoe praktijken en rituelen belangrijk. De helft beleeft de religie
ook persoonlijk. Hoewel de meerderheid trots is op het Hindoeïsme vindt de helft
het niettemin een zeer ingewikkelde godsdienst.

Kennis over het hindoeïsme
Het blijkt dat bij een deel van de Hindoe jongeren de klassieke tegenstellingen tussen
de beide Hindoe stromingen een minder belangrijke rol spelen. Grote aantallen
Hindoe jongeren behorend tot de beide stromingen behoren wat betreft hun opstelling
meer tot de andere stroming. Waarschijnlijk is voor deze jongeren het Hindoeïsme
in zijn algemeenheid belangrijker dan de bijzondere regels behorend bij de
verschillende stromingen. Zij kiezen afhankelijk van hun persoonlijke opvatting of
zij God in een abstracte vorm dan wel in meer concrete, zichtbare vorm willen
aanbidden. Indien wij deze ‘cross-over’ Hindoe jongeren (45 Sanatani en 42 Samaji)
optellen bij de categorie ‘algemeen’ dan komen wij op 147 (van de 305 ondervraagde)
jongeren. Bijna de helft van de ondervraagde Hindoe jongeren is dus algemeen
Hindoe georiënteerd en niet naar de beide religieuze stroming in te delen. Wat dit
betreft zijn de ondervraagde Hindoe jongeren tolerant en flexibel in hun religieuze
beleving en staan zij in dit opzicht dichtbij de grondbeginselen van het Hindoeïsme.
De vraag is echter hoeveel kennis zij over het Hindoeïsme bezitten.
Wat betreft de kennis over het Hindoeïsme is onder de ondervraagde Hindoe
jongeren sprake van een wisselend beeld. Op de juiste uitspraak dat het Hindoeïsme
geen oprichter kent, geeft
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Tabel 2: Meting van de kennis over het Hindoeïsme
Mee eens met Sanatani
de uitspraak
(N=305)

Samaji

Algemeen

Totaal

Het
Hindoeïsme
kent geen
oprichter

62,9%

50,7%

48,1%

59,8%

De goddelijke 54,8%
manifestatie
Shiva
onderhoudt de
schepping*

42,9%

39,2%

51,4%

Swami
38,9%
Dayanand was
een profeet die
ongeveer 1000
jaar geleden in
India leefde*

47,1%

39,2%

40,8%

Karma is
50,9%
datgene wat je
doet; niet wat je
denkt

56,3%

51,9%

54,63%

Reïncarnatie
1,7%
betekent dat je
ziel na de dood
niet meer
terugkomt

8,5%

3,8%

3,9%

Dharma is een 15,4%
havan die de
pandit uitvoert*

17,4%

9,6%

15,4%

Shri Krishna is 16,6%
een god met
vier gezichten*

14,5%

15,4%

16,5%

Bij het Divali
feest staat
Lakshmi als

76,1%

71,2%

85,1%

*
*
*
*

87,1%

onjuiste uitspraken
onjuiste uitspraken
onjuiste uitspraken
onjuiste uitspraken
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symbool van
geluk centraal
Mijn ouders
denken dat ze
veel over het
Hindoeïsme
weten

36,7%

32,9%

44,2%

38,7%

Volgens mij
16,9%
weten mijn
ouders niet veel
over het
Hindoeïsme

21,1%

32,7%

21,5%

drievijfde een correct antwoord; dat geldt iets minder voor de Samaji en de
categorie ‘algemeen’ dan voor de Sanatani jongeren. Overigens zegt bijna een kwart
het niet te weten (niet eens/niet oneens: 23,8%). Op de onjuiste uitspraak dat Shiva
de goddelijke manifestatie is van de onderhouder van de wereld (Vishnu) geeft de
helft een onjuist antwoord. Shiva is immers de manifestatie van regeneratie van het
leven en vernietiger van het kwade. Eenderde van de ondervraagde jongeren zegt
het niet te weten. Swami Dayanand, die de Arya Samaj in 1875 te Bombay in India
oprichtte, schijnt evenmin goed bekend te zijn. Tweevijfde van de ondervraagde
Hindoe jongeren is het eens met de onjuiste uitspraak dat hij duizend jaar geleden
leefde en eveneens tweevijfde zegt het niet te weten (zie tabel 2).
Opvallend is dat enkele aspecten van het Hindoeïsme zoals reïncarnatie en in
mindere mate karma wel beter bekend zijn bij de meeste van de ondervraagde Hindoe
jongeren. Meer dan de helft weet wat karma is en is het niet eens met een onjuiste
uitspraak over dharma. Shri Krishna blijkt nog beter bekend te zijn: bijna tweederde
is het oneens met het onjuiste antwoord dat hij een God is met vier gezichten, terwijl
een op de zes het wel eens is met deze onjuiste uitspraak.
De vraag is echter in hoeverre er sprake is van verschillen naar bepaalde kenmerken.
We zagen reeds dat de Hindoe stroming waartoe men zich rekent nauwelijks veel
uitmaakt wat betreft de kennis over het Hindoeïsme. De Sanatani jongeren (54,8%)
geven overigens over Shiva vaker dan de andere jongeren het onjuiste antwoord,
maar vaker het juiste antwoord dat het Hindoeïsme geen oprichter kent. Andere
kenmerken laten enkele significante verschillen zien.
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Hoe hoger men is opgeleid hoe vaker men weet wat reïncarnatie en dharrna is en
geeft geen onjuist antwoord over Krishna. Toch zijn wat betreft opleidingsniveau
tussen Hindoe jongeren geen bijzonder grote verschillen in hun kennis over het
Hindoeïsme. De groep van twintig plussers geeft vaker het juiste antwoord over
Swami Dayanand en over reïncarnatie dan de twintig minners. Het al dan niet geboren
zijn in Suriname wijst niet op verschillen in kennis. Er is overigens een significant
verschil tussen mannen en vrouwen wat betreft de juiste uitspraak dat de godin Laskmi
als symbool van geluk centraal staat bij het Divalifeest (het lichtjesfeest): meer
vrouwen (87,8%) dan mannen (76,5%) zijn het eens met de juiste uitspraak. In
hoeverre Laksmi als een vrouwelijke vorm van de goddelijke manifestatie een
verklaring biedt voor dit verschil is niet nagegaan.
Tenslotte hebben wij ook gevraagd hoe het staat met de kennis die hun ouders
bezitten over het Hindoeïsme. Ruim eenderde zegt dat hun ouders denken dat zij
veel weten over het Hindoeïsme. Bijna een kwart stelt zich neutraal op. De Samaji's
zijn het echter vaker oneens met de uitspraak (meer dan de helft). Ruim een op de
vijf vindt echter dat hun ouders niet veel over het Hindoeïsme weten. De in Suriname
geboren jongeren vinden vaker dan de in Nederland geboren jongeren dat hun ouders
niet veel over het Hindoeïsme weten.

Bekendheid met hindoe geschriften
Het beeld dat een groot deel van de ondervraagde Hindoe jongeren nauwelijks kennis
heeft over het Hindoeïsme, wordt bevestigd wanneer gevraagd wordt of zij iets weten
over een aantal Hindoe geschriften. De helft heeft ooit iets gehoord over de Bhagavad
Gita en over de Ramayana. Minder dan een kwart heeft ooit iets gehoord over de
Veda's en een tiende over de Purana's. Er blijkt wel een significant verschil naar
opleidingsniveau: hoe hoger de opleiding des te vaker men ooit iets gehoord over
deze geschriften. De Sanatani jongeren hebben vaker dan de andere jongeren iets
gehoord over de Bhagavat Gita en Ramayana. De categorie ‘algemeen’ heeft ook
minder vaak dan de Samaji ooit iets gehoord over deze heilige geschriften. Ook uit
een eerder onderzoek (Van Dijk, 1994) blijkt dat de Hindoe geschriften niet erg
bekend zijn: minder dan een kwart zou iets van deze geschriften hebben gelezen.
Waarschijnlijk is het grote aantal heilige geschriften binnen het Hindoeïsme
vergeleken bijvoorbeeld met de Islam en het Christendom er mede de oorzaak van
dat bijna de helft niet één heilig Hindoegeschrift kent. Het wisselend beeld over de
kennis van het Hindoeïsme kan ook te maken hebben met het geringe bezoek aan de
mandir (Hindoe tempel). De overgrote meerderheid van de ondervraagde jongeren
geeft desgevraagd aan dat zij meer over het Hindoeïsme willen weten.

Mandirbezoek en pandits
De mandir (Hindoetempel) speelt vergeleken met de moskee bij moslims en de kerk
bij christenen een minder prominente rol bij de religieuze beleving, omdat veel
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Hindoes vaak thuis een eigen huistempel hebben. De frequentie van het bezoek aan
de mandir geeft echter wel een indicatie van de mate waarin de ondervraagde Hindoe
jongeren het Hindoeïsme praktiseren. Uit tabel 3 blijkt dat weinig Hindoe jongeren
wekelijks een mandir bezoekt. Een kwart bezoekt de mandir een of een paar keer
maand en ruim een kwart een of een paar keer per jaar (vrouwen doen dat iets vaker
dan mannen). Bijna de helft bezoekt de mandir nooit of slechts incidenteel. Het
laatste staat voor de categorie anders: er worden voorbeelden genoemd in de trant
van ‘als er iets bijzonders, ja: een keertje maar, ik ga zelden; doe thuis een paar keer
puja [het brengen van een offer], ik bid thuis, op

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

181

Tabel 3: Wanneer ben je voor het laatst naar een mandir geweest?
(N=305)

Man

Vrouw

Totaal

Deze week

8%

4%

6%

1-3 weken geleden 6%

6%

6%

Maand geleden

15%

11%

13%

Paar maanden
geleden

7%

7%

7%

Vorig jaar

17%

29%

23%

Meer dan 1 jaar
geleden

18%

10%

14%

Nooit

20%

16%

18%

Anders...

9%

17%

13%

Totaal

100%

100%

100%

moederdag’. Wij hebben ook gevraagd naar de reden van het bezoek aan de mandir.
Het blijkt dat de belangrijkste reden (bijna eenderde) een religieuze feestdag is,
gevolgd door ‘er was iets bijzonders in de familie’. Voor een op de acht was het
omdat hun ouders dat zo graag wilden.
De mandir als ontmoetingspunt voor jongeren - voor zover de mandir een dergelijke
functie zou moeten hebben - scoort heel laag (zie tabel 4). Andere reden zijn: bidden,
activiteiten en dergelijke zoals: ‘verjaardag, zomaar; ik moet toch een keer gaan, ik
had mijn diploma behaald, je moet wat van je geloof weten, er kwam een Guru uit
India, ik ging kijken hoe het was, mijn vrouw wilde dat graag, ik ging voor
zelfontwikkeling.’

Tabel 4: Wat was de reden van het bezoek?
(N=305)

Man

Vrouw

Totaal

Mijn ouders wilden 8%
dat zo graag

16%

12%

Er was iets
bijzonders in de
familie

24%

26%

25%

Je komt daar
Hindoe jongeren
tegen

4%

2%

3%
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Er was een
32%
religieuze feestdag

30%

31%

Anders...

32%

26%

29%

Totaal

100%

100%

100%

Pandits
Pandits (Hindoepriester) spelen een belangrijke rol binnen het Hindoeïsme als
‘overbrengers en instandhouders’ van Hindoe waarden en normen. De laatste jaren
is veel discussie over de positie van en de wijze waarop pandits de gelovigen moet
bejegenen. De jongeren is niet gevraagd hoe zij willen dat de pandits zich moeien
opstellen, maar hen is bij het interview een situatie voorgehouden. Wij hebben
gevraagd naar hun mening over hoe hun ouders zouden reageren. Dit zegt namelijk
een en ander over de relatie tussen de ouders en de jongeren alsook welke rol de
ouders van een pandit verwachten. Pandits zullen immers - deels terecht vanwege
de
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Tabel 5: Stel, je treedt in discussie met een pandit. Hoe zouden je ouders
hierop reageren?
(N=305)

Man

Vrouw

Totaal

Ze beschouwen het 45%
als leergierigheid

35%

40%

Ze vinden je
oneerbiedig

11%

19%

15%

Ze worden kwaad
op je

9%

11%

10%

Ze doen mee met de 26%
discussie

28%

27%

Anders...

9%

7%

8%

Totaal

100%

100%

100%

leeftijd van jongeren - minder waarde hechten aan de mening van de jongeren,
maar de mening van de ouders wel belangwekkend vinden.
Opmerkelijk is dat tweevijfde van de ondervraagde Hindoe jongeren (meer mannen
dan vrouwen) vindt dat hun ouders een discussie van de jongere met een pandit als
leergierigheid zouden beschouwen. Meer dan een kwart stelt dat de ouders mee
zouden doen met de discussie. Een kwart vindt dat de ouders het als oneerbiedig
zouden ervaren of zelfs kwaad zouden worden op de jongere. Opvallend is dat meer
vrouwen deze mening zijn toegedaan dan mannen. De pandits zijn doorgaans mannen
- op een paar na behorend tot de Arya Samaj - en een discussie tussen een jongere
vrouw en een oudere man wordt blijkbaar (nog) ongepast geacht.

Tabel 6: Je bent Hindoe omdat je
(N=305)

Man

Vrouw

Totaal

Uitsluitend
vegetarisch eet

1%

2%

2%

Op Holi- en
Divali-dag
vegetarisch eet

8%

4%

6%

Kritisch bent naar
jezelf

2%

2%

2%

De voeten van je
ouders aanraakt

1%

1%

1%
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Zo geboren bent

34%

36%

35%

Zo opgevoed bent

43%

48%

45%

Je zo voelt

10%

6%

8%

Anders...

1%

1%

1%

Totaal

100%

100%

100%

Het blijft echter vermeldenswaard dat ruim tweederde van de jongeren vindt dat
hun ouders zich zeer tolerant zouden opstellen. Dit indiceert dat deze jongeren en
waarschijnlijk ook hun ouders een relatie willen met een pandit waarbij discussie
mogelijk moet zijn over belangrijke thema's. Bij de categorie anders, worden
genoemd: ‘dat doe ik niet, ik begin er niet aan, ze juichen het toe, ik zou niet met
pandits pralen, laten me niet rust, ik zou het niet doen, ze laten me, geen idee,
uitpraten/uitleg, ik weet niet wat ze zouden doen’.
Tevens is in beeld gebracht waarom de ondervraagde jongeren menen dat zij
Hindoe zijn.
Het blijkt dat voor de meerderheid omdat ze ‘zo zijn opgevoed of geboren’ de
belangrijkste redenen is dat zij Hindoe zijn. Een kleine minderheid
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Tabel 7: Culturele oriëntatie van Hindoe jongeren naar stroming
Mee eens met Sanatani
de uitspraak
(N=305)

Samaji

Algemeen

Totaal

Ik vind het
17,0%
belangrijk dat
mijn ouders
bepalen wat het
beste is voor
mij

12,7%

7,7%

15,0%

Hindoe ouders 10,2%
kunnen het
beste bepalen
welke studie
het beste is
voor hun kind

7,1%

9,6%

9,8%

Hindoe ouders 5,1%
kunnen het
beste bepalen
wie de juiste
huwelijkspartner
is voor hun
kind

11,3%

5,0%

6,9%

Hindoe
27,3%
jongeren
moeten later
hun kinderen
op dezelfde
wijze opvoeden
zoals zij zelf
zijn opgevoed

23,9%

9,6%

24,4%

Problemen
25,0%
bespreek ik het
liefst met mijn
vrienden

35,2%

40,4%

31,4%

Familieleden 41,1%
adviseren mijn
ouders teveel
over zaken
waar ze geen
verstand van
hebben

32,9%

38,5%

40,4%
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Ik kijk liever
naar Indiase
dan naar
Amerikaanse
films

33,5%

31,0%

17,3%

31,4%

zegt omdat ‘je je zo voelt’. Andere redenen zijn nauwelijks van belang.
Bij de categorie anders zegt een jongere ‘omdat je niet bent besneden en geen
rundvlees eet’. Dit is een duidelijke verwijzing om zich als Hindoe te onderscheiden
van de Islam. De Hindoe opvoeding en het geboren worden in een Hindoe familie
zijn dus de belangrijkste elementen van de Hindoe identiteit.

Culturele oriëntatie
Wij hebben reeds geconstateerd dat bij een groot deel van de ondervraagde Hindoe
jongeren zich veranderingen hebben voltrokken vergeleken met ruim twintig jaar
geleden. De invloed van de Nederlandse samenleving is onmiskenbaar. Met name
individualisering en daarmee samenhangend zelfbeschikking heeft grote gevolgen
op de gerichtheid op bepaalde waarden en normen, de zogeheten culturele oriëntatie.
De culturele oriëntatie van de ondervraagde Hindoe jongeren is in beeld gebracht
door hen een aantal uitspraken voor te leggen over de relatie ouder en kind. Binnen
het Hindoeïsme is doorgaans de zeggenschap van de ouders over de toekomst van
hun kind groot.
Een duidelijke trend is dat een groot deel van de ondervraagde Hindoe jongeren
zelfbeschikking prefereert. Een op de zeven vindt het belangrijk dat hun ouders
bepalen wat het beste voor de betrokkene is. Mannen vinden dat vaker dan vrouwen
en ook lager opgeleiden vinden dat vaker dan hoger opgeleiden. Ruim tweederde
verwerpt echter deze uitspraak. Een heel kleine minderheid (een op de tien) van de
jongeren vindt dat hun ouders het beste kunnen bepalen welke studie voor de
betrokkene het beste is; lager opgeleiden zijn het vaker hiermee eens dan hoger
opgeleiden. De overgrote meerderheid verwerpt de uitspraak dat ouders het beste
kunnen bepalen wie de juiste huwelijkspartner is voor hun kind (er is een lichte trend
dat Samaji jongeren deze uitspraak iets minder verwerpen). Dit resultaat kan als
verrassend worden beschouwd, omdat binnen de Hindoe gemeenschap nog steeds
veel ouders het standpunt huldigen dat zij het beste de huwelijkspartner kunnen
kiezen voor hun kinderen.
Meer dan de helft vindt dat de zelfbeschikking niet alleen geldt voor hun generatie,
maar ook voor de volgende generatie. De meerderheid verwerpt de uitspraak dat
Hindoe jongeren hun kinderen op dezelfde wijze moeten opvoe-
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den als zijzelf zijn opgevoed. Een kwart is het echter eens met de uitspraak. De
Sanatani-jongeren hebben iets vaker deze mening. Jongeren die in Suriname zijn
geboren zijn het vaker eens met bovenvermelde uitspraak dan jongeren die in
Nederland zijn geboren. Lager opgeleiden zijn ook vaker eens dan hoger opgeleiden.
Bijna een kwart stelt zich neutraal op tegen de uitspraak. Er is een lichte tendens dat
de Sanatani-jongeren iets behoudender zijn.
Bijna eenderde bespreekt zijn problemen liever met vrienden. Sanatani-jongeren
doen dat minder vaak. Een kwart van de ondervraagde jongeren stelt zich overigens
neutraal op. Er zijn verder nauwelijks significante verschillen wat betreft de andere
kenmerken van de ondervraagde jongeren. Op de uitspraak dat familieleden hun
ouders te veel adviseren over zaken waar ze geen verstand van hebben, zijn er wel
verschillen. Tweevijfde is het eens met de uitspraak en dat wordt iets vaker door
vrouwen (44%) dan mannen (38%) en iets vaker door Sanatani dan Samaji jongeren
onderschreven. Tenslotte blijkt wat betreft de gerichtheid op de Indiase dan wel de
Westerse cultuur dat slechts een derde liever naar Indiase films dan naar westerse
films kijkt. Er is lichte tendens dat vrouwen vaker dan mannen en ook lager opgeleiden
vaker dan hoger opgeleiden deze voorkeur hebben. Dit is een opmerkelijk resultaat,
want nog niet zo lang geleden keek de meerderheid van de Hindoe jongeren naar
Indiase films. De Indiase films bieden een oriëntatiekader voor waarden en normen.
Wat

Tabel 8: Beheers je het Sarnami-Hindi?
(N=305)

Man

Vrouw

Totaal

Ja, goed

37,7%

42,1%

39,9%

Ja, maar een beetje 33,1%

30,3%

31,7%

Nee, nauwelijks

29,1%

27,6%

28,4%

Totaal

100%

100%

100%

dit betreft loopt deze oriëntatie van Hindoe jongeren terug.
Een belangrijk instrument om de religie te behouden, over te dragen en te beleven
is de beheersing van de taal waarin de godsdienst doorgaans wordt gepraktiseerd.
Dat is bij de Hindoes vaak het Hindi meestal vermengd met het Sarnami. Men zou
het ruwweg kunnen duiden als Sarnami-Hindi. Wij hebben de jongeren gevraagd of
zij het Sarnami-Hindi beheersen in de zin van het kunnen verstaan en spreken.
Tweevijfde zegt het Sarnami-Hindi goed te beheersen, terwijl meer dan een kwart
het niet beheerst en bijna een derde maar een beetje de oorspronkelijke moedertaal
beheerst. Het gegeven dat de meerderheid van de ondervraagde Hindoe jongeren de
oorspronkelijke moedertaal - en de taal waarin nog vaak gepredikt wordt en rituelen
worden uitgevoerd - niet of slechts een beetje beheerst, maakt de overdracht van het
Hindoeïsme aan deze jongeren extra moeilijk.
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Al met al kan worden vastgesteld dat er sprake is van individualisering en
verwestersing onder Hindoe jongeren, zij het dat een minderheid zich blijft oriënteren
op traditionele Hindoe waarden en Indiase films. Dat geldt in iets sterkere mate voor
lager opgeleide en Sanatani-jongeren en voor degenen die in Suriname zijn geboren.
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Conclusie
In tegenstelling tot de oudere generatie speelt onder een aanzienlijk deel van de
ondervraagde Hindoe jongeren de klassieke tegenstelling tussen de orthodoxie
(Sanatan Dharma) en hervormingsgezindheid (Arya Samaj) nauwelijks een rol van
betekenis. Bijna de helft van de ondervraagde Hindoe jongeren kan dan ook worden
aangeduid als ‘crossover Hindoes’: zij interesseren zich voor het algemene
Hindoeïsme. De meerderheid van de Hindoe jongeren is zowel op de Westerse cultuur
als in bepaalde opzichten op de Hindoe cultuur gericht. Het overgrote deel van de
ondervraagde jongeren vindt dat zij Hindoe zijn omdat ze ‘zo zijn geboren of
opgevoed’.
De overgrote meerderheid van de Hindoe jongeren is trots op het Hindoeïsme en
vindt het niet moeilijk als Hindoe te leven in Nederland. Het Hindoeïsme heeft in de
brede samenleving een positief imago en bepaalde Hindoe concepten als reïncarnatie
en karma zijn ‘mainstream’ geworden. Een groot deel van de Hindoe jongeren vindt
het Hindoeïsme echter een zeer ingewikkelde godsdienst. Dit is niet verrassend: het
betreft immers een van de oudste religies die bovendien een breed palet van filosofie
tot kunst bestrijkt en niet door iedereen in voldoende mate kan worden gekend.
Hoewel de meerderheid van de Hindoe jongeren nauwelijks de mandir bezoekt,
zegt de helft van de ondervraagde jongeren op droevige momenten troost te vinden
in Hindoe rituelen. Een meerderheid van de Hindoe jongeren beheerst echter het
Sarnami-Hindi niet of slechts een beetje. Vaak worden de preken en rituelen in het
Hindi, soms in het Sarnami-Hindi, gehouden en soms ook in het Nederlands toegelicht.
De frequentie van het bezoek aan de mandirs is niet bijster hoog onder Hindoe
jongeren. Vaak bezoekt men de mandir omdat ‘er iets was in de familie’ of op
hoogtijdagen. Als ontmoetingsplek voor jongeren scoort de mandir slecht. Een mandir
is waarschijnlijk ook niet de plek voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Jongeren
zullen eerder de mandir bezoeken op momenten wanneer zij geestelijke ondersteuning
of een gewijde sfeer behoeven om bijvoorbeeld hun leed te verwerken.
De kennis over het Hindoeïsme schiet bij veel Hindoe jongeren tekort; vaak hebben
zij zelfs verkeerde voorstellingen. Bepaalde Hindoe basisconcepten en waarden zijn
onvoldoende bekend. Velen zijn niet bekend met de belangrijkste heilige geschriften.
De meeste jongeren - met name lager opgeleide Hindoe jongeren geven echter aan
dat zij graag meer over het Hindoeïsme willen weten.
Hlindoe jongeren geven verder aan dat zij met pandits zouden willen discussiëren
over maatschappelijke vraagstukken. Een gelijkwaardige(re) relatie wordt
geprefereerd. De positie van de pandits zal in de visie van de jongeren moeten
veranderen van een autoritaire raadgever naar een gewaardeerde adviseur en
gesprekspartner.
Er is een tendens waarbij laag opgeleide jongeren meer problemen hebben met
hun Hindoe identiteit dan de hoger opgeleiden. Geslacht en opleidingsniveau laten
in de meeste opzichten nauwelijks opmerkelijke en interessante verschillen zien.
Niet verrassend is uitkomst waaruit blijkt dat laag opgeleide Hindoe jongeren
behoudender zijn en minder kennis hebben over het Hindoeïsme dan de hoger
opgeleide jongeren.
Wat betreft de culturele oriëntatie is er sprake van individualisering en in zekere
mate van verwestersing onder Hindoe jongeren. Zij prefereren zelfbeschikking en
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minder bemoeizucht van de familie. Slechts een klein deel van de jongeren kijkt
liever naar Indiase dan naar westerse films. Een voorzichtige conclusie die we op
basis van de interviews met de groep Hindoe jongeren kunnen trekken is dat in
meerderheid bij hen sprake is van de ontwikkeling van een positieve identiteit waaraan
het positieve imago van het Hindoeïsme in Nederland zeer zeker mede heeft
bijgedragen.
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Dr. Chan Choenni promoveerde in 1995 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift
Kleur in de krijgsmacht: de integratie van Surinaamse jonge mannen in Nederland.
Hij is thans als beleidsmedewerker werkzaam op het Ministerie van Binnenlandse
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Eindnoten:
1. Zo bestaat sedert vijf jaar de stichting Organisatie Hindoe Media (OHM). OHM verzorgt vanuit
een Hindoe perspectief programma's op radio en televisie en geeft een blad uit. In het kader
van het vijfjarig bestaan wilde OHM meer inzicht in de beleving van het Hindoeïsme onder
Hindoe jongeren en gaf een opdracht voor dit onderzoek hiernaar. Ik dank Chander Mathura
en OHM voor hun medewerking.
2. In Nederland is er zijdelings aandacht geschonken aan Hindostaanse jongeren in sommige
onderzoeken. Zo concludeert Verkuyten dat bij Turken en Marokkanen religie een belangrijkere
rol schijnt te spelen dan bij Hindostanen. Voorts constateert hij dat de etnische identiteit voor
Hindostaanse (en Turkse) jongeren geen component is die voor deze jongeren een duidelijke
en negatieve invloed op hun globale zelfwaardering heeft. Hindostaanse meisjes voelen zich
overigens net als Turkse meisjes minder gelukkig omdat zij minder tevreden zijn met hun
schoolprestaties dan de Hindostaanse jongens (Verkuyten 1988: 155). Uit onderzoek van de
Erasmus universiteit (1998) blijkt echter dat Hindostaanse meisjes veel vaker dan autochtone
leeftijdgenoten zelfmoordneigingen hebben. Dit heeft te maken met sociale stress die zij
ondergaan als gevolg van doorbreking van bepaalde culturele tradities.
3. Wij rekenen tot Hindoes ook autochtonen die behoren tot de Hare Rama beweging, de
Transcendentale Meditatie en andere Hindoe stromingen alsook Hindoes afkomstig uit andere
landen. Indien uitsluitend de Hindoes van Surinaamse afkomst worden geteld dan bedraagt het
aantal Hindoes ruim 100.000.
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4. Zie: Veenman (1994); Mungra (1990); Van Dijk (red) (1994): Choenni (1995); Bloemberg
(1995); Liem (2000). Illustratief is in dit verband dat op een studiedag in 1997 over
jeugdcriminaliteit georganiseerd door de Hindoe jongerenorganisatie - Vedic Youth Netherlandsnauwelijks gegevens beschikbaar bleken te zijn over Hindoe jongeren in tegenstelling tot andere
groepen allochtone jongeren. De teneur was dat Hindoe jongeren niet opvallen in de criminaliteit.
Voor zover bekend zijn Hindoes wel vertegenwoordigd in de zogeheten witte boorden
criminaliteit.
5. Het interview nam circa dertig minuten in beslag. De overgrote meerderheid van de interviews
is afgenomen op de meerdaagse Milan in juli 1998 in Den Haag. Elk jaar in de maand juli vindt
in Den Haag B de stad waar ruim dertig- tot vijfendertigduizend Hindoes wonen - een meerdaagse
ontmoetingsfestival Milan plaats. Hoewel ook autochtonen en leden van andere allochtone
groepen Milan bezoeken, zijn de meeste bezoekers van Hindostaanse afkomst. Dit festival bood
de mogelijkheid om grote groepen Hindoe jongeren te benaderen en te interviewen. Ongeveer
tien procent van de interviews is elders afgenomen; via netwerken en familieleden van de
interviewers en anderen die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek. Een deel
van de vragenlijsten is door - meestal hoger geschoolde - respondenten zelf ingevuld. Het streven
was om minimaal driehonderd ingevulde en bruikbare vragenlijsten te krijgen. Ruim driehonderd
respondenten zijn geïnterviewd. Uiteindelijk bleken driehonderdvijf vragenlijsten bruikbaar.
6. Eind jaren negentig heeft zich binnen de Sanatani groep in Nederland een splitsing voltrokken.
De groep Sanatanis die de erfelijkheid van het kastenstelsel verwerpen en vinden dat de karma
(verdienste) bepaalt tot welke kaste men behoort en dat niet uitsluitend ‘geboren’ Brahmanen'
pandit kunnen worden, noemt zich de Karmavadische stroming (Karmavadis). De Sanatanis
die de orthodoxe principes trouw zijn gebleven staan bekend als de Janmavadis (zij die uitgaan
van de kaste van geboorte). Weliswaar heeft deze splitsing zich in de Hindoe samenleving nog
niet zodanig gemanifesteerd dat veel Sanatanis zich afficheren als Karmavadis of Janmavadis,
op institutioneel niveau is er echter wel erkenning. In de Hindoeraad Nederland (HRN), de
gesprekspartner van de Nederlandse overheid, hebben beide Sanatani stromingen zetels.
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Dirk J. Tang
‘Het is hier wel stil, doch het klimaat vergoed het nogal’
Een korte familiegeschiedenis aan de hand van de brieven uit Suriname
van Esther de Friderici 1809-1835
Van Esther Wilhelmina de Friderici-Besier is niet heel veel bekend. Op het portret
dat van haar dat bewaard is gebleven, wordt ze afgebeeld als een aantrekkelijke,
bevallig kijkende jonge vrouw. Zij is gekleed in een fraaie japon. Haar donkere haar
is overeenkomstig de mode van het begin van de negentiende eeuw opgestoken. Een
paar eenvoudige sieraden completeren het beeld van een jonge vrouw uit ‘betere
kringen’.1.

Inleiding
Esther Wilhelmina de Frederici-Besier werd geboren op 18 maart 1809 als dochter
van mr. Pierre François Besier en Margaretha Bartha Slichtenbree te Deventer. Haar
vader was in die stad directeur van de posterijen. Esther was het eerste kind uit deze
verbintenis. Zij zou in de loop van de tijd nog gezelschap krijgen van negen broers
en zusters. Op 1 maart 1832 trad zij te Deventer in het huwelijk met mr. Jurriaan
Hendrik de Friderici.2. Naar alle waarschijnlijkheid woonde het jonge gezin enige
tijd in Zutphen. Daar werd op 3 juni 1833 zoon Carel François geboren. Nog datzelfde
jaar vertrok Esther met kind en echtgenoot naar Paramaribo.3.
Gedurende de periode 1833 tot 1835 schreef Esther de Frederici-Besier met grote
regelmaat brieven naar haar ouders in Deventer. Brieven die ze ondertekende met
‘Hesje’. Uit de brieven komt Hesje naar voren als een zorgzame moeder en echtgenote.
Zij is naar goed Hollands gebruik redelijk ‘op de penning’. Waar mogelijk probeert
ze geld te besparen door de zaken die zij nodig heeft voor het huishouden via haar
moeder in Nederland aan te schaffen. Zij is zeker geen ‘uitgaans- of society type’,
maar ze kan ‘gezelligheid’ wel waarderen. De toon van haar brieven is in het algemeen
nuchter en optimistisch.
De brieven geven een (beperkt) beeld van het leven in de kolonie. Hesje heeft niet
de intentie gehad als chroniqueur te fungeren. Haar brieven behandelen veelal de
‘ditjes en datjes’ die voor haar huishouden van belang zijn. Zij bekijkt de alledaagse
werkelijkheid van het leven in de kolonie met de ogen van een lid van de familie
‘Doorsnee’. Geen brede beschouwingen over de verwerpelijkheid van de slavernij
of het nut en de noodzaak van de koloniale verhoudingen. Wat zij waarneemt en
vermeldt in haar brieven beschouwt zij als een vaststaand gegeven, als behorende
tot de ‘normale dingen van alledag’. Zo nu en dan, bijna terloops, roert zij het bestaan
aan van de (huis) slaven die haar omringen. Ook worden de slaven genoemd die op
de plantages van haar echtgenoot werkzaam zijn.
Het beeld dat Esther (Hesje) van het slavenbestaan geeft, toont geen enkele
compassie. Dat is ook niet te verwachten van een negentiende eeuwse vrouw die
slavernij als gegeven aanvaardt. Aan de andere kant moet worden gesteld dat met
uitzondering van enkele negatieve op-
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merkingen over ‘de diefachtigheid’ van haar huismeiden en het ‘neger Engels’ dat
deze bezigen, haar mening niet opvallend neerbuigend of anderszins negatief is. Ook
dat moet misschien niet worden verwacht van een ‘doorsnee toeschouwer’.
Van de brieven aan haar ouders is een vijftiental bewaard en in bezit van de
familie.4. In dit artikel wordt een aantal fragmenten uit deze brieven vermeld. Daarbij
is met name gezocht naar die passages die iets vertellen over het leven in het
negentiende eeuws Suriname. Al te persoonlijke ontboezemingen of onnodige ‘ditjes
en datjes’ zijn achterwege gelaten. Uit de correspondentie blijkt duidelijk dat haar
schrijfvaardigheid beperkt is. In de transcriptie van de brieven is de oorspronkelijke
spelling, compleet met fouten, gehandhaafd.

Leven in Suriname
Aan het begin van de negentiende eeuw was Suriname vanuit Nederland uitsluitend
per zeilschip te bereiken. Allerlei factoren, zoals slecht of goed weer, de staat van
het schip of het type schip, beïnvloedden de duur van een reis. Een gemiddelde reis
van Nederland naar Suriname duurde ongeveer vier tot zes weken. De omstandigheden
waaronder de passagiers werden vervoerd wisselden per schip maar moeten in het
algemeen toch als ‘weinig luxueus’ worden omschreven.
Afscheid nemen van haar familie moet Hesje zwaar zijn gevallen. De
postverbindingen met de kolonie waren afhankelijk van de beschikbaarheid van
scheepsruimte en daardoor vaak onregelmatig en onbetrouwbaar. Zodra Hesje is
aangekomen, schrijft zij haar eerste brief:
December 1833 B ‘Zoo even dat wij de Surinaamsche rivier op zeilen zien wij al
zeer toevallig een hollandsch schip, het geen ons regt veel plaisir doet, daar ik Ul.
met een paar woorden kan doen weten wij een gelukkig en voorspoedige reis gehad...
De reis is ons nogal kort gevallen, daar wij het regt goed aan boord hadden en de
kapitein een geschikte man is... Dikwijls hoop ik dat wij U spoedig weder mogen
zien, daar ik mij die verwijdering nog altijd onverdragelijk is.’
De tweede brief volgt na een paar maanden. Echtgenoot Jurriaan heeft zich inmiddels
als advocaat gevestigd. Hij moet zijn tijd gaan verdelen tussen het vinden van werk
en het beheer van de familie-plantages. Na aankomst van het gezin, blijkt (zie ook
latere brieven) dat het vermogen van de familie de Friderici, dat grotendeels is belegd
in de plantages, door wanbeheer van administrateurs is geslonken.
De Belgische Opstand die in 1829 uitbreekt en uiteindelijk zal leiden tot de
afscheiding van België veroorzaakt binnen Europa een gespannen politieke situatie.
Eén van de maatregelen die Engeland en Frankrijk in 1833 nemen om het
weerspannige (Noord)-Nederland tot inzicht te brengen is de invoering van een
embargo op Nederlandse schepen. Het directe gevolg van dit embargo is dat het
scheepvaartverkeer tussen het moederland en de koloniën ernstig wordt ontregeld
en de prijzen van levensmiddelen en andere goederen stijgen. Uit haar brief blijkt
niet dat Hesje op de hoogte is van deze ontwikkelingen. Zij schrijft de verstoring
van de verbindingen toe aan slecht weer.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

Maart 1834 - ‘Deze brieven vertrekken thans met het laatste schip. Hoe men nu naar
schepen verlang is te begrijpen; geen mensch kan nu zijne producten van koffy of
zuiker meer verzenden, zoodat ieder klaagt van zoo lang van tijdingen verstokken
te zijn. Er moet zeker een zeer strenge winter of veel stormen geweest zijn, want wij
hebben gehoord er zeer veel schepen verongelukt zijn... Ook moet ik u zeggen. Lieve
Mama, indien gij mij wat zend het nooit met een zuikerschip moet verzenden, want
door de lucht bederft al het goed... De schoenen die men hier koopt zijn zo impertinent
duur, men
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vraagt er f. 5 guldens voor... Een week geleden heeft hier een droevig sterfgeval
plaats gehad. De vader van Jakob Friderici van Alphen is heel subit overleden, de
goed man is geen 6 dagen ziek geweest5.... De geheele familie rouwt zoodat wij ook
nog een eenige maanden rouwen moeten, doch men draagt hier in plaats van paarsch,
blauw en wit dus behoef ik mij geen rouw kleeren aan te schaffen.’
Nadat het embargo op de Nederlandse schepen is beëindigd, worden de verbindingen
hersteld en komt de post uit Nederland weer aan. Hesje beschrijft in haar derde brief
haar bezoek aan een plantage en wat je zoal tegen muskieten kunt doen.
14 april 1834 - ‘Met wat een blijdschap ik Uwe hartelijke letteren gekregen heb, kan
ik u niet genoeg zeggen, vooral de eerste die ik juist op mijne verjaardag kreeg. Ook
zie ik dagelijks hoe goed het is F. (haar echtgenoot) hier is, en hij zijn boedel (bedoeld
wordt de plantages) zelfs kan administreren; het is beklagenswaardig hoe eenige
administrateurs de plantage verwaarloozen om hun eigen beurs te vullen... In de
vorige maand zijn wij drie weken op plantage geweest waar wij ons superb
geamuseerd hebben. Wezenhagen is van de partij geweest.6. Het bevalt er mij zelfs
beter als in de stad, het is er veel frischer en koeler, daar de plantage aan de zeekant
ligt en het er dus zeer gezond is. De huizen zijn er zeer lugtig en met een breede
gaanderij. De aanlegt is van sommige juist als een Hollands buiten. Schaduw is er
weinig, om dat men dan te veel last van muskieten zou hebben, die met sprinktijd
van het water en tegen het vallen van de avond somtijds nog al veel zijn, doch niet
zoo als men er in Hol. van spreekt. Men kan er nog al veel tegen doen, onder anderen
als men aan tafel zit, kan men in een koffyzak met de benen gaan zitten, of men laat
een klein meisje (bedoeld wordt slavin) onder tafel waayen, want op de voeten
hinderen ze het meest en indien men de vensters voor zonne ondergang digt laat
maken, heeft men er 's nachts er ook geen last van... De meeste plantages hebben
een groot plein met een laan van Palmit of tamarinde boomen. Achter het huis is ook
meestal een plein en een laan met vruchtboomen, waar men naar de grond, waar de
producten staan, heen kan gaan. Aan beide zijden een moestuin, als ook nog laanen
van fruchtboomen, zoodat er altijd overvloed van groenten en vruchten is.
Verscheurende en wilde beesten heeft men daar volstrekt niet, en die ziet men niet
anders dan in de bovenlanden, die hier een dag of 14 vandaan is. Somtijds ziet men
een slang op enige Plantage doch aan de zeekant zijn ze er niet. Van de insecten heeft
men ook weinig last, somtijds ziet men een kakkerlak of duizendbeen, doch het zijn
geen verschrikkende beesten. Ik kan u wel verklaren, lieve Mama, dat de menschen
in Holland alles schrikkelijk vergrooten. De warmte en de insecten zijn hier bijna
niet lastiger als in Hol. in de zomer. Tegen het vallen van de avond kan een paar
uurtjes plaisir wandelen en als men naar de naastleggende Plantage wil gaan, laat
men maar gaauw 4 a 6 negers halen, die dan spoedig met een tentboot7. er heen
rooyen, ook loop er bij alle Plantages een rivier door. Zoo zijn wij dikwijls eenige
Plantages gaan bezoeken. Met mijn verjaardag zijn al die naburige heeren te dineren
geweest, dames ziet men er niet, want die heeren hebben allen huishoudsters, het
zijn meest allen Directeuren van Plantages waaronder eenige fatzoendelijke en andere
ook lomp en ruw zijn. Ook hebben de negers spel gehad, zoo als men dat hier noemt,
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zij dansen en zingen dan de geheele dag, met een allernaarst en eentoonige muziek,
het zijn twee trommels, die gemaakt zijn van een uitgeholde boom...’
Ook in de negentiende eeuw werd het gewaardeerd als familie in den vreemde naar
de achterblijvers een cadeau of een aardigheidje opstuurde. Hesje vormde daar geen
uitzondering op. Het verzenden van een pakje was echter niet eenvoudig. De ruimen
van de schepen wa-
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ren niet of nauwelijks ingericht om kleine, vaak kostbare, pakketjes te bergen. In dat
soort gevallen werd dan een pakketje meegegeven aan een kapitein of een andere
scheepsofficier. Daar moest uiteraard wel voor worden betaald. Deze niet tot de
lading behorende stukgoederen werden met de benaming ‘regaal’ omschreven. In
een brief kondigt Hesje de komst van zo'n regaal aan.
20 mei 1834 - ‘Eindelijk hebben wij een Kapitein gevonden die de goedheid heeft
om het beloofde kistje met vogels en een regaal koffy te willen medenemend.’
In de volgende brief die een week later wordt geschreven, beklaagt Hesje zich
ondermeer over het feit dat echtgenoot Jurriaan zo hard moet werken om het
wanbeheer van de administrateurs van de plantage te herstellen. Klaarblijkelijk is in
sommige gevallen een plantage failliet verklaard. In de brief noemt Hesje dat
‘executeuren bijkans het hele boeltje hebben ingeslokt’. Dat laatste zou er op kunnen
duiden dat de opbrengst uit de failliete boedel niet toerijkend was geweest om het
faillissement ongedaan te maken. Ook het gegeven dat haar man die was voorgedragen
voor een lidmaatschap van het Gerechtshof doch daar niet in werd benoemd, vormde
een punt van bespreking.8. Gelukkig lijkt de rechtspraktijk van Jurriaan wel aanleiding
tot optimisme te geven.
29 mei 1834 - ‘Wij leven hier zeer stil, zoo dat de eene dag de andere weinig verschilt,
en weinig of hoegenaamt geen uitspanning hebben, moeten het dus in het huiselijke
zoeken, daar wij ons goed in schikken kunnen. De kleine Karel geeft mij dan ook
nog al occupatie... Ik laat de kleine jongen nu altijd met een jurkje loopen, daar men
hier ligt een togt kan vatten, want alle ramen zijn meestal open... Praten doet hij nog
zeer weinig, ik geloof dit komt, hij het Hollandsch en negerengelsch zoveel door
elkander hoort spreken... Hij (haar echtgenoot) heeft zijn handen vol werk, daar hij
hier (het weinige dat er nog overblijft) zeer in de disorder gevonden heeft. Zijne
executeuren hebben bijkans zijn heele boeltje ingeslokt. Hij heeft ook zeer veel met
de practijk te doen, dat regt plaisirig is. Hij was ook bijkans lid van het hof geworden
en was reeds door een derde hand gevraagt of hij er toe inclineerde, doch ze hebben
de gouverneur weten te bepraten om het een andere Heer te geven. Hij was de eerste
die op het drietal stond. Gij kunt begrijpen, lieve Mama, hem dit speet.’9.
De kleine schaal waarbinnen het openbare leven zich in Paramaribo en de rest van
de kolonie afspeelde bracht met zich dat de inwoners elkaar niet of nauwelijks konden
ontlopen. Deze situatie, gekoppeld aan de vaak kleinburgerlijke atmosfeer die
koloniale gemeenschappen kenmerkt, gaf aanleiding tot talloze conflicten. In haar
volgende twee brieven besteedde Hesje aandacht aan dit verschijnsel. Ook noemt ze
de problemen die ontstonden rondom de geldcirculatie in de kolonie.
Geldproblemen bestonden al vanaf het ontstaan van de kolonie. Aanvankelijk
werd betaald met ‘suikergeld’. Geldelijke verplichtingen werden daarbij uitgedrukt
en betaald in ponden suiker. Koperen munten die in de kolonie werden geslagen,
vertegenwoordigden verschillende hoeveelheden suiker. Deze ‘papegaaienpenningen’
werden echter na korte tijd op aandringen van Nederland ingetrokken. De kolonie
bleef aangewezen op het schaarse Nederlandse muntgeld. De voortdurende tekorten
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aan muntgeld bleven echter problemen opleveren. In het midden van de achttiende
eeuw werd in de kolonie begonnen met de uitgifte van ‘kaartengeld’. Op speelkaarten
werd de waarde van geld aangegeven. Ook dit systeem voldeed niet. De slechte
financiële situatie waarin de kolonie zich aan het eind van de achttiende eeuw bevond
was daar mede debet aan. In 1827 werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat het
Nederlandse muntstelsel voortaan als wettig betaalmiddel zou gaan fungeren. Grote
hoeveelheden munt- en papiergeld werden door De Algemene Brusselse Maatschappij
(België
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was nog onderdeel van het Koninkrijk) binnen de kolonie in omloop gebracht. Het
hielp echter onvoldoende. In 1829 werd daarom de Particuliere West-Indische Bank
opgericht. Deze bank kreeg het octrooi op de uitgifte van bankbiljetten en het
bankpapier van de Brusselse Maatschappij werd ingetrokken. De Particuliere Bank
gaf echter teveel ongedekte biljetten uit waardoor in 1831 al bleek dat haar
bankbiljetten niet inwisselbaar waren. De biljetten werden uiteindelijk in 1848
ingetrokken. De situatie zou pas met de komst van de Surinaamsche Bank N.V.
verbeteren.
5 juli 1834 - ‘De menschen hier zijn schrikkelijk wangunstig en kwaadsprekend,
ongelukkig die gene die hier veel vijanden heeft, men hoort hier niet dan over
processen en dergelijke zaken spreken, iemand dagvaardigen of citeeren is hier een
dagelijksche gewoonte. Ook de conversatie is hier naar en stijf, begrijp eens bij een
ordinaire praatvisite moet men wel in acht nemen, ieder naar zijn rang te plaatsen,
daar hier zeer op gezien wordt... Wij gaan hier zeer weinig uit, en leven stil. Ons
Careltje geeft mij ook veel occupatie, daar ik hem niet gaarne aan de slavinnen
overgeef, ook doen wij ons best hij geen negerengelsch leert, alhoewel hij nog zeer
weinig praat... Tot nu toe kunnen wij zeer goed tegen het climaat.’
12 augustus 1834 - ‘Het is hier wel wat stil, doch het klimaat vergoed het nog al...
De groote drooge tijd komt langzamerhand weer terug. Alle menschen die enigszins
kunnen, gaan naar Plantage (of naar buiten zoo als men in Holland zegt). Die geen
Plantage hebben vragen aan goede vrienden of administrateurs om op een van de
hunne te kunnen gaan logeren, dat nooit haast gerefuseerd wordt... (ze zet uiteen dat
in deze periode ook de advocaten vakantie houden en acht dat een gelukkige tijd
want)... Ik weet ook geen plaats waar de menschen zoo van procederen houden als
hier. Over drie weken gaan wij naar Plantage Annaszorg10. waar F. (haar echtgenoot)
een gedeelte in heeft en een drie a vier weken daar geweest zijnde, gaan we op
Monnikendam bij de neven Friderici eenige tijd doorbrengen. Deze plantage moet
zeer mooi zijn, en zeer mooie gebouwen hebben, ben dus benieuwt hoe het daar
wezen zal... Zij hebben vier Plantages, die veel opbrengen. Vandaar gaan wij naar
Plantage Vaderzorg een gewezen plantage van Frederici zijn Oude Heer, waarvoor
hij veel zwak had en beroemt is voor de vele opbrengst van katoen. Hij heeft dezelve
goedkoop gekogt, waarvan hij reeds eenige producten zou zenden, indien er maar
schepen waren om het mede te nemen. Wissels kan men hier maar niet krijgen, en
het papiere geld kan men in Holland niet kwijd raken... Men ziet hier ook volstrekt
geen zilvergeld. Alle kleinigheden betaald men met centen, 8 centen is een schelling
of een stuiver, doch men noemt zoo het eerste in het negerengelsch... De regaal voor
Antje (met zoetzuur) kan ik nog niet krijgen, doch zal er op de Plantage Monnikendam
wel een bekomen, want daar landen de boschnegers wel nog al aan’.
In haar volgende brief beschrijft Hesje uitgebreid een plantage. Het meest
opvallende in haar waarneming is de beschrijving van het gelukkige leven dat de
slaven op de plantage leiden. Haar bewering dat de slaven ‘met plezier’ op de plantage
Vader's Zorg werken en liever niet willen worden verkocht omdat ze graag voor de
‘familie’ willen blijven werken toont haar naïeve opvattingen over de werking van
de slavernij.
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10 november 1834 - ‘Zeker zult gij Lieve Beste Mama! weder verlangen eenige
tijding van ons te vernemen, daar ik zints een tijd lang het wat uit heb moeten stellen
wegens het tourtje dat wij met de familie Friderici naar plantage gemaakt hebben.
Wij hebben dan ook nogal wat in die twee maanden gezien en eenige plantages
opgezocht. Het plantageleven is mij wel bevallen... Ik weet niet meer of ik U Lieve
Mama reeds zoo een plantage beschreven heb. Vele gelijken naar
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kleine dorpjes. Men heeft er een heerehuis, daarover staat gewoonlijk het
directeurshuis, een eind weg staat een waschhuis, daarover weder een keuken en
magzins, als ook een ziekenhuis voor de negers, een apart huis voor een pletie en
badhuis en vervolgens wat meer opzijdt van al die huizen, ziet men een groote rij
negerhuizen waar in op vele plantages een 3 a 4 honderd negers wonnen, daar ziet
men nog een schaape- en varkenshok en meer nabij het heeren- of patroonshuis een
paar groote lootzen waar de producten in bewerkt worden, alsook een timmerloots,
een paar duivehokken en menagerie, die meestal met een paar honderd soorten van
kippen, eenden, kalkoenen, bosdoksies (ook een mooi groot soort van eend) harte
beesten, en ander gevogelte, dat wezentlijk een mooi gezicht is, want al die vogels
hebben een menigte jongen. Behalve zoo een menagerie hebben de negers ook hunne
kweek die daar zeer gelukkig in zijn, met dat al moet men vooral in de stad veel voor
wild betalen. Ordinair moet men hier voor een jonge kip 40c en voor een groote f.
1 geven en voor twee hoenders eyeren 8 centen, het rundvleesch kost hier ook altijd
28c. het pond, een mand aardappelen ditto mand waar een boterpot in gaat betaalt
men meestal als er veel schepen arriveren f. 2. voor en zoo alles naar raato. Gij kunt
dus begrijpen Lieve Mama het hier duur leven is en vooral als men geen plantage
heeft daar men nu en dan nog al het een ander van krijgt. De Plantage Vaderzorg,
die Friderici gekogt heeft, is er nog niet van voorzien. Eenige schapen zijn er reeds
die al veel vermeerderd zijn. Langzamerhand zullen wij ook wel kweek krijgen. Van
Henry Fr. heeft hij een paar kalveren en een paar duiven, die ook reeds jonge hebben.
Het is wel geen groote plantage, doch het is een goed stukje grond dat als het weder
in order is, nog al veel katoen opbrengt. Wij hebben er een 14 dagen gelogeerd en
ben zelfs in den grond geweest dat een plaisir was om al die katoen boomen zoo ook
te zien. Jammer hij nog zo weinig slaven heeft om het te plukken, doch hij heeft hoop
er spoedig een 50 zal kunnen krijgen van ene plantage waar zijn Mama en hij de
helft in heeft en die met plaisir op Vaderzorg willen werken, want zij blijven liever
in de famille, dan in vreemde handen te koomen... Ook heeft dien ouden Heer daar
een corps muzikanten opgericht dat nog bestaat en dat wezentlijk zeer lief is. Het
bestaat uit een 30 negers van diezelfde plantage. Geen van hen speelt van nooten
allen hebben het op gehoor geleert. Gij kunt dus begrijpen dat dit veel moeite
veroorzaakt heeft. Zij houden het ook zoveel mogelijk aan, door er somtijds jongeren
door de kapelmeester, die zeker reeds een 70tiger is, te laten instrueren. Zij speelen
van alles, walses, marschen, volksliederen, harmonies en andere dingen meer. Zoo
de fam. niet de rouw was hadden wij er zeker veel gedanst... Van de vele plantages
dien wij gezien hebben, en dat Antje nog wel wat interesseren zal was dat plantage
Mon bijou, het is mogelijk een bijoutje geweest, doch thans gaat het zeer achteruit
zoo dat het reeds door schulden in een fonds gevallen is.11. De fam. Sandick zal er
dus niet veel meer van krijgen... Nu nog over Kareltje die op plantage zoo is
bijgekomen, dat het wezentlijk een plaisir is om te zien’.
Een trotse Hesje kan begin 1835 in een brief aan haar ouders melden dat de
maatschappelijke functies van haar echtgenoot een stijgende lijn vertonen. Zo noemt
ze ondermeer zijn werkzaamheden voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Goed spreken wil zoon Karel nog niet, maar dat heeft volgens haar een begrijpelijke
reden. Tenslotte zet zij uiteen waarom ze haar tafelgoed laat wassen in Nederland.
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11 februari 1835 - ‘Het gezondene per Kapt. Spiegelberg geeft ons nog altijd
aangename herinneringen. Papier, pennen en lak waren Fr. (Friderici) regt aangenaam,
doch u behoeft, Lieve Mama, de moeite niet meer te nemen zulks te zenden, daar hij
thans papier haast voor niet heeft. Hij is Secretaris bij het Nut vant Algemeen
geworden en kan daardoor / 30 requireren, daar hij de Almanack en andere
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zaken in orde moet brengen, en dus ook in de gelegenheid zal kunnen zijn Papa één
van te kunnen zenden12.. Hij heeft nog eenige van die aangename eerepostjes gekregen
zoo als diaken en scriba van de Kerkvergadering. Opziender bij de Schoolcommissie.
Auditeur Militair en advokaat. De laatste post brengt hem f 12,00 op dit wenig geeft
weder wat meer in de melk te brokkelen, alhoewel geen zeer aangename post is.
(over zoon Kareltje schrijft zij) Hij spreekt nog zeer wenig, doch ik moet
veronderstellen dit komt, daar hij veel het Hol. en neger Eng. door elkander verwardt...
Ik bedank u wel gij zoo goed zult zijn het tafelgoed wilt laten wasschen (in
Nederland!!). Ik heb het hier niet willen laten doen, daar de menschen hier wat
nonchalant met het goed omgaan en ik mogelijk eenige servietten had kunnen kwijt
raken, daar die juist voor een mooie partije geschikt zijn et l'occation fait le larron
en dit is bij die zwarte menschen al zeer erg. Zij vinden er een genoegen in om de
blanken te beliegen, besteelen en te bedriegen.’
Dan komt ‘het grote nieuws!’.
14 maart 1835 - ‘Ik kan U thans Lieve Mama, weder eene blijde tijding mededeelen,
daar ik in de hoop ben de familie te zullen vermeerderen, alhoewel nog in het
verschiet, daar ik niet voor September reken, en indien het niet weder mislukt...
Bakers heeft men hier niet, hiervoor heeft men dan een inlandsche vrouw die men
zeer goed kent, en die ik ook krijgen kan, ook heb maar besloten om een vroedvrouw
te nemen, indien het geval mogt zijn, men een doctor nodig hadt, kan men ze altijd
nog laten komen, doch de eerste keer is zoo voorspoedig afgelopen, ik wil dus ook
een tweede keer hopen en zoo als men beweeren wil, gaat het hier in dit geval nog
gemakkelijker en voorspoediger... Voor een paar dagen geleden hebben wij hier een
Leidsen student eigentlijk een Zaandammer, de Heer Tenctick te logeren gehad, die
hier blankofficier [plantage opzichter] geworden is... doch het zal hem hier wat
afvallen, daar het blankofficiersleven hier een almachtig onderscheid bij het
studentenleven is.’13.
Het gezapige bestaan in de kolonie wordt in 1835 tijdelijk verstoord door de komst
van een lid van de koninklijke familie. Prins Hendrik, bijgenaamd de Zeevaarder,
doet de kolonie op één van zijn reizen aan. Uit de brief van Hesje blijkt wat een
commotie zijn komst teweeg brengt.
Juli 1835 - ‘Thans weder een wenig door de sous van alle partijen zijnde, moet ik u
er toch ook het een en ander van mede deelen, reeds lang zult gij weten, de derde
zoon van de prins van Oranje een reis door de W.l. zou ondernemen, dat zeker nog
al iets was, voor zoo'n groot personage, daar men in Holl. Toch algemeen tegen die
reizen opziet. Dat Heertje is hier dan ook zeer onverwacht gearriveerd, dat wat een
confusie veroorzaakte vooral de fam. van Heekeren wisten niet wat hun overkwam,
daar een van hun zoons op eens voor hun oogen stond, heel Paramaribo was in rep
en roer14.... De schutterij en jagers moesten in de wapenen, de oorlogsschepen moesten
manoevreren en 21 saluutschooten doen, alle hooge ambtenaren leden van de hooge
raad, van het geregtshof, en andere ambtenaren moesten in costum met de gouverneur
aan het hoofd dat prinsje bij zijn komst verwelkommen... De prins zelven was zeer
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affabel en vriendelijk tegen iedereen, en was volstrekt niet hoog, zoo als ook zijn
gouverneur de heer Arriens die mij dadelijk toen wij op een receptie avond de prins
gingen complimenteren kwam aanspreken en mij vroeg of ik hem niet meer kende,
daar hij mij dikwijls bij Tante Nairac had gezien, doch ik kon mij zulks niet meer
voorstellen, misschien kent Antje hem beter, dat hij in die tijd dat hij er gelogeert
heeft veel bij Tante kwam... Ook zouden zij de andere dag 's morgens vroeg eenige
plantages gaan zien, al waar ook weder eenige menschen bij verzocht waren... Daarna
is er weder op een morgen bij gelegenheid dat de
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prins de eerste steen gelegt heeft ter opbouwing van een jodenkerk een dejeuné, dat
wij ook zijn gaan zien, want zoo iets had ik nog nooit bijgewoont, dat wezentlijk nog
al aardig was... Die zelfde avond was er een bal onder de vrije negers en negerinnen
dat ook nog al comisch is om te zien, daarop zijn wij nog eens op een diné bij de
gouvn. geweest.’
Na het vertrek van de Prins herneemt het leven in de kolonie weer zijn trage gang.
Hesje laat met het oog op de strijd tegen het ongedierte het huis eens een ‘echte
Hollandse beurt’ geven. In de brief vertelt zij tevens dat een spoedige overkomst
naar Holland nog niet te realiseren is.
13 september 1835 - ‘Ik heb hier voorleden week de boel eens omvergehaalt, en heb
het eens op zijn Holl. laten poetzen. Fr. was juist voor een dag of vier naar Plantage,
doch duizendbeen nog scorpion hebben wij gezien... (ze schrijft dat ze niet spoedig
kunnen terugkeren naar Nederland) daar de zaken van Fr. niet heel spoedig voort
gaan. De menschen hier schuiven alles op de lange baan, thans heeft hij weder ene
brief van de Heer Clant, advokaat in de Haag tijding over zaken, die hij berekende
spoedig zouden zijn afgelopen en die heer nu schrijft men er thans nog niet aan heeft
kunnen doen, door de tegenpartij hier, hem ophielt. Is dit om razend te worden, indien
men moeite doet om voort te komen... Wij hebben het hier thans zeer stilletjes vele
menschen gaan naar plantage.’
In wat haar laatste brief zou blijken te zijn meldt Hesje de geboorte van een zoon.
De brief behandelt allerlei praktische zaken verband houdende met de geboorte en
het huishouden. Zo vraagt zij met het oog op de aankleding van haar slaven of haar
moeder haar wat stalen kledingstof wil opsturen. Een voorbeeld van de gewenste
stof gaat met de brief mee.
20 oktober 1835 - ‘Met de eerste beste gelegenheid die zich thans voor doet, kan
ik u, Lieve Ouders, met groot genoegen schrijven, de famille den 8 October om twee
uren 's middags vermeerderd is met en zoon! Alles is even voorspoedig en gelukkig
als de vorige keer afgelopen... wat spijt het me Lieve Mama, ik niet eerder geschreven
heb u mij wat Papbeschuit wilde zenden, daar ze hier slecht gebakken wordt... Zoo
u mij een paar stukjes vries bont zondt, daar men er nog al veel voor moet betalen,
het minste 50 centen de el. Wees dus zo goed en schrijf mij hoeveel u voor een stuk
moet geven. Men heeft het hier nog al nodig, daar men de huismeiden en jongens er
mede kleeden moet, voor de eerste rokken, en de tweeden hemden’...
In een brief gedateerd 29 november 1835 moet haar echtgenoot Jurriaan aan de ouders
van Hesje melden dat... ‘Hare krachten begonnen hand over hand te verminderen,
totdat zij den 25e dezer, omstreeks 8 uren des avonds zeer zacht ontsliep’...
Jurriaan beschrijft de totale ontreddering die hij ervaart nu hij alleen met twee
kleine kinderen achterblijft. ‘Ons huisselijk genoegen, bestond in den kring van
Carel, bij elkander te ziten, en dan het voorledene te herinneren, en het aanstaande
te bepalen. Alles ging ons naar de wind, mijne zaken namen zulk een goede wending,
mijne plantages kwamen er geheel boven op, en daarbij de tegenwoordige hooge
prijzen van producten bragten ons in staat, om aanstaande jaar de reis weder te kunnen
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doen.’ Aan het eind van zijn brief stelt hij voor om het oudste kind naar Nederland
over te brengen... ik geloof echter het verstandig door mij gehandeld zal zijn, wanneer
ik Carel spoedig naar Ul. toezend, ten einde hij zijne opvoeding kan erlangen, doch
hierover nader.’
De ellende is dan echter nog niet voorbij. In een PS onder aan de brief schrijft Jurriaan:
‘Na dezen brief geeindigd te hebben, was mijn lieve Carel vrij ernstig ziek geworden,
de wormen waarmede hij geplaagd was, veroorzaakten hem stuipen en deze zich
herhalende, overleed hij gisterenavond omstreeks 7 uren des avonds.’
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Esther de Friderici 1809-1835
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Epiloog
Het jongste kind Pierre François zou op driejarige leeftijd door een slavin naar de
grootouders te Deventer zijn overgebracht.15. Zijn vader blijft enigszins vereenzaamd
achter in Suriname. In Deventer wordt Pierre door de grootouders Besier opgevoed.
In 1865 wanneer hij als ‘commies der posterijen’ werkzaam is, treedt hij in Deventer
in het huwelijk. Uit het huwelijk worden drie dochters geboren. Op 20 juni 1873,
ontvangt hij een brief van de hand van J.D. Day, waarin het overlijden van zijn vader
in Suriname wordt gemeld.
‘Met diep gevoel van smart vervul ik de droeve taak UedG. mededeling te doen van
het overlijden Uws vaders... Een ongesteldheid van slechts acht dagen heeft hem
naar het graf gesleept. Ik neem deel in Uw verlies, want ook ik was aan hem gehecht
aangezien ik, van mijn 16e jaar af bij hem geplaatst, steeds eene vaderlijke behandeling
heb ondervonden, en later door zijn invloed op een bureau ben geplaatst, waar ik
eenig carriere heb gemaakt.
Dan volgt een aantal mededelingen over de procedure rondom de erfenis.
Over de omvang schrijft Day ondermeer:
‘De Plant. Vaderszorg en Carelsdeel, de eenige die nog is overgebleeven wordt
reeds sedert jaren niet meer gecultiveerd en heeft dus geene betrekkelijke waarde...
Ik geloof wel dat er schulden te betalen zullen zijn.’
Naar alle waarschijnlijkheid is de brief geschreven door een voormalige slaaf van
de familie. Dat gegeven en de verwijzing naar de schamele nalatenschap illustreren
op een passende wijze deze periode uit de Surinaamse geschiedenis.
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Dirk J. Tang (Amsterdam 1947) studeerde in deeltijd geschiedenis aan de Rijks
Universiteit Leiden. Hij was lange tijd werkzaam voor de gemeente Amsterdam.
Thans bereidt hij als gastconservator de tentoonstelling ‘Slaven en Schepen’ voor
die in september 2001 opent in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Eindnoten:
1. Het bedoelde schilderij bevindt zich in particulier bezit. Het is van de hand van W.G.F. Heijmans
(1799-1867). Heijmans was een leerling van J.W. Pieneman. Niet duidelijk is wanneer het
schilderij is gemaakt. Het is mogelijk dat het op basis van aanwijzingen pas na haar dood is
geschilderd.
2. J.H. de Friderici werd geboren te Paramaribo 5 september 1808 en overleed aldaar op 8 juni
1873. Hij was de zoon van Carel François de Friderici (13 januari 1778 B 17 augustus 1813).
Deze laatste bezat plantages en was enige tijd werkzaam als adjudant van de gouverneur. De
familie De Friderici was reeds een aantal generaties in de kolonie aanwezig en leden van de
familie bekleedden verschillende hoge posten in het lokale bestuur. Grootvader Jurriaan François
was gouverneur (ad interim) van de kolonie in 1790 en daarna gedurende de periode 1792 tot
1802. Onduidelijk is hoe Jurriaan Hendrik in contact was gekomen met Hester. Bekend is dat
hij in Leiden rechten heeft gestudeerd. Wellicht is hij tijdens zijn verblijf in Nederland in contact
gekomen met de familie Besier en vervolgens met Hester.
3. De exacte verblijfplaats in Paramaribo is mij niet bekend.
4. De brieven worden beheerd door Jhr. F.W.A. Beelaerts van Blokland. Het is de bedoeling dat
de brieven binnen afzienbare tijd, vanwege hun relatie met de stad Deventer, zullen worden
overgedragen aan het Provinciaal Archief Overijssel.
5. Jakob Friderici van Alphen was een neef van de schoonvader van Hesje.
6. De familienaam Wesenhagen is verbonden aan een bekende West-Indische familie. Niet duidelijk
is welk lid van de familie in deze brief wordt bedoeld. De naam J.E. Wesenhagen, gouvernements
- secretaris prijkt onder de proclamatie van 3 oktober 1863 waarin gouverneur van Lansberge,
de afschaffing van de slavernij aankondigt.
7. Door het gebrek aan deugdelijke wegen en omdat alle plantages aan een rivier waren gelegen,
verliep vrijwel alle binnenlands vervoer in de kolonie per schip. Naast korjalen die door Indianen
en de Marrons werden gebruikt waren de ponton en het tentjacht van belang. De ponton bestond
uit een grof getimmerde langwerpige bak die met bladeren was afgedekt en die door middel
van staken werd geboomd. De ponton werd vooral gebruikt om plantageproducten en slaven
te vervoeren. Het vervoer van de plantage-eigenaren en andere witte functionarissen gebeurde
echter per tentjacht. Het hebben van een mooi tentjacht droeg duidelijk bij aan de status van de
eigenaar. Dat was vooral het geval als de (circa zes slaven) slaven die het schip moesten roeien,
goed gebouwd en gespierd waren en het jacht met enige vaart konden voortbewegen. Fraai
houtsnijwerk en schilderingen verfraaiden het aangezicht van het tentjacht en gaven het daarmee
de status, die kan worden vergeleken met de dure Mercedessen van de moderne
hoogwaardigheidsbekleders.
8. Volgens J. Wolbers (Geschiedenis van Suriname, Amsterdam 1861) berustte het hoogste gezag
in de kolonie op grond van het in december 1832 ingevoerde nieuwe regerings-reglement bij
de Gouverneur-Generaal Deze werd bijgestaan door een Koloniale Raad. Leden van de Raad
waren: de Procureur-Generaal de Administrateur van Financiën en zes van de aanzienlijkste
ingezetenen van de kolonie. Aanzienlijke ingezetenen werden door het college zelf voorgedragen
voor benoeming. Er werden steeds drie kandidaten voorgedragen voor een vrijgekomen positie.
De GG maakte een keuze uit de kandidaten. Naast de Koloniale Raad fungeerde het Gerechtshof
dat in de plaats was gekomen van het Hof van Civile en Criminele Justitie. Ook hier benoemde
de GG de leden aan de hand van een voordracht bestaande uit drie personen.
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9. Die situatie zou een jaar later veranderen. Blijkens de Surinaamsche Almanak van 1836 werd
mr. J.H. de Friderici in dat jaar benoemd als lid van het gerechtshof.
10. In de brief worden drie plantages met naam genoemd. De plantage Anna's Zorg bevond zich
aan de Warappa Kreek, de plantage Vader's Zorg aan het kanaal van Matappica, de plantage
Monnikendam aan de Cottica.
11. Over de plantage Mon Bijou is in 1989 van de hand van Gert Oostindie een proefschrift
verschenen. (Roosenburg en Mon Bijou, Twee Surinaamse plantages 1720 B 1870,
(Dordrecht/providence 1989)). Over deze koffie-plantage Mon Bijou schrijft Oostindie: “dat
deze was gelegen aan de Boven-Cottica en waarschijnlijk rond 1750 in gebruik was genomen
en in 1853 door gebrek aan baten werd opgeheven”.
12. Blijkens de Almanak voor het jaar 1835 van het Departement Paramaribo der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen is de heer mr. J.H. de Friderici, secretaris van dit genootschap. De
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, kortweg meestal het Nut genoemd, werd in 1784 door
Jan Nieuwenhuyzen opgericht. Het Nut beoogde het organiseren van algemeen volksonderwijs,
opleiding tot democratisch staatsburger en opvoeding in een algemeen christelijke geest van
verdraagzaamheid en liefde voor het vaderland. Daartoe werden in Nederland en in de koloniën
afdelingen, zogenaamde departementen, opgericht. In de jaarlijks uitgebrachte Almanak, werden
naast allerlei nuttige zaken zoals adressen van instellingen en een paar beschouwingen van
algemene aard, ook overzichten verstrekt van functionarissen die deel uitmaakten van het
bestuursapparaat en het leger. De Almanak functioneerde zo ook als een soort AWie is wie?’
13. Het plantageleven kende voor alle betrokkenen een strenge hiërarchie. Aan het hoofd van de
onderneming stond de directeur. Die werd bijgestaan door één en soms twee blankofficier(en).
Dat was een weinig benijdenswaardige functie. Hij moest de stomme klusjes opknappen voor
de directeur en werd mede daardoor geminacht door de slaven.
14. De zoon die plotseling verscheen was L.A.F.H. baron van Heeckeren van Waliën (1817-1889)
die destijds als marineofficier diende in het gevolg van de Prins.
15. Deze gegevens zijn ontleed aan een artikel genaamd Het geslacht de Friderici van de hand van
Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg. Uit dit artikel blijkt tevens dat het geslacht De Friderici door het
ontbreken van mannelijke opvolgers met het overlijden van P.F. de Friderici op 14 juli 1916
eindigt. Bij de beheerders van de nalatenschap is het verhaal van de slavin die de jonge Pierre
naar Nederland bracht, bekend. Niet bekend is echter wat er met de slavin is gebeurd. Is zij
teruggekeerd? Is zij bij haar ‘jonge meester’ gebleven?
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Hein Ehrhardt
Op zoek naar de familie van een onbekende Surinaamse schilder
In familiebezit bevindt zich het bij dit artikel afgedrukte portret voorstellende Thomas
Lange1., kapitein op de ‘Stad Zwolle’, dat in het najaar van 1840 op de heenreis van
het schip van Amsterdam naar Suriname is gemaakt. De overlevering in de familie
wil dat het schilderij van Thomas Lange werd gemaakt door een zich vervelende
passagier. In de Surinaamsche Courant2. van 13 november 1840 is te lezen dat de
dag ervoor de ‘Stad Zwolle’ na een zeereis van 37 dagen in Paramaribo was
gearriveerd. Eén van de twee passagiers was Samuel F.C. Arons3., die in het ‘Lexicon
van Nederlandse beeldende kunstenaars’ van Pieter Scheen staat vermeld als
kunstschilder. De overlevering klopt dus min of meer.
Thomas Lange overleefde de terugreis niet. Op 12 februari 1841 viel hij tijdens
stormweer 's ochtends om vier uur bij de Azoren uit de ra en verdronk. Slechts het
schilderij kwam bij zijn weduwe in Zwolle aan. De schilder van dit portret, zijn leven,
werken en afkomst, is het onderwerp van dit artikel. In 1997 heb ik, onder dezelfde
titel, een tussenrapportage over de toen bekende resultaten gepubliceerd en op kleine
schaal particulier verspreid. In het thans voorliggende artikel zijn de resultaten van
het voortgezette onderzoek verwerkt. Verwacht moet worden dat er, althans voorlopig,
geen nieuwe gegevens beschikbaar komen.4.

Samuel Ferdinand Cornelis Arons
Samuel Ferdinand Cornelis Arons werd op 15 oktober 1812 in Paramaribo geboren.5.
Op zijn moeder, de ongehuwde, gemanumitteerde,6. mestiezen7. vrouw Jeannette de
Bije, die als dochter van de mulattin Ariaantje van Soesman8. op 15 september 1778
als slavin in Paramaribo werd geboren, komen we hierna terug. Zo ook op zijn
vermoedelijke vader, Levi Meijer Arons.
In 1832 stond Samuel Arons in het wijkregister van Paramaribo als schrijver
geregistreerd.9. In 1835 ging hij naar Nederland om te leren schilderen. Interessant
is de vraag hoe dat gegaan is. De toen al bloeiende Koninklijke Akademie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam zou hiervoor een mogelijkheid geboden hebben.
Uit het archief van de instelling blijkt echter niet dat hij de Akademie heeft bezocht.
Dat archief is overigens uit die jaren niet geheel compleet voor wat de
leerlingenadministratie aangaat, zodat het evenmin zeker is dat hij daar niet op school
is geweest.10. Wel leverde Samuel Arons twee keer materiaal voor de tentoonstelling
voor werk van levende Nederlandse kunstenaars, die ieder jaar door burgemeester
en wethouders samen met de Akademie gehouden werd. Deze twee werkstukken
stelde hij respectievelijk in 1836 en in 1838 tentoon (Scheen 1994). De schilderijen
stellen een stilleven en een kluizenaar voor.11. Het is niet bekend waar deze schilderijen
zijn gebleven; er was ook een publieke verkoop aan de tentoonstellingen verbonden,
waarvan geen protocollen bewaard zijn gebleven. Wel zijn er drie afbeeldingen van
de hand van Arons gevonden in de Surinaamsche Almanakken van 1837, 1838 en
1840. De eerste stelt voor de Surinaamse plantage Susannasdal (afbeelding 2), de
tweede een ‘gezigt aan de rivier beneden Commewijne’ (afbeelding 3) en de derde
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‘gezigt op de plantaadje Johanna Charlotta’12. (afbeelding 4). Over deze laatste
afbeelding wordt in de inleiding op de almanak (1840) vermeld dat deze: ‘door de
zorg van den Heer
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Afbeelding 1: Thomas Lange, kapitein op de “Stad Zwolle”
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Algemeen Gevolmagtigde des Departements in het Moederland’ kon worden
opgenomen.13. Gezien het onderwerp lijkt het waarschijnlijk dat Arons deze litho's
gemaakt heeft voor zijn vertrek naar Nederland. Het is vrijwel uitgesloten dat hij ze
uit zijn herinnering heeft gemaakt.
Na zijn terugkomst in Suriname wendde Arons zich op 17 november 1840 tot de
gouverneur-generaal van de Nederlandsche West-Indische Bezittingen. Hij schreef
dat hij zich in 1835 naar Nederland had begeven, teneinde zich in de schilderkunst
te bekwamen maar dat hij langer dan de bedoeling was in Nederland was gebleven
omdat zijn studie meer tijd vergde. Onlangs was hij met kapitein Lange in Suriname
teruggekeerd. Arons verzocht om het burgerrecht te mogen behouden, alhoewel hij
langer dan de voor burgers toegestane drie jaar buiten Suriname was geweest. Het
verzoek werd nog dezelfde maand, dus heel snel, ingewilligd.14.
In 1845 woonde Samuel Ferdinand Cornelis Arons, ‘kunstschilder, van
gereformeerde religie’, op de Heilige Weg no 146ca, met één jongen als negerslaaf.15.
Bij het overlijden van zijn nichtje Wilhelmina Frederika van Thol in 1855 en van
zijn broer Johannes Bernhard Lambertus in 1860 woonde hij respectievelijk in de
Noorderkerkstraat en in de Heerenstraat. Samuel Arons overleed op 2 januari 1865
te Paramaribo in het huis van zijn zuster Anna Elisabeth Arons.16.
Anthonius Bernhard Fredrik, tweede commies van het Departement der Onbeheerde
Boedels en Wezen, begaf zich de volgende dag met Samuel Henriques de Granada,
gezworen klerk in de kolonie Suriname en getuigen naar het sterfhuis van Samuel
Arons, Saramaccastraat E.65. Daar spraken zij met Anna Elisabeth Arons (‘zonder
beroep en aldaar woonachtig’). Mejuffrouw Arons verklaarde dat de boedel van haar
broer van dien aard was dat geen verzegeling nodig was. Daarop inventariseerden
de heren de boedel en de nalatenschap volgens de opgave van Anna Elisabeth. Zij
troffen aan: ‘Een schrijfkistje, waarin enkele betaalde kwitanties, en een valies waarin
zes onderbroeken, drie bovenbroeken, een borstrok, drie vesten, twee zwartlakense
broeken, een zwartlakense rok, een castoorhoed17. en een paar schoenen. Voorts
deelde mejuffrouw Arons aan de heren mee dat de overledene ten huize van
Constantijn Ernst Adelbert Werges18., smid, in de Saramaccastraat (31) goederen had
nagelaten. Ook deze goederen werden ter plaatse geïnventariseerd: een canapé met
maka19. overtrokken, negentien schilderijen, zonder lijsten, een blikken verfkistje,
enige schildergereedschappen, enige gedrukte boeken, een etenstafel, drie schilderijen
zonder lijsten, een tekenbord, vijf schilderijlijsten, een schildersezel, twee kistjes
met enige verfwaren, twee busjes kunstolie, een kistje behangselpapier, een kistje
gipsen modelbeelden, een kistje verfwaren, een linnen scherm en een daguerrotype
toestel, eigendom van M.R. Mattes.20. De boedel van Arons werd op 18 mei 1865
door J. Salomons samen met de boedel van 29 anderen geveild.21. De opbrengst
bedroeg f. 14, 31.
Van de door Arons gemaakte schilderijen, tekeningen en dergelijke is niets
teruggevonden. Van zijn productie gedurende 25 jaar zou toch iets achtergebleven
moeten zijn in oude Surinaamse huizen of bij Nederlandse families met bindingen
met Suriname. Een theorie zou kunnen zijn dat in vele gevallen het (schaarse) linnen
opnieuw is gebruikt. Dat kan, maar hij moet toch veel gemaakt hebben.
De familie was niet draagkrachtig, zodat Samuel Arons (hoofdzakelijk) in zijn
eigen levensonderhoud heeft moeten voorzien met zijn kunst. Wellicht heeft hij ook
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privé teken- of schilderles gegeven. Mogelijkheden om te leren tekenen en schilderen
waren er in die jaren in Paramaribo nauwelijks. Eigenlijk weten we nog steeds vrijwel
niets van hem. Toch moet hij als fenomeen zeer uitzonderlijk zijn geweest. Is het
aantal in Suriname opererende kunstenaars niet zo groot, het aantal autochtonen
daaronder is nog veel kleiner. Eigenlijk is alleen Gerrit Schouten bekend uit die jaren.
Arons is dan nog
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uitzonderlijker, omdat hij in Nederland werd opgeleid. Van Hinte-Rustwijk & Van
Steenderen-Rustwijk (1997: 33-43) vermeldden dat alle ‘Surinaamse’ kunstenaars
voor 1863 Europeanen waren, die niet in Suriname geboren waren. Als uitzondering
noemden zij Gerrit Schouten. Samuel Arons kan nu als tweede uitzondering
toegevoegd worden.

Afbeelding 2: Gezicht op de plantage Susannasdal

Jeannette de Bije
We weten het een en ander over de moeder van Samuel Arons: Jeanette de Bije. De
mestieze Jeannette de Bije werd op 15 september 1778 als slavin in Paramaribo
geboren als dochter van de mulattin Ariaantje22. toebehorende aan de weduwe Eliazer
Soesman,23. geboren Sara Abraham de Vries. Ene Johannes de Bije kocht Jeanette
vrij; de brieven van manumissie zijn gedateerd op 3 augustus 1795.24. De moeder van
Johannes, de vrije Mariana van de Bije, was borg.25. Jeannette's moeder leefde toen
nog in slavernij, want toen de weduwe Sara Abraham Soesman in de nacht van 25
op 26 juni 1796 ‘zijnde zeer ziek’ testament maakte, bepaalde zij dat haar zwager
Isaij Soesman ten laste van haar boedel brieven van manumissie26. moest aanvragen
voor haar mulattin Ariaantje.27. Een testament op het laatste nippertje; Sara stierf op
27 juni. De vrijbrieven voor de mulattin Ariaantje werden in februari 1798 verleend.28.
In de archieven is sprake van twee andere kinderen van Ariaantje, een andere
A(d)riaantje (ook wel Antje)29. en een Frederica. Ten tijde van het overlijden van
Sara Abraham Soesman leefden Ariaantje Jr en Frederica nog in slavernij. De
vrijgelaten Ariaantje kreeg haar kinderen in eigendom; zij vroeg op 4 juni 1798 als
‘moeder en eigenaresse’ vrijdom voor haar mestiezen kinderen Frederica Sampie en
Antje. De vrijbrieven werden verleend op 13 december
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1798.30. Ariaantje Sr overleed op 10 januari 1819; zij heette toen om mij volstrekt
onduidelijke redenen Susanna Adriaantje Maclin en werd begraven op het Nieuwe
Kerkhof door haar dochter Jeannette de Bije.31. Al enkele jaren woonde zij in de
Sarramaccastraat bij de familie van haar zuster Jeannette.

Afbeelding 3: Gezicht aan de rivier Beneden-Commewijne

Antje (Jr.) komt voor als kleurlinge in het register van hoofdgelden onder de naam
‘Ariaantje uit de boedel van de Weduwe Eliazer Soesman Jb zn’. Zij betaalde een
nog verschuldigd bedrag van f. 15,- voor 1817 en 1819. In dat grootboek staat
bijgeschreven ‘Maria van F. Holiday’ (?). Ariaantje werd Herrnhutter gedoopt op
26 mei 1828 onder de naam Maria.32. Zij overleed op zesenvijftigjarige leeftijd op 13
mei 183933. ‘niets nalatende dan gedurende vele jaren gelukkig geweest’. In 1811
vormde Frederica met haar dochters Josien en Saartje34. een gezin.35. In 1831 woonde
zij in huis bij Marcus Fredericus IJvel36. (36 jaar, schrijver) Gravenstraat 28, met
Josine Francis Perte (28 jaar) en drie kinderen IJvel (Marcus Pieter Andries, elf jaar,37.
Frederik Willem, acht jaar38. en Henriette Charlotte Pieternel, zes jaar).
Frederica van Soesman, die bij de Heilige Doop de namen Josina Francina ontving,
oud 64 jaar, wonende Wagenstraat LA 124, overleed op 25 mei 1836. Aangifte van
het overlijden werd gedaan en door M.J. IJvel en in de archieven is te vinden dat ‘het
lijk is genaderd’ door hem en mejuffrouw Saartje Soesman, de andere dochter.
Frederica van Soesman werd begraven op het Nieuw Kerkhof. Haar boedel kreeg de
benaming ‘desolaat.’39.
Er was tenminste nog één zuster, want de weduwe Soesman-de Vries vroeg op 25
februari 1796 manumissie voor het mestieze meisje Marie, dochter van de mulattin
Annaatje.40. Zij is identiek met Maria Elisabeth Selias, die op 17 augustus 1815 stierf
als dochter van Ariaantje van Soesman. Zij overleed zonder testament en
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Ariaantje Sr richtte zich terzake enkele malen bij rekest tot het Hof van Politie.41.
Door deze actie bewerkstelligde Ariaantje dat zij tot voogdes van de kinderen (de
oudste was vijf jaar en de jongste negen maanden) werd benoemd en William
Wilkenson tot medevoogd. William Wilkinson overleed op 16 februari 1821. Sara
Abraham Soesman-de Vries heeft dus kennelijk tussen het overlijden van haar man
op 15 augustus 1794 en van haarzelf op 27 juni 1796 eerst voor enkele kinderen van
haar mulattin Arjaantje en op het laatste moment voor de moeder zelf de vrijheid
geregeld.
Jeannette, die als eerste dochter van de mulattin Ariaantje de vrijheid kreeg, werd
niet gemanumitteerd door de familie Soesman maar door de eerder genoemde
(mestiezen) Johannes de Bije. Het lijkt waarschijnlijk dat Johannes deze taak, als
daarvoor betaalde buitenstaander uit handen van de weduwe - van Ariaantje of
misschien zelfs nog van de onbekende vader - neemt als ‘koop voor de vrijdom’
(Koulen 1973). Dit hield in dat de eigenaar een slaaf verkoopt tegen een bepaald
bedrag en dat de nieuwe eigenaar van de slaaf hem een hoger bedrag voor het
aanvragen van de vrijheid vraagt, waardoor hij, na aftrek van de aan de overheid te
betalen bedrag, f. 50,-, winst maakt. Dat de weduwe Soesman hiervan gebruik maakte,
is niet ondenkbaar. Perslot van rekening ging zij wat slordig om met het aanvragen
van manumissie voor deze Ariaantje en haar kinderen.
Boeiend is de vraag wie de blanke vaders van Ariaantje Sr en van Jeannette zijn
geweest. Er zou gedacht kunnen worden bij Jeannette aan een vaderschap van Eliazer.
Eliazer was in Paramaribo in 1760 geboren en achttien bij de geboorte van Jeannette;
hetzelfde jaar huwde hij trouwens. Niet een logische vader dus en bovendien tonen
de boedels Eliazer en Sara en ook van de ouders van Eliazer aan dat een
bloedverwantschap niet zo erg waarschijnlijk is. Ariaantje duikt namelijk pas op in
de boedelbeschrijving van Sara in 1796.42. Samen, zoals hiervoor beschreven met
haar mestiezen kinderen Frederika en Antje (Ariaantje jr). In de boedelbeschrijving
van vader Jacob Soesman43. worden geen slaven genoemd. Wel bij zijn weduwe Sara
Benjamins en ook bij zoon Eliazer,44. maar geen Ariaantje. Geen vaderschap dus.
Van de vader van Ariaantje is geen enkel spoor.
De boedel van Eliazer geeft wel een beeld van de omgeving waarin Ariaantje en
haar kinderen althans enige tijd hebben geleefd. Eliazer Soesman voerde een rijke,
joodse huishouding. Een complex van gebouwen aan de Waterkant. Meubels, goud,
zilver, kleren en veel slaven. Eliazer liet vijfenveertig slaven na, te weten negen
mannen en zesendertig vrouwen en kinderen. De boedel sloot op het hoge bedrag
van f. 67.840,-. Zijn weduwe liet nog meer slaven na. Elf mannen, tweeëntwintig
vrouwen, tien jongens en acht meisjes. Eenenvijftig samen. Daaronder ook enkele
andere mulatten. Zoals Heintje en Anna, de mulattenkinderen van Truy en de mulattin
Lucie, die al door Eliazer aan zijn vrouw is gelegateerd. Ook de naaister Coba,
waarvan de waarde op f. 700,- wordt getaxeerd. Dus weer een onopgelost raadsel:
Waarom deze welwillendheid alleen ten opzichte van Ariaantje en haar kinderen?
Over zakelijke activiteiten van Jeannette blijkt iets uit een advertentie in de
Surinaamsche Courant (no 6) in 1822:45. ‘Jeannette de Bije, thans woonachtig in de
Kromme Elleboogstraat, digt aan de Waterkant over het thans gebouwd wordende
huis van de Heeren Bennernagel en Köningslow, recommandeerd zich door dezen
aan hare voormalige begunstigers en verdere ingezetenen dezer kolonie, zoo wel als
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aan de alhier varende scheepskapiteins tot het leveren van alle soorten van inlandsche
confituren, chocolade en ingelegd suurgoed, belovende eene zindelijke en voldoende
bediening. Zij heeft in voorgemelde woning ook eenige kamers open, welke zij ten
geriefe van vreemdelingen te huur aanbied, met aanneming om des verkiezende ook
voor een ordentelijke tafel te zorgen. Iemand nader infor-
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matie omtrent prijs en conditiën verlangende, wordt vriendelijk verzocht zich in
voormelde wooning te melden, wanneer de beste inlichtingen zullen gegeven worden.’
Het verhaal spreekt voor zichzelf. Bij de grote brand van januari 1821, waarbij
vierhonderd huizen46. in vlammen zijn opgegaan, is kennelijk ook een bedrijfje van
Jeannette afgebrand. Jeannette vestigde zich een jaar na de brand in de Kromme
Elleboogstraat met een winkeltje en een soort pension voor vooral kapiteins van in
de haven liggende schepen. Het gaat om het huis en erf toen bekend L.A. nr 94,
daarna hernummerd in 123. De Kromme Elleboogstraat is een zijstraat van de
Waterkant. Het huis stond aan de oostzijde van de straat, kadastraal het tweede perceel
vanaf de Waterkant. In 1823 lag het volgens de veiling acte tussen de erven van de
wed. G.H.C. Buck en dat van D.S. van Konigslow en volgens de advertentie tegenover
het toen gebouwd wordende huis van de heren Bennernagel en Konigslow.
Eerst huurde Jeannette het huis van Cornelis Vornekal. Zij kocht het op de openbare
verkoop op 21 juli 1823 uit de boedel van de inmiddels wijlen Vornekal ten kantore
der Venduen47. voor f. 11.900,- (J.J.G. Spilker48. trad op als enig overgebleven
executeur van het testament en ‘redderaar’ van de boedel). In januari 1824 werd haar
hiervoor een eerste hypotheek49. verstrekt door Adolph Henrich Zschussen50. qq voor
Susanna Catharina Trakranen geb. Veeckens51. te Amsterdam en Christiane Frederika
Nemelc,52. ieder voor de helft van f.8.000,-. Een tweede hypotheek van f. 1.000,kreeg zij op 28 januari 1824 van M.A. Keijser.53. Jacobus en Charles Nicolaas Goede
stonden borg bij deze transacties.
Een aardig berichtje verscheen in de Surinaamsche Courant no. 10 van 1822: ‘Op
Vrijdag den 1sten Febr. 1822 is verlooren een witte krulhond met bruyne ooren en
twee bruyne vlakken op de rug, die dezelve teregt brengt bij mejuffrouw de Bye in
de Krom Elleboogstraat zal f. 50,- beloning ontvangen.54.
Al in december 1824 bleken er moeilijkheden met de betaling. Jeannette werd
opgeroepen voor een zitting op de dertiende ter regeling van de kwestie, waarbij een
dading werd gesloten.55. Deze dading werkte niet, zodat op 17 februari 1825 het fiat
voor de executie werd gegeven. Op 23 juni 1825 verkocht N.L. Braam, ‘eerste
expoiteur van Suriname ter Kastelenije van het Hof van Civiele Justitie’ het huis aan
de Kromme Elleboogstraat. Er bleken toen nog andere schuldeisers: J.J.G. Spilker,
namens de boedel Vornekal (het huis was dus dan nog niet afbetaald), de firma
Bennernagel (de overbuurman?, kruidenier),56. Marcus Mos. Levy, J.C. Hartman,
van Esch en J.H. de Rooy en Co. Vermoedelijk waren dit toeleveranciers. De
toegenomen en weer verdwenen welvaart van Jeanette blijkt ook uit de betaling van
hoofdgelden. Zij begon in 1822 te betalen57. voor zeven slaven. Ook in de jaren daarna
betaalde zij hoofdgeld: in 1824 voor vijftien hoofden. In 1826 deed zij dat nog slechts
voor acht hoofden.
Het gezin van Jeannette de Bije woonde daarna (zeker vanaf 1828) in het recent
afgebroken huis aan de Saramaccastraat no 579 (later E. 65). (Zie tabel 1 voor de
inwoners van dit pand.58.) De huurwaarde van het huis werd in 1829 getaxeerd op f.
1.080,-.59. Eigenaar - ook van het naastgelegen pand no 578 - was toen P.F.C.
Bruining.60.
Op 27 juni 1832 kocht Jeanette's dochter, Anna Elisabeth, de panden
Saramaccastraat 578 en 579 van J. Goede, die de huizen tussen 1830 en 1832 had
gekocht van Bruining. De getaxeerde huurwaarden waren respectievelijk f. 300,- en
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f. 900,-.61. Jacobus Goede was in 1830 trouwens ook eigenaar van het huis (dan
herberg) in de Kromme Elleboogstraat.62. Het waren welvarende jaren voor de
kinderen: Anna Elisabeth kocht een huis en Samuel mocht naar Nederland om te
leren schilderen. Jeannette woonde niet aldoor in de Saramaccastraat; in de
wijkregisters van 1837 wordt zij daar niet geregistreerd. In 1839 woonde zij in de
Joodenbreestraat.
In het jaar van overlijden van Jeannette de
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Bije kwam de kwestie van de oude schuld weer even aan de orde. J. Goede, de borg,
maakte in de Surinaamsche Courant van 12 januari 1840 bekend dat de volgende
hem aankomende stukken vermist waren: ‘Verbaal accoord en daarbij zijnde stukken
tussen Jeannette de Bije als zelfschuldige en de ondergetekende als borg, met M.A.
Keijser, ten overstaan van Commissarissen uit den Hove van Civiele Justitie, in dato
13 Dec. 1824 gesloten, groot saldo kapitaal op den 12 juli 1826 door den
ondergetekende als borg betaald f. 641,92 oud Surinaams geld, gereserveerd de
verdere interessen ad een pCt per maand. Hetzelfde met J. en C.R. Goede als borgen
met A.H. Zschussen qq c.s. Een bedrag van f. 1862,26 oud Surinaams geld’. Het lijkt
erop dat Goede63. inderdaad als borg aangesproken is en hiermede de zaak heeft
afgesloten.64.
Jeannette de Bije65. overleed op 12 oktober 1840 in de ouderdom van 52 jaren ten
huize van haar dochter Anna Elisabeth Arons aan de Saramaccastraat E.6566. en werd
dezelfde dag begraven. Haar zoon J.B.L. Arons deed aangifte, Frank Wilkenson en
Walter William van de Lande waren getuige. De ‘desolate’ boedel bestond uit ‘een
paviljoen, een vederen bed, vier kussens, een tafel, vier stoelen, eene kist met haar
overtrokken, daarin vijf japonnen, zes onderrokken, drie slaapdekens, een hemd, een
paantje en zeven doeken’. Zij liet twee minderjarige kinderen na: Maria Touchenette
Arons, 21 jaar, en John Arons, 18 jaar.67. Jeannette de Bije woonde toen dus weer in
het huis waarvan haar dochter Anna Elisabeth de eigenaresse was en wel in een
paviljoen in de tuin.
Financieel moet het Jeannette ook in de laatste jaren niet erg goed zijn gegaan,
want ze verzocht nog in juli 1840 vrijstelling van de sinds 1835 verschuldigde
hoofdgelden.68. Daarover werd op 15 maart 1841 een beslissing genomen, maar toen
was zij al ‘insolvent’ overleden, zodat er geen actie tegen de boedel werd
ondernomen.69. Toen Jeannette overleed, was haar zoon Samuel Arons op weg naar
huis met de ‘Stad Zwolle’.

Levi Meijer Arons, de vermoedelijke vader.
De naam Arons komt op enkele plaatsen voor in het Suriname van het einde van de
achttiende en van het begin en midden van de negentiende eeuw. Vroege vermeldingen
zijn de aankomst van David Arons op 17 januari 1768 uit Amsterdam (vertrek
Amsterdam 21 september 1767) met de ‘Jerusalem’ en op 29 december 1774 uit
Rotterdam van Jacob Arons met vrouw en vijf kinderen met de ‘Catharina Hendrika’
van kapitein Huit Abraham.70. Cohen (1991) vermeldt dat op het schip de
‘Vreedenburg’, van kapitein Herman Strooyer, in 1776 in Amsterdam ‘the Jew
Arons’, ongetrouwd, een Ashkenazi, aan boord werd genomen. Verder woonde er
in Suriname in het begin van de negentiende eeuw de vaak vermelde familie Lion
Arons, die enig aanzien genoot; getuige bijvoorbeeld een lidmaatschap van het
Departement Paramaribo van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Ene Jacob
Lion Arons zoon van Abraham Lion Arons71. gestorven 6 mei 1829, was
gouvernementssolliciteur.
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De vermoedelijke grootvader van de kunstschilder Samuel Arons was Meijer Levi
Arons, die behoorde tot de Hoogduits-Israëlitische gemeenschap. Meijer Levi Arons
(gestorven Paramaribo 17 augustus 1814, begraven op de Joodse Begraafplaats
‘Betchaim’, 2de rij, 4de graf),73. trouwde met Mariana Gomperts (gestorven
Paramaribo op 25 januari 1817). In de geboorteregisters bij de geboorte van haar
kinderen wordt Mariana Gomperts soms ook Marianne van Gools Gomperts, Golo
Gomperts of Golo Gompert (Israëls) genoemd. Het gezin woonde aan de Keizerstraat,
percelen no 94 en 95 (later 74 en 75).
De huwelijkse voorwaarden van Meijer Levi Arons en Mariana Gompcrts
(Paramaribo 30.6.1772)74. geven wat extra informatie. De minderjarige bruid werd
‘geassisteerd’ door haar voogden Israel en Salomon Gomperts.75. De ouders bleken
overleden; het nader te bepa-
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Tabel 1: Bewoners van het pand Saramaccastraat 65 in 182872.
Naam

Leeftijd

Beroep

Bije, Jeannette de

40

zonder

Soesman, Antje van

46

zonder

Arons, Marianna

26

zonder

Arons, J.B.L.

22

schrijver

Arons, Annaatje Elisabeth 24

zonder

Arons, Maria Magdalena

19

zonder

Arons, Samuel

17

schrijver

Arons, Catharina
Wilhelmina

15

zonder

Arons, Maria

12

zonder

Wilkenson, Frans

15

schrijver

Arons, Johan Charles

7

zonder

Strijk, Margaretha Jean

4

zonder

len erfdeel van de ouders werd ingebracht, zoals ook het negermeisje Bettie. De
voogden en broeder Jacob Gomperts betaalden de bruiloft. Op dezelfde dag werden
ook de huwelijkse voorwaarden van haar meerderjarige zuster Beeletje Gomperts
en Izai Nathan Samson vastgelegd.76. Zij bracht een negermeisje Betje mee. Uit
genegenheid gaven Salomon Gomperts en Jacob Gomperts aan hun zuster
respectievelijk f. 1.000,- Holl. en f. 500,- Holl. Het erfdeel van de vader was f. 3.308,en van de moeder f. 170,- Sur., hetgeen enig inzicht geeft in de financiële situatie
van deze familie. Benjamin Jacobs, zwager van de bruid, betaalde de bruiloft.
Meijer Levi Arons en Mariana Gomperts hebben een aantal kinderen gekregen,
waarvan de vier, die niet jong gestorven zijn, van belang zijn voor dit verhaal:
1. Levy(i) Meijer Arons, geboren Paramaribo 13 augustus 1776, gestorven
Paramaribo 6 december 1827. Ongehuwd.
2. Urie Meijer Arons, geboren Paramaribo 8 januari 1781, gestorven Paramaribo
25 November 1828, begraven ‘Betchaim’. Ongehuwd. Samen mei zijn zwager
Gomperts Philip Heilborn erft hij de plantage ‘Uyt En Thuys’. Voorts wordt hij
tot zijn dood in de Surinaamsche almanakken als gezworen pontenvoerder
genoemd.77. In het vierde kwartaal van 1824 krijgt hij bovendien de financieel
aantrekkelijke functie (jaarsalaris f. 5.500,- Sur. of f. 2.000,- Ned.) van
venduschrijver.78. Dit blijft hij tot het einde van zijn leven.
3. Jacob Meijer (Levi) Arons, geboren Paramaribo 6 mei 1785, gestorven
Paramaribo 14 juli 1805, en
4. Sara Meijer Arons, geboren Paramaribo 3 november 1787, gestorven 25 maart
1837. Zij trouwde in 1805 met Gomperts Philip Heilbron. Sara woonde als
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weduwe Heilbron in 1831 - broodbakster - in de Hofstraat 155 met haar kinderen:
Meijer Gomperts Heilbron (23 jaar, koopman), Vrouwtje Gomperts Heilbron
(19 jaar), Olk Gomperts Heilbron (18 jaar), Levy Gomperts Heilbron (17 jaar),79.
Salomon Gomperts Heilbron (10 jaar) en Abraham Gomperts Heilbron (4 jaar).
De oudste zoon Philip woonde in 1828 al zelfstandig (22 jaar).80. Deze Philip
was vele jaren voorzanger van de Hoogduitse, later Nederlandse Israëlische
gemeente.
Duidelijk is in ieder geval dat tot het gezin dat met de ‘Catharina Hendrika’ in 1774
aankwam,
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niet Meijer Levi Arons behoorde: die was toen al getrouwd en al twee jaar eerder in
Suriname geregistreerd. Hooguit kunnen vader Jacob van dit gezin en ook David
Arons, die in 1768 aankwam, alsmede Cohens ‘the Jew Arons’ broers of verdere
verwanten zijn geweest.
Meijer Levi Arons bezat, zeker sinds 1811,81. de koffieplantage ‘Uit En Thuys’ (in
het Sranantongo Maarie) aan de Surinamerivier (tegenwoordig is dit een deel van
Noord-Paramaribo, aan de Combéweg). In de registratie van de plantages door het
Britse bewind komt zowel de naam van M.L. Arons als die van J. Mooi als
administrateur voor. Tot deze kleine plantage, behoorden elf slaven: de eerste bastiaan
Lakey en de veldnegers Quassie, Prees, Dikkie, Tam, de kostwagter Sacramento,
terwijl Geduld ‘op de beesten past’ en Primo ‘tuynier’ is. Verder zijn er drie vrouwen.
Kaatje en Patientia ‘veldmeijden’ en Quassita ‘huysmeyd’. Jongens en meisjes zijn
er niet; geboorten hebben in de periode van 1 januari tot 30 september 1811 op de
plantage niet plaatsgevonden. Wel stierf op 6 januari 1811 de Afrikaan Rotterdam.
Kleurlingen zijn er niet op de plantage.
In 1811 stonden de zoons Levy en Urie (nog) bij hun ouders in Paramaribo
ingeschreven. Naast deze vier blanken woonden er veertig slaven en ook nog twee
zuigelingen op de plantage. De 21 mannen zijn: de poortenegers Coffij, Apollo,
Samson, Fortuyn, Jasmin, Welkom, Sambo, Philip, Ackara, Marquis, Damil, Augustus
en Contrari. Adonis is timmerman. Jollicquer, Trobli en Fegelant zijn leerling
timmerman. L'Argent en Onverwagt zijn veldneger, Spadelle vinden we in de tuin.
De tien vrouwen zijn: de kokkinnen Liora en Amelia. Kea en Cato doen de was.
America en Princes zijn de huismeiden. Cocquette en Sabana zijn naaister. Troy en
Betjie zijn ‘oud en van geen dienst’. Er zijn vijf jongens: Joe en Toontje zijn voete
booijen, Interest en Winst zijn leerling-timmerman, Constant is leerlingkleermaker
en Jonie is zuigeling. Van de vijf meisjes is Affie leerlingnaaister, Coba, Catharine,
Sophia zijn huismeisje en één zuigeling, is Wotie. Er is tussen 1 januari 1811 en 30
september 1811 niemand gestorven. De slavin Betjie is hiervoor al genoemd. Over
Cocquette en Onverwagt volgt hierna nog iets.
Urie Meijer Arons maakte op 19 december 1805 een testament op.82. Hij was toen
vierentwintig jaar oud. Na tien gulden voor de Hoogduitse Joodse natie te hebben
bestemd, legateerde hij f. 250,- aan de mulattin Ariaantje van Soesman en aan ieder
der twee mestiezen kinderen van Jeannette de Bije, genaamd Mariana en Chrisje.
Niets dus voor Jeannette zelf.
Zijn heide broers, Levi en Jacob, kregen zijn linnen en kleren, ieder een negerjongen
(respectievelijk geheten Concent en Onverwagt) en Jacob bovendien een gouden
zakhorloge. Zuster Sara kreeg de slavin Cocquette en een tante, mejuffrouw de
weduwe P. Heijlbron, f. 250,- (De laatste zal wel identiek zijn aan Vrouwtje Gomperts,
weduwe Heilbron, gestorven 3 mei 1819.83.) Een belangrijke bepaling in het testament
was dat Urie opdracht gaf de mulattin Annaatje en haar zoon Pieter, toebehorend
aan de boedel van wijlen de heer S.H. Moxon, van alle banden der slavernij vrij te
kopen. Zoon Pieter (toendertijd hooguit een jaar) kreeg gedurende tien jaar f. 100,-.
De rest ging naar vader Meijer Levi Arons. Het spreekt vanzelf, ook later blijkt dat,
dat Pieter een zoon van Urie was. Mariana (Mariana Frederica, geboren 1802) en
Chrisje (Christina Henriette, geboren 1804) waren de twee al geboren kinderen van
Jeannette. Zij kregen een legaat, net als hun grootmoeder. Pas op 16 december 181484.
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vroeg Urie voor de mulattin Anna, met haar kinderen Pietje, Cesie, Bebe en Esther,
die hij uit de boedel van Moxon had gekocht, brieven van vrijdom aan, die overigens
verleend worden. Merkwaardig dat hij daar zo lang mee gewacht heeft.
Urie Meijer Arons heeft zijn testament nog twee keer veranderd. Op 7 februari
1817 liet hij het tweede testament opmaken.85. Zijn broer
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Levi, de enige die toen nog leefde, kreeg f. 3.000,-, zo ook zuster Sara. Petekind
Meijer Gomperts Philip Heilbron f. 1.000,-. Pieter van de nu Vrije Annaatje kreeg
een ledikant met toebehoren, tafellakens en linnen. Uit de boedel mochten vier tot
vijf slaven niet verkocht worden; zij moeten voor de Vrije Annaatje zorgen. De
hoofdmoot van de erfenis gaat in dit testament naar de Vrije Annaatje, haar zoon
Pieter en vier met name genoemde dochters. Er is geen sprake meer van Ariaantje,
Jeannette of haar kinderen!
Elf jaar later, op 5 april 182886., werd een derde testament opgemaakt. Zuster Sara
kreeg nu nog maart f. 300,-. De zoon Rudolf van zijn neef Juda Eliazer Lijon f. 100,-.
De zoon Pieter Hendrik kreeg nu het gouden horloge, alle kleren, twee jachtgeweren
en een gouden snuifdoos. Hij zou ook twee negerslaafjes erven: de negerjongens
Hendrik en Frans. Zijn dan levende vijf dochters bij Annaatje krijgen allen een of
twee negerinnen, soms een negerin met kinderen. Weer geen verwijzingen naar de
familie van Jeannette. Wel is er nu een nieuwe mulattin: de Vrije Marie van U.M.
Arons, met haar twee kinderen Jan en Marius; alle drie krijgen f. 1.300,-, zo ook
kinderen die nog geboren zullen worden. De Vrije Marie krijgt ook het meisje Philida.
De rest gaat naar zijn ‘aangenomen kinderen’, te weten de kinderen van Annaatje.
Zij zijn de universele erfgenamen. De kinderen van de Vrije Marie hebben het zover
kennelijk nog niet gebracht.87. Weer dus geen legaten voor Jeannette en haar kinderen.

Afbeelding 4:
Gezicht op de plantage Johanna Charlotta

De Vrije Annaatje was al op 18 juli 1824 overleden (38 jaar oud), de Vrije Marie
(vijftien
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jaar jonger) heeft kennelijk nadien haar rol overgenomen. Annaatje is begraven op
de begraafplaats ‘Oranjetuin’.88. U.M. Arons liet een klein jaar later (7 mei 1825)
haar graf bemetselen en van een zerk voorzien.89. Zij moet wel heel belangrijk voor
hem geweest zijn, dat hij zoveel aandacht aan haar graf heeft gegeven. Maar hoe
navrant dat zij niet bij elkaar begraven konden worden.
Op 25 november 1828 stierft Urie Meijer Arons, 46 jaar oud. Pieter Hendrik Arons
(zoon van de Vrije Annaatje) was samen met David Mozes Sanches executeur
testamentair; de inventaris90. werd ingebracht door de dochter Christina Johanna (een
van de dochters van de Vrije Annaatje) en Samuel Ferdinand Flu. De boedel werd
verzegeld.91. Naar bekend bestond de erfenis, behalve het bezit in de Keizerstraat, uit
een halve plantage aan onroerend goed. Het aantal slaven was 53, inclusief de bastiaan
l'Argent. Bij de verzegeling werden verschillende ruimten afgesloten, zoals het
kantoortje en de berging voor de dranken. Het meubilair (veel mahonie) in de
niet-verzegelde ruimten werd beschreven, waarbij (ons) negen stuks diverse
schilderijen op de zolder opvallen (Samuel is dan overigens pas zestien). De boedel
moet twee jaar onverdeeld blijven.
Na de dood van U.M. Arons bleef de plantage geen eigendom van zijn
nakomelingen. De volgende almanak gaf al als eigenaren voor de helft J.J. en C.A.
de Mesquita, en voor de andere helft de weduwe F. Heilbron. Daarna wisselde de
plantage (soms katoen, soms koffie, zoals in 1834, wanneer M. IJvel directeur is en
er zeventien slaven zijn), enkele keren van eigenaren. In 1860 was de plantage
eigendom van S. Soesman Jr, maar er woonde en werkte niemand meer (kweek).
Nog even een enkel detail over de zoon van de Vrije Annaatje, de vrijgekochte
mesties Pieter Hendrik. Pieter Hendrik Arons, die te Paramaribo op 8 oktober 1866
zou sterven op de leeftijd van 61 jaar en drie maanden, woonde bij zijn overlijden
in de Gravenstraat 27. Hij was getrouwd met Elisabeth Johanna Francke, een
Herrnhutter uit een Surinaamse officiersfamilie, geboren circa 1806. In 1827 kwam
Pieter Hendrik voor op de lijst van ‘gepatenteerden’ als winkelier. Direct na het
overlijden van zijn vader werd hij geadmitteerde pontenvoerder; in hetzelfde jaar
werd hij lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Een status, die zijn vader
niet bereikt had. Pieter Hendrik bezat in 1832 samen met G.C. Volkerts de kostgrond
‘Klein Espérance’ aan de Parakreek. In 1833 was Pieter Hendrik tweede luitenant.
Deze Arons bemoeide zich ook met ziekenfondsen. Eerst was hij voorzitter van de
Maatschappij tot Onderling Nut (opgericht 1857) en daarna voorzitter van het
Surinaamsch Ziekenfonds (opgericht 1860).92. In 1857 administreerde hij de plantage
‘Domburg’. Deze Arons kwam ook als schrijver regelmatig voor in de Surinaamse
archieven.
Het echtpaar Arons-Francke woonde 1833 met hun zoon Jean François en Arons'
zusters in wijk C, Gravenstraat 26. Hun zoon Jean François Arons, trouwde met
Johanna Gerhardina Schouten en ook is er tenminste nog één ander kind uit het
huwelijk Arons-Franke: Wilhelmina Francina Arons geheten; zij trouwde met Francis
Daniel Day (gestorven Paramaribo 23 februari 1878). Verder waren er twee jong
gestorven zoons van Pieter Hendrik93. en zijn eerder genoemde vijf zusters,94. dochters
van de Vrije Annaatje.
Urie Meijer Arons maakte in het laatste jaar van zijn leven met twee van deze,
door hem aangenomen, dochters een merkwaardige zaak mee. In maart 182895. voerde
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het Hof van Politie een proces tegen Hendrik Abs. van der Zee, zich ook noemende
Hendrik Castilho. Deze hadt zich bij afwezigheid van Arons naar diens woning
begeven en de aangenomen dochters M.E. en E.G. Arons op ‘eene vergaande wijze
door schelden en dreigen beledigd’. Zulks waarschijnlijk uit ‘gramstorigheid’ omdat
slaven van Van der Zee ten gevolge van gepleegde brutaliteit een correctie van E.G.
Arons hadden onder-
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gaan. Het Hof veroordeelde Van der Zee tot drie dagen op water en brood in het fort
Zeelandia. Bovendien moest hij de kosten van de rechtszaak betalen.
Het is relevant aandacht te geven aan de testamenten van Meijer Levy Arons en
Marianne Gomperts op 8 januari 180796. en 8 maart 1813.97. Een testament van het
echtpaar van 15 februari 1792 kan buiten beschouwing blijven omdat, behalve twee
kerkelijke donaties, alleen de partner en de ongenoemde kinderen werden bedacht.
Het testament van 1807 is eveneens vrij eenvoudig. Tien gulden voor de Armenkas
van de Geref. gemeente en een zelfde bedrag voor Hoogduits-Israëlitische gemeente.
Er worden geen verdere familieleden genoemd, de erven zijn hun dan levende drie
kinderen (Levy, Urie en Sara) eit bij vooroverlijden de wettige (!) kinderen daarvan.
De rechten van de langstlevende worden nauwkeurig ontschreven; die mag blijven
wonen in hun huis aan de Keizerstaat (tussen de huizen van de heren G.D. Knoop
en A.B. de Mesquita) en zo de overlevende dat niet wil en elders gaal wonen zal de
huuropbrengst van het huis in de Keizerstraat aan hem/haar worden uitgekeerd. Op
de portie van Sara wordt f. 6.000,- ingehouden, wegens de bruidsschat, die zij bij
haar huwelijk met Gompert Philip Heilbron heeft gekregen (huwelijkse voorwaarden
22.5.1805).98. Verdere familieleden worden niet genoemd; slaven mogen niet trouwen.
Het tweede testament, 1813, is wat gecompliceerder; de welvaart is kennelijk
toegenomen. Twee Joodse genootschappen krijgen ieder f. 150,-. Kleinzonen Feysey,
en Maijer, zoons van dochter Sara, en Simmie, zoontje van de heer Juda Lijon, krijgen
ieder f. 500,- maar zijn door testateur tot besnijdenis gehouden. Zijn Amerikaanse
broeder Eliazer Lijons in Philadelphia krijgt f. 150,- en alle zich in Europa of elders
bevindende broers en zusters f. 500,-. Ook het zoontje Henrij van Juda Lijon worden
bedacht: f. 500,-, weer mits hij besneden wordt. Bedragen zijn er voorts voor de
weduwe P. Heilbron, Sara Mozes Eliazer Salomon, weduwe Marcus Jacobs en
Sceff(?) Israël Gomperts. Dochter Sara krijgt f. 2.000.-; en f. 10.000, aan haar
gezamenlijke kinderen, met inbegrip van die na het overlijden nog zullen komen.
Testateur woont nu in een van de twee huizen in de Keizerstraat (wijk C 74/7599.)
tussen de loge van de Standvastigheid en de boedel van de erven Schelling. In het
andere woont zoon Urie. De langstlevende mag weer blijven wonen.
Dan is er tenslotte de legitieme portie voor de drie kinderen: Urie, Levi en Sara.
Op de legitieme portie van Sara wordt weer de f. 6.000,- gekort wegens het bedrag
dat zij in 1805 gekregen heeft bij haar huwelijk. Nieuw is dat in de boedel wordt
ingebracht gebracht de zeer verminderde somma van f. 6.000,- die testateur stelt
wegens de plezierreis van zoon Levi naar de Nederlanden, en diens verblijf aldaar?100.
De reis naar Nederland is op zichzelf al iets merkwaardigs. Rechtstreekse verbindingen
tussen Suriname en althans Amsterdam zijn er dan niet,101. blijkens de monsterrollen
van de uit Amsterdam vertrokken schepen in de Franse tijd. Vermoedelijk is hij via
de Verenigde Staten aangekomen, want soms komt er een Amerikaans schip in
Amsterdam. En wat bezielde hem om juist in deze toch gevaarlijke tijd een dergelijke
expeditie te ondernemen? Van bastaarden of vrij te kopen slavinnen is in dit testament
geen sprake. Uit de papieren komt een degelijk Hoogduits-Joods huishouden naar
voren, vergelijkbaar met dat van de Soesmannen. Bij de oudste Arons is er een
verwijzing naar familieleden in Europa.
Wat zeggen de legaten van Urie Meijer Arons nu over de relatie met de kinderen
van Jeannette? De eerste gedachte die opkomt is Urie Meijer Arons de vader zou
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kunnen zijn van tenminste de twee oudste kinderen van Jeannette, en wellicht ook
van enkele volgende. Maar waarom bedenkt hij ze dan niet bij de volgende
testamenten? Hij maakt de indruk trouw te zijn ten opzichte van zijn buitenkinderen.
Een andere mogelijkheid is dat de
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kinderen niet van Urie maar van Jacob of Levy zouden zijn. Aardig zijn voor de
bastaarden van zijn jongere broer Jacob. Hel klinkt logisch. Maar Jacob is bij de
geboorte van het eerste kind nog geen zeventien. Een relatie van een zestienjarige
jongen met een zeven jaar oudere vrije, mestiezen vrouw lijkt ook bij de soms wat
gecompliceerde verhoudingen in het Suriname van de vorige eeuw uitgesloten. Exit
Jacob. Dan is er tenslotte de reiziger Levi, die qua leeftijd wel in aanmerking komt.
Levi maakt niet indruk welvarend te zijn. Er is geen testament, zijn boedel is niet
aangegeven, volgens de registers van hoofdgelden heeft hij geen slaven. Waar hij
gewoond heeft, is niet na te gaan, want als de wijkregisters beginnen, is hij al
overleden. Toch moet hij na het overlijden van zijn ouders redeijk welvarend zijn
geweest. De drie kinderen worden gelijk behandeld; bij de boedelverdeling gaat
weliswaar het onroerend goed naar Urie en Sara, maar aan waarde is er aan Levi een
gelijke portie uitgekeerd. Maar nergens blijkt iets van een welvarende, zelfstandig
wonende Levi. Bij zijn broer Urie blijven wonen? En waarom dan geen testament,
wat is er met zijn erfdeel gebeurd? Heeft Urie als een soort spil in de familie
gefunctioneerd en heeft hij in 1805 iets voor de bastaarden van zijn broer Levi willen
doen en is dat in 1817 nadat Levi het erfdeel van zijn ouders heeft gekregen, niet
meer aan de orde? Kleeft er iets van een mislukking aan Levi?
Het laatste kind van Jeannette is Johan Charles, ook Johan Charles Levi (!)
genoemd, geboren 1822. Jeannette is dan net vierenveertig; dat er verder geen kinderen
meer gekomen zijn behoeft dus niet te wijzen op een einde van een eventuele relatie
met een vader. Levi sterft in 1827. In de hele kwestie van de Korte Elleboogstraat
speelt de familie Arons niet mee. Wie zou trouwens dat eerste winkeltje betaald
hebben? Pas in 1808 noemt Jeannette een kind bij de geboorte al Arons en zij blijft
dat doen bij alle volgende kinderen. Dit laatste zou erop kunnen wijzen dat er een
betrekkelijk blijvende band met de familie Arons is. Al met al: Levi?

De kinderen van Jeannette de Bije
De kinderen van Jeannette de Bije zijn, voor zover bekend:
1. Mariana Frederica Arons, als casties meisje geboren 21 januari 1802,102. gedoopt
2 mei 1802 (Hervormd), doopgetuige E. Pater,103. gestorven 9 juli 1845,104.
begraven voor rekening van J.B.L. Arons, S.F.C. Arons, F.B. Wilkenson en
A.E. Arons. Zuster Anna Elisabeth, bij wie wijlen M.F. Arons heeft ingewoond,
heeft de nalatenschap aangewezen. Het lijk is door de familie genaderd en wordt
begraven op het Nieuwe Kerkhof105.; dochter: Jane Catharina (Arons), begraven
28 april 1838, oud vier maanden, op het Nieuwe Kerkhof te Paramaribo;106. Frans
Wilkenson doet aangifte.
2. Christina Henriette Arons geboren 15 maart 1804, gedoopt 11 juli 1804
(Luthers). Peter is Samuel Ferdinand Flu.107. Gestorven 27 december 1823,108.
dezelfde dag begraven op het Nieuwe Kerkhof.109.
3. Anna Elisabeth Arons, geboren 20 maart 1806, gedoopt 13 augustus 1806
(Luthers),110. getuige N.M. Pardo van de Gereformeerde Gemeente, gestorven
Paramaribo 12 januari 1883,111. wonende Saramaccastraat E.65, oud 77 jaar.
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Emanuel Elias, 45 jaar, koopman, een bekende geeft aan. Zij kocht dus in 1832
de panden 578 en 579 aan de Saramacca- straat (E.65). In 1839 woont zij alleen
met het hierna te noemen kind Margaretha Jeannette Strijk (Strike) in het huis
aan de Saramaccastraat. In 1840 voegt haar zuster Mariana Frederica zich weer
bij het gezelschap.112. In 1843 en 1845 woont Anna Elisabeth alleen in de
Sarramaccastraat. Haar zusters zijn overleden, haar broers zijn het huis uit en
van het meisje Strijk ontbreekt verder ieder spoor. Anna Elisabeth handelt in
slaven; een wisselende bezetting. Het wijkregister van 1837 noemt een jonge
neger en een jonge kleurling. Het slavenregister vanaf 1838113.
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noemt Sindor, Antoinetta, Joseph, de Ruiter en Pamela. Pamela overlijdt op 19
juli 1839, Antoinetta krijgt op 9 maart 1840 een dochter (M...). Sindor overlijdt
29 januari 1842. De Ruiter krijgt lepra en wordt op 11 augustus 1844 naar de
Surinaamse leprakolonie Batavia gestuurd. In 1845 zijn dan nog over Antoinetta,
Joseph en het kind M...

Op een executie koopt Anna Elisabeth op 26 juni 1846 twee slavinnen: Zimiere en
Libelle, die zij zes weken later (6 augustus 1846) weer verkoopt en wel aan J.R.
Robles. Een week later verkoopt zij ook de andere drie, die zij minstens acht jaar in
eigendom heeft gehad. Antoinetta en haar dochter M. (waarschijnlijk ook Pamela
genoemd) en Joseph worden op 12 augustus 1846 aan de minderjarige J.W. Ellis
verkocht. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Op 22 oktober 1846 koopt zij
van B. Cohen een Eva, die zij al op 2 december 1846 aan S.B. de Vries verkoopt.
Dan is Anna Elisabeth even zonder slaven, maar op 30 december 1846 koopt zij een
nieuwe ploeg. Mietje (geboren 1809, dochter van Klarijntje), haar dochter Rosamunda
(geboren 1835) en Benjamin van E.J.S. Stuger. Benjamin sterft op 9 oktober 1847.
Mietje en Rosamunde worden op 10 mei 1848 of 1849114. aan F.N. Kruse verkocht.
Bij een executieve verkoop115. worden op 25 mei 1849 van M.N. Monsanto Anna
(geboren 1812) en haar dochter Martha (geboren 1833) gekocht. Martha brengt op
15 januari 1861 een zoon Carel ter wereld.
Bij het einde van de slavernij (1863) wordt aan Anna Elisabeth f. 900,- uitbetaald
(6 juli 1863) als vergoeding voor de drie slaven die zij dan nog bezit en die dan dus
de vrijheid krijgen. Anna, de wasmeid, (godsdienst Moravisch), Martha, de huismeid
(idem) en het Rooms Katholiek gedoopte jongetje Carel.116. Geen van drieën heeft of
is ‘suspect verklaard voor’ Melaatschheid of Elephantiasis, aldus het formulier dat
Anna Elisabeth Arons tekent. Grootmoeder Anna, moeder Martha en Carel gaan dan
de vrijheid in. Er zijn geen aanwjizingen over familiebetrekkingen van de Aronsen
met deze slaven, evenmin is er iets bekend over de redenen van de verschillende
transacties en nog minder wat er van Martha, Anna en Carel is geworden. Bij het
overlijden van haar broer Samuel F.C. in 1865 woont Anna Elisabeth nog steeds in
de Saramaccastraat, zo ook bij haar overlijden in 1877.
4. Johannes Bernhardus Lambertus Arons,117. geboren 27 juni 1808, gedoopt
(Luthers) 3 augustus 1808,118. Willemina Pater als getuige. Gestorven 22
september 1860,119. S.F.C. Arons, schrijver, geeft aan. Getuigen zijn Bernhardus
Johan Greeve, ambtenaar, en Gesinus Andries Kreps, schrijver. Laatste adres:
Zwartehovenstraat LE 223. Zijn boedel is desolaat.
5. Maria Magdalena Arons, geboren 4 mei 1811,120. gestorven 21 september 1837.121.
Zij liet bij haar overlijden een zoon na, Rudolf, waarvan de vader Jacques Louis
Guicherit122. was. Guicherit was administrateur en directeur van de plantage
Zoelen. Bij haar overlijden woonde Maria Magdalena op die plantage.123. Bij de
opname van haar nalatenschap in het huis aan de Saramaccastraat blijken de
goederen, voorzover aanwezig in Paramaribo, te bestaan uit een pagaal124. waarin
zeven japonnen, twee jasjes, vier paar kousen, een zwarte kanten doek.125. Haar
desolate boedel wordt met een aantal andere boedels op 26 oktober 1837 publiek
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verkocht. Bij de weeskamer wordt na haar overlijden een aparte, zeer minutieuze
boekhouding bijgehouden voor haar zoon Rudolf.126. Er is een bedrag van f.
1.000,-, dat bij zijn meerderjarigheid tot f. 3.787,82 uitgegroeid is. Dit bedrag
wordt achtereenvolgens belegd in verschillende hypotheken. De erfenis is dus
niet aangesproken voor het onderhoud van de zoon.127.
6. Samuel Ferdinand Cornelis Arons, schilder, geboren 15 oktober 1812,128.
gestorven 2 januari 1865,129. J.C. Arons doet aangifte. De
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metselaar Joseph Robles de Medina en de beeldhouwer Anthonie Louis La
Couvreur zijn getuigen.
7. Catharina Wilhelmina Arons, geboren 10 mei 1814.130. gestorven 13 september
1837,131. gehuwd met Christoffel van Thol, Heerenstraat A 88, directeur van de
plantage Sardam aan de rivier Boven-Cottica gestorven 4 april 1858 op de
plantage Sardam. Op verzoek van C. van Thol wordt bij de
Gouvernementsresolutie van 13 mei 1854 manumissie verleend aan de
huisbediende Annette, nieuwe naam Annette van Holt, geboren 1822, dochter
van Beatrice, en aan haar dochter Christina Maria Cornelia van Holt (slavennaam
Maria) geboren 1845 (Hove & Dragtenstein. Het ziet er dus naar uit dat zowel
Guicherit als Van Thol na het overlijden van hun (aanstaande) echtgenote Arons
troost hebben gezocht en gevonden bij een huisbediende.132.
8. Maria Touchenette Arons,133. geboren 22 februari 1819, gestorven 30 september
1841,134. J.B.L. Arons doet aangifte. S.F.C. Arons is een van de twee getuigen.135.
9. Johan Charles (Levy) Arons, geboren 5 oktober 1822,136. gestorven 20 oktober
1877137. in het huis aan de Dominestraat C 62,138. ongehuwd, dan winkelier.
Martinus Johan van Trigt, bekende van de overledene, schrijver aan de
Hoogestraat, oud drieënzeventig jaar, doet aangifte. Getuigen zijn Simson Lobato
Mesquita en Frederik Carel Herman Kuster. In 1857 is het beroep van J.C.L.
Arons timmerman.139. Hij woont onder meer in de Zwartehovenbrugstraat (1860)
en de Saramaccastraat (1865, ook dan timmerman). Een hem toebehorend
slavenkind (Lodewijk, geboren 1849, zoon van Marie) wordt op 9 december
1851 manumissie verleend. De nieuwe naam wordt Lodewijk Frederik Arns
(Arons zonder o).140. J.C. koopt op 21 november 1853 van W.L.G. Machielse141.
Maria (geboren 1824, dochter van Truitje) en haar kinderen Sophia (geboren
1845), Maria (geboren 1847), Petronella (geboren 1851) en Wilhelmina (geboren
1853). Binnen een maand wordt dit hele gezelschap gemanumitteerd, waarbij
de namen worden Maria Arns, Sophia Geertruida Arns, Maria Elisabeth Arns,
Petronella Helena Arns, Wilhelmina Frederika Arns. Kopen voor de vrijkoop
of toch een familierelatie? Het feit dat het gezin van Machielse is gekocht, maakt
dit laatste niet waarschijnlijk.
Voorts wordt op 20 januari 1814 het dochtertje Fanny Maria Geertruyda van Jeannette
de Bije op 't Nieuwe Kerkhof begraven. Tot het gezin behoorde ook: Frank Banville
Wilkenson, geboren te Nickerie op 17 december 1814.142. Hij woonde op de plantage
Nurserij en werd van daar ziek naar het huis van Anna Elisabeth Arons in de
Saramaccastraat gebracht, waar hij op 28 september 1860 overleed.143. Johan Charles
Arons, winkelier aan de Zwartehoven-brugstraat, zesendertig jaar oud, doet aangifte.
Getuigen zijn de schrijnwerker Jacob Bast en de schoenmaker Pierre Volkert Saffin.
Wilkenson is planter, ongehuwd en zevenenveertig jaar oud. Anna Elisabeth beschrijft
de boedel als volgt: ‘een koffer daarin twee witte broeken, een dito jas, een stoffen
vest, twee paar sokken, een strohoed, een paar laarzen en een lederen scheertasch
waarin een scheermes, twee laarzentrekkers, eene haartang en twee benen kokers,
een defect schrijfkistje daarin: eenige betaalde kwitantien en andere papieren van
geene bijzondere waarde’. Bij de overlijdensaangifte noemt Johan Charles hem zijn
neef en kind van onbekende ouders.
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Dit is echter nog niet alles over Frank Banville Wilkenson. In de actie van Ariaantje
Soesman Sr bij de voogdijstelling over de nagelaten kinderen van haar dochter Maria
Elisabeth Selias in 1815 hebben we gezien dat zij hiervoor een William Wilkenson
voorstelt en dat het jongste kind in augustus 1815 negen maanden oud is. Dit komt
overeen met de leeftijd van Frank. Frank woont in huis bij de familie, Johan Charles
noemt hem zijn neef en als Frank ster-
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vende is wordt hij naar het huis in de Saramaccastraat gebracht. Al met al een
onweerlegbaar bewijs van de stelling dat Frank Banville Wilkenson het jongste kind
is van de in 1815 gestorven dochter Maria van Ariaantje Sr. Hij is dus, net als Johan
Charles en Samuel Ferdinand Cornelis en een aantal anderen, een kleinzoon van
Ariaantje Sr geweest. William Wilkenson de vader.

Nabeschouwing
Het blijkt dat de schilder Samuel Ferdinand Cornelis Arons op 15 oktober 1812 in
Paramaribo werd geboren en aldaar overleed op 2 januari 1865, dat hij ongehuwd is
gebleven en kleurling (casties) van gereformeerde religie was. Levi Meijer Arons is
vermoedelijk zijn vader. Zijn moeder en grootmoeder zijn de vrijgemaakte vrouwen
Jeannette de Bije en Ariaantje van Soesman. Arons had een aantal broers en zusters,
die in dit artikel zijn gevolgd. Gedurende vijf jaar (1835-1840) heeft hij een
schildersopleiding in Nederland gevolgd. Hij heeft vanaf 1840 als kunstschilder in
Paramaribo gewerkt. Drie litho's van hem zijn in de Surinaamse Almanakken
gepubliceerd. Interessant is dat de beschrijving van de boedel 22 schilderijen vermeldt.
Behalve de drie litho's is geen werk van hem dat hij in Suriname heeft gemaakt,
teruggevonden, evenmin als foto's gemaakt met het daguerre toestel dat in de
beschrijving van zijn boedel wordt genoemd. Over de familie van moederskant van
Arons is vrij veel gevonden.
Er blijven enkele kardinale vraagpunten over. (a) Waar zijn die 22 schilderijen uit
de boedel gebleven? Waar is zijn overige werk? Wat heeft hij gemaakt behalve het
portret, het stilleven, de kluizenaar en de drie Surinaamse landschappen? (b) Waarom
heeft geen enkele kunsthistoricus of Suriname-kenner ooit van hem gehoord? (c) Is
Levy Meijer Arons inderdaad de vader? En (d) Wie zijn de beide andere blanke
vaders? Bij de relevante instanties en geïnteresseerde particulieren in Suriname144. en
in Nederland is, ondanks veel medewerking, op deze vragen geen antwoord gevonden.
Wel wordt meer en meer duidelijk dat Samuel F.C. Arons de enige autochtone
Surinaamse schilder met een Nederlandse opleiding uit het begin van de negentiende
eeuw is geweest.145. Zonneklaar is dat hij vergeten was.
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Eindnoten:
1. Thomas Lange werd op 10 december 1796 geboren uit het Deens-Noorse regentengeslacht
Lange als zoon van Johan Jørgen Lange, een streekpredikant uit Jevnaker (Noorwegen) en
Dorothea Hellene Larsen. Hij trouwde op 20 juni 1827 in Amsterdam met de Nederlands-Duitse
Catharina Carstens, dochter van de pakhuismeester Johann Diedrich Carstens en van Anna
Henke. Als matroos maakte hij op de ‘Strever’ in 1821-1822 twee reizen naar Suriname. Als
kapitein op de ‘Vrouw Catharina’ kwam hij in de jaren 1834 tot en met 1838 drie keer in
Paramaribo en eenmaal in Nickerie. Op de terugreis in de eerste maanden van 1838 uit
Paramaribo verongelukte de ‘Vrouw Catharina’. De bemanning werd gered. Thomas Lange
werd daarna kapitein op de ‘Stad Zwolle’, waarmede hij twee reizen naar Paramaribo maakte.
Hij verdronk op 12 februari 1841 bij de Azoren, terugkomende van de tweede reis uit Suriname
met de ‘Stad Zwolle’. Zie voor meer informatie over Thomas Lange: Ehrhardt 1996 en 1997.
In deze laatste publicatie heb ik ook aandacht gegeven aan de Surinaamse reizen van Thomas
Lange en van zijn zoon Johan Jørgen Lange.
2. Koninklijke Bibliotheek en Landsarchiefdienst (LAD).
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3. Arons had zich keurig van een paspoort voorzien. Algemeen Rijksarchief (ARA), archief
Ministerie van Marine en Koloniën 1814-1819, inv. 1325, verbaal 23-9-1840 nr 16.
4. De steun van mevrouw Carla Bakker op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag is van grote
betekenis geweest. De dames Breebaart-de Miranda, Monsanto en Van Steenderen-Rustwijk
en de heren J.J. Vrij. ir H. Ehrenburg, drs. J.R. de Bije en neef drs. Jan J. Ehrhardt dienen ook
met erkentelijkheid genoemd te worden. Gememoreerd moet worden de zeer gewaardeerde
medewerkingen bijstand van ir. Marcel A. Meyer van het Ingenieursbureau Sunecon tijdens de
onderzoekingen van Jan Ehrhardt en de samensteller van dit artikel in Paramaribo in oktober
1996.
5. Centraal Bureau Burgerzaken (CBB) te Paramaribo, Burgerregister 1832, folio 263, nr 1924,
vriendelijke mededeling ir H. Ehrenburg.
6. Brieven van vrijdom verleend.
7. Mulat: 1/2 blank: mesties: 3/4 blank, casties: 7/8 blank.
8. CBB, Register van overlijden, folio 241.
9. ARA, archief Gouverneur-Generaal der Nederlande West-Indische Bezittingen 1828-1845
(GGNWIB), wijkregister Paramaribo 1832, inv. 655.
10. Gemeentearchief Amsterdam (GAA), archief Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten,
part. arch. 681.
11. GAA, Catalogi Amsterdamse Tentoonstellingen.
12. Vriendelijke mededeling van mevrouw G. van Steenderen-Rustwijk. Susannasdal was een
suikerplantage met 134 slaven en 508 consessiën. De eigenaren waren Th. Keen en J. Cocherill;
de directeur J. Keen en de administrateuren Th. Keen en W.C. Kennedy. Prof. dr ir C.L.
Temminck Groll, De architectuur van Suriname 1667-1930 geeft hierover het volgende:
‘Mattappicakreek Linkeroever. Hieraan o.m. de plantage Johanna Charlotta. Bron: Steendruk
Desguerrois & Co. naar S.F.C. Arons. ca 1850. Hierop een woning van 2 lagen, 6 traveeën,
waarvan de middelste 2 naar voren zijn gebouwd en op de begane grond zijn voorzien van een
inwendige galerij van 3 bogen. Links een huis van 2 lagen, loodrecht op het juist genoemde,
en rechts een huis van 1 laag met een inwendige galerij van 9 bogen. In de as op het voorplein
een kunstmatige heuvel met daarop een achthoekig theehuis’. Dit is duidelijk een beschrijving
van de steendruk uit de Almanak van 1840.
13. De bemiddeling van de Algemeen Volmagtigde van het Departement Paramaribo van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen duidt op een contact van Arons met het Nut. Herover
is verder niets teruggevonden. De relevante archieven van dit Departement (waar nauwelijks
iets van over is) en de archieven van het Landelijk Nut en van het Departement Amsterdam
geven geen enkele aanwijzing.
14. ARA, archief GGNWIB, journaal van de gouverneur 1840, inv. 43. dd. 25.11.1840.
15. ARA, archief GGNWIB, wijkregister Paramaribo 1845, inv. nr. 690.
16. ARA, Suriname na 1828, archief Departement der Onbeheerde Boedels en Wezen 1836-1878,
(OB), inv. 808. Uit het register van het Bureau Burgerzaken blijkt dat de aangifte van het
overlijden van S.F.C. Arons, oud tweeënvijftig jaar, zoon van Jeannette de Bije, op maandag
2.1.1865 des middags om twaalf uur, gewoond hebbende aan de Saramaccastraat E.65 voor de
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der Kolonie Suriname is geschied door Johannes Charles
Arons, oud twee en veertig jaar, van beroep timmerman, broeder van de overledene. Vermeld
wordt dat S.F.C. Arons in de kolonie Suriname heeft gewoond en is geboren.
17. Castoor is vilt van bevenhaar.
18. CBB, wijkregisler 1846. De familie Werges woont dan al op de Saramaccastraat 31: C.E.A.
Werges is zeven jaar oud.
19. Maka is de toenmalige Surinaamse naam voor Osnabrugs linnen: een ruwe linnensoort.
20. Voor Mattes zie Groeneveld (1990). Mattes was een van de eerste in Suriname geboren
fotografen. Hij was actief op meerdere terreinen. In 1854 maakte hij bekend dat hij daguerretype
portretten vervaardigde.
21. ARA, Suriname na 1828, archief OB, Register van annotatiën, boek verkochte roerende goederen
van desolate boedels sedert 1857, inv. 516.
22. CBB, register van overlijden, 1840, nr 241.
23. De gegevens zijn afkomstig uit Christiaans (1977). Eliazer Soesman werd geboren te Paramaribo
in 1760 en stierf aldaar op 15 augustus 1794. Hij trouwde in Paramaribo op 6 maan 1778 met
Sara de Vries, die in Paramaribo geboren was in 1764 en aldaar overleed op 27 juni 1796; Sara
was een dochter van Abraham Jacob de Vries en Judith Eliezer.
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24. ARA, Suriname voor 1828, archief Hof van Politie en Criminele Justitie 1684-1816 (HvP).
Vriendelijke mededeling Jean Jacques Vrij.
25. ARA, Suriname voor 1828, Oud-Notarieel Archief Suriname 1699-1828 (ONAS), inv. 100,
folio 17. De vrije Marianna van de Bije stierf op 17 januari 1815. Zij had op 2 januari 1812 een
testament gemaakt, waarin zij begunstigde haar kleinzoons Johannes Arnoldus de Bije en
Johannes Andreas de Bije - de nagelaten kinderen van haar zoon Johannes de Bije -, haar
kleindochter Wilhelmina Charlotte Esser, getrouwd met Hendrik Everhard Focke (de enige nog
in leven zijn de dochter van haar dochter Elsje Robert) en de achterkleinkinderen Focke. De
vader van de kinderen van de mulattin Mariana was de blanke Pieter Hendrik de Bije. ARA:
microfilms Volkstelling in Suriname (VTS) 1811 (originelen in Public Record Office in Londen):
de kleinzoons waren schrijver. Hun moeder was Maria Henrietta van Heijst, geh. de Bije.
Johannes Arnoldus werd op 27 december 1794 hervormd gedoopt.
26. CBB, Manumissieregister nf 24 deel 4 pag. 47 wordt voor Ariaantje Soesman door Isaay
Soesman als executeur testamentair van Sara Abraham de Vries, manumissie aangevraagd en
verkregen.
27. ARA, Suriname voor 1828, archief ONAS, inv. 73, folio 107
28. ARA, Suriname voor 1828, archief Secretarie, inv. 19.
29. Er is nog een andere Antje, die als vrije mulattin van de wed. van Zadok Soesman tussen 1790
en 1799 vier kinderen kreeg. Zadok was een oom van Eliazer Soesman. Dit zijn de kinderen:
(1) Jan Roblin, geb. 22.12.1790, ged. (Geref.) 20.10.1796, doopgetuige Gijsbertus van der West;
(2) Maria Helena Selia, geb. 12.11.1792 en samen met Jan Rooblin gedoopt. Meter: Maria
Magdalena van Renswijk; (3) Jacobus Marius van der West, geb. 9.11.1796 en ook zij dezelfde
dag gedoopt en Maria van Renswijk weer meter, en (4) Henriette Francina Saffin, geb. 18.1.1799,
ged. 31.1.1799, ten doop gehouden door de vrije Mulattin Christina van Paramaribo e eerste
drie worden als mesties beschreven, kinderen van de vrije mulattin Antje van de Wed. Soesman.
Vriendelijke mededeling drs. J.R. de Bye in Paramaribo, aangevuld met gegevens uit het
doopboek van de Hervormde gemeente Paramaribo: ARA, Suriname na 1828, archief
Oud-Burgerlijke Stand Suriname 1662-1828 (OBS), inv. nrs 10 en 11.
30. ARA, Suriname voor 1828, archief Raden van Politie (RvP), inv. 468, folio 6.
31. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. 38, folio 108.
32. ARA, Suriname na 1828, archief OBS. inv. 22.
33. CBB, register van overlijden 1839, folio 125. Johannes Bernard (L.) Arons doet aangifte.
Getuigen Jan Snijders en Jacob van Wesenhagen. Zij staat daar aangegeven als dochter van
Ariaantje van Soesman ARA: archief Suriname na 1828, archief OB, 113: Jan Bernh. Arons
geeft kennis van het overlijden op die dag. Begraven op Willem Jacob Rust voor rekening van
de opgever.
34. ARA, Suriname na 1828, archief Gemeentebestuur van Suriname 1828-1832 (GB). inv. no
61-64 Saratje van Soesman (24 jaar) woont in 1831 Gravestraat 8 met de blanke Nederlandse
ambtenaar Hendrik Berekse (39 jaar) en een zoon George Henry Soesman van een jaar.
35. ARA, archief VTS.
36. IJvel is het omgekeerde van Levij.
37. ARA, Suriname na 1828, archief OB, no 2986: Marcus Pieter Andries laat een bedrag van f.
12.297,- na, waarvan acht kinderen Kuhn iederf. 1.000,- krijgen. Zijn buiten kinderen. Volgens
de Surinaamsche Almanak van 1856 is hij op 20 maart 1853 getrouwd met Henriette Margaretha
Rosiltna Lenaar.
38. ARA, Suriname na 1828, archief OB, no 2985: Frederik Wilhelm IJvel, gestorven 9 maart 1868,
wonend op de Steenbakkersgracht. Mejuffrouw Saartje Soesman (zijn tante), die bij hem woonde,
geeft kennis.
39. ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 112.
40. ARA, Suriname voor 1828, archief RvP, inv. 462, vriendelijke mededeling mevrouw J.G.
Breebaart-de Miranda.
41. ARA, Suriname voor 1828. RvP inv. 534, fo 18 (1815), vriendelijke mededeling J.J. Vrij.
42. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 288, folio 2. dd. 5/6.7.1796.
43. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 275, folio 15. Bij testament (1790, archief ONAS,
inv. 64, folio 311), bepaalt hij ook een jaarlijkse toelage voor zijn dan nog in leven zijnde vader
Eliazer in Amsterdam.
44. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 283, folio 20. dd 1/15.9.1794.
45. De gegevens uit de Surinaamsche Couranten zijn welwillend ter beschikking gesteld door drs.
J.R. de Bye te Paramaribo.
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46. Waaronder ook alle huizen in de Klomme Elleboogstraat.
47. LAD, Surinaamsche Courant 21 juli 1823.
48. ARA, archief VTS; ARA, Suriname na 1828, archief Particuliere WestIndische Bank 1828-1879:
C. Vornekal (bakker) en J.J.G. (Johann Justus Gottlieb, geb. ca 1780, geh. A.J.H.F. Jiekel des
Borgnes) Spilker wonen met enkele anderen in hetzelfde huis in Paramaribo. Vornekal valt in
de categorie ‘blank’ en Spilker in ‘kleurlingen’. C. Vornekal wordt op 10 februari 1823 begraven.
Spilker neemt bij de Bank op 31.12.1830 een hypotheek van f. 50.000,- op de plantage
‘Hildesheim’, die later wordt overgebracht naar de plantage ‘Eendracht’. Einde hypotheek
30.4.1839. De plantage Hildesheim heeft hij. Surinaamsche Courant 29 mei 1834, zonder slaven
verkocht aan Jacoba Wilhelmina de Bije.
49. ARA, Suriname voor 1828, archief Hof van Civiele Justitie 1689-1828, inv. 1077, folio 400.
dd. 9.12.1824.
50. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 275, folio 15. Zschussen is dan herbergier op het
fort Nieuw Amsterdam. In de Surinaamsche almanak van 1834 wordt hij ook als chirurgijn
genoemd. Ook kassier en kerkmeester van de Lutherse Gemeente.
51. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 275, folio 15. In gemeenschap van goederen
getrouwd met Isaac Traktanen.
52. J.F.L. Clemen.
53. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 275, folio 15.
54. Vermoedelijk een trekhond; voor het terugbrengen van weggelopen slaven wordt als regel ook
f. 50.- beloning uitgeloofd.
55. CAD, Surinaamse Courant, 21 juli 1823.
56. ARA, Suriname voor 1818. RvP inv. 534, fo 18 (1815).
57. ARA, Suriname voor 1828, archief AF. inv. nr 317, folio nr 1963, inv. 320, 322 en 324.
58. ARA, archief GGNWIB, wijk register Paramaribo 1832, inv. 655.
59. ARA, Suriname na 1828, archief GB. inv. 36
60. Ook Brunings: Raad in den Hove van Civiele Justitie.
61. ARA, Suriname na 1828, archief GB. inv. 37. folio 39.
62. In 1834 is de weduwe Michel Alex Salomons eigenaresse.
63. J. Goede speelt een rol in een andere kwestie, namelijk de lotgevallen van de Afrikaanse prinses
Acoco, in Suriname de negerin Cora. Cora is eigendom geweest (zie Ten Hove & Dragtenstein
1997). Hij zou haar mishandelen; later is zij eigendom van Goede's schoonzoon Jacob RŸhle.
Pas in 1851 wordt zij gemanumitteerd.
64. Alhoewel er zoals hiervoor aangegeven wel stukken over de dading zijn teruggevonden in het
ARA, is het eigenlijke stuk vermist.
65. Jeannette en haar gezin waren overwegend Hervormd.
66. CBB, Register van overlijden, 1840, folio 241: ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 808.
67. In het notulenboek staat 10 jaar maar moet 18 zijn!
68. ARA, archief GGNWIB, journaal gouverneur, inv. 44, folio 327, resolutie dd. 19 maart 1841.
69. ARA, archief GGNWIB, inv. 254, bijlage 624.
70. LAD, scheepsregisters van aangekomen en vertrokken passagiers, vriendelijke mededeling drs.
J.R. de Bye.
71. Er is ook een zoon Abraham Lion Arons, getr. Abigael Machielsen.
73. Vriendelijke mededeling ir. Marcel A. Meijer.
74. ARA, Suriname na 1828. ONAS, inv. 125, folio 179.
75. Salomon Gomperts, weduwnaar, en Rebecca Gottschalk Abrahams, huw. voorwaarden 16
augustus 1771.
72. ARA, Suriname na 1828, archief GB inv. 65.
76. ARA, Suriname na 1828, ONAS, inv. 125, folio 173.
77. Surinaamsche Almanak 1818, 1828.
78. ARA, archief ministerie van Koloniën, inv. 3599.
79. De Surinaamsche almanak van 1856 vermeldt L.G. Heilbron als apotheker.
80. ARA, Suriname na 1828, archief GB, inv. no 63.
81. ARA, archief VTS.
82. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 87, folio 87. Belangrijke vondst van J.J. Vrij.
83. ARA, archief Ministerie van Koloniën, no 3601, lijst van gestorven personen in Suriname.
84. ARA, Suriname voor 1828, archief RvP, inv. 533.
85. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 805, folio 19.
86. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 823, folio 48.
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87. ARA, Suriname na 1828, archief GB, inv. 62: In 1831 woont de Vrije Mana van Ury Meijer
Arons (30 jaar. Luthers) met haar kinderen Jannie en Jetje Maria van Ury Meijer Arons (5 jaar
en 3 jaar). Op de valreep is dus nog Jetje geboren en Marius is er niet meer. Het adres is dan
Keizerstraat 40 A.
88. Vriendelijke mededeling ir. H. Ehrenburg (graf no 12)
89. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. 33, folio 288.
90. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 842, 8.12.1828.
91. ARA, Suriname na 1828, archief ONAS, inv. 861.
92. Surinaamsche almanakken 1860 en 1861.
93. ARA, Suriname na 1828, archief GB, inv. 60-64: Theordorus Jacob Arons, geboren circa 1831.
Uriam Mauritz Willem, geboren 1830/1831. Deze kinderen komen verder niet in de stukken
terug, zodat zij jong gestorven moeten zijn.
94. 1. Christina Johanna Arons, gestorven Paramaribo 8 juni 1866, wonende in de Gravenstraat 39,
oud 59 jaar.
2. Maria Elisabeth Arons, ongehuwd gestorven Paramaribo 11 september 1887, Gravenstraat
15, oud 78 jaar en zeven weken.
3. Esther Gerhardina Arons, geboren circa 1802, gestorven Paramaribo 25 april 1849 trouw
(huw, voorwaarden 15.4.1841) Joseph Binz. koopman aan de Waterzijde.
4. Catharina Henriette Arons, gestorven Paramaribo 28 december 1872, tr. (huw. voorwaarden
13.4.1841) Peter Hendriks Lodewijk Kenswil, meester metselaar, wonende in de Korte
Elleboogstraat, gestorven 27 januari 1847, oud 29 jaar.
5. Anna Margaretha Arons, gestorven Paramaribo 1 augustus 1898, Gravenstraat 15, oud 77
jaar tr. Paul Charles Vereul.
95. ARA, Suriname voor 1828, archief RvP, inv. 780, f. 159, dd 25 maart 1828.
96. ARA, Suriname na 1828, ONAS, inv. 90, folio 3.
97. ARA, Suriname na 1828, ONAS, inv. 97. folio 10.
98. ARA, Suriname na 1828, ONAS, inv. 150 Bruid brengt in, mede namens de ouders, de slavinnen
Carolijntje en Louisa (samen f. 1.500,-), bruidsklederen, zijden, linnen en wollen stoffen,
kleinoden, juwelen (samen f. 1,000.-) en contant f. 3.500,99. ARA, Suriname na 1828, archief GB, kohier van getaxeerde huurwaarden, inv. no 37.
100. Wat moeten de reis en het verblijf van S.F.C. dan wel niet gekost hebben!
101. GAA, Archief Waterschout, monsterrollen.
102. CBB, Burgerregister 1832, folio 1288.
103. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. 12.
104. ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 296 en CBB, Register van overlijden nr 202, dan als
datum 10 juli 1845.
105. ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 118.
106. ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 113.
107. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. 14. Samuel Ferdinand Flu wordt op 4 juli 1799 als
bejaard persoon Herv. ged., vendumeester, overl. 13 augustus 1841.
108. LAD, Surinaamsche Courant 1824, 8.
109. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. 32.
110. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. 14.
111. CBB, Register van overlijden 1883, no 42.
112. ARA, archief GGNWIB, inv. 668.
113. CBB, Slavenregister 1838, folio 66.
114. CBB, Slavenregister 1848, folio 45.
115. CBB, Plantage-eigenaren, folio 35.
116. ARA, Suriname na 1828, archief Algemene Rekenkamer. Comptabele Beheer, inv. 229, lijst
28.
117. Hij is het eerste kind van Jeannette de Bije dat in de doopregisters met de familienaam Arons
wordt ingeschreven.
118. ARA, Suriname na 1828, archief OBS, inv. nr 14. Volgens Burgerregister (CBB) 27.7.1810.
119. CBB, Register van overlijden dd 24.9.1860.
120. CBB, Burgerregister 1845, 1924.
121. ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 112
122. Jacques Louis Guicherit vroeg in 1819 in Boskoop een paspoort voor Suriname aan. Ten tijde
van zijn relatie met Maria Magdalena Arons was hij administrateur en directeur van de plantage
Zoelen/ Beneden-Commewijne, uit welke functie hij in 1842 werd ontslagen. Dit was op andere

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

123.
124.

125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.
132.

133.
134.

plantages ook al gebeurd en wel wegens conflicten met de slavenmachten. Ook in 1854 weer
als directeur van De Nieuwe Grond. In 1856 wordt hij genoemd als diaken van de Hervomde
Gemeente in Beneden-Commewijne (Surinaamsche Almanak 1856). Stipriaan (1993: 393-395)
geeft een uitvoerige beschrijving van het optreden van J.L. Guicherit als plantage-directeur.
Guicherit nam op zich de goederen op de plantage zo spoedig mogelijk naar de stad te brengen.
Het lijk wordt genaderd door de heer J.L. Guicherit en op het Nieuwe Kerkhof begraven.
Een pagaal is (nog steeds) een koffervormige mand, dus met dekstel, gevlochten van de
gedroogde bladeren van de plant ‘warimbo’. Vriendelijke mededeling van dr J. van Donselaar
in Hilversum.
ARA, Suriname na 1828, dagelijkse verrichtingen, inv 40. folio 172, 21.9.1837.
ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 1445.
Bij de afwikkeling van de erfenis van Jacques Louis treedt de heer Clemens op als curator voor
de meerderjarige, afwezige zoon Rudolf Guicherit. Vader Jacques Louis Guicherit stierf in
Paramaribo op 14 juli 1861. Hij is dan gehuwd met Magdaleentje Guicherit, waarschijnlijk
identiek aan Madalijntje, huisbediende, geboren 1820 als dochter van Wilhelmina en op 27
september 1850 op verzoek van de eigenaar J.L. Guicherit, voor de vrijdom, gemanumitteerd,
samen met de kinderen Adolphina (geb. 1840), Jacquelina (geb. 1844), Louis (geb. 1846),
Emma (geb. 1848). Allen krijgen de achternaam Guicheriet. Bij de manumissie vindt geen
wijziging van de voornamen plaats (Ten Hove & Dragtenstein 1997). Rudolf Arons (geb. 5
maart 1837, gestorven Amsterdam 7 augustus 1897 droeg later de naam Guicherit en werd als
kind door familieleden in Nederland verzorgd (ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 681
en 682 en CBB, register van overlijden 1837, folio 199). Hij werd gewettigd bij Koninklijk
Besluit van 20 juni 1840 (ARA, archief Ministerie van Justitie 1813-1876, inv. 4757; archief
Staatsecretarie 1813-1840, inv. 4603.) Zijn vader droeg als argument voor de aanvrage voor
wettiging aan dat de vroege en plotselinge dood van Maria Magdalena Arons de voltrekking
van een voorgenomen huwelijk had verhinderd. Hiervoor toonden de autoriteiten begrip. Jeanette
de Bije, wonende aan de Joodenbreestraal, gaf toestemming aan J.L. Guicherit om Rudolph als
zijn wettig kind aan te nemen en met dezelfde rechten alsof het wettig geboren was (ARA,
Suriname na 1828, archief OB, inv. 113). Rudolf trouwde te Amsterdam op 14 maart 1867 met
Anna Magdalena Sophie Loges (geboren te Amsterdam 3 juli 1846, dochter van Hermann
Heinrich Loges en Anna Magdalena Kruin). In 1865 had Rudolf een fotostudio aan de Kromme
Waal. N 27 ie Amsterdam. Op 4 februari 1868 keerde hij terug in Paramaribo, waar hij een
studio op de hoek van de Dominestraat en de Jodenbreestraat opende. Een jaar later verhuisde
hij naar de hoek van de Heerenstraat en het Kerkplein (Ouden Oranjetuin) A 272. In 1872 keerde
hij haar Amsterdam terug. Rudolph Guicherit liet in Amsterdam vier zoons en vijf dochters
inschrijven. (GAA, Bevolkingsregisters en registers Burgerlijke Stand - na 1882 geen registraties
meer in GAA): (1) Henriette Christine Anna Magdalena Guicherit, geb. 2.5.1867; (2) Anna
Magdalena Guicherit, geb. 18.5.1872, gest. 10.2.1873; (3) Jacques Louis Guicherit, geb. mei
1873; (4) Jeanne Guillemine Guicherit, geb. 10.7.1875; (5) Johannes Guicherit, geb. 27.5.1877;
(6) Anna Magdalena Sophia Guicherit, geb. 4.11.1878. gest. 10.10.1879; (7) Anna Magdalena
Sophia Guicherit, geb. 24.11.1879; (8) Paul Adolph Guicherrit, geb. 1.2.1881; (9) Rudolph
Theodoor Guicherit, geb. juli 1882. De verdere levensloop van deze kinderen is niet gevolgd.
Adres eerst in de Heerenstraat, later Marnixkade 8. Beroep soms zonder, soms fotograaf (zie
ook Groeneveld 1990).
CBB, Burgerregisrer 1832, 1924.
CBB, Register van overlijden, 1865 3.
CBB, Burgerregister, inv. nr 1924 en 4090.
ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 112, folio 112; zij wordt daar aangegeven als 23 jaar
oud en CBB. Register van overlijden 1837, folio 192.
Kinderen; Wilhelmina Frederika van Thol. geboren 25 november 1834, gestorven 11 november
1855 (CBB, Register van overlijden 1850, folio 529; S.F.C. Arons getuige), onderwijzeres
ongehuwd. Jean Corneille Kosterman geeft als neef het overlijden aan, mede ten overstaan van
S.F.C. Arons, schilder aan de Noorderkerkstraat.
Jacob Ferdinand van Thol. wrsch. geb. 1836, een jaar oud bij het overlijden van zijn moeder,
overleden voor 29 maan 1843. (ARA, Suriname na 1828, Notariëel Archief Suriname 1828-1845,
inv. 63, folio 181, dd. 29 maart 1843 testament van Christoffel van Thol. Wilhelmina Frederika
van Thol is dan de enige erfgenaam).
CBB, Burgerregister inv. 1924 en 4090.
CBB, Register van overlijden, 1840 inv. 260.
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135. Nalatende twee zoontjes (ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 115): Lodewijk Frederik
Arons (ARA, Suriname na 1828, achief OB, inv. 681). gest. 11 september 1842, oud twee jaren,
hervormd; Eduard Marius Arons, oud een jaar gestorven 19 februari 1842. In beide gevallen
wordt het lijkje genaderd door S.F.C. Arons.
136. CBB, Burgerregister, folio 263, 1924.
137. CBB, Register van overlijden 1877, folio 841.
138. LAD, Wijkregister 1846: nog onbewoond.
139. CBB; Registers van geboorte 1857, f. 123.
140. ARA, archief Ministerie van Koloniën 1850-1900, inv. 6804 journaal gouverneur, dd. 9.12.1851
141. Wed. L.G. Machielse, geb. Heijmans die samen met M.A. de Vries als eigenaresse die
manumissie aanvraagt voor slaaf Rudolph; verleend onder de naam Seirved en diens zuster
Josephina (Charlotte) Servied. W.L.G. kan ook staan voor Weduwe L.G. In 1859 wordt er uit
de boedel van de weduwe door E. de Vries geb. Machielse manumissie verkregen voor Julia
(Cornelia) Serveid. (Ten Hove & Dragtenstein 1997).
142. CBB: Burgerregister folio 263, nr 2929.
143. ARA, Suriname na 1828, archief OB, inv. 2929.
144. Zie ook in de ‘West’ van 15.10.1996 ‘Zoektocht naar onbekende Surinaamse schilder’ en
Ehrhardt, Jan en Hein: ‘Een speurtocht naar een Surinaamse schilder’, in ‘Fryslàn’, 3e jaargang
no 2, juni 1997, pag. 8 en 9.
145. Ook het zeer recente (zeer gedetailleerde) werk van Kolf in. Elmer Van de slavenzweep en de
muze. KITLV Uitgeverij Leiden 1997 (Caribbean series 17, Koninklijk Instituut voor TaalLand- en Volkenkunde) noemt Arons niet.
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Okke ten Hove en Thomas Polimé
De Saramakaanse vrede in het Sranantongo
Dat in 1762 vrede gesloten werd met de Saramakaanse Marrons is algemeen bekend.
In 1983 verscheen in de serie ‘Bronnen voor de Studie van Bosneger samenlevingen’
als deel 8: De Saramakaanse vrede van 1762: geselecteerde documenten van de hand
van Richard Price en Chris de Beet.1. Hetzelfde werk verscheen in dat jaar ook in
het Engels onder de titel To Slay the Hydra. Dutch Colonial Perspectives on the
Saramaka Wars, dit keer met alleen Richard Price als auteur op het omslag.
Het werk was indertijd, zoals de Nederlandse titel ook eerlijk vermeldde, een
co-productie van beide antropologen. Chris de Beet transcribeerde de opgenomen
archiefteksten en vertaalde de door Richard Price geschreven inleiding. Tussen de
twaalf geselecteerde documenten bevindt zich ook de Nederlandse tekst van het op
19 september 1762 met de ‘Bosnegers van Boven Saramacca en Suriname’ gesloten
vredesverdrag, dat uit vijftien artikelen bestond (De Beet & Price 1983: 143-148).
Onbekend aan De Beet en Price, en hoogstwaarschijnlijk aan iedereen, is dat zich
in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage ook een in het Sranantongo geschreven
versie van deze tekst bevindt. Het is de tekst die de Nederlandse delegatie, onder
leiding van Louis Nepveu, J. Dörig en Johan van Rillertsz. aan de Saramaka heeft
voorgelezen.
Voor dit artikel hebben wij deze Sranantongo getranscribeerd en er zowel de
Nederlandse tekst uit 1762 (uit De Beet en Price) en een eigen vertaling naast gezet.
Wij hebben hier te maken met een van de oudste teksten van het Sranantongo. Voor
zover ons bekend - en wij baseren ons hierbij op Arends & Perl (1995) - gaat het
hier om de oudste overheidstekst in het Sranantongo. Daarvoor zijn slechts fragmenten
(zinnen) in het archief gevonden, plus de schaarse Sranan-dialogen in Herlein (1718).

Oorsprong van de Saramaka
Gouverneur Heinsius schatte in 1679 het aantal weggelopen slaven op 700 à 800
(Buve 1966: 24). Toen Heinsius dit schreef, moest hij het hoofd bieden aan een grote
Indianenopstand. De Europese kolonisten waren teruggedreven tot in fort Zeelandia,
de enige versterkte plaats in de kolonie. Tot hun geluk staakten de Indianen de strijd
met de overwinning vrijwel in zicht. Hoewel door de Indianenoorlogen veel slaven
konden ontsnappen, is het onduidelijk in hoeverre deze Marrons tot de voorouders
behoren van wat wij nu de Saramaka noemen. Veel van de opstandige slaven uit
deze tijd vonden namelijk asiel bij de Indianen. Hoewel bij de vrede dat de overheid
in 1686 met de Indianen sloot, werd afgesproken dat de Indianen behulpzaam zouden
zijn bij het opvangen van gevluchte slaven, deden zij dat heel vaak niet. Een
omvangrijk aantal vond asiel bij de Coppenaamse Caraïben. Ondanks aanhoudende
druk van gouverneurs en het Hof van Politie bleven in Coppename en Saramacca
verscheidene Caraïbische kapiteins halsstarrig weigeren gevluchte negerslaven uit
te leveren. Zij werden binnen de Indiaanse gemeenschap opgenomen en huwden hun
dochters (Dragtenstein 1992: 191). De uit het samengaan van Indianen en Marrons
voortgekomen bevolkingsgroep wordt in de bronnen meestal aangeduid met de namen
‘kaboegers of mulatten van de Coppename.’
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In 1690 brak een opstand uit op een plantage van Immanuel Machado gelegen aan
de Cassewinica. De planter zou zijn slaven mishandeld hebben en er zelfs enigen
vermoord. De anderen slaven namen wraak, vermoordden op hun beurt Machado en
vluchtten met heel wat goederen het bos in (Nassy 1791: 99). Het waren onder andere
deze vluchtelingen die mede de basis hebben gelegd voor de Saramaka. Volgens
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Price (1983: 47, 52, 54) was Machado niet alleen eigenaar van de plantage aan de
Casewinica maar tevens van plantage Waterland aan de Suriname. Hoewel een
bospatrouille een aantal vluchtelingen wist te achterhalen, slaagden de meeste slaven
van Machado erin blijvend aan hun achtervolgers te ontkomen. Zij vluchtten naar
het zuidwesten en vonden asiel bij eerdere weglopers van hun voormalige meester
Machado, die een klein dorpje hadden aan de Matjaukreek, een zijrivier van de
Boven-Suriname. Later gingen zij wonen aan een zijrivier van de Saramacca, de
Ponamakreek (thans Kleine Saramacca genaamd).
Richard Price laat in zijn boek over de vroegste geschiedenis van de Saramaka
(First Time; The Historical Vision of an Afro-American People (1983) de geschiedenis
van de Saramaka beginnen bij de slaven van deze Machado, de voorouders van de
huidige matjau-clan.2. In First Time schetst Price de Saramakaanse geschiedenis van
circa 1690 (de tijd van de eerste weglopers, fositen) tot aan de vrede die deze Marrons
met de Nederlanders sloten in 1762, waarbij zij als vrije negers werden erkend. Bij
het samenstellen ervan maakte Price gebruik van orale tradities die hij bij de Saramaka
verzamelde en van archiefgegevens die hij opdook uit de Nederlandse archieven.
First Time is een sprankelende collage verhalen geworden over de strijd van de
Saramaka tegen de Surinaamse planters en hun huurlingenlegertjes.
Een aantal jaren later kregen de Saramaka uitbreiding. In 1693 vluchtten achttien
slaven van plantage La Providence. Deze plantage was een vestiging van de
godsdienstige sekte der Labadisten en behoorde tot 1718 toe aan Lucia van
Sommelsdijck, de zuster van de in 1688 vermoorde gouverneur Van Aerssen van
Sommelsdijck. De Labadisten hadden vanaf hun vestiging op deze afgelegen plantage
in 1684 veel te leiden van aanvallen van Indianen en Marrons.
De geschiedschrijver Hartsinck die in 1770 een klassiek boek over de Nederlandse
bezittingen in Guyana schreef, schatte het aantal weglopers in 1702 op vijf à
zesduizend (Hartsinck 1770: 757). Deze schatting lijkt echter meer een indicatie voor
de angst die voor de Marrons bestond, dan een reëel cijfer. Een aantal van 1000 à
1500 lijkt aannemelijker. De hoeveelheid Marrons nam in de achttiende eeuw echter
snel toe. In 1712 vielen de Fransen onder admiraal Cassard de kolonie binnen. Zij
wilden pas weer vertrekken als de planters een schatting (afhankelijk van het aantal
slaven dat zij hadden) zouden betalen. Veel eigenaars ‘verborgen’ toen slaven in het
bos om minder te hoeven betalen. Toen de Fransen weer weggingen, keerden er
ongeveer 700 niet uit die bossen naar de plantages terug.
Ondanks periodieke bospatrouilles ontstonden al snel nederzettingen van Marrons
in het Surinaamse oerwoud. Een aantal van die dorpen was aan de planters bekend,
hetgeen blijkt uit het plakkaat van 20 februari 1717, waarin gesproken wordt van
‘Claes en Pedro’-dorpen ‘in de rivieren van Surinaemen’, die van de ‘neeger Will’
in Commewijne en van dorpen in het Marowijnegebied (Schiltkamp en De Smidt
1973: 312).
Rond 1730 begonnen zich op zeker vier plaatsen in Suriname uit de groepen
weglopers stammen te ontwikkelen. In het gebied ten zuidwesten van de plantages,
aan de zijrivieren van de Saramacca, formeerde zich de stam der Saramaka. Hier
lagen de reeds in 1717 gemelde Claes- en Pedrodorpen. Ten zuidoosten van de
Commewijne woonden groepen Marrons die te beschouwen zijn als de aanzetten
van de stam der Aukaners (Ndyuka). In het moerasgebied ten oosten van de Cottica
lag het dorpje van Asikan-Silvester, het eerste opperhoofd van wat later de Boni's
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genoemd zou worden. En tenslotte woonden er in deze periode Marrons in het
Duivelsbroekzwamp, het moerasgebied tussen de Saramacca en de Atlantische
Oceaan. Hen kunnen we beschouwen als de eerste Kwinti.
Tijdens het bestuur van gouverneur De Cheusses (1728-1734) begonnen de
Saramaka
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meer systematisch dan daarvoor met raids op plantages. Op 28 juni 1730 overvielen
zij Bergendaal, een plantage aan de Boven-Suriname, die het eigendom was van De
Cheusses.3. De getergde gouverneur besloot daarop, aangespoord door zijn
mederegeerders in het Hof van Politie tot een genadeloze achtervolging van de
Marrons. Tussen 23 juli 1730 en november 1731 werden zeven expedities tegen de
Marrons uitgerust, zes naar het zuidwesten, naar het woongebied van de Saramaka,
en één naar het Cotticagebied, waar de (proto-) Aukaners en Boni's woonden. Deze
patrouilles marcheerden meest door aan de kolonisten onbekend gebied. Een gevreesde
groep Marrons bleek te wonen aan de Ponamakreek. Op een kaart van de landmeter
De Lavaux die kort na deze expedities werd vervaardigd zijn drie conglomeraties
van dorpen aan deze kreek getekend: de ‘Dorpen van Claes’, het ‘Papa-Dorp’ en het
‘Creoole Dorp van Rebelle slaaven’ (De Groot 1982: 27; Price 1983: 88). De
Claes-dorpen werden in 1730 door een patrouille onder leiding van vaandrig
Swallenberg ingenomen. Het grootste dorp bestond uit ongeveer 300, een tweede uit
circa 100 en een derde uit zo'n 40 huizen. Deze Claesdorpen waren genoemd naar
hun hoofdman Claes, in de orale traditie bij de Saramaka bekend als Kaasipumbu
(De Beet & Price 1982: 3). In hetzelfde jaar werd het eveneens al uit 1717 bekende
dorp van ‘Pedro’ ontdekt. In dit dorp werden zestien Marrons gedood en vier mannen,
twaalf vrouwen en vier kinderen gevangen genomen.
Elf van deze gevangenen werden in Paramaribo ter dood gebracht. Ter afschrikking
van de slaven werd bij een van de ter dood veroordeelde een vleeshaak door de ribben
geslagen, waarna de ongelukkige, Joosje genaamd, aan de galg werd gehangen. Deze
marteldood, die niet uniek in Suriname was, want ook in 1750 werden drie
rebellerende slaven aan een vleeshaak opgehangen, heeft een grote indruk gemaakt.
De geschiedschrijver Hartsinck (1770: 764-765) vermeldt haar en de Schotse militair
John Gabriel Stedman, die in 1796 een beroemd boek over Suriname en de strijd
tegen de Marrons publiceerde, zorgde voor een wereldwijde bekendheid van deze
vorm van justitie door het voorval als plaat door William Blake te laten etsen en als
illustratie in zijn boek te laten opnemen (zie afbeelding 1). Stedman tekende in zijn
boek daarbij aan dat hij in 1773 een man gesproken had, die niet lang tevoren zo'n
straf had zien voltrekken.
Nieuwe expedities in 1731 ontdekten aan de Ponamakreek de Papadorpen en het
Creole Dorp, dat uit 120 huizen bestond. Een poging van De Cheusses in 1731 om
aan de Marrons in het Saramaccagebied een generaal pardon aan te bieden, mislukte.
De gouverneur had twee gevangenen door een nieuwe bospatrouille terug laten
brengen naar de dorpen aan de Ponamakreek, waar zij vrijgelaten werden. Zij kregen
de opdracht contact met de Marrons op te nemen en hen mee te delen dat alle
vluchtelingen amnestie zouden krijgen, indien zij zich binnen de vier maanden zouden
melden. Van de twee ‘bemiddelaars’ keerde er één na enige dagen vruchteloos terug.
De ander verkoos de vrijheid, hetgeen ook gold voor de Marrons van wie niemand
van de amnestie gebruik maakte (De Groot 1982: 35).
Over de strijd tegen de Saramaka in de periode 1731-1749 is (nog)4. weinig bekend.
Dat zij echter onverminderd voortging, kan onder andere opgemaakt worden uit de
vermelding in Nassy (1791: 1-111 ev) dat ene David C. Nassy in deze periode meer
dan 30 kleine en grote expedities tegen de Marrons op zijn naam schreef. Na een
overval op de plantage van ene Manuel Pereyra in 1738 organiseerde de Joodse
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divisie een krijgstocht naar Marrondorpen, waarbij Pereyra het leven liet (Nassy
1791: 99). Doordat steeds kleine groepjes vluchtende slaven zich bij de Marrons
aansloten, was hun aantal rond 1749 tot zo'n 4.000 aangegroeid: 1500 in het gebied
tussen de Suriname en de Saramacca (de proto-Saramaka), 1500 ten zuidoosten van
de Tempati en aan de zijrivieren van

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

224
de Marowijne (de proto-Aukaners), en verder kleinere groepjes ten westen van de
Parakreek, aan de Beneden-Saramacca, in de moerassen tussen de Suriname en de
Commewijne in het Patamaccagebied, en in de moerasgebieden tussen de Cottica
en de kust.

De mislukte vrede van 1749
Hoewel het altijd mogelijk zou blijven de Marrons het leven zuur te maken door hun
dorpen plat te branden, hun kostgronden te vernielen en een paar gevangenen te
maken, was het allang duidelijk dat van uitroeiing van deze mensen beslist geen
sprake meer kon zijn. In de woorden van gouverneur Mauricius: ‘Die togten sedert
eenige tijd weinig effect doen, en wanneer zij geen effect doen, moet men zeggen,
dat zij meer kwaad dan goed uitwerken, en nergens toestrekken dan om de trotsheid
en couragie der Wegloopers meer te animeeren’ (Receuil 1752: IV, 87). In 1749
vroeg de gouverneur in een brief aan de Directeuren der Sociëteit van Suriname
toestemming vredesbesprekingen met de Marrons te beginnen. Hij kreeg die
toestemming, maar de lokale plantocratie was in meerderheid fel tegen. Tegenover
hen verdedigde Mauricius zich door te wijzen naar zijn verre voorganger Van
Sommelsdijck, die in 1686 in een kritieke periode vrede sloot met de opstandige
Indianen en weglopers, en naar de Engelsen die in 1739 op Jamaica vrede met de
Marrons gesloten hadden. Mauricius besloot een grote expeditie naar het gebied van
de Claes- en Pedrodorpen te sturen om ‘met den Degen in de vuist’ de Marrons na
een militaire nederlaag een vrede aan te bieden (Hartsinck 1770: 767-768).
Ondanks felle tegenstand van de planters in het Hof van Politie zette Mauricius
zijn zin door. Hij stuurde 100 militairen, vergezeld van de nodige lastdragers, onder
leiding van kapitein-luitenant Creutz in oktober 1749 naar de Saramaccarivier. Creutz
ontdekte negen dorpen en vernietigde daar ongeveer 415 huizen. De Saramaka
bevonden zich in deze periode nog in een formatieproces, maar dit was toch al zover
uitgekristalliseerd dat een aantal groepen ene Dabi als hun groot-opperhoofd erkende.
De politieke organisatie van de Saramaka was ongeveer als volgt. Aan de basis
stonden matrisegmenten, bee genaamd, groepen die van dezelfde moeder afstamden.
Een aantal van die matri-segmenten die zich om de een of andere reden aan elkaar
verwant voelden, bijvoorbeeld omdat zij van dezelfde plantage afkomstig waren, of
eenzelfde etnische achtergrond hadden, of in de beginperiode in het bos bij elkaar
gewoond hadden, vormde te zamen een matriclan, lo genaamd. Aan het hoofd van
elke clan stond een clanhoofd. De Saramaka bestonden in deze periode uit ongeveer
tien clans. Een grootopperhoofd, de gaanman genaamd, fungeerde als stamhoofd.
Creutz slaagde erin met kapitein Adu, die zei te spreken namens de oude gaanman
Dabi5., in contact te komen. De onderhandelingen verliepen voorspoedig en de
voorwaarden van het Jamaicaanse vredesverdrag van 1739 werden als basis voor
een vrede aanvaard.6. Toen Creutz na een verblijf van acht weken weer vertrok,
beloofde hij dat in september 1750 een delegatie met geschenken naar de Ponamakreek
zou terugkeren om de vrede met de nodige luister te sluiten. De planters van het Hof
van Politie die tegen het sluiten van een vrede bleven, verzetten zich tegen het
voornemen van Mauricius een grote delegatie naar de Ponamakreek te zenden. Zij
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wilden slechts gelden ter beschikking stellen voor een reis van een paar blanken met
20 lastdragers. In plaats van de afgesproken tijd (september) af te wachten, vertrok
dit kleine gezelschap onder leiding van Picolet reeds vijf maanden eerder en
onaangekondigd naar de Saramaka. De groep kwam nooit meer terug. Wat er zich
in het binnenland precies heeft afgespeeld, is onduidelijk. Er bestaan allerlei versies
over het gebeurde. Bij de vrede van 1762 verklaarden de Saramaka dat Picolet was
vermoord door de slaven die hem vergezelden ge-
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durende zijn tocht naar de Saramaka. De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar
De Beet & Price 1982 en Price 1983a. Een vrede werd in ieder geval niet gesloten.
Müller heeft voor de periode 1750-1759 het slavenverzet in Suriname geanalyseerd.
Hij stelt dat er in deze jaren vijftien opstanden hebben plaatsgevonden, de aanvallen
van Marrons op plantages niet meegerekend. In totaal waren zo'n 900 tot 1000 slaven
bij die opstanden betrokken, afkomstig van 21 verschillende plantages. Opvallend,
en dat geldt voor de gehele slavernijperiode, is dat een opstand vrijwel altijd tot één
plantage beperkt bleef (Müller 1973: 30).
Vaak waren de opstanden het gevolg van collaboratie tussen reeds eerder
weggelopen slaven en de achlerblijvers op dezelfde plantage. Zo bleek na de opstand
in 1758 op Palmeneribo aan de Surinamerivier, dat de slaven al meer dan zeven
maanden contacten met Marrons die in kleine groepjes achter de plantage verbleven,
zonder dat de blanken was opgevallen. Na elke opstand werden bospatrouilles achter
de vluchtende slaven gezonden. In de gevallen dat een opstand het gevolg was van
actieve bemoeienis van de Marrons, bleek dat meestal tevergeefs. De vluchtelingen
waren niet te achterhalen en de patrouilles hadden slechts een averechts resultaat.
De ingehuurde slaven leerden de weg naar de Marrondorpen kennen en maakten
daarvan later in ruime mate gebruik. Van de bijna 300 slaven van de expeditie onder
Hentschel in het najaar van 1755 liepen er ongeveer 30 met geweer en bepakking
weg. Tijdens de tocht naar de Saramaka onder Koningh in het daarop volgende
voorjaar deserteerden van de 345 slaven in tijd van anderhalve maand maar liefst
200 slaven. Contact met de Marrons had de patrouille niet gehad. Zelfs geen verlaten
dorpen waren ontdekt (Müller 1973: 31 en 43). Hartsinck (1770: 757-767) vermeldt
tussen 1730 en 1749 meer dan 20 grote en kleine bospatrouilles. Hij stelt evenwel
vast dat het resultaat daarvan negatief was. Müller (1973: 42) voegt daaraan toe dat
van de 28 expedities in de jaren 50 er slechts twee geslaagd waren. De noodzaak om
op de een of andere manier met de Marrons tot een overeenkomst te komen, werd
steeds nijpender.

De vrede van 1762
Suriname was niet uniek in het sluiten van een overeenkomst met gevluchte slaven.
Spanjaarden, Portugezen en Engelsen waren in deze de Nederlanders al vooraf gegaan
(zie Hoogbergen 1992). In oktober 1760 sloten de planters vrede met de Ndyuka
Marrons (Hoogbergen 1992; Scholtens 1994). Bij de Ndyuka woonde op dat moment
al een hele tijd een Saramaka, Willy of Wíi genaamd. Wíi was de leider van de
Languclan en was de Saramaka ontvlucht na een beschuldiging van hekserij (De
Beet en Price 1982: 27). Hij vertelde tegen de blanken die op vredesmissie bij de
Ndyuka waren dat de Saramaka graag vrede wilden. Hij vertelde ook dat Picolet en
de andere blanken die in 1750 de vredestocht naar de Saramaka hadden ondernomen,
door de ‘negerschutters’ en lastdragers van het commando waren vermoord en dat
deze slaven zich daarna bij de Saramaka hadden aangesloten. De leider van de
moordpartij was op zijn beurt door de Saramaka gedood.7.
Het had in de lijn der verwachtingen gelegen Wíi naar de Saramaka te sturen, maar
het Hof van Politie koos de Ndyuka kapitein Kwakoe van Sara de la Parra8. uit voor
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een oriënteringstocht. In Paramaribo beloofde Kwakoe, na ontvangst neming van de
premie en na een stevige handdruk, naar de Saramaka te gaan, maar dat deed hij
vervolgens niet. Hij reisde terug naar ‘Agter Auka’ en deelde zijn mede-Marrons
mede dat hij in ieder geval deze tocht niet zou ondernemen. Na eindeloze discussies
- was hij nu wel of niet een heks - besloten de Ndyuka dat Wíi maar naar de Saramaka
moest om aan zijn stamgenoten te vragen of ook zij vrede wilden sluiten (De Beet
& Price 1982: 30).
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Wíi verliet het woongebied van de Ndyuka eind 1761 en keerde in februari 1762
terug met een delegatie van ongeveer 40 Saramaka, geleid door Abini (de
plaatvervanger voor gaanman Darie), vergezeld van vijf andere kapiteins. Zij
verklaarden bereid te zijn (ook) een vrede met de Nederlanders te sluiten. Na
bekendwording van dit bericht stuurde het Hof van Politie Louis Nepveu naar de
Ndyuka om met de Saramaka te onderhandelen. Deze Louis Nepveu was in 1749
Creutz' woordvoerder geweest bij de succesvolle onderhandelingen met kapitein
Adu. Document 10 (uit De Beet & Price 1982: 115-142) is het verslag van Louis
Nepveu van de succesvolle onderhandelingen die hij van 4 maart tot 13 april 1762
met Abini voerde in het Ndyukadorp Bongodoti.
Eind april waren de Saramaka terug in hun woongebied en Louis Nepveu in
Paramaribo. Een brief ging naar Nederland om de enorme hoeveelheid goederen te
bestellen die als geschenk aan de Saramaka zouden worden uitgekeerd. In september
1762 installeerde Nepveu zich (zonder de geschenken die nog niet waren aangekomen)
op een afgesproken plaats tegenover de monding van de Sarakreek. In de loop van
enkele dagen arriveerden grote aantallen Saramaka, waaronder Wíi en Abini. Na
moeizame onderhandelingen werd de overeenkomst tenslotte op 19 september 1762
bezegeld (De Beet & Price 1982: 31).

De tekst van het vredestractaat
In De Beet en Price (1982: 143-148) is de tekst van de Saramakaanse vrede te vinden.
In de archieven bevinden zich een aantal versies van het verdrag. Het volledige
verdrag werd voor het eerst aan het Hof van Politie voorgelegd op 13 mei 1762, dus
na de terugkeer van Louis Nepveu van zijn succesvolle missie. Het is te vinden in
het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage in het Archief van de Sociëteit van
Suriname ((code 1.05.03) inventarisnummer 154, de notulen van het Hof van Politie
van 13 mei 1762. Het archief van de Sociëteit van Suriname is een in Nederland
gevormd archief. De directie van de Sociëteit zat in Amsterdam en in dit archief zijn
alle stukken opgenomen die vanuit Suriname (maar ook vanuit Nederland) aan de
Sociëteit werden toegestuurd. Het is in zijn algemeenheid een goed geconserveerd
archief. Het zal duidelijk zijn dat ook in Suriname een archief gevormd werd. Van
elke brief die naar Nederland naar de Sociëteit ging, werd in Suriname een kopie
opgeborgen in het gouvernementsarchief. In 1916 zijn de oude Surinaamse archieven
naar Nederland getransporteerd, aangezien zij in Suriname opgevreten werden door
ongedierte en aangetast door rotting. Zij zijn gedeponeerd in het Algemeen
Rijksarchief onder de naam Oud-Archief Suriname (code 105.10), dezelfde
archiefbewaarplaats waar zich ook het Archief van de Sociëteit van Suriname bevindt.
Dat is dus gemakkelijk voor de onderzoeker. Voor een gedeelte overlappen deze
twee archieven elkaar, immers iets wat als een uitgaande brief aan de Sociëteit te
vinden is in het Oud-Archief Suriname bevindt zich als inkomende brief in het Archief
van de Sociëteit van Suriname. Doordat beide archieven min of meer
schaduwarchieven zijn, bestaat er een tendens bij onderzoekers voornamelijk te
werken in het beter geconserveerde Archief van de Sociëteit van Suriname. Dat is
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soms misleidend, want het Oud-Archief Suriname is omvangrijker. Lang niet alles
werd naar Nederland gestuurd.
Ook in ons geval geldt dat ‘onbelangrijke’ stukken niet naar Nederland werden
gestuurd en de Sranantongo versie van de Saramakaanse vrede werd blijkbaar als
zo'n onbelangrijk stuk beschouwd. Deze tekst bevindt zich in het Oud-Archief
Suriname / Hof van Politie en Criminele Justitie (code: 1.05.10.02), inventarisnummer
66, bijlage bij de notulen van het Hof van Politie van 27 december 1762. De
Nederlandse versie is verder te vinden in hetzelfde archief als bijlage van de notulen
van het Hof van Politie van 19 september 1762. Dit is de tekst nadat de vrede
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was gesloten. Bij alle artikelen staat dan wat de Saramaka hebben geantwoord. Deze
tekst is intussen twee keer gepubliceerd, allereerst in Schiltkamp & De Smidt (1973:
757-762) en vervolgens als document 11 in De Beet & Price (1982: 143-148).
Alle goede dingen gaan in drieën en daarom bij de Sranantongo versie opnieuw
de Nederlandse tekst van het vredestractaat. En zelfs twee keer, allereerst de
archieftekst zoals gepubliceerd in De Beet & Price en daarna onze vertaling. Op elk
vredesartikel volgt het commentaar van de Saramaka. Natuurlijk was dat commentaar
een bevestiging dat zij het met dat artikel eens waren, immers de onderhandelingen
waren al eerder gevoerd. Deze commentaren zijn cursief gedrukt. Opvallend is dat
deze slechts uiterst summier vertaald zijn. Bij sommige alinea's ontbreekt in het
geheel een Nederlands equivalent. Het meest opvallende is als we de oorspronkelijke
Nederlandse tekst vergelijken met die in het Sranantongo, dat dan de constatering
moet zijn dat het eigenlijk om twee verschillende teksten gaat die wel over hetzelfde
onderwerp handelen, maar die zeker niet letterlijk overeen komen. Let er ook op dat
zich onder de hoofden die het vredestractaat tekenden, twee Indiaanse hoofdmannen
bevonden (van de Tuvinga en van de Akurio).

De artikelen van de Saramakaanse vrede. In de linkerkolom de
Sranantekst uit het archief, inde middelste de Nederlandse tekst uit het
archief en in de rechter onze vertaling.
Fassie fou mekiee frie
nanga bousie nengre fou
oppo Serameca nanga
Saranam riba

Articulen ter
onderhandeling
met de bosneegers van
Booven
Sarameca en Suriname

De manier om vrede
te sluiten met de Bosnegers

1.
De voorszegde bosneegers
van Boven Sarameca en
Suriname sullen met
vergiffenis van al het
gepasseerde erkent worden
voor vrije lieden, mits sij
nimmer off ooyt meer
eenige vijandelijkheeden
pleegen teegen de blanke,
hetsij christenen off joden,
gelijk ook de vrije indianen
hier in begreepen sijn.

1.
Alle Bosnegers van de
Boven Saramacca en
Boven Suriname zullen
vrede hebben met alle
blanken van Suriname. De
blanken zullen al het
kwaad dat zij gedaan
hebben, vergeten, maar
nooit (zullen) zij opnieuw
kwaad mogen doen tegen
blanken, noch tegen de
joden en vrije Indianen of

Granman nanga coertoe
sendie masara Louis
Nepveu fou meki da fri a
poti alle disse santi de ja na
gi dem ha kisi dem effi
dem wan di holli dati alle
dim peki.
1.
Alla dem bousie nengre foe
Oppo Sarameca nanga
Oppo Saranam, sa habie
frie nanga alla bacara foe
Saranam Condre, en bacara
sa friguittie alla ogrie
diesie dem ben doe, mara
nembre dem moessoe doe
ogrie moro na bacaras
mongessie Jou, en nanga
frie Ingien, effie na dem
plantasie nanga goedoe.

van de Saramacca en de
Boven Suriname
De gouverneur en het Hof
(van Politie) zenden
meester9. Louis Nepveu uit
om vrede te sluiten. Hij
legt hun al deze dingen
voor en vraagt hun of zij
dit willen aannemen.
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Dissi fri granboen, nembre Sijn te vreede en beloove
no man ogrie sa dé moro na te komen stiptelijk.
foe dem nanga bacra,
monkesie Jude nanga vry
Ingien. Diesi oeboen nanga
bacra.

Deze vrede is een goede
zaak: nimmer zullen nog
vijandelijkheden tussen hen
en de blanken, de
Joden en de vrije Indianen
plaatsvinden.

2.
Dem sa moesoe sorte alla
dem condre na bacara, en
alla dem condre fou Ingien
offoe Nengre diessie conpé
nanga dem, effie innie wan
diesie dem sabie, dem sa
moessoe sorie dem toe, en
dem sa moesoe mekie
bakara frie nanga dem, en
offoe dem no wandie
mekie da frie nanga bakara,
dem sa moessoe helpie
bakara foe goo fettie nanga
dem.

2.
Zij zullen de blanken al
hun dorpen moeten
aanwijzen en alle dorpen
van Indianen of Negers die
met hen een
vriendschapsband hebben
of die zij kennen. Zij zullen
ervoor moeten zorgen dat
de blanken vrede met hen
sluiten en als zij geen vrede
willen sluiten met de
blanken, zullen zij de
blanken moeten helpen in
de strijd tegen hen.

2.
Alle haare dorpen sullen sij
moeten aanwijsen en soo
er dorpen, 't sij van neegers
off indianen, die met hun
in vriendschap leeven off
correspondentie hebben,
sullen sij die aanwijsen en
tot de vreede overhaalen
off dezelve helpen
distrueeren.

Da reiti, so dem sa doe, no Sijn te vreede en neeme
wan habi fou tan na baca sulx aen na te koome.

Zij gaan hiermee akkoord.
Zij zullen de blanken geen
kwaad meer berokkenen.

3.
Dem sa moesoe tan libie de
na da plessie dem habie
dem condre dissie tem, ma
datem dem wandie goo
liebie na wan tara plesie
dem sa moessoe sendie
takie na granman en dem
sa moesoe tan tee dem
kiessie moffo baca of dem
sa can mequi condre na
tara plessie.

3.
Sij sullen blijven woonen
daar sij nu sijn en soo sij
souden willen van
woonplaats veranderen,
sullen sij daarvan
alvoorens kennisse moeten
geeven en daarop eerst de
approbatie van de regering
deezer lande afwagten.

3
Zij moeten blijven wonen
op de plaats waar zij nu
hun dorpen hebben, maar
op het moment dat zij op
een ander dorp willen gaan
wonen, moeten zij de
gouverneur daarvan op de
hoogte brengen en zullen
moeten wachten tot dat zij
toestemming krijgen om
elders dorpen te mogen
stichten.

Dem sa doe dati.

Sijn te vreede en neeme
sulx aen na te koome.

Dat zullen zij doen.

4.
Dem sa moessoe callie
neem foe alla den hede
man foe dem condre en dat
em wan com foe

4.
Sij sullen opgeeven wie
haar opperhoofden sijn en
bij afsterven off veranderen
eerst

4.
Zij zullen de namen van
alle hoofden van de dorpen
noemen en als een hoofd
komt te
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dede effie foe commoto;
dem sa moessoe sendie
takie na granman foe
à can sabie offoe à boem.

kennisse moeten geeven
wie in de plaats komt, om
van de regering
geapprobeert en erkent te
worden.

sterven of vertrekt, zullen
zij dat aan de gouverneur
doorgeven zodat hij kan
laten weten dat het goed is.

Dissi toe

Beloove sulx na te koomen. Dit ook.

5.
Dem sa moessoe gie bakka,
alla nengre diesie ben
komoto of ronnèwe na
bacara, sensie dem nengre
foe ouwka ben com na dem
nanga Willie, no wan fassie
dem sa kan teekie foe
hollie wan nengre foe
bakara diessie dem sa
kissie effie diesie sa
ronnowè com na dem
sensie da tem en so té
dorroté goo nembre
wantem dem sa holie wan;
fiscalla sa paij dem f 50,=
Sur. moni da f 42, pessie
wiserem, ma effie dem kisi
dem na kasi bay, na wan
mandasier, dem sa kesie
tien peesie fo er f 42: na
fasie dem sa ben kisie dem
farrawey, of na korosie bay
foe fatto. En alla dem
ronnawee nengre disie dem
tjari backa garanman effie
couroete sa can doe initie
sandie dem wandie nanga
dem, en foe sa hedde al
wassie dem nengre foe wie
sa wandie foe takie datie
dem ronnowee bikasie dem
masara offoe bacara doe
dem ogrie; dem boesie
Saramaca sa moesoe gie
dem bakka da tem dem
com na dem han, bicassie
granman nanga couretoe no

5.
Sij sullen alle slaaven die
zeedert de onderhandeling
van vreede door de
besending van die agter
Auca bij haar begonnen
overleeveren, sonder
eenige agterhoudinge, en
voorts in 't vervolg alle
slaaven die bij haar
koomen off die sij koomen
te vangen, hetgeen sij
sonder eenig ondersoek off
conniventie sullen doen,
ten eersten wel bewaard
afsenden bij den heer
Gouverneur en waarvoor
aan haar sal werden betaald
van f 40 tot f 50 na mate
der verr off nabijheit der
plaatse daar sij die sullen
vangen. En sullen die
werom gebragten slaaven
nae welgevallen der
blanken met de dood off
anders na exigentie gestraft
werden. Dat ten dien einde
niet sal moogen
voorgewent worden dat de
slaaven die bij hun koomen
het hebben gedaan uyt
hoofde van mishandelingen
van hun meesteren off
anderen, dewijl de
regeeringen hier alleen
toekomt daarover kennis te
nemen en de quaade
meesters te straffen.

5.
Zij zullen alle negers die
sinds de vrede met de
negers van Auka naar hen
zijn gevlucht met Willie
terug geven of uitleveren
aan de blanken. Op geen
enkele wijze mogen zij een
neger van de blanken die
zij gevangen zullen nemen,
of die naar hen gevlucht is,
behouden. De fiscaal zal
hen daarvoor f 50,00
Surinaams geld betalen,
maar als zij hen dichtbij
gevangen hebben, zullen
ze f 42,00 ontvangen; het
is afhankelijk van waar ze
gevangen genomen zijn,
van veraf of dichtbij de
stad. En van alle negers die
zij terugbrengen zal de
gouverneur of het hof
bepalen wat zij met hen
gaat doen. Dat moet dus
altijd, ook al zeggen onze
negers dat ze weggelopen
zijn omdat hun meesters of
blanken hen kwaad hebben
gedaan; de Bosnegers van
Saramacca zullen hen
moeten teruggeven als zij
in hun handen vallen,
omdat alleen de
gouverneur en het hof hun
zaak kunnen beoordelen.
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mo moessie loekoe na
datie.
Dem swerie no wan nengre
fou bacra kom na dem
sensie. Willi kom taki fou
dissi frie, effi inni

Zij verklaren plechtig dat
geen negers van blanken
bij hen zijn gekomen, vanaf
het moment dat Willie de
vrede met hen
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wan nengre kam na dem,
dem no sa holli no wan
nimbre, dem sa tiari dem
na granman, so aleki bakra
poti da santi gidem. aboen
na dem dem sa holi reiti.

6.
Hoe fa dem sa wandie foe
takie effie foe oesi, dem no
sa moesoe hollie nowan
bacara nengre alwasie
grandie of pikien na dem
mendrie en datem wan foe
dem sa wandie datie effie
wan sa sandie diesie fa de
toe baraka disie frie dem
alla dem taa na (....) sa
moesoe gie hem na bakara
how fa bakara kondre
nanga hem so allegie dem
sa membre à sa boen en
effoe wan heddeman da
oenoe mindrie dissie wan
so sendie disie den fradie
foe krossie hem, bicasie a
habie bigie teijteij, dem sa
moessoe sendie sakie na ga
granman, fou à kan sendie
wan comando nanga
soldatie foe goo fettie foe
kiesie hem, en dan diesie
tan hollie nanga bakara sa
moesoe helpie foe kiesie
dem ogrie wan foe bacara
sa kan dewengie dem foe
tan boen nanga bakara en
fou holi diesie frie boen
boen.
Da reite, so dem sa doe,
nembre wan sa habbi hatti

besproken heeft. Nimmer
zullen zij negers die bij hen
bescherming zoeken,
opvangen. Zij zullen hen
meteen aan de gouverneur
uitleveren. Zoals de
blanken dat voorgelegd
hebben. Zij gaan daarmee
akkoord en ze zullen zich
daaraan houden.
6.
Sij sullen onder geen
pretext hoe genaamt eenige
slaaven bij haar moogen
houden, met aanneeming
om alle en een ynder onder
hen groot off kleyn die sulx
sou derven onderneemen
off deese vreede in eenige
manier te contravenieeren
ten eersten tot de uytgaave
te dwingen en behoorlijk te
straffen. Ook desnoods
toestaan in gevalle sulx
door eenig opperhooft
mogt gedaan worden en dat
sij die niet ten eerst een wel
uyterlijk binnen een maand
konden dwingen, dat de
blanke bij hun komen met
een commando om de
sodanige daartoe te
noodsaken en te straffen,
alzoo desulke die eenige
slaaven verbergen sullen
gehouden worden als
breekers van de vreede en
van haar vrijheit vervallen,
in welken gevallen sij sig
met de blanken sullen
moeten voegen en deselve
trouwelijk adisteeren in
alles.

6
Wat zij ook naar voren
brengen, zij mogen geen
enkele neger van de
blanken bij zich houden,
ongeacht of het om
ouderen of kleine kinderen
gaat. Als er onder hen
personen zijn die dat niet
willen - en daardoor de
vrede met de blanken in
gevaar brengen - moeten
zij die dwingen dat wel te
doen en hen behoorlijk
straffen. Zij moeten de
weglopers aan de blanken
geven zoals afgesproken.
Het zal ook goed zijn als
een hoofdman uit hun
midden de weggelopen
slaaf met dikke touwen
gevangen zet en de zaak
overdraagt aan de
gouverneur, die dan een
commando kan sturen met
soldaten om deze mee te
nemen en zij zullen de
blanken helpen om hem
gevangen te nemen en hen
die vijandig zijn dwingen
om de vrede met de
blanken goed te bewaren.
Akkoord, dat zullen zij
doen en nimmer zullen zij
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een neger van de blanken
bescherming of een
schuilplaats bieden.
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7.
Effie granman of koeroetoe
sendie moffo gi na dem,
takie ningre ronwey effie
mekie trobbie na plandasie
en kalie dem foe kom
helpie fou kisi dem onoe sa
moesoe goo foe kiesie
dem, en tiarrie dem kom na
fotto dan dem sa kissie
dem paijman

7.
Soodrae sij van de heer
Gouverneur off regeeringe
alhier kennisse krijgen van
eenige desertie van slaven,
sullen sij ten eersten daarop
uytgaan om die te vangen
en teegen de premie in
voege voorsz, uytleeveren.

Da boen, dem sa kom inni
tem effi dem kisi jounsou
fou granman.
8.
Effie fettie kom na condre
foe darra condre, bacara
effoe tarra boesie nengre
innie wan effie innie
plessie dem sa dé, dan
onnoe Saramaca vrie man
sa moesoe kom foe helpie
bacara, foe Saranam
Condre, en dem no sa
moesoe mankirie foe
sendie so menni man nanga
gon alla kie grandiman
nanga couroetoe sa haksie
foe goo na da plessie.
Granman sa takie of seni
takie na dem en foe harkie
na dissie sama. Dissie
granman sa pottie foe
tinnie dem, foe helpie
bacara fassie dem. Sa kan
doe selfie effoe dem bossie
nengre na baka Ouwka of
na Mapana nengre disie
frie... nanga bacara sa
wandie foe mekte trobie
oftoe doe bacara ogrie dan
dem sa moessoe helpie
bacara foe goo fettie

7.
Indien de gouverneur of het
hof het bericht aan hen
toezendt dat negers
gevlucht zijn of in oproer
zijn op de plantages en zij
worden opgeroepen om te
komen helpen om deze
gevangen te nemen, dan
zullen zij hen moeten gaan
oppakken en naar de stad
brengen, dan zullen zij hun
betaling ontvangen.
Akkoord; zij zullen komen
zodra zij een bericht van
de gouverneur ontvangen.

8.
Sij sullen ook in cas van
muyterij van slaven off van
buytenlandsche vijandt ten
eerste daarvan verwittigt
sijnde alle assistentie te
doen. Sullende hun
opperhoofd sorge dat in
sulken gevalle de
gevraagde manschappen
geleeverd worden ter
plaatse en onder de ordres
van diegeene die door den
heer Gouverneur off
Gouverneur en Raaden
sullen aangeweesen
worden en in alle
voorvallende occasien de
blanke te assisteren en ten
meeste nutte te sijn; ook in
gevalle de bosneegers van
agter Auka off bij haar
soganaamde Mapana
neegers onse slaaven
mogten ophouden off
anders de vreede mogte
breeke ende blanken
overlast doen, sullen sij de
blanke assisteren om

8.
Indien gevechten uitbreken
in het land, of van
buitenlandse invasie van
blanken of door andere
Bosnegers groeperingen,
zullen zij, de vrije
Saramaka, waar zij zich
ook bevinden, moeten
komen om de blanken van
Suriname te helpen. Zij
zullen niet verzuimen met
minder gewapende mannen
te komen dan waarom de
gouverneur en het hof
gevraagd hebben. De
gouverneur zal hun zeggen
wat te doen en zij moeten
daarbij luisteren naar de
mensen die de gouverneur
over hen aanstelt. In alle
gevallen moeten zij
de blanken ondersteunen.
Mocht het gebeuren dat de
Bosnegers van achter Auka
of door de Mapana slaven
verborgen houden, of tegen
de blanken in opstand
komen of hen kwaad doen,
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dezelve daartoe te
dwingen.

dan zullen zij de blanken
moeten helpen om te-
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nanga bakara en holi da
frie reijtie nomo.

gen hen te vechten en hen
gevangen te nemen of
ervoor zorgen dat zij de
goede verstandhouding met
de blanken en de vrede
bewaren.

Dissi toe aboen dem sa
doe.

Mede aangenoomen en sijn Zij gaan ermee akkoord dit
te vreede sigh te vervoegde ook te doen.
ende order van sijn
Excellentie en den Hoove
ten allen tijde hebben de
Eere.

9.
Datem wan sandie sa
fadom na dem mindrie
datie dem sa moesoe sendie
foe granman sabie dan dem
sa kan sendie vijffie of
sieksie voe dem en datem
dem com na fotto dem sa
moessoe go rettie na
granman en dem no sa kan
goo wan plessie effoe
granman sa moessoe sabie

9.
In kas van
noodsaakelijkheid sullen
zij 5 off ses van de haare
moogen herwaards senden,
waartoe haar een teeken
om te kunnen passeeren sal
gegeeven worden, welk sij
ten eersten en direct bij den
Heer Gouverneur sullen
addresseeren, sonder sig
ergens buyte permisse te
mogen ophouden, sonder
dat er meerder te gelijk
sullen mogen komen, ten
waare het noodig mogt sijn
tot escorteeringe van
weggeloopene slaaven, in
welken gevalle aan haar de
premie prompt sal worden
betaald, sonder dat men
gehouden sal sijn hun kost
off onderhoud te geven.

9.
Als er in hun midden iets
plaats vindt waarvan de
gouverneur op de hoogte
moet zijn, dan zullen zij
vijf of zes personen sturen
en op het moment dat zij in
de stad aankomen, moeten
zij rechtstreeks naar de
gouverneur gaan en zij
zullen nergens anders
heengaan zonder dat de
gouverneur dat weet. En
als zij gevluchte slaven
naar de stad brengen dan
zullen zij hun geld meteen
ontvangen en zij zullen zelf
voor al hun (onderhoud)
eten zorgen zonder dat de
blanken daarvoor moeten
zorgen.

Disie toe.

Sijn hiermeede te vreede.

Dit ook.

10.
Dem sa kan kom alla jarrie
50 foe onnoe na Sarama
riba, thee na Wanneca
criqui, effie na Arwaticabo,
effie na Saranam Riba, thee
na Victoria, foe tiarrie alla
sandie dissie dem sa habie

10.
Sij sullen alle jaaren tot 50
in getal moogen afkoomen
aan de kant van Sarameca
tot aan de creecq
Arwatticabo of Wanica off
aan de kant van Suriname
tot aan Victorie, met alle

10.
Zij mogen elk jaar met in
zijn totaliteit 50 personen
de Saramacca afzakken tot
aan de Wanicakreek (ook
wel Arwaticabo genoemd),
of de Suriname tot aan Post
Victoria, om alles wat zij

en datem sama foe onnoe
sa tiarrie ronnewe nengre
of sanie dissie dem sa
kissie kom na fotto dan
dem sa kissie dem monie
josno, en dem sa moessoe
loekoe dem jamjam serefie
sondro bacara sa loekoe foe
gie dem.
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katoen, hoedoe,
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andere goederen om

hebben aldaar te verkopen
zoals: hangmat-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

234
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fouwloe, coeriaras, effoe
innie sandie marra effoe
dem sa wandie tiarrie dem
sandie goo na fotto foe
sennie, dan dem no sa kan
sendie moro na tien sama,
en soo allekie dem sa kom,
na fotto nanga dem sannie
dissie dem sa wandie senie
dan dem sa moessoe mekie
granman sabie bicossie, en
datem dem sa dé na fotto
dan dem no sa moessoe
wakka na sabatem passa
aijtie jourroe na passie foe
somtem dem no sa kissie
trobie nanga bacara dissie
sa membre dem na slaaf
dem no sa waka na passie
nanga gon, houwroe offoe
nanga neffie.

aldaar te negotieeren. Doch
soo sij eenige goederen aan
Paramaribo off elders
sullen willen senden sullen
sij niet sterker dan 8 off 10
teffens moogen afkoomen
en daarvan als meede van
haar negotie off goederen
ten eersten bij haar
aankomst kennisse geeven
aan den Heer Gouverneur,
doch sullen des avonds na
agt uure niet mogen op
straat sijn om niet voor
slaven aangesien en
moeyelijkheit te
ontmoeten, gelijk sij ook
alhier met geen messen off
geweer langs straat sullen
mogen gaan.

ten, katoen, hout, vogels of
korjalen. Als zij dat willen
mogen zij die goederen ook
naar Paramaribo brengen,
maar met niet meer dan
tien persoen. Op het
moment dat zij in de stad
aankomen, moeten zij de
gouverneur daarvan op de
hoogte brengen. Als zij in
de stad zijn, mogen zij zich
's avonds niet na achten op
straat begeven om te
voorkomen dat zij ruzie
krijgen met blanken die
zullen denken dat zij slaven
zijn. Zij mogen niet met
geweren, houwers of
messen de straat op.

Aboen toe, mara, dem no
sa waka toe moessi na
Saramaka sei, dem ha kisi
fou wakka na sabatem.
Granman nanga Courtoe
plesi fou gi dem wan marki
fou weri.

Sijn hiermeede
vergenoeg(d), maer seggen
sij de rievier van Serameca
selde bevaare sullen.
Weegens na 8 uuren over
straat te gaan vraage dan
sulx hun sowell as aan de
Joukaene mag
gepermitteerdewerde en
vraage omme een teekendt
van 't land te mooge hebbe
om gedestingeerd te werde
van de andere vrije slave.

Hiermee gaan zij ook
akkoord, maar zij
gebruiken de route via de
Saramacca nauwelijks. Zij
zullen zich niet na achten
op straat begeven maar
verzoeken de gouverneur
en het Hof van Politie hen
een merkteken te geven dat
zij kunnen dragen.

11.
Dem sa moessoe loekoe
boen dem no gie astrantie
moffo ofoe wan ogrie na
bacara, dem sa moessoe
hollie dem serefie allekie
dem frieman diesie wie ma
kia na wie miendrie,
somtem effoe dem kom foe
kissie kwarrie nanga wan
bacara, effoe bacara kom

11.
Sij sullen gehouden weesen
de blanken alle respect te
bewijsen, evenals andre
vrij gemaakte alhier, en in
gevalle van differente met
eenige blanken offdat hun
eenig quaad off molest
word aangedaan sullen sij
gehouden weesen hunne
klagten te brengen bij den

11.
Zij mogen de blanken niet
uitschelden, beledigen of
kwaad doen. Zij moeten
zich gedragen als de vrije
mensen (negers) die in hun
midden opgevoed worden.
Als ruzie met blanken zou
ontstaan, of blanken hun
kwaad willen doen, moeten
zij dat aan de gouverneur

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

foe doe dem ogrie dem sa
moessoe goo takie gie
granman en datem assa
sendie datie dissie sama

Heer Gouverneur, die na
exigentie van saaken
hetselve sal laaten
ondersoeken en regt

bekend maken die zal
onderzoeken wie gelijk
heeft. Als er onder hen
iemand is die
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sa habia rettie assa mekie
assa kiesie hem rettie en
onnoe sa moessoe doe so
sreffie na onnoe ondro,
dissie sa kom foe doe ogrie
onnoe sa moessoe fom
kem, en serrefie killie hem
effoe da ogrie bigie, effoe
gie hem abra na bacara,
moro hosso effoe wan foe
dem doe of wandi doe wan
sandie fou broko dissie frie
effie wan foe dem doe
ogrie na bacara. Bakara sa
kan kissie dem en straffe
dem so allekie dem doe
tarra friman.

weedervaeren; gelijk sij
ook gehouden sullen sijn te
straffen alle de soodanige
onder hun die eenig quaad
off mollest koomen te
pleegen, selfs tot
doodstraffen toe, en
dezelve desnoods aan de
blanken overleeveren,
vooral die iets koomen te
doen teegen deese accoord
off tot verbreeking der
vreede, gelijk de blanke
ook bevoegt zijn omme alle
die van hen bij de blanke
pexeeren te vangen en te
straffen.

kwaad doet of geweld
pleegt, moeten zij die
persoon zelf toetakelen,
eventueel doden als het
kwaad groot is, of hem
uitleveren aan de blanken.
Dit geldt vooral personen
die de vrede willen
verbreken of de blanken
kwaad willen doen. De
blanken zullen hen mogen
oppakken en straffen zoals
zij andere vrije mensen
straffen.

Dissi boen dem sa doe dati Sijn gewillig naa te
toe.
koomen.

Dit is goed, ook dat zullen
zij doen.

12.
Nembre dem sa moessoe
mikie wan compé nanga
nowan samma, no nanga
Mapana of Ouwca frieman
toe, foe doe innie bacara
ogrie effoe toe helpie dem
na innie wan fasie, foe
mekkie wan ogrie na
bacara.

12.
Sij sullen nooit mei die van
agter Auca een particuliere
vreede buyten kennis van
de blanke maken, nog
dezelve in eenig geval, hoe
ook mogte sijn, teegens de
blanke assistentie te geven.

12.
Nimmer zullen zij een
bondgenootschap aangaan,
met niemand ook niet met
de vrije negers van Mapana
of Auka om blanken kwaad
te doen. Ook zullen zij hen
op geen enkele wijze
helpen om blanken kwaad
te doen.

Nembre dem sa doe so
sandi.

Beloove sulx te sulle doen. Nooit zullen zij zulke
dingen doen.

13.
Foe mekie dissie frie nanga
onnoe sa kissie dem sandie
dissie pottie na briffie disie
mi habie hija namie manna
na onna sey onnoe sa
moessoe gie foe bacara sa
kan bliebie onnoe toe; fo
pikien foe onnoe, en dem
so pikien sa moessoe de
pikien foe dem heddeman,
en datem onnoe, de foe
takie sweerie, onnoe sa

13.
Tot bevestiging van deese
vreede word haar
toegestaan hetgeen sij
gevraagt hebben en hun
geaccordeert is van
gereedschappen etc.
volgens de lijst hierbij
gevoegt, waarteegen sij van
hunne sijde tot meerdere
verseekering sullen
overleeveren vier
gijzelaars, alle eige
kinderen van

13.
Om deze vrede die met u
gesloten is, vast te leggen,
heb ik de zaken bij me
waarom u gevraagd hebt en
die zijn opgenomen in een
brief die ik bij mij heb.
Van uw kant moet u, opdat
de blanken erop kunnen
vertrouwen dat u uw
beloftes nakomt vier
kinderen aan ons meegeven
en deze kinderen moeten
kinderen zijn van de
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moessoe swerrie foe takie opperhoofden, gelijk sij
dem pikien
ook deese vreede op de
solemneelste

opperhoofden. Als u gaat
zwe
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dissie onne pottie na wie
han dem na eijtie pikien
foe hedde man, soo allekie
sense, sa gie dem nem
dissie wie sa moessoe
sabie, so foe tata nanga
mama; en alla hedde man
dissie no sa ben kan kom
foe swerie disie frie,
moesoe sendie samma foe
dem, dem pottie da swerrie
na dem han foedem sama
dissie dem sendie sa
moessoe swerrie da frie foe
dem, onnoe sa moessoe
swerrie toe dattie onnoe
habbie nowan condre
morro allekie disie onnoe
kallie nem foe dem arrede
gie na wie bacara, en alla
dem disie no wandie foe
mekie frie nanga bacara
onnoe no sa kibirie dem,
onnoe sa moesoe fettie foe
mekie dem frie en effoe
onnoe kissie dem na fettie,
onnoe sa kan senie dem na
bacara.

wijse sullen moeten
besweeren, in welken eed
ook sal begreepen worden
dat de over te leeveren
gijzelaars weesentlijk eige
kinderen van opperhoofden
sijn, met de benaaming
derselve alsmeede bij
welke vrouw die geteelt
sijn.
Sullende alle de
opperhoofden die niet
kunnen koomen, de andere
die koomen moeten
magtigen om de vreede te
sluyten en te beeedigen, die
gehouden sullen sijn alle
de naame der dorpen en
opperhoofden op te geeven
en ook te sweeren dat er
geen meer off andere sijn,
off wel op te geeve welke
niet meede in de vreede
treede, die sij sullen
moeten daartoe dwingen
off uytroeyen. Sullen de
gevangene die sij krijgen
(buyten onse
weggeloopene slaaven) aan
ons moogen verkoopen.

ren, moet u bezweren dat
de kinderen die u hebt
overgedragen, eigen
kinderen zijn van de
opperhoofden. Zo ook
moet u de namen opgeven
van de vader en de moeder;
en alle opperhoofden die
niet kunnen komen om
voor deze vrede een eed af
te leggen moeten
afvaardigingen zenden
zodat deze mensen die
gestuurd zijn de eed
kunnen afleggen voor deze
vrede en u moet de eed
afleggen dat u geen andere
dorpen heeft dan die
waarvan de namen aan de
blanken genoemd zijn, en
zij die geen vrede sluiten
met de blanken mag u niet
schuil houden. U moet
ervoor vechten dat zij
vrede sluiten en als u hen
gevangen neemt tijdens een
gevecht, kunt u hen aan de
blanken zenden.

Dem gi 4 sama foe dem
solanga dem hediman pikin
no kom nanga dem: dat em
dem kom teki dem tara
presentigoedoe, dem sa gie
pikien foe heddeman, foe
teki dem 4 diesi dem gi
baka.

Benne berydt de gevraagde
gijselaers te geeve en alles
na te koome en te doen.
Verklaare en bevestige met
hunne gewoonnelijk eed
geen meerderde dorpe en
opperhoofde te hebben als
sij reeds hebbe gegeven

Zij zullen vier mensen van
hen geven totdat de vier
kinderen van de
hoofdmannen bij hen zijn.
Zij zullen terugkomen om
de andere goederen te
komen ophalen, dan zullen
zij de vier kinderen van de
hoofdmannen geven en
deze vier gaan dan met hen
terug.

14.
Dem presentie disie sa libie
foe gie onnoe jette; onnoe
sa moessoe kom foe teekie

14.
Sullen sij gehouden weesen
de goederen die hun tot
present sullen gegeeven

14.
Voor de goederen die zij
nog zullen krijgen, moeten
zij zelf afreizen naar Post
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dem na Fictoria, disie oen worden van Victoria te
kalie Monima.
haalen.

Victoria. Zij moeten ze van
die post, die bij hen
Monima heet, meenemen.

Dem sa kom teki, dem
sante na

Zij zullen de goederen
ophalen
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Monima, mara effi
Granman nanga coertoe
plessi fou mekki ago pikien
moro na oppo da gran
boen.

op post Victoria, maar als
de Gouverneur en het Hof
ervoor zouden willen
zorgen dat die nog een stuk
rivier opwaarts bezorgd
worden, dan zou dit een
goede zaak zijn.

15.
Dem nengre dissi ben
helpie foe killie dem bacara
disie ben com foe mekie da
fossie frie, Picolet nanga
dem toe tarawan, dem sa
moessoe gie dem na
graman nanga couroutoe
abara en effoe onnoe no
kan doe dattie dan onnoe
sa moesoe hollie dem
allekie katibo na onnoe,
mindrie en dem no sa
moesoe kom nembre na
wan plandassie offoe na
fotto.

15.
De vijf off ses neegers die
nog onder hun zijn en
Picolet en andere hebben
helpen te vermoorden off
in 't complot zijn
getreeden, aan ons ter
discretie over te leeveren
teegen de ordinaire
praemie; doch soo sulx niet
zou reusseeren, dan vast te
stellen dat die neegers bij
hun als slaaven sullen
moeten gehouden worden
sonder hier te koomen.

15.
De negers die geholpen
hadden om de blanken te
doden die kwamen om de
eerste vrede te sluiten,
Picolet en de twee anderen,
zullen aan de gouverneur
en het hof overgedragen
moeten worden en indien
u dat niet kan doen, houd
hen als slaaf in slavernij bij
u, maar laat hen nimmer
naar een plantage of naar
Paramaribo reizen.

Poudroe of kruiti, betere
fou dem bikassi kondre de
na dem bakka fetti, disi
dem no sabi dem wandi fou
kondi, nanga fou foutou gi
dedi sama fou dem, no fou
doe
wan ogri, ma fou holi disi
fri quetti.

Beloove gemelde slaave
nooyt aen 't fort of onder
het oog van een blanke te
laete koome en onder
hunne als slaave te
houwden

Kruit is goed voor hen,
omdat er nog plaatsen
(dorpen) achter hun liggen,
die ze niet kunnen
controleren. Niet om
kwaad te doen maar om de
vrede te bewaren.

Daso dem Saramaka
nengre teki da fri, na fesi
fou masara Louis nanga
sergant Ritter. Masara
Nepveu lesi gi dem; alle
taki, da reiti so dem wan
sweri da fri.

Zo hebben de Saramaka de
vrede gesloten met de
afgezanten, de heren Louis
en sergeant Ritter. De heer
Nepveu leest hen voor; zij
allen zeggen waarachtig
dat zij de vrede zo willen
(sluiten).

Dem Hedeman selfi effi di
samma dem sende nem foe
dem.

De opperhoofden zelf, als
de namen van mensen die
namens hen gezonden zijn.
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Darie hedeman voe alla, Darie, de opperhoofd van Darie, granman van de
Abini, waca na hem baca, alle, Abini sijn opvolger en Saramaka.
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Coffij; Tanie, com na hem
plesi,
Lamotte; Jebooij; com na
hem plesie,
Aloetoe;
Abram; Quamina, na hem
plesie,
Ettia; Kwakoe;
Prima; Acapo na hem
plesie,
Maconde foe toefinga,
Agasanti, Mafoengoe na
hem plessie
Cabriatie, Attama selfi,
Janke Acoerie
Monima; Pianga na hem
plessie
Moesinga, Jantie, na hem
plessie

afgesante,
Abini, zijn opvolger en
Coffy syn afgesnate Taam, afgezant Kofi
vertegenwoordigd door
Lamotte sijn afgesante
Taam
Jebooy,
Lamotte vertegenwoordigd
Aloetoe present,
door Jebooy
Abraham sijn afgesante
Alutu, aanwezig
Quamina,
Abram vertegenwoordigd
Eija off Quakoe present, door Kwamina
Prima sijn afgesantee
Etya (Kwakoe), aanwezig
Acapo,
Maconde gouvernante van Prima vertegenwoordigd
de Tou Vingas haer
door Akapo
afgesante, meede een Tou Makonde van de Tuvinga
Vinga hiet Afoengoe
Agasanti vertegenwoordigd
Cabriatie en Atama
door Mafungu,
present,
Kabriati en Atama, zelf
Jantje Acoerie twee
Janke Akuri,
afgesante Monima en
vertegenwoordigd door
Pianga,
Monima en Pianga
Moesienga en afgesante Musinga, vertenwoordigd
Jantje.
door Jantie.

Dem alla sweri gado nanga
gron na dem reiti fassie
taki daso dem sa holi da fri,
en dem sa nekki ibriwan
holi so alleki wi ben poti,
dede na libi.

Zij allen zweren
waarachtig op god en de
aarde dat zij zich aan de
vrede zullen houden en
ervoor zorgen dat iedereen
zich daaraan tot zijn dood
zal houden.
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Eindnoten:
1. Onlangs bleek nog een aantal dozen van de serie Bronnen voor de Studie van
Bosnegersamenlevingen ergens in het magazijn van de faculteit te staan. De Saramakaanse
vrede is dus weer tijdelijk te koop (voor slechts f 10,- inclusief verzendkosten). Zie voor de
wijze van bestellen de omslag van deze Oso. Kijk eventueel ook op: www.fss.uu.nl\ca\ibs.htm
2. Het antropologen echtpaar Richard en Sally Price woonde zo'n zestien maanden (in 1967-68)
in het dorp Pikilio tussen de Saramaka Bosnegers van Suriname. Richard Price behaalde met
zijn studie over de Saramaka zijn Ph.D. in 1969 aan de Harvard University. Zijn dissertatie
verscheen in druk in 1975 (Saramaka Social Structure). In de jaren zeventig schreef Price
artikelen, stelde hij een comparatieve bundel over Maroon Societies samen (1973) en maakte
hij een bibliografie van de Surinaamse Marrons (1976). In deze periode begon hij tevens
historisch materiaal te ordenen en te verzamelen, wat uiteindelijk zou leiden tot een aantal
artikelen en drie boeken over de Saramakaanse geschiedenis: het in de inleiding al genoemde
To Slay the Hydra (1983). First Time; The Historical Vision of an Afro-American People (1983)
en Alabi's World, Coersion, Colonialism and Resistance on an Afroamerican Frontier (1990).
3. ARA-Oud-Archief Suriname, Gouvernementssecretarie 1; ARA-Sociëteit van Suriname 257,
folio 434-438.
4. Het wachten is op de dissertatie van Frank Dragtenstein die de Marronoorlogen van 1670 tot
1765 als onderwerp heeft.
5. Dabi was opperhoofd van het Awaná-Dombi dorp bij Sentéakreek (Beet & Price 1982: 29).
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6. Zie het artikel van Hoogbergen 1992 over de overeenkomsten tussen de artikelen van de
Jamaicaanse vrede en die in Suriname.
7. ARA-SvS, nr. 153, not. 13 nov. 1761.
8. Sara de la Parra was de eigenaarster van plantage Machanaïm, waarvan Kwakoe was weggelopen.
9. ‘Meester’ de benaming voor een slaven-eigenaar.
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Thomas Polimé
Reproductieve rituelen van de Ndyuka
De Bosnegers beschouwen het leven als een eeuwig bestaan en men kan zich bevinden
ineen zichtbare en een onzichtbare wereld. In de onzichtbare wereld, waar de goden
en de geesten leven, bevindt men zich voor dat men naar de zichtbare wereld komt.
In dit artikel worden de belangrijkste kenmerken van de zichtbare en onzichtbare
wereld geschetst1.

Vier pantheons
Het belangrijkste kenmerk van het menselijke leven in de zichtbare wereld is - zoals
de naam al aangeeft - dat het leven en de levenscyclus zichtbaar zijn. We zien en
horen een kind geboren worden en we zien het opgroeien naar volwassenheid. Daarna
kunnen we bespeuren dat de mensen zich reproduceren: er worden nieuwe wezens
geboren. Intussen wordt de persoon die zich reproduceert ouder om uiteindelijk te
sterven. Een paar maanden na de conceptie begint de zichtbare wereld. Bij de
begrafenis van het lichaam eindigt deze. Een mens leeft daarna door in de onzichtbare
wereld waar hij een geest (jooka gadu) wordt te midden van andere geesten en goden.
De ziel van die jooka gadu reïncarneert na verloop van tijd in een nieuwe mens,
waarna de levenscyclus is teruggekeerd in de zichtbare wereld.
De Ndyuka geloven dat de onzichtbare wereld vier pantheons kent, waarbinnen
zij de goden en geesten classificeren. Het zijn het pantheon van de reptielgeesten,
(papa gadu, wataa wenu of vodu), dat van de geesten van roofdieren en aasvogels
(kumanti), dat van de vooroudergeesten (jooka gadu) en tenslotte het pantheon van
de bosgeesten (ampuku). Bosgeesten kunnen onder andere de vruchtbaarheid
bevorderen. Zij kunnen verliefd worden op iemand die in hun omgeving komt en zij
kunnen vrouwen vruchtbaar maken. De ampuku is de god/geest die kinderen geeft,
met andere woorden ervoor zorgt dat een vrouw zwanger wordt. Ook de wataa-wenu
(reptielengeest) bevordert de vruchtbaarheid; tevens bepaalt hij of een kind gezond
of gehandicapt geboren wordt. Kinderen die gehandicapt geboren worden beschouwt
men als afkomstig van de wataa-wenu geesten. De benaming van verstandelijk
gehandicapten is tone bij de Ndyuka, de Paramaka en de Aluku.

Beschermgeesten
Elke individuele mens wordt in zijn levenscyclus begeleid (beschermd) door drie
geesten. De eerste belangrijke geest, is de geest van de plek waar iemand geboren
werd. Elk mens is afkomstig van een bepaalde plaats aan een rivier of in het bos. Op
deze plaats worden offers gebracht aan de goden die daarvandaan afkomstig zijn.
De plaats waar iemand vandaan komt, kan achterhaald worden door een orakel te
raadplegen. Dit gebeurt voornamelijk in gevallen dat iemand vaak ziek is. Het consult
kan uitwijzen waar deze persoon vandaan komt en dat de oorzaak van de ziekte ligt
in het feit dat nog geen offers gebracht zijn aan de goden van de plaats waar hij
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vandaan komt. Deze plaats wordt een vaste plaats, waar de persoon op belangrijke
momenten offers brengt. Een meisje dat voor het eerst gemeenschap heeft gehad,
moet ook offers brengen aan de Goden van de plaats waar zij vandaan komt. De
minnaar is de belangrijkste persoon hierbij die voor de benodigdheden moet zorgen.
Hij geeft onder andere suiker, een porseleinen kommetje, siroop van suikerriet en
een lap witte stof van ongeveer twee meter. Men spreekt dan van wasi bun gadu.
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De tweede belangrijke geest is de nenseki. Binnen de wereld van de vooroudergeesten
kan iemand reïncarneren. Dit is de nenseki, de geest van een overledene die terugkeert
bij een familielid. Iedereen heeft een of meerdere nenseki. Als een pasgeboren kind
ziek wordt, raadpleegt men een orakel. Dit kan uitwijzen dat een bekend familielid
wedergeboren is. Op deze manier maakt hij/zij zijn/haar wederkomst bekend. Er
worden dan offers gebracht aan de geest van de overleden voorouder, om aan te
geven dat hij/zij welkom is.
In de traditionele woongebieden van de Bosnegers komt dit nog veel voor, maar
in de stedelijke gebieden worden andere regels toegepast. De nenseki komt
voornamelijk terug na het vergaan van het lichaam van de gestorvene, maar het kan
ook zo zijn dat de nenseki bezit kan nemen van een ander lichaam als de persoon
nog leeft. Het komt bij ouderen voor, dat de nenseki al bij leven over gaat naar een
ander persoon, een kind. Dit gebeurt vooral bij demente ouderen, en bij ouderen die
een voorname rol als religieuze specialist of genezer hadden.

Afbeelding 1: Levenscyclus in de visie van de Ndyuka

De derde belangrijkste geest die bij de mens hoort is de akaa. Deze geest wordt
in het kustgebied akra genoemd, vaak vertaald door ‘ziel’. Het Ndyuka concept van
akaa wijkt op belangrijke punten echter af van dat van het kustgebied. De akaa gaat
overal met het lichaam mee. Hij komt samen met de jonggeborene uit de onzichtbare
wereld en gaat mee terug als iemand sterft. Soms wacht de akaa niet op iemands
overlijden en vertrekt al vast. Dat is vaak het geval als iemand langdurig ziek is en
er geen kans is op herstel. Door het vertrek van de akaa wordt het aan de omgeving
duidelijk dat iemand stervende is. Symptomatisch voor de afwezigheid van de akaa
is dat de zieke haast niet meer slaapt. Specialisten zullen nog proberen de akaa terug
te brengen naar het lichaam door middel van gebeden en andere rituelen, hoewel zij
weten dat hun werk tevergeefs zal zijn. Er wordt in het algemeen een onderscheid
gemaakt tussen de takuu akaa, de slechte akaa en de bun akaa, de goede. De Ndyuka
beschouwen de schaduw als een begeestigd deel dat het stoffelijke lichaam altijd
vergezeld. Takuu akaa
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brengt de mens zijn dromen als hij slaapt. Soms verlaat deze geest het lichaam tijdens
de slaap. De persoon krijgt dan een nachtmerrie. Takuu akaa heeft ook goede kanten.
Hij biedt namelijk weerstand aan slechte geesten die gehuisvest willen worden in
het lichaam waar hij zelf gehuisvest is. In deze gevallen werkt hij samen met de bun
akaa en vormen zij tijdelijk een eenheid. De bun akaa is de persoon altijd trouw.
Ook in zijn slaap zal hij bij hem blijven. Hij houdt van schoonheid en helderheid.
Op het moment dat er iets misgaat met de persoon waarvan hij de geest is, trekt hij
zich terug. Hij gaat niet in de verdediging. Als een evenwicht tussen de beide akaa's
ontbreekt, is de kans groot dat de persoon ziek wordt.

Keuze van partner en huwelijksvormen
De traditionele huwelijksvorm bij de Bosnegers is het polygyne huwelijk; dit is de
huwelijksvorm waarbij een man tegelijkertijd meer echtgenotes kan hebben. Een
man mag meer dan een vrouw huwen buiten de familie van zijn eigen matri-lineage.
De matri-lineage is een verwantengroep waarbij de vrouwelijke lijn gevolgd wordt.
De leden van de bedoelde groep kunnen exact aangeven wie tot hun matri-lineage
behoort.
De man mag naast zijn echtgenote(s) ook met andere (ongetrouwde) vrouwen
liefdesrelaties aangaan. Hij gaat dan op zoek naar een ongehuwde vrouw, wat kan
leiden tot een vaste relatie en vervolgens kan men huwen volgens traditionele regels.
Er zijn een aantal relatievormen bij de Ndyuka die moeten leiden tot een
huwelijks-sluiting. Dit wil niet zeggen dat zo'n relatie altijd leidt tot een succesvol
gesloten huwelijk. Ook voor de Ndyuka geldt dat relaties vaak op een teleurstelling
uitdraaien, zowel voor mannen als voor vrouwen. Een heel traditionele relatie is de
zogenaamde naki bee-relatie. Als een vrouw zwanger is, vragen ouders aan de vader
of moeder of een familielid van het zwangere meisje of - als de baby een meisje is
- zij later de vrouw mag worden van hun zoon. Als de moeder daarin toestemt, dan
krijgt zij een geschenk voor het toekomstige kind. Dit betekent dat voor het meisje
al vastligt wie later haar man zal worden. Als de baby een jongen blijkt te zijn in
plaats van een meisje, dan zal formeel vriendschap gesloten worden tussen de twee
jongens. Deze vorm van pre-huwelijkssluiting blijkt in de praktijk niet altijd een
succes te zijn.
Een andere vorm van pre-huwelijkssluiting is de zogenaamde poti mofu uman. De
familie van de jongen, bijvoorbeeld de vader of moeder zien een meisje waarvan zij
denken dat zij een geschikte vrouw voor hun zoon zou kunnen zijn in de toekomst.
Dit vertellen zij aan hun zoon en indien hij toestemt dan gaan de ouders naar de
ouders van het meisje om een officieel aanzoek te doen. De ouders van het meisje
geven over het algemeen hun goedkeuring. Vanaf dat moment geven de ouders van
de jongen regelmatig geschenken aan het meisje. Bij feesten geven de ouders van
de jongen geschenken aan het meisje: vooral kleding en sieraden. De jongen behoort
zijn toekomstige schoonouders te helpen door bijvoorbeeld arbeid voor hen te
verrichten. Het meisje op haar beurt gaat ook naar de toekomstige schoonouders toe
om hen te helpen tijdens bijvoorbeeld de oogstperiode. De toekomstige man en vrouw
groeien met elkaar op, maar zij mogen nog niet alleen bij elkaar slapen. Ook mogen
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zij niet samen alleen op stap gaan zonder toestemming van de ouders. Het meisje
mag incidenteel koken voor de jongen, of als de jongen haar in het dorp bezoekt,
dan mag ze hem eten brengen.
De jongen slaapt in een ander huis en mag niet met het meisje in hetzelfde huis
slapen.
De reden voor deze seksuele terughoudendheid is dat er nog geen officiële
huwelijkssluiting plaatsgevonden heeft en dat het meisje nog niet geïnitieerd is tot
volwassene. Zij is kwei uman. Dit kan gezien worden als een voor-
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initiatie. Het meisje wordt verplicht om kwei te dragen. Dit is een doekje dat het
geslachtsdeel van het meisje bedekt. Opgemerkt moet worden dat deze vorm van
initiatie bijna niet meer voorkomt. De meeste meisjes dragen nu een jurk of een panji.
Deze vorm van huwelijkssluiting is niet altijd een succes omdat de jongen of het
meisje op latere leeftijd niet meer met elkaar willen trouwen.
De derde relatievorm noemen de Ndyuka: begi uman. Hierbij gaat het om een
ongehuwde volwassen vrouw, of kwei uman jonge vrouw. De man gaat op eigen
initiatief de vrouw een aanzoek doen. Als de vrouw hiermee akkoord gaat, dan moet
de man de familie van de vrouw op de hoogte stellen van het voorgenomen huwelijk.
Men spreekt in zo'n geval van wasi koi uman. Het is aan de familie van de vrouw
om hun goedkeuring of afkeuring uit te spreken. In het algemeen vindt er goedkeuring
plaats. Maar het kan ook voorkomen dat een van beide families het voorgenomen
huwelijk afwijzen.
Tijdens mijn onderzoek in 1988, in het vluchtelingenkamp l'Acqarouany in Frans
Guyana,2 werd een huwelijkskandidaat afgewezen door de familie van het meisje.
De belangrijkste reden was dat de kandidaat gehandicapt was. Een aantal maanden
daarna werd een jongen uit de familie van het meisje verliefd op een meisje uit de
familie van de gehandicapte jongen. De jongen heeft een aanzoek gedaan bij de
familie van het meisje, maar hij werd afgewezen, vanwege de eerdere weigering.
Een besluit tot een huwelijk dat goedgekeurd wordt tussen twee volwassenen,
vindt als volgt plaats. Na de berichtgeving van de jongen aan de familie van het
meisje, worden familieleden met geschenken en drank (meestal rum) naar het dorp
van het meisje gestuurd, of naar de familie. Met de meegebrachte de rum wordt een
plengoffer gebracht bij het altaar van de voorouders. Daarna wordt gedronken. De
man geeft dan de vrouw geschenken bestaande uit onder andere kledingstukken en
huisraad. Buiten de stamgebieden, bijvoorbeeld in het kustgebied, wordt de
huwelijkssluiting op elke willekeurige plaats voltrokken. Op voorwaarde dat de
wederzijdse ouders akkoord gaan met het huwelijk en dat een familielid van de ouders
bij het huwelijk aanwezig is. Meestal wordt een plengoffer gebracht.

Initiatie van kind naar volwassene bij meisjes
De initiatie van kind naar volwassene vindt bij meisjes in twee fases plaats. Bij
jongens vindt de initiatie traditioneel maar één keer plaats, maar bij de oostelijke
Marrons (Ndyuka, Aluku en Paramaka) komt de initiatie van jongens bijna niet meer
voor. Bij de Saramaka en Matawai komt de initiatie van jongens nog altijd voor. De
eerste initiatie vond in algemeen rond het twaalfde jaar plaats waarbij biologische
rijpheid een belangrijke rol speelde. Op het moment dat de geslachtsdelen van zowel
jongens als meisjes zich gingen ontwikkelen, gingen de meisjes ongeacht leeftijd
hun initiatie in. Bij de Ndyuka werd de kwei aangeboden. Hierbij vonden geen rituelen
plaats. Jongens kregen een kamisa aangereikt.
De tweede initiatie vond plaats rond het zestiende jaar van het meisje. Hierbij
speelde leeftijd een belangrijke rol, vooral bij meisjes. Een groep meisjes van ongeveer
dezelfde leeftijd werden op dezelfde dag geïnitieerd. Tegenwoordig komt initiatie
zelden voor in groepsverband. In het algemeen - en dat was vroeger ook al zo - vinden
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de jonge vrouwen het vervelend geïnitieerd te worden. Dat komt met name omdat
zij na de initiatie een groot aantal voorrechten kwijt zijn. Ze mogen bijvoorbeeld
tijdens de menstruatie niet koken voor hun ouders of voor jonge mannen, ze mogen
niet overal in het dorp komen en ze moeten zich op een speciale plek wassen.
Als een meisje weet dat ze geïnitieerd gaat worden, zal ze zich schuil gaan houden
bijvoorbeeld bij haar oma. Vaak vindt de initiatie plaats in het dorp van de vader en
door een familielid
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van de vader. Met een smoes worden de meisjes ergens naar toe gelokt, dan grijpt
men ze vast en bindt ze een pangi om. De meisjes blijven de hele dag gillen en huilen.
Vroeger werd er daarna gefeest; er werd gekookt en de familieleden van zowel vaders
als moeders kant deden mee. Bij de initiatie krijgt het meisje geschenken zoals
huisraad, borden en pannen, kleding, handdoeken. Vanaf dat moment is het meisje
volwassen geworden en is ze verplicht een pangi te dragen. Het meisje kan nu apart
gaan wonen, ze is zelfstandig geworden. Ze moet een eigen kostgrondje krijgen en
een eigen korjaal. Als het meisje een voor-huwelijk heeft gehad, dan komt er een
officiële huwelijkssluiting. Daarna mag zij in het dorp van de man gaan wonen.
Vanaf dit moment moet het meisje zich afzonderen en als ze menstrueert, mag zij
niet koken.
Vanaf het moment dat een meisje ‘pangi krijgt’, moet zij elke ochtend haar
geslachtsdeel wassen met warme kruiden zoals de andere vrouwen het doen. Het
wassen doet ze twee maal per dag, 's morgens en 's avonds voordat ze gaat slapen.
's Morgens moet ze zich in de regel eerst gewassen hebben voor zij aanvang maakt
haar dagelijkse bezigheden, zoals de bereiding van voedsel.
Een traditioneel geschenk bij de initiatie is een fluitketel (‘fluit’). Het is de
bedoeling dat de volwassen vrouw de kruiden waarmee zij zich wast in deze ‘fluit’
kookt. De ketel wordt als symbool gezien van de volwassen vrouw. Op het moment
dat een vrouw een fluitketel gebruikt, wordt zij aangezien voor een volwassene. Men
spreekt dan van den gi en bokko ketee. Naast de fluitketel krijgt de geïnitieerde een
po (pot) waarin warm kruidenwater geschonken wordt. De geïnitieerde vrouw wordt
nu in alle opzichten als volwassenen beschouwd. Bij rituelen, bijvoorbeeld die bij
het overlijden, treedt zij in het vervolg als zelfstandige vrouw op. Dit houdt in dat
zij even als alle andere vrouwen behoort te koken voor gasten die bijstand verlenen
bij de rouwopheffing. Het betekent zelfstandigheid, medeleven betuigen aan de
nabestaanden, maar ook een daad stellen voor de overledene.
Na de initiatie krijgt de jonge vrouw onderricht van haar oma. Ik zal in het kort
aangeven, welke levenslessen oma geeft. Als jonge vrouw mag je bepaalde kruiden
niet gebruiken bij het wassen van het geslachtsdeel. Zo wie zo vertellen de oma's
veel over kruiden en de werking ervan. Oma maakt ook duidelijk dat een vrouw niet
al te veel gebruik moet maken van adviezen van vrienden bij het gebruiken van
kruiden en over de omgang met haar echtgenoot. Het is raadzaam de gebruiken
binnen de familie te volgen. Indien een vrouw toch adviezen krijgt waarvan zij
veronderstelt dat die goed zijn, moet zij eerst overleggen met een familielid voordat
zij die gaat gebruiken.
Het wassen van het geslachtsdeel moet gebeuren met de linkerhand. Het voedsel
bereiden moet geschieden met de rechterhand. Op deze manier wordt de kans op
besmetting van het voedsel door lichamelijk vuil beperkt. Uit hygiënisch oogpunt is
het slecht voedsel aan te raken met de linkerhand.

Menstruatie
In het algemeen begint de eerste menstruatie als een meisje twaalf jaar is. Soms kan
het voorkomen dat een meisje in de leeftijd van negen jaar al menstrueert. Zij vertelt
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dit dan aan haar moeder die advies geeft wat ze moet doen. Ze moet een stukje stof
gebruiken als maandverband. Van stof wordt een bolletje gemaakt dat inwendig als
een tampon gedragen wordt. De moeder vertelt haar dochter dat ze vanaf nu
voorzichtig moet zijn met jongens, omdat ze nu al rijp genoeg is om zwanger te
worden. Tegenwoordig gebruiken vrouwen geen kwei meer, omdat de meeste meisjes
een onderbroek dragen. Jonge meisjes mogen ook tijdens hun menstruatie koken, zij
slapen thuis en hun wordt niets verboden.
Als men weet dat een meisje voor het eerst omgang met een jongen heeft gehad,
dan moet zij offers brengen aan de goden van de plaats waar zij vandaan komt, de
zogenaamde bun
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gadu of tone. De jongen moet voor de benodigdheden zorgen voor de offers. Het
meisje wordt in de rivier gewassen en wit gemaakt met klei (kaoline). Deze rituelen
zijn aan het verdwijnen. Het wassen van een bun komt nog vaker voor. De volwassen
vrouw slaapt tijdens de menstruatie niet bij de man. Zij zondert zich af en gaat wonen
in een speciale hut voor vrouwen die is opgezet voor de maand-cyclus. De hut wordt
meestal aan de rand van het bos in het dorp gebouwd. Het huis (de hut) is alleen voor
vrouwen die menstrueren toegankelijk. Kinderen mogen bij hun moeder overnachten
als er ruimte voor is.
Tijdens de menstruatie periode mag de volwassen vrouw niet koken voor een
volwassen man of oudere vrouwen. Zij mag ook niet uit dezelfde pan eten, of water
uit dezelfde kruik of emmer drinken. Kinderen mogen wel uit haar pot te eten hebben.
Ook voor vrouwen die in de maandelijkse cyclus zitten, mag de menstruerende vrouw
koken. Als de menstruatie stopt, gaat de vrouw zich wassen in de rivier, ook wast
zij haar kleren en de hangmat waarin ze slaapt. Daarna voegt zij zich weer bij haar
man en kinderen. Als ze zich gewassen heeft, mengt ze kruiden en witte klei (kaoline),
waarmee ze zichzelf besprenkelt op de borst en de rug. Daarmee maakt zij zichzelf
wit. Dit is een teken van schoon zijn, niet meer onrein zijn.

Voor moeder en kind wordt een plengoffer gebracht aan moeder aarde, de voorouders en andere
goden.
(Foto Thomas Polimé, 1998)

Behalve tijdens de menstruatieperiode van de vrouw, zijn er ook andere momenten
in het leven van de Bosnegers waarin zij zich als man en vrouw onthouden van
seksuele of lichamelijke contacten: in de periode rond de bevalling, tij-
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Het kind in doeken gewikkeld op moeders schoot, terwijl moeder bedekt wordt met stoffen (cadeaus)
die zij van haar echtgenoot heeft gekregen bij de geboorte van haar kind. Een andere vrouw bedekt
haar.
(Foto Thomas Polimé, 1998)
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dens de lactatieperiode en gedurende de rouwperiode. In de stedelijke gebieden waar
de vrouw zich niet kan afscheiden van haar echtgenoot door in een aparte hut te gaan
slapen, slaapt ze apart in een andere kamer.

Zwangerschap
Na de initiatie van kind naar volwassene is het meisje vrij om zwanger te worden.
Wordt ze zwanger dan vertelt ze dit aan haar moeder of een tante. Zij vertellen dit
weer door aan bijvoorbeeld de vader van het meisje. Men wacht af als er geen
complicaties zijn, hoe de zwangerschap verder zal verlopen. Tijdens de
zwangerschapsperiode dient de vrouw zich aan bepaalde gebruiken en gewoonten
te conformeren.
Wat voedsel betreft, geeft de vrouw geeft meestal aan wat ze wil eten. Vaak wordt
kaoline gegeten. Dit is eigenlijk verboden omdat het slecht is voor het kind. Koud
water is ook vaak verboden omdat het complicaties kan geven bij de bevalling.
Voedsel dat aangeraden wordt om te eten is, oker, dit zou de bevalling makkelijker
laten verlopen. Zeker in de eerste zes maanden van de zwangerschap is seksueel
verkeer tussen de zwangere vrouw en haar man toegestaan. Dat zal waarschijnlijk
ook wel veel gebeuren, want het is de gewoonte bij de Ndyuka dat de aanstaande
vader in de eerste zes maanden van de zwangerschap bij de vrouw woont. Men gaat
er vanuit dat regelmatig seksueel contact tussen man en vrouw erg belangrijk is in
deze periode. Ook na de bevruchting is het sperma nodig voor de verdere ontwikkeling
van het kind.
Een vrouw die nog niet gehuwd is, maar met meer dan één man seksuele contacten
heeft gehad en van een van hen zwanger is geworden, hoort de man aan te wijzen
van wie zij denkt zwanger te zijn geworden. De man hoort zich daarbij neer te leggen.
Meestal heeft de vrouw vooraf al in het geheim overleg gepleegd met de man die zij
als vader aanwijst. De kans is groot dat de man al akkoord is gegaan met de vrouw,
voordat zij dit besluit in het openbaar brengt. Aan de hand van een voorbeeld wil ik
dit illustreren.
Een meisje in Asisi (een Aluku-dorp) dat zwanger werd in 1990, gaf aan dat zij
in verwachting was van een Aluku uit Papaichiton. In het roddelcircuit werd echter
verteld dat zij wisselende seksuele contacten had, waaronder met een blanke
gendarme. Aangezien zij de naam van de Aluku-jongen noemde als vader van het
ongeboren kind, was de jongen verplicht voor haar te gaan zorgen. Zij werd vanuit
Cayenne teruggebracht naar haar geboortedorp. De jongen kwam naar haar dorp toe
en bleef bij haar tot de geboorte van het kind. Toen bleek dat het kind van een blanke
vader zou moeten zijn. Met grote schande en teleurstelling verliet de jongen het
meisje.
Tijdens de zwangerschap is overspel van de vrouw taboe. Volgens de Ndyuka
ontstaan complicaties bij de bevalling als de vrouw tijdens de zwangerschap met een
andere man seksuele omgang heeft. De kans is daardoor gering dat een vrouw tijdens
de zwangerschap met meer dan een man naar bed gaat. Onthouding van seksuele
contacten tijdens de zwangerschap bestaat alleen in de laatste drie weken van de
zwangerschap. Men gelooft namelijk dat complicaties tijdens de bevalling kunnen
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ontstaan, of dat het kind met aangeboren afwijkingen op aarde komt, als de moeder
veel seksuele contacten heeft tijdens de laatste weken van haar zwangerschap. Het
hebben van veel moedervlekken bijvoorbeeld, wordt vaak verklaard als gevolg van
teveel seksuele contacten aan het eind van de zwangerschap.

Ongeïnitieerd zwanger
Een andere vorm van initiatie vindt plaats als een meisje zwanger is voordat zij
officieel geïnitieerd is. Het gaat dan om ongewenste zwangerschappen buiten een
huwelijk om. Dit ritueel vindt plaats rond de derde maand. Deze initiatie vindt niet
plaats met veel plechtigheden; het gebeurt eigenlijk in stilte. Het meisje
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krijgt een doek om, een pangi die niet gezoomd is. Meestal doet een vronwelijk
familielid van de vader dit, maar ook de moeder kan het ritueel uitvoeren. Dit ritueel
is een manier voor de familie om nog eens duidelijk te laten weten dat men het met
de zwangerschap niet eens is. Het voordeel van dit ritueel is, dat daarna in principe
alles uitgesproken is en er niet langer moeilijk gedaan wordt over een ongewenste
zwangerschap. Het nu volgende voorbeeld heb ik opgetekend in een Ndyukadorp
aan de Tapanahoni in 1988.
De jonge, achttien jaar oude vrouw was enige maanden zwanger zonder dat zij
geïnitieerd en getrouwd was. Zij woonde alleen in haar huisje. Op een morgen haalde
haar moeder haar van huis op. Haar tantes van moederszijde zaten in haar moeders
huis op haar te wachten. De moeder zei: ‘Kom wi e go gi yu pangi, bika yu be wani
pangi.’ (‘Kom wij gaan je een pangi geven, want je wilde een pangi’, met andere
woorden: je moest zo nodig zwanger worden, welnu hier krijg je van ons het ritueel
dat erbij hoort). De jonge vrouw liep achter haar moeder aan naar het huis van haar
moeder. Daarbinnen zaten de zusters van haar moeder op haar te wachten die haar
zeiden (vertaald): ‘Je wilde pangi krijgen en daarom zijn wij uitgenodigd om jou
deze pangi op deze manier te geven. Het is niet met plezier maar je wilde het zelf.’
‘Niet met plezier’ duidt op de zwangerschap buiten het huwelijk om; dat de betrokkene
zwanger is geworden, is een schande is voor de familie. Er haperde blijkbaar iets
aan de opvoeding. Had je een goede opvoeding gehad, dan was deze vorm van initiatie
niet nodig geweest.
Een van de tantes wikkelde haar de pangi om en zei: ‘Yu na pangi uman now’.
(‘Je bent vanaf nu volwassen geworden.’ De kleren die de vrouw droeg, moesten
allemaal uitgetrokken worden. Ook ondergoed moest uitgedaan worden. Deze kleren
mag ze nooit meer dragen. Een jonger familielid die nog niet geïnitieerd is, mag deze
overnemen. Initiatie bij zwangerschap bij de Ndyuka betekent dat je geen cadeaus
meer krijgt van de familie. Deze vindt binnenshuis plaats in alle stilte. Dit gebeurde
ook bij de initiatie van de zwangere vrouw in Karmel. De tantes vertelden haar dat
zij het jammer vonden dat zij haar geen geschenken mochten geven, maar het was
haar keuze van de manier waarop zij geïnitieerd wilde worden, en daar konden zij
niets aan doen. Zij wensten haar veel geluk in haar leven en dat alles goed zou mogen
verlopen van de zwangerschap. Het enige geschenk dat zij van haar moeder kreeg,
was een bankje.
De vrouw huilde veel tijdens en na de initiatie. Zij wilde geïnitieerd worden omdat
zij nu, na de initiatie, zelf mag beslissen met wie zij wil huwen. Ook mag zij nu bij
een man blijven zonder toestemming van haar ouders. Zij had haar zwangerschap
gewild en had expres geen anticonceptie middelen gebruikt. Zij is daardoor sneller
zelfstandig geworden. Initiatie bij zwangerschap is toch een soort openbare straf en
heeft als consequentie dat men geen geschenken van de familie krijgt. Daar was zij
verdrietig om. Het zelfstandig worden, het zorgen voor jezelf zoals dat haar op die
dag voorgehouden werd, vond ze heel moeilijk om te verwerken.

De bevalling
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Als de vrouw moet bevallen, wordt zij afgescheiden van de man. Zij wordt in een
aparte hut, meke osu (de kraamhut) ondergebracht, waar de bevalling plaatsvindt.
Het is gebruikelijk dat de vrouw voor de bevalling kruidenbaden krijgt om de
bevalling goed te laten verlopen. Tijdens de bevalling is een vroedvrouw, de
zogenaamde meke man, aanwezig. Zij heeft de leiding, al mogen er ook familieleden
aanwezig zijn. Als er complicaties ontstaan, wordt ook de man erbij geroepen om
de vrouw te ondersteunen.
De vroedvrouw kan aan het aantal knikken in de navelstreng zien, hoeveel kinderen
de vrouw nog kan baren. De placenta wordt begraven op een speciale plek in het
dorp. De vroedvrouw is daarbij aanwezig; zij mag het echter niet alleen doen, omdat
men bang is dat zij er dan kwaad
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mee kan doen. Moeder en kind blijven drie maanden in de geboortehut. Daarna
verhuizen ze weer naar hun huis.
De eerste zeven tot acht dagen na de geboorte wordt het kind binnen gehouden.
Op de zevende of achtste dag wordt het kind naar buiten gebracht (puu pikin a doo).
Is de baby een jongen, dan wordt hij op de achtste dag na de geboorte naar buiten
gebracht. Als de baby een meisje is dan wordt ze op zevende dag naar buiten gebracht.
Een verklaring voor dit verschil is mij niet bekend. Het kind komt dan in contact met
het licht en de zon. Bij de Ndyuka krijgt de moeder geschenken van de vader. Hij
krijgt op zijn beurt een geschenk van de moeder van zijn kind. Een van de
afbeeldingen bij dit artikel werd in 1998 in Moi Taki genomen. We kunnen daarop
goed zien hoe de moeder wordt bedekt met kledingstukken die zij heeft gekregen
van haar echtgenoot. De geboortehut is verboden terrein voor mannen. Zolang de
vrouw daar woont, heeft zij in de regel geen seksueel contact met haar man. Men
probeert de eerste drie maanden na een geboorte seksuele contacten te voorkomen
omdat de mening heerst dat zoiets in deze periode slecht voor de gezondheid van de
vrouw is.

Gebed voor moeder en kind door middel van een plengoffer.
(Foto Thomas Polimé, 1998)

Na de bevalling
De mogelijkheid bestaat dat na zes weken een ritueel plaatsvindt waarbij het
kraamhuis een speciale wassing ondergaat. De vrouw en het kind zijn daarbij ook
betrokken. Men spreekt van den wasi en (ze is gewassen). De vrouw mag het huis
van haar man betreden, maar mag daar
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Het kind wordt gezegend door kaolien (witte aarde) op het voorhoofd en de voeten te smeren.
(Foto Thomas Polimé, 1998)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

252
nog niet overnachten. Ook de man mag het huis betreden van de vrouw na de zes
weken als er een wassing plaatsgevonden heeft. De man mag niet in het kraamhuis
overnachten.
In de drie maanden dat de vrouw apart verblijft in een hut, moet zij zich met hete
kruiden wassen. Bij het eerste kind is het gebruikelijk dat het drie en een halve maand
kan duren. Twee keer per dag wast de vrouw zich met hete kruiden. Een vrouw met
ervaring uit de familie, een tante, een zus begeleidt haar of gaat in de eerste weken
wassen. Zij giet het hete kruidenwater over haar lichaam.
Behalve hete kruiden waarmee de kraamvrouw zich wast, worden er speciale
kruiden in een ketel gekookt die vervolgens in een pot overgegoten worden. De
vrouw gaat dan op de hete kruidendamp zitten totdat het koud wordt en dan worden
er opnieuw hete kruiden opgegoten (sidon a fa ja wataa). Zij wast haar geslachtsdeel
na de tweede keer op de hete kruidendamp gezeten te hebben, ook met speciaal heet
kruiden water. Zij past alle kruidenbehandelingen twee keer per dag toe. Dit om zich
goed warm te houden. Deze behandeling wordt toegepast als baarmoederbehandeling.
Men gaat ervan uit dat bij deze behandeling de baarmoeder van de vrouw beter
samentrekt. Zowel bij het eerste kind als bij het tweede worden deze behandelingen
toegepast. Bij het tweede kind duurt de behandeling minstens een week langer.
Een vrouw die pas bevallen is, draagt een (weli/wei) kamisa zoals dat genoemd
wordt. Het is niet de kamisa die de man draagt, maar een doek die vastgemaakt wordt
aan een draadje van katoen die zij vastbindt aan haar taille. Deze doek draagt de
vrouw drie tot vier maanden. Het dragen van zo'n doek heeft in de eerste plaats in
de eerste weken de functie van een maandverband. Op de tweede plaats draagt de
vrouw deze doek om geen kou te vatten de zogenaamde koo kisi en. De vrouw gaat
ervan uit dat de kraamvrouw erg vatbaar is voor de kou. De kou kan door bijna alle
delen van je lichaam binnendringen. Een van de belangrijkste plekken van je lichaam
waar de kou kan binnendringen, is het geslachtsdeel. Het is daarom belangrijk om
dat goed te beschermen tegen de kou.
De verschillende hete kruidenbehandelingen die men toegediend krijgt na de
bevalling, zijn ook bedoeld ter voorkoming van de kou vatten (kisi koo). Men is
uitermate zorgvuldig met deze behandeling omdat bij het misgaan van de behandeling
de vrouw ziek wordt. Het kouvatten wordt gezien als ziek worden. Ik noem het
letterlijk kou vatten omdat het zo genoemd wordt bij de Bosnegers zelf. Volgens de
specialisten op het gebied van lokale of traditionele verloskunde, binnen de Bosneger
samenleving zijn de symptomen van het kouvatten op verschillende wijzen te
herkennen: (a) Vermagering; een kraamvrouw die mager wordt zonder andere
ziekteverschijnselen te hebben, heeft kou gevat (koo kisi en). (b) Ze ziet er bleek uit;
ziet de kraamvrouw bleek en wordt ze mager en heeft zij geen nadere ziektes
opgelopen, dan is er duidelijk sprake van kou vatten. (c) Maagklachten kunnen ook
voorkomen; een kraamvrouw die lang op een boot gezeten heeft met haar voeten in
het water of in de regen, kan maagklachten hebben. Ook dan spreekt men van koo
kisi en. (d) Ook kan het voorkomen dat de vrouw veel vocht vasthoudt. (e) Wat ook
voor kan komen, is dat bij seksuele kontakten de partner kan merken dat de vrouw
kou gevat heeft doordat er overvloedig vocht uit de vrouw komt. Vrouwen zijn
uitermate bang hiervoor. Volgens hen is het verschijnsel iets dat een vrouw haar
leven lang kan overhouden. Dit betekent dat de verzorging slecht is geweest. De
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vrouw heeft de voorgeschreven behandeling slecht toegepast. Bij het koo kisi en zal
men genoodzaakt zijn om speciale kruiden te gebruiken om de ziekte te genezen.
Een van de laatste behandelingen die van toepassing zijn met kruiden, is het
gebruiken van bita. De kraamvrouw gebruikt speciale kruiden met een bittere smaak.
De kruiden worden in water gekookt en gedronken. Dit is zowel

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

253
goed voor de baby als de moeder. Het bevordert goede borstmelk.
Om ervoor te zorgen dat de vrouw weer snel haar oude postuur terugkrijgt, doet
men tei bee. Deze behandeling duurt gemiddeld twee maanden. Tei bee houdt in dat
een specialist de buik van de kraamvrouw strak omwikkelt met een katoenen lap van
ongeveer vier meter lang. Als deze behandeling niet toegepast wordt, dan is de kans
groot dat de kraamvrouw een dikke buik blijft houden. De sociale omgeving
concludeert dan dat betrokkene de behandeling niet zorgvuldig toegepast heeft.
Hetgeen schande betekent voor deze vrouw en eventueel haar familie, de clan. De
omgeving laat dit niet zomaar voorbij gaan zonder er opmerkingen over te maken,
dat de vrouw slecht verzorgd is tijdens de kraamperiode door haar naaste familieleden.
De behandeling vindt na het wassen plaats. Tijdens het eten wordt de doek niet
losgemaakt, als de vrouw gaat slapen dan wordt de doek wel regelmatig losgemaakt.

Verzorging van het kind
Na de bevalling wordt het kind gewassen met warm kruidenwater. Daarna wordt het
kind aangekleed en bij de moeder in bed gelegd. Het is gebruikelijk dat een familielid
in de eerste weken bij de vrouw verblijft om te helpen met de verzorging van het
pasgeboren kind. Het kind wordt een aantal keren per dag gewassen met warm water
uit een grote ketel met speciale kruiden. Het water wordt in een grote schaal gedaan.
De baby wordt een tijd lang in het water gehouden. Men doet kruiden in het water
die bevorderlijk zijn voor een gezonde groei van het kind, maar ook met een
aangename geur.
De behandeling van de kumba dat is de navel, vindt als volgt plaats: bij de geboorte
wordt de navelstreng afgebonden en doorgesneden met een scheermes. Voor een
goede genezing van de wond wordt gebruik gemaakt van fijn gemaakt houtskool en
as van een speciale houtsoort. Dit wordt op de wond aangebracht als het kind
gewassen is. Het duurt vijf tot zeven dagen voordat de navelstreng afvalt.
Het kind kan ook kou vatten, de zogenaamde koo kisi en. Dit kan via de navelstreng
gebeuren. De navel wordt daarom warm gehouden en met warm kruidenwater
gewassen. Met een doekje dat men opwarmt boven een vuurtje, krijgt het kind een
massage die dient om het kind warm te houden. Nadat de navelstreng afgevallen is,
houdt men de navel nog bedekt met een navelbandje, zodat het kind geen ‘kou kan
vatten’. Symptomen die wijzen op ‘kou vatten’ van het kind zijn buikkrampen die
het kind regelmatig kan krijgen. Met een warm doekje wordt daarom massage
toegepast op onder andere de voetjes en de buik van het kind.
De lactatieperiode die vroeger een tot twee jaar duurde, loopt nu terug tot zes
maanden. Veel vrouwen gaan na zes maanden borstvoeding over op flesvoeding.
Raakt de vrouw zwanger tijdens de lactatieperiode, dan moet zij onmiddellijk stoppen
met borstvoeding voor het kind. Als een zwangere vrouw toch borstvoeding geeft,
zegt men dat het kind ziek wordt, masi pikin (zwak kind) of kwedefi. Het kind kan
diarree krijgen of huiduitslag; ook duurt het langer voordat het kind kan lopen. De
behandeling van het kind bestaat uit kruidenbaden en eventueel kruidendrank om te
drinken.
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Op de eerste dag krijgt het kind borstvoeding. Naast de borstvoeding krijgt het
kind na drie maanden pap. Vroeger werd deze pap gemaakt van bananen en
maniokmeel. Groene banaan werd in reepjes gesneden en in de zon gedroogd. Daarna
werd het fijngestampt en gezeefd, van het meel maakte men dan pap. Bij maniok
maakte men gebruik van het bezinksel van het uitgeperste giftige sap van geraspte
maniok. Het sap werd weggegooid en in de zon gedroogd. Van dit meel maakte men
ook weer pap. Tegenwoordig gebruikt men flesvoeding, naast de borstvoeding. Ook
krijgt het kind kruidenwater te drinken.
Omdat de baby's de eerste maanden alleen
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borstvoeding kregen, was het erg moeilijk het kind voldoende te voeden als er
problemen waren met de borstvoeding, bijvoorbeeld omdat de moeder niet genoeg
melk had, in ernstiger gevallen als de moeder kort na de bevalling stierf. Als oplossing
daarvoor paste men de zogenaamde kai bobi toe. Bij een naast familielid wordt de
borstvoeding opgewekt door middel van een speciale kruidenbehandeling. Speciale
kruiden worden fijn gekneed en het vocht ervan wordt op de borst gesmeerd en tevens
past men massage toe.
Men legt het kind regelmatig aan de borst aan en in veel gevallen komt de
borstvoeding dan snel op gang. Indien het kind bij het overlijden van de moeder,
door een pleegmoeder gevoed wordt, brengt men ook speciale kruiden aan om de
geest van de overleden moeder op een afstand te houden. Omdat zij eventueel jaloers
kan worden door het verlies van haar eigen kind. De gestorven vrouw ziet het zo dat
zij haar kind moet afstaan aan een andere moeder.
Na gemiddeld drie maanden stopt de kraamvrouw met het wassen met heet
kruidenwater. Zij gaat zich dan met koud water wassen. De eerste keer dat zij zich
met koud water gaat wassen, wordt wasi koo wataa genoemd. Dit gaat gepaard met
ceremonieën. De vrouw wast zich in de rivier, doet de meeste kruiden waarmee zij
zich waste weg, ze kleedt zichzelf en haar kind mooi aan en gaat met haar baby rond
door het dorp. In de drie maanden na de bevalling mocht zij zich niet overal in het
dorp vertonen. Zij werd als onrein gezien en mocht niet volledig deelnemen aan het
sociale leven. Nu mag het weer. Dit betekent dat zij uit het speciale hutje mag komen
dat voor haar gebouwd was en ze mag weer naar haar eigen hut gaan.
Naast de lichamelijke verzorging en bescherming van het kind, let men op de
geestelijk verzorging en bescherming. Zo worden middelen gebruikt ter bescherming
tegen kwade geesten. Blauwsel wordt gebruikt om het voorhoofd van het kind in te
wrijven, of op latere leeftijd, de hals, pols of been amulet te dragen. Dit biedt
bescherming tegen kwade geesten die het kind ziek kunnen maken. Niet alleen geesten
die in het alledaagse leven rond gaan, kunnen de kinderen ziek maken, maar ook
geesten van mensen die de familie vijandig gezind zijn, kunnen door middel van
magische kennis het kind ziek maken of zelfs doden.
Een ander middel dat gebruikt wordt om vijandige geesten af te weren, is de didibii
kaka die in het haar op het voorhoofd gevlochten wordt. Kwade geesten kunnen de
geur van de stof niet verdragen. Als het kind ziek wordt, gaat de familie via een
orakel na wat de oorzaak is. Vaak is dat de nen seki, van een familielid van de moeder
of vader die terug is gekomen. Door de ziekie van het kind maakt die dan bekend
dat hij teruggekeerd is. Men brengt dan een plengoffer aan hem om de goedkeuring
aan te geven dat zijn terugkeer geaccepteerd is. De familie is blij met de terugkeer
van de overledene.

Naamgeving
Evenals in andere samenlevingen krijgt een kind bij de geboorte één of meerdere
namen. In de naamgeving zijn de ouders vrij. Tot de eerste helft van deze eeuw was
het heel gebruikelijk het kind te vernoemen naar de dag waarop hij of zij geboren
werd. Mensen die deze namen dragen zijn nu vaak boven de zestig jaar. Als jonge
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mensen nog een dagnaam krijgen, dan heeft het tegenwoordig nog maar weinig met
de dag van geboorte te maken. Vaak zijn deze mensen dan vernoemd naar een oudere
oom of tante. Er bestonden zowel voor het mannelijk- als vrouwelijke geslacht een
naam van de dag. Hieronder volgen de namen.
De oorsprong van deze namen zijn terug te voeren op de Afrikaanse oorsprong
van de Bosnegers. Een kind kan ook naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis
zijn naam krijgen. Een voorbeeld: op de dag waarop een kind geboren is, komen
vreemdelingen in het dorp op bezoek. De vreemdelingen zijn Amerikanen en
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Nederlands

Ndyuka

Mannelijk

Vrouwelijk

Zaterdag

Sataa

Kwamina

Amba

Zondag

Sonde

Kwasi

Kwasiba/Akusua

Maandag

Monde

Kodjo

Akuba

Dinsdag

Tudewooko

Abena/Kwamina

Abeni

Woensdag

Diidewooko

Kwaku

Akua

Donderdag

Fodewooko

Jaw

Jaba/Ajaa

Vrijdag

Feeda

Kofi/Kuofi

Afi

het is de eerste keer dat Amerikanen het dorp bezoeken. Het kind, wordt vernoemd
naar de Amerikanen: Ameekankon. Tegenwoordig zijn Engelse namen vrij populair
en volgt men - net als in het westen - de mode van de dag. Vaak worden kinderen
vernoemd naar een bemind familielid of vriend(in).
De voornaam die bij de geboorte gegeven wordt, verdwijnt nog wel eens als het
kind ouder wordt. De troetelnaam (peenem) van het kind, gegeven door de vader of
moeder of een naaste verwant, oma of opa, komt daarvoor dan in de plaats. Een
troetel, of de naam van een wiegeliedje, kan de echte roepnaam van het kind worden
voor altijd. Naamgeving met een troetelnaam of naar aanleiding van bijzondere
gebeurtenissen komt nog regelmatig voor.
Een tweeling, en het eerste kind dat na hen geboren wordt, kreeg vroeger speciale
namen. Was de tweeling een jongen en een meisje dan werden ze naar de eerste
mensen in het scheppingsverhaal in de bijbel, Adam en Eva, genoemd. Tweelingzusjes
kregen de namen Sisi en Simba. De eerste geborene heette Sisi en de tweede Simba.
Tweelingbroers kregen de namen Agosu en Adam. Het kind dat na een tweeling
geboren werd, kreeg vaak ook een speciale naam: een dochter werd Koba genoemd,
een zoon Dosu. Naamgeving op deze manier komt nog sporadisch voor. Het is niet
meer vanzelfsprekend dat het kind de naam krijgt die een tweeling of eerstgeborene
na een tweeling zouden moeten krijgen.
We hebben het tot nu toe over voornamen gehad. Behalve dat iemand een naam
had, zijn voornaam, behoorde hij/zij ook tot een bepaalde matrilineage. Namen die
bekend waren bij de Bosnegers en te vergelijken zijn met familienamen naar westerse
maatstaven; zijn de clannamen (clan = lo). De verwijzing naar de lo waartoe iemand
behoorde, werden voornamelijk binnen de eigen stamgebieden gebruikt. Kwam een
lid van een andere lo in een ander dorp aan, waar hij niet bekend was, dan noemde
men de lo-naam, bijvoorbeeld Misidjan of Pinasi, als ernaar gevraagd werd. In oude,
koloniale geschriften, zien we nog wel eens dat de naam van zo'n matrilineage door
de overheid tot een soort achternaam werd omgetoverd. We lezen dan over Beijman
Otterlo (gaanman Beeman, die behoorde tot de Oto lo), of Quamina Dikan (kapitein
Kwamina van de Dikan lo. Onder invloed van het westen en het christendom begon
de laatste decennia naamsverandering op gang te komen. Dat werd sterker na de trek
naar het kustgebied vanaf de jaren zestig en het plaatsen van bureaus voor burgerzaken
in woongebieden van Bosnegers.
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Veel Bosnegers trokken naar de kustgebieden om te werken voor de overheid,
bijvoorbeeld de GMD (Geologische Mijnbouwkundige Dienst). Als men daar in
dienst trad, werd er naar een familienaam gevraagd. Enigszins vertrouwd met de
verwantschapsstructuuf van de Bosnegers, vroeg de personeels ambtenaar dan wat
de lo van de werknemer was. Gaf je dan als antwoord dat je een Misidjan was, dan
werd dat ingeschreven als de familienaam. De Bosnegers
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noemden dat de pampila nem (de naam die op papier staat). Men nam ook vaak
westerse roepnamen, bakaa-nem (naam van de blanke of westerlingen). Een van de
redenen waarom men dit deed, was omdat dit makkelijker klonk voor de werkgevers
in het kustgebied of voor de creoolse ambtenaren.
Die vonden vaak de oorspronkelijke namen van de Bosnegers moeilijk uit te
spreken en ze werden daarom vaak verbasterd.
Bij de komst van het christendom kregen gekerstende groepen een familienaam.
De naam werd bedacht door een zendeling en meestal kreeg iedereen die tot een
bepaalde matrilineage (bee) behoorde dezelfde achternaam. Er is momenteel een
Ndyuka familie die Deel heet. De groep omvat dat deel van een bee (matrilineage)
binnen de Dikan-lo dat voor het christendom gekozen heeft. Deze zendeling gaf ook
bijbelse namen aan leerlingen die de zendingsscholen of internaten bezochten. Het
merkwaardige fenomeen deed toen zijn intrede dat deze ‘christelijke’ familienamen
patrilineair overerfd werden. In dit systeem krijgen de kinderen dus de familienaam
van hun vader en niet langer - zoals bij de Ndyuka eigenlijk gebruikelijk was - de
familienaam van hun moeder. Familienamen lopen nu in het algemeen via de
vaderlijke lijn, vooral bij Bosnegers die in het kustgebied of in Nederland gevestigd
zijn. De moeder moet dan wel getrouwd zijn of de vader moet zijn kinderen
(h)erkennen.

De rouwperiode
Bij overlijden van iemand in de Bosneger gemeenschappen, gaat een rouwperiode
in voor een bepaalde tijd. Het kan langer dan een jaar duren. In deze periode moet
de weduwe of weduwnaar zich aan bepaalde regels houden. Een van deze regels is
dat de weduwe geen seksueel contact mag hebben met een man.
Bij jonge vrouwen duurt de rouwperiode bij de Ndyuka maar drie maanden. De
jonge vrouw die de initiatie van kind naar volwassene nog niet ondergaan heeft, valt
onder de regel van de drie maanden rouwperiode. Na die drie maanden vindt de
rouwopheffing plaats. Zij wordt dan tot volwassen vrouw geïnitieerd en kan een
andere man huwen.
Indien de weduwnaar meer dan een vrouw had gehuwd, dan mag hij na verloop
van tijd weer geslachtsgemeenschap hebben met zijn andere vrouwen. Bij de Ndyuka
mag de weduwnaar na drie maanden weer seksueel contact hebben met zijn andere
echtgenotes. Men gaat ervan uit dat als hij (weduwnaar) binnen de eerste drie maanden
van de rouwperiode seksuele kontakten heeft, de geest van de gestorvene wraak op
hem zal nemen. De ziekte die daarbij overgedragen wordt aan elkaar is de jooka
kandu. Met een andere vrouw buiten zijn huwelijk mag tijdens de gehele rouwperiode
geen vorm van liefdesrelatie aangeknoopt worden.
In het algemeen vindt er na het verstrijken van drie maanden van de rouwperiode,
een plengoffer aan de overledene plaats. Dit wordt dii mun wataa genoemd. De
(seksuele) kontakten tussen weduwnaar en overgebleven echtgenote(s) verlopen als
volgt. Man en vrouw wonen gescheiden van elkaar; de weduwnaar woont apart in
een ander huis. Indien de man meer dan een echtgenote heeft, wonen zij apart. De
weduwnaar gaat heel laat op de avond naar de echtgenote toe. Eerst gaat hij zich
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wassen, daarna gaat hij naar de vrouw. Hij moet ook weten dat de kans om gezien
te worden door andere mensen gering is. De redenen hiervoor zijn mij niet bekend.
De man neemt zijn hangmat mee en brengt de nacht door bij zijn vrouw. Vroeg in
de ochtend verlaat hij het huis van de vrouw en gaat zich wassen, voordat hij zijn
eigen huis binnen gaat. Hij tracht ook niet gezien te worden voordat hij thuis komt.
Aangezien de Bosneger samenleving alleen monogame en polygyne huwelijken
kent, en het dus niet voorkomt dat een vrouw met verschillende mannen tegelijk
getrouwd is, is het vanzelfsprekend dat de situatie van de weduwe niet
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overeenkomt met die van een weduwnaar. De weduwe mag pas na de rouwopheffing
weer seksuele kontakten hebben met een man. Bij de Ndyuka behoren de vrouw en
de man met wie zij de eerste geslachtsgemeenschap heeft gehad na de rouwopheffing,
voedsel- en plengoffers te brengen en andere rituelen uit te voeren om de geest van
de overledene goed te stemmen. De offers die een vrouw brengt aan haar overleden
echtgenoot en de rituelen die daarbij horen, gelden ook vooreen man. Bij de Ndyuka
die aan de Sarakreek woonden, kwam evenals bij de Saramaka een vorm van leviraat
huwelijk voor. Bij de Saramaka moet een broer van de overleden man als eerste
seksueel contact hebben met de weduwe, voordat zij met een andere man kan trouwen.
Het gebeurt als volgt. De familie van de vrouw onderhandelt met de familie van de
overleden man om bijstand te verlenen aan de vrouw. In dit geval gaat het om het
eerste seksuele contact met een broer of een ander familielid van de gestorven man.
Dit is voor de weduwe van groot belang in verband met hertrouwen. Broers of andere
familieleden van de overleden man behoren dit te zien als een plicht om de weg voor
hun ex-schoonzus vrij te maken voor haar verdere leven.
Als de afspraken gemaakt zijn, gaat de broer van de overleden man naar de
ex-schoonzus voor de eerste geslachtsgemeenschap na de rouwopheffing. De vrouw
doet haar deur 's nachts niet op slot, zodat de schoonbroer naar binnen kan zonder
te kloppen. Voordat hij de nacht doorbrengt bij de vrouw van zijn overleden broer,
vinden er rituelen plaats om hem bescherming te geven tegen de geest (jooka) van
zijn overleden broer. Als dit plaatsgevonden heeft, is de weg vrij gemaakt voor de
vrouw. Zij mag een andere man huwen zonder vrees voor de geest van haar overleden
echtgenoot. Ook zijn andere mannen niet meer bang om haar te huwen.
In gevallen dat de familie van de overleden man niet mee wil werken, bestaat de
kans dat andere mannen haar niet willen huwen, omdat zij bang zijn jooka kandu te
krijgen. Indien een vrouw die nog jong is, komt te sterven zonder een andere man te
huwen op grond van boven beschreven belemmeringen, dan kan dit onheil als
consequentie hebben voor de familie van de overleden man. Een andere mogelijkheid
is dat de familie van de vrouw, religieuze specialisten benadert om de vrouw rituelen
te laten doen of offers te brengen aan de overledene zodat hij geen wraak kan nemen
op mannen die zij in haar verdere leven tegenkomt.

Leviraatschuwelijk
Het kan voorkomen dat de vrouw zwanger wordt van haar eerste seksueel contact
na de rouwopheffing met de broer van haar overleden man. De man (broer) is dan
genoodzaakt zijn ex-schoonzus te huwen. Bestaat er geen broer dan is een neef een
van de dichtstbijzijnde familieleden. Een verklaring voor deze huwelijksvorm zou
vermoedelijk voor een deel gezocht moeten worden bij de Joden op de
slavenplantages. Vermoedelijk zijn de Saramaka beïnvloed geweest door de Joodse
plantagehouders. Een tweede verklaring van deze huwelijksvorm zou gezocht kunnen
worden in de Afrikaanse afkomst van de Saramaka. Het leviraatshuwelijk komt voor
in Afrika bij de Nuer in Sudan. Of het aan de westkust van Afrika voorkomt waar
Surinaamse slaven vandaan komen, is mij niet bekend. Vermeldenswaardig is dat
deze vorm van huwelijk overeenkomsten vertoont met de ‘Ghost marriage’ bij de
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Nuer in Sudan. Een belangrijk punt van verschil is dat bij de Saramaka en een deel
van de Ndyuka om een ritueel seksueel contact gaat dat kan leiden tot een huwelijk.
Het gaat om een ritueel als de vrouw van de overleden broer niet zwanger wordt van
de seksuele gemeenschap met haar ex-schoonbroer.
Bij een weduwnaar verloopt de rouwopheffing anders. Hij gaat naar de stad, waar
hij seksueel gemeenschap kan hebben met een
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prostituee. Heeft dit contact eenmaal plaatsgevonden dan is voor hem de weg
vrijgemaakt om andere vrouwen te huwen zonder problemen. Hij gaat er vanuit dat
de jooka kandu die een toekomstige vrouw zou oplopen, overgedragen heeft aan de
prostituee. In gevallen waarbij de man bij zijn bezoek aan de stad geen seksueel
contact heeft gehad met een prostituee, gaat hij naar specialisten voor advies en voert
rituelen uit om de geest van zijn overleden vrouw goed te stemmen of weerstand te
kunnen bieden bij kontakten met eventuele geliefden. De kans blijft groot dat hij
geen andere vrouw kan huwen, omdat zij bang is dat de geest van zijn overleden
vrouw wraak op haar zal nemen.

Woordenlijst
dii

drie, duur

didibii

de duivel

didibii kaka

ontlasting van de duivel, stof die gebruikt
wordt om kinderen te beschermen tegen
kwade geesten maar ook voor andere
genezingsdoelen.

bee

buik, familie van moederszijde

begi

bidden, verzoeken

begi uman

een vrouw om de hand vragen,

bita

bitter, speciale kruiden die door
kraamvrouwen gebruikt worden

bobi

borst, de borst van een vrouw

bun

goed

en

hij/hem zij/haar

faya

vuur

gadu

god

ketee

ketel

kaka

ontlasting

kaka foo

haan

kai

oproepen, roepen, opwekken, vallen,
neervallen

kai bobi

borstmelk opwekken door middel van een
speciale kruidenbehandeling

koo

koud, schildpad
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koo kisi en

hij/zij heeft kou gevat, is ziek worden
vanwege de slechte verzorging van een
kraamvrouw

kumba

navel

masi

zwak, zwakkeling, ondervoed kind,

meke

maken, bevalling

meke osu

hut waarin de bevalling plaats heeft
gevonden, de kraamperiode

mofu

mond,

mun

maand

nen seki

wederkomst van een overleden familielid
(reïncarnatie)

now

nu, momenteel, op dat moment

osu

huis

sidon

zitten

tone

verstandelijke gehandicapte
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sidon a faya wataa

zitten boven warm/heet water. Een
kraamvrouw gebruikt hete kruidendamp
om erop te zitten. Dit is om zich te
genezen omdat men ervan uit gaat dat je
na de bevalling van binnen ziek bent.

uman

vrouw

wasi

wassen

wataa

water

yu

je, jij

yooka

geest van overledene, vooroudergeesten
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Thomas Polimé is antropoloog. Hij werkt voor een welzijnsstichting, maar doet
daarnaast onderzoek naar facetten van de Ndyuka cultuur, waarover hij ook regelmatig
publiceert. Het materiaal voor dit artikel verzamelde hij tijdens veldonderzoeken in
de periode 1988 tot 1998 in het woongebied van de Ndyuka in het oostelijk deel van
Suriname en het westelijk deel van Frans Guyana.
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Eindnoten:
1 Ik dank Wim Hoogbergen voor het kritisch doorlezen van een eerdere versie van dit artikel.
2 In dit vluchtelingenkamp bevonden zich voornamelijk Ndyuka die voor het oorlogsgeweld in
het Cotticagebied naar Frans Guyana waren gevlucht.
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J. van Donselaar
Gelebek en andere namen van vogels in het Surinaams-Nederlands
- hun oorsprong en geschiedenis
Vele steden en zelfs dorpen in Nederland hebben een ‘vogelbuurt’, zo ook mijn
woonplaats Bilthoven. Alle straten zijn er genoemd naar een in Nederland
voorkomende vogelsoort en daarbij is gebruik gemaakt van algemeen bekende
Nederlandse standaardnamen. Ook Paramaribo heeft een vogelbuurt, aan weerszijden
van de Verlengde Prinsessestraat, maar de namen daar lijken op het eerste gezicht
een mengsel van Nederlands en Sranantongo. Op het eerste gezicht, want bij nader
inzien blijkt, dat die van de Sranan categorie in Suriname allemaal ook gebruikt
worden als men er Nederlands spreekt. Het zijn dus tevens leenwoorden die het
Surinaams-Nederlands (SN) uit het Sranan heeft overgenomen. Maar gaat het
eigenlijk wel steeds om het Sranan? Er is een Maraistraat bij. Marai, de naam van
een veel bejaagd boomhoen, is nu inderdaad Sranan, maar het werd daarin indertijd
opgenomen uit het Karibisch. We vinden marai voor het eerst als SN woord in 1763
in een Nederlands boek over Suriname, aldaar geschreven door een Nederlands
sprekende planter, en het is maar de vraag aan welke van de twee genoemde talen
zijn Nederlands van toen het al ontleend had.
Aan de hand van het rijtje vogelstraatnamen in Paramaribo kan ik nog meer
taalkundige vragen stellen en opmerkingen maken. In tegenstelling tot marai is
wakago, ook een boomhoen en de naamgever van de Wakagostraat, ongetwijfeld
wel rechtstreeks afkomstig uit het Sranan. Duikelaar is in Nederland een woord,
maar als vogelnaam is het uit het Standaardnederlands verdwenen. Vroeger werd de
naam daar alleen gegeven aan andere soorten dan zekere Surinaamse duikelaar, die
men in Nederland een soort ‘aalscholver’ zou noemen.
Nengrekopoe, ziedaar de tegenwoordige Surinaamse naam voor een soort
‘houtooievaar’ met een onbevederde, zwarte kop. De Surinaamse gebroeders Penard
merken in hun boek van 1908 hierover het volgende op: ‘Deze lelijke koppen, die
er uitzien als met schimmel begroeid, zijn denkelijk de reden waarom oude
plantagedirecteuren den naam Ningrekoppoe, d.w.z. Negerkop, voorden H.-O.
[houtooievaar] uitvonden.’ Volgens mij is de oudste naam eigenlijk de hier gegeven
vertaling (negerkop dus), onder meer omdat mijn vroegste vondst, 1740 (ook weer
bij een planter), zó luidt. Wel doet zich hier een vaker bij bepaalde Surinaamse
vogelnamen opduikende vraag voor, namelijk: gaat het om de vernederlandsing
(eventueel leenvertaling) van een Sranan woord of om de creolisering van een
Nederlands woord? Van belang is in dit verband, of ‘oude plantagedirecteuren’
inderdaad (ook) Sranan gebruikten, zoals de Penards hierboven lijken te suggereren.
Ik kom daar nog op terug.
Er is dan wel een Kolibriestraat in Paramaribo en wellicht weid de naam kolibrie
lang geleden daar ook wel gebruikt, maar gewoner was toch eerst ronkertje, daarna
lonkertje en nu hoor je toch vooral kortje. Bij frater Vermeulen (1961) staat dat ook
al: ‘Kortjes behoren tot onze allerkleinste en mooiste vogeltjes.’ Grietjebíe lijkt een
oer-Surinaamse vogelnaam, maar die blijkt bij nader inzien uit Brazilië gekomen te
zijn.
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Tot zover deze vogelstraatnamen als opstapje. De nog niet genoemde komen
verderop ter be-
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stemder plaats aan de orde: anamoe, blauwdas, flamingo, koejake, koemawari, mason
en raaf. Alleen, ter voorkoming van verder misverstand: Er zijn mensen in Paramaribo
die denken, dat ook orion de naam is van een (hun niet bekende) vogel, maar dat is
niet juist. De Orionstraat in de vogelbuurt is overgesprongen uit de aangrenzende
buurt met straatnamen ontleend aan de klassieke oudheid.
Wat nu eerst volgt is een globale analyse van het totale bestand aan vogelnamen
in het SN van 1667 tot heden, althans voor zover ik die heb kunnen achterhalen.
Daarbij zijn buiten beschouwing gelaten de namen die zowel in Suriname als in
Nederland gebruikt worden voor dezelfde grotere groepen, zoals ‘eend’ en ‘duif’.
Ook incidenteel woordgebruik doet niet mee als dat van een auteur komt die blijk
geeft slechts oog te hebben gehad voor oppervlakkige gelijkenissen tussen Surinaamse
en andere, hem van elders al min of meer bekende vogels, alsmede evident verkeerde
vertalingen, zoals ‘mees’ en ‘kwikstaart’ Aldus ingeperkt komt het hier verwerkte
aantal namen op ongeveer 313.
Aan bod komen een aantal gezichtspunten waarvan de meeste inmiddels hiervoor
al zijn aangestipt. Eerst worden de namen ingedeeld in geografische en taalkundige
elementen. Het gaat erom waar en/of hoe een naam tot stand gekomen is: meegenomen
uit Nederland of uit een ander land of in Suriname zelf gevormd; bestaand Nederlands
maar met een andere betekenis of Nederlandse noviteit of overgenomen uit een andere
Surinaamse taal. Terloops wordt hier nu en dan een eigenschap van een vogelsoort
genoemd als de naam daarnaar verwijst. Daarna wordt aandacht besteed aan
verandering in de naamgeving. Vervolgens wordt nagegaan hoe het namenbestand
zich in samenhang met het soortenbestand in de loop van de tijd ontwikkeld heeft,
zo mogelijk in relatie tot factoren die daarop van invloed (kunnen) zijn geweest.
Maar nu eerst de bronnen.

Bronnen
Vier jaar lang (1958-1959 en 1963-1966) en later nog drie maal enige maanden kon
ik door mijn oor te luisteren te leggen en door rechtstreeks vragen te stellen de namen
van vogels vernemen van nu eens zeer, dan weer meer of minder of helemaal niet
ter zake kundige vertegenwoordigers van de Surinaamse volksmond. Verder is er
dan de literatuur.
De oudste, niet door deskundigheid geschraagde, maar wel betrouwbare bron van
enige omvang is het manuscript van de al genoemde anonieme planter uit 1740 (Van
Donselaar 1996). Het bevat een lijst met 39 grotendeels goed identificeerbare
vogelnamen en is daarmee dan meteen de rijkste bron in deze categorie. De tweede
is het boek van de landbouwkundige Teenstra (1835) met 31 namen. Derde in deze
rij is de ongedateerde beschrijving van 27 vogelsoorten met hun namen in een
manuscript van de jurist Lammens, door mij hier speculatief gedateerd als van 1835,
het jaar waarin hij Suriname verliet.
Andere oude geschriften uit of (mede) over Suriname die het noemen waard zijn
vanwege het voorkomen van vogelnamen, zijn die van de planter/ambtenaar Pistorius
(1763), de Franse arts Fermin (1765, 1769, 1770), de jurist Hartsinck (1770),
gouverneur Nepveu (1771), de Schotse officier Stedman (1790), de Duitse
militair/planter/onderzoeker Kappler (1854, 1883) en de Surinaamse jurist Focke
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(1855). Herlein (1718) wendde voor, dat hij het alleen over Suriname had, maar zijn
behandeling van maar liefst 39 vogelsoorten is, de namen incluis, vrijwel geheel
ontleend aan ten dele verzwegen bronnen over Brazilië.
Bij de boeken van deskundigen horen ook schoolboeken. Ik heb het dierktuideboek
van Vermeulen (1961), met 79 SN vogelnamen, geheel verwerkt. Van veel meer
waarde is uiteraard het prachtige, indertijd wetenschappelijk gezaghebbende,
tweedelige De vogels van Guyana (1908, 1910) van twee (van de vier)
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Surinaamse gebroeders Penard. Met ‘Guyana’ in de titel wordt het gehele grondgebied
bedoeld van wat eertijds verdeeld was in Brits. Nederlands en Frans Guyana. De
nadruk ligt evenwel op Suriname. Er staan in dit boek, behalve uiteraard
wetenschappelijke namen, ook vele Surinaams-Nederlandse en andere volksnamen.
Het tegenwoordige standaardwerk is de tweede druk van Birds of Suriname van
Haverschmidt & Mees (1994), met bij ongeveer 150 soorten een volksnaam. Eveneens
van veel waarde, vooral met het oog op latere ontwikkelingen, zijn twee stukken van
de Surinaamse overheid, te weten over de jacht (Ontwerp... 1978) en over de export
van wilde dieren (Dienst LBB 1991), respectievelijk met 69 en 76 vogelsoorten.
Tenslotte kunnen wat Suriname betreft drie naslagwerken genoemd worden met
vele vogelnamen, die overigens bijna alle uit hiervoor al genoemde publicaties gehaald
zijn, namelijk de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917), de
Encyclopedie van Suriname (1977) en mijn Woordenboek van het
Surinaams-Nederlands (1989). Bij dat laatste moet wel aangetekend worden, dat er,
als gevolg van misinterpretatie van gegevens bij Hartsinck (1770), enige namen in
staan die in Suriname nooit gebruikt zijn, te weten: keskesi, krijter, molenaar, praadje,
mamou (onder anamoe), duivelsvogel en krabvogel
Waar met het oog op de herkomst van een naam vergelijking met andere
Nederlandse koloniën in Zuid-Ameria nodig of nuttig lijkt, zijn het meest van belang
Van Berkel (1695) voor Berbice, Van der Woude (1676) voor Wajapoc (in het
tegenwoordige Frans-Guyana), Marcgrave (1648) en Keye (1659) voor Brazilië.
Ter wille van de leesbaarheid is in het nu volgende niet bij ieder gegeven de bron
(auteur, jaartal, bladzijde) aangehaald, maar zo nodig alleen het jaartal. Soms is dat
jaartal niet bij een van de bovengenoemde bronnen en dan ook niet in de literatuurlijst
terug te vinden. De vele bronnen van ondergeschikt belang, dat wil zeggen met slechts
een of enkele vogelnamen, blijven namelijk onvermeld. Uiterste terughoudendheid
is betracht bij het aanhalen van andere bronnen dan die over de vogels en hun namen.
Er is van uitgegaan dat de lezer voldoende bekend is met Suriname: de stad, het
landschap, de bevolking, de geschiedenis.

Geografische en taalkundige elementen
De eerste drie categorieën (‘elementen’) die nu volgen zijn geografisch gedefinieerd.
De betreffende woorden kwamen van elders: ‘Ergens’ uit de Amerikaanse tropen,
of uit de voormalige Nederlandse koloniën in Brazilië (1624-1654) en in delen van
de Guyana's westelijker dan Suriname (1627-1804).
Na deze volgen de taalkundige elementen. Ze danken hun bestaan aan ten eerste
de lotgevallen van de oorspronkelijk Europees Nederlandse woordenschat in Suriname
en ten tweede aan de overname aldaar van woorden uit andere in Suriname (ook
eertijds) gesproken talen. In dit tweede geval blijft de aandacht in het algemeen
beperkt tot rechtstreekse overname. De eerdere etymologische ontwikkeling achter
een bronwoord wordt slechts aangeroerd waar dat een extra bijdrage oplevert aan de
strekking van dit onderzoek.
Ongeveer driekwart van alle SN namen kan zonder veel moeite in een van de als
boven beschreven elementen (of een overlap van twee van deze) ondergebracht
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worden. Bij de overige gaat het vooral om gemengde (hybride) samenstellingen en
gemengde vaste verbindingen (‘uitdrukkingen’) en om enige niet identificeerbare of
anderszins bijzondere gevallen. Ze worden aan het eind behandeld als een afzonderlijk
element respectievelijk als een restgroep.
Van al deze elementen worden enige sprekende voorbeelden gegeven, voorzien
van enige bijzonderheden die soms (ook) de later te behandelen factor tijd betreffen.
De jaartallen komen uiteraard uit de literatuur en dienen daarom hier al met reserve
beschouwd te worden, ook
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wanneer ze genoemd worden in een zin die kortheidshalve assertief gesteld is (‘...was
van 1740 tot 1835 de naam voor...’ e.d.). Als bedoeld wordt dat een naam vanaf zeker
jaartal tot heden gebruikt wordt, staat achter dat jaartal een streepje (bijv. 1765-).
Er is niet gestreefd naar een eenduidige en consequente spelling van de
leenwoorden. Soms is die onveranderd, soms vernederlandst, nu eens overgenomen
van de auteur(s), dan weer de meest algemene. Het totaalbeeld drukt niettemin vrij
goed uit, dat er ook in de schrijfwijze van de namen een ontwikkeling te bespeuren
valt.
De Algemeen of Europees Nederlandse naam die aan een aantal SN namen is
toegevoegd heeft geen andere bedoeling dan aan zoveel mogelijk minder ingewijde
lezers een indruk te geven van het type vogel dat aan de orde is. Alleen daarop is bij
de keus van zo'n naam gelet. De in dit verband onbruikbare standaardlijst van
Nederlandse vogelnamen van Roselaar is buiten beschouwing gebleven. Zie Van
Donselaar (1999). Een andere consequentie van genoemd streven is, dat evenzo de
meer bekende SN namen, doorgaans horend bij de meer bekende vogels, zo veel
mogelijk en dus op allerlei plaatsen telkens weer als voorbeeld worden gebruikt.
Het is ook goed hier al te bedenken dat bij de volgende beschrijving van de
elementen buiten beschouwing blijft wie de diverse woorden gebruikten. Waren dat
de blanke kolonisten en/of vrije gemengdbloedigen en vrije voormalige negerslaven
en/of creolen en/of mensen van nog andere bevolkingsgroepen? Ik kom daar nog op
terug.

Het tropisch Amerikaanse element (tAm)
Typisch tropisch Amerikaanse zaken werden al heel vroeg in alle of de meeste talen
van eerdere dan Nederlandse kolonisten in Zuid-Amerika en het Caribische gebied
met eenzelfde woord aangegeven. Voor Suriname en zelfs voor Brazilië is de vraag
niet meer precies te beantwoorden hoe ze in het Nederlands aldaar opgenomen
raakten. Ze waren al gewoon ‘overal’ (Van Donselaar 1997: 226).
Twee inmiddels al weer uit Suriname verdwenen vogelnamen behoren tot dit
‘tropisch Amerikaanse element’. Faisant (later fezant) was van 1669 tot 1855 de of
een naam voor boomhoenders die wel enigszins op de Europees Nederlandse ‘fazant’
lijken en in Suriname nu worden onderscheiden als powisi, marai en wakago.
Trompetter, ontleend aan het geluid van het dier, was van 1740 tot 1835 de naam
voor wat nu een kamikami wordt genoemd. In het Standaardnederlands is de
oorspronkelijke naam bewaard gebleven: ‘trompetvogel’.

Het Braziliaanse element (Braz.)
Een van de meest gewone vogels van Suriname, zelfs te vinden en vooral te horen
(!) in het hartje van Paramaribo, is de grietjebie, of, Sranan gespeld, ‘grikibi’. Die
naam is al heel oud. We vinden hem in de vorm Grietjen-buyr voor het eerst bij
Marcgrave (1648), die vanuit Brazilië schrijft. De Nederlandse naamgevers daar
hoorden in de luide roep blijkbaar deze samenstelling, toen gebruikelijk als je je
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buurvrouw Grietje wilde aanspreken. De oorspronkelijke vorm handhaafde zich in
Suriname tot 1855, maar vanaf 1910 is het grietjebie, met daartussenin één vondst
(1866) van grietjebier.
Ook raaf voor ‘ara’, toen nog in het enkelvoud raven (meervoud ravens), lijkt uit
Brazilië te zijn gekomen (1659) en zich vandaar te hebben verspreid naar andere
Nederlandse kolonies in Zuid-Amerika: Wajapoc (1677), Suriname (raven, 1693-1770;
raaf 1769-) en Berbice (1695). De enige overeenkomst met de ‘raaf’ in Nederland
(een grote kraai-achtige vogel) is de rauwe kreet.
Moutons zijn vogels ‘met een schild op 't hoofd’, schrijft Jan Reeps (1693), die
de naam zelf uit Brazilië meebracht. We vinden de naam ook bij Herlein (1718),
maar diens gegevens zijn in dit verband, als al gezegd, van weinig waarde. Ik heb
geen aanwijzing, dat iemand de naam ooit van Reeps overgenomen zou hebben.
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Het betreft de ‘anioema’, een grote, nu zeldzame zwampvogel, voor welke we later
in Suriname de namen pennevogel en wedervogel tegenkomen.

Het Guyanese element (Guy)
De essentie van dit element zit in twee zinnen van Albert Helman (1977): ‘Hun
voorkeur [van zangvogelliefhebbers] gaat uit naar zaadeters zoals de twatwa, pikolet
en roti. In minder aanzien als “zangers” staan de gelebek, moestas [moustache], jack
en de gewone kanaries.’ De door mij gecursiveerde namen van deze zingende
kooivogels komen uit Guyana, het westelijke buurland van Suriname. Er is nog één
zuiver Guyanese naam meer: plainmoustache. En dan zijn er gemengde
samenstellingen die tonen hoe bruikbaar dit element was voor de verdere SN
naamgeving; ik noem er twee: kroonmoustache en bergitwatwa.
Twee van de Penards behandelden in 1926 de toen als zangers gewaardeerde
kooivogels en daar was slechts één naam bij van hier genoemde, namelijk kanarie.
De andere waren kennelijk nog niet in gebruik.

Het Europees Nederlandse element (EN)
Ik versta onder dit element vogelnamen uit Nederland die men in Suriname
overgenomen heeft om er andere vogelsoorten mee te benoemen.
De twee oudste staan in de Engelse vertaling (1669) van Warren (1667). Er is daar
sprake van honingvogels voor het Engelse ‘hummingbirds’; dat zouden we nu vertaald
hebben met ‘kolibries’. De vertaler heeft dus gedacht deze vogeltjes te kunnen
identificeren met de eveneens nectar zuigende ‘honingvogels’, onder die naam al
bekend van de Oude Wereld. De naam heeft zich in Suriname de hele 18e eeuw
gehandhaafd naast het meer algemeen Nederlandse ‘ronkertje’. En tot nu toe gebruikt
deze en gene schrijver patrijs (bij Warten's vertaler pardys) voor enige soorten
bodembewonende hoenderachtigen, waaronder twee ‘kwartels’.
Oud is ook kemphaantje (1718-), voor een zwampvogel die met zijn heel lange
tenen over de waterleliebladen loopt en inderdaad even strijdlustig is als zijn
naamgever in Nederland.
In de inleiding bij dit artikel is al sprake van verschillende betekenissen van
duikelaar - als vogelnaam inmiddels in Nederland niet meer in gebruik. Van Suriname
wordt de naam voor het eerst gemeld uit 1765 voor een soort ‘fuutkoet’ die al
zwemmend telkens duikt, en later (vanaf 1908) ook voor de al genoemde ‘aalscholver’
alsmede een ‘slangenhalsvogel’, die beide bovendien rechtstreeks vanuit de lucht
naar een vis kunnen duiken.
Een prikkelend en eertijds zelfs omstreden geval is de flamingo. Ik neem zonder
meer aan, dat de Flamingostraat genoemd is naar de SN flamingo (1763-), die in
Europees Nederlands nu ‘rode ibis’ heet. In Nederland bedoelt men met ‘flamingo’
(1646-) een niet rode maar roze zeer nauwe verwant van de SN zeegans of zeegansi.
Men kent hem uit het Middellandse-Zeegebied en uit dierentuinen. Zowel Lammens

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

als Teenstra legt in 1835 de vinger op deze verwisseling. Zij hebben het over de
‘ware flamingo’ en stellen daar de ‘rode wulp’ tegenover, die volgens hen ‘te onregt’
in Suriname ‘flamingo’ genoemd wordt. Dit verzet heeft niet mogen baten, hoewel
tot heden menige schrijver het verwarrende van deze naamgeverij wel blijkt te
beseffen. Toch blijf ook ik het merkwaardig vinden dat de kolonisten van weleer de
naam naar Suriname zouden hebben meegebracht en hem daar op het verkeerde beest
zouden hebben geplakt. Er is evenwel een Franse parallel die een dergelijke gang
van zaken aannemelijker maakt. De Rochefort vernoemt louter op grond van de kleur
in 1658 de ‘rode lepelaar’ (SN lepelbek) op de Antillen naar de ‘flamingo’ van zijn
vaderland: ‘flamant’.
Al sedert 1662 kent men in Nederland de naam ‘kaketoe’ voor grote
papegaaiensoorten met een rechtopstaande kuif en een korte staart o.m. uit Z.O.-Azië.
Stedman (1790) meldt als eerste het gebruik van dezelfde naam in Suriname voor
de geheel verschillende ‘kraagpapa-
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gaai’, al doet hij dat in het Engels: ‘...beautifull parrots, called here cocatoos.’
Er zijn ook woorden in deze categorie die ik maar één keer ben tegengekomen.
Huismusje (1740) is de vroegst gevonden naam voor het dierbare vogeltje dat in
Suriname nu bekend is als gadofowroe, en in 1835 duidt Teenstra een soort
‘schreeuwuil’ aan als steenuil. Dit element omvat achttien woorden, waarvan er
heden nog zeven gebruikt worden.

Nederlandse noviteiten (NN)
Het gaat hier om de geheel nieuwe Nederlandse namen waarmee men in Suriname
zelf vele vogelsoorten benoemd heeft. Ik doe niet mijn best de verschillende
mogelijkheden taalkundig verantwoord naast elkaar te zetten, maar haal alleen enkele
voorbeelden vast even kort naar voren: Blaasman is een pure nieuwvorming, dikkop
is een ‘pars pro toto’ (het hele dier heet naar een deel ervan) en dansmeestertje is
beeldspraak. Een groot aantal van deze namen spreekt voor zichzelf: het algemene
blauwtje, de ‘kooivogels’ blauwdas, geeldas, gelebek en epauletvink (alle vier 1910-),
roodsnavel (1991-) en bruinbuik (1978-); twee soorten dikkop (1908-, ‘nachtreiger’).
De al genoemde pennevogel (1763, 1770) dankt zijn naam aan de spoorvormige
uitsteeksels aan zijn vleugels.
Die gelebek haal ik nog even naar voren. Hij fungeert namelijk niet voor niets als
blikvanger in de titel van dit artikel. Vroeger was deze zanger, hoewel geen groot
artiest (zie het citaat van Helman onder het Guy-element), minstens zo populair als
de twatwa, vooral bij de minder fanatieke liefhebbers die ook niet geheel en al op
de zangvogelcontests gefixeerd waren. Vandaar dat de toenmalige margarinefabriek
deze naam voerde: GELEBEK. Dat Haverschmidt en de Encyclopedie van Suriname
er ‘geelbek’ van gemaakt hebben is taalkundige aanstellerij. Ik vereer dit aardige
dier met een citaat uit een schoolboekje van Anne de Vries uit 1957. ‘Frank heeft
twee vogeltjes. De één is een gelebek. Die is licht bruin en zijn bek wordt al een
beetje geel. Hij zingt al zo mooi!’
Het nu vrijwel vergeten ‘smous’ was eertijds in het Nederlands een smalend woord
voor jood. Dat heeft de andere kolonisten in Suriname er niet van weerhouden de
twee soorten ‘ani’, zwarte vogels met een lange staart die nu in Suriname als
kawfoetoeboi bekend staan, aanvankelijk smouse neus (1740) en vervolgens smouse
vogel of smousvogel (1835-1926) te noemen. Hun bovensnavel heeft inderdaad de
vorm van een joodse neus.
Opmerkelijk is ook tijgervogel (1740-) voor een soort ‘roerdomp’. Ongeveer de
eerste drie jaar van zijn leven heeft deze typische zwampvogel een zwart-lichtbruin
gestreept verenkleed, daarna wordt hij meer egaal donkerbruin. Hij ontleent zijn
naam dus aan zijn jeugdkleed, dat doet denken aan de gestreepte vacht van een...
Aziatische tijger! De dieren die men in Suriname tijger noemt zijn immers gevlekt
(de jaguar) of effen (de poema).
Ook de negerkop (1740-1908, zie de inleiding) is naar zijn uiterlijk genoemd. Dat
geldt ook, maar dan via verwijzing naar de kleding van een persoon uit heden of
verleden, voor soeur (zwart kleed, witte kap), grenadier (blauw uniform, oranje
epauletten) en kardinaal (rode toog), alledrie vanaf 1910, en voor fransmadam

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

(1908-), de nieuwe naam voor een zeer bonte papegaai die al kaketoe heette (zie
element EN).
Namen die betrekking hebben op andere (veronderstelde) eigenschappen dan
uiterlijke kenmerken zijn dansmeestertje (1910-, een oud woord voor ‘marionet’),
boontjedief (1910-, een lijster die geen boontjes eet), sleepmannetje (1908-, de
‘schaarbek’, een soort meeuw die zijn ondersnavel door het water laat slepen),
stinkvogel (1740-, ‘zwarte gier’) en blaasman (1855-, een soort ‘ooievaar’ die blaast).
Tot de nieuwste nieuwvormingen horen enige namen voor kleinere vogels die we
voor het eerst aantreffen in Birds of Suriname (1994), bijvoorbeeld kuifje, zwartkap
en de lijstersoorlen witkeel- en cacaoboontjedief, verwanten van de gewone
boontjedief.
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Eenmalige vondsten behorende tot dit element van het SN zijn onder meer huisvogeltje
(1771) als opvolger van het hiervoor al genoemde huismusje en griet-bak-koeken
(1740) voor de geelrugbanabeki die dit vaak lijkt te roepen.
Wanneer we bij deze 29 voorbeelden de namen die op het uiterlijk slaan stellen
tegenover de ‘andere’ namen, dan is de verhouding 20:9. Die verhouding is redelijk
representatief voor dit gehele taalkundige element.
Van de totaal 120 woorden van dit element worden er nog 88 gebruikt.

Het Indiaanse element (I)
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat in het Nederlands van Suriname
vogelnamen uit de daar gesproken indiaanse talen zullen zijn overgenomen, en ook
dat het dan talen uit het noorden van het land betreft, dus Karibisch en Arowaks. Het
blijkt dan, dat de invloed van het Karibisch van deze twee verreweg het grootst is
geweest. Dat geldt ook bij de namen van andere dieren en ook van planten en moet
toegeschreven worden aan de overheersende positie van de Kariben tijdens de eerste
eeuw van de Nederlandse tijd (Van Donselaar 1994).
Onomstreden rechtstreeks van Karibische herkomst en niet of nauwelijks wezenlijk
van vorm veranderd zijn de volgende vijf namen waarvan alleen kauwriertje (een
eendensoort) nog gebruikt wordt. Op namoe en sawakoe (beide alleen aangetroffen
bij de anonieme planter van 1740) en craauw kom ik bij een volgend element terug.
De ooievaarssoort toejoejoe (1740, 1763) heet in het SN nu blaasman (zie NN).
In dit verband is er vooralsnog geen Arowakse invloed te constateren.

Het Indiaans/Sranan element (I/S)
Er zijn acht Karibische namen die voor het merendeel al vroeg onveranderd in het
Sranan zijn opgenomen. Gegevens ontbreken waaruit zou kunnen blijken of ze al
daarvoor of pas daarna tot het SN zijn doorgedrongen. Met andere woorden, we
weten (nog) niet of het Nederlands ze ontleend heeft aan het Karibisch of aan het
Sranan. Er zit een eend bij, de skoertje, verder de arapapa (‘bootnavel’), de korokoro
(‘groene ibis’), de bosvogels marai (al genoemd in de inleiding), tokro (een ‘kwartel’),
de koejakè (‘toekan’). Deze zes namen zijn ook in het SN nog steeds in gebruik. De
ticoco (‘rode flamingo’ in de Nederlandse literatuur) heet nu zeegans en de kamaweri
(een ‘reiger’) heeft zijn naam wel behouden, maar in een andere vorm (zie I>S).
Twee namen blijven, volgens dezelfde redenatie als hiervoor voor het Karibisch,
hangen tussen het Arowaks en het Sranan, namelijk korikori (de ‘rode ibis’) en
koelekoele (een groene papegaai), welke laatste te meer niet aan een van deze
elementen toegewezen kan worden omdat hij ook nog Karibisch is.

Het ‘van Indiaans naar Sranan’ element (I>)
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Eigenlijk behoort het volgende groepje van tien namen tot het Sranan element dat
hierna volgt. Ik heb het daar echter uitgelicht, omdat ik de in dit geval verborgen
invloed van de indiaanse talen goed tot zijn recht wilde laten komen.
Enige van de al behandelde Karibische namen die inmiddels uit het SN verdwenen
zijn, werden overgenomen door het Sranan en zo opnieuw doorgegeven naar het SN:
namoe werd anamoe (enige bodembewonende ‘boshoenders’ en zwampbewonende
‘rallen’), sawakoe werd sabakoe (voor enige soorten ‘reiger’) - deze twee dus met
slechts een kleine verandering - en craauw werd krawkraw (de ‘kraanral’), een bruine,
hoogpotige zwampvogel die ‘zijn naam roept’. Oorspronkelijk uit het Karibisch
komen in het SN onveranderd via het Sranan kadoerie (een zwarte ‘troepiaal’) en
sterk veranderd kamikami (van ‘agami’ de ‘trompetvogel’), owroekoekoe (‘uil’) en
gonini (de ‘harpij’, een soort ‘arend’). Ik voeg hier, niet geheel correct (zie het I/S
element), koemawari (van kamaweri) aan toe, ook weer voor enige reigersoorten.
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Het Arowaks is vertegenwoordigd door één naam, ‘visisi’ (een soort eend), die in
Guyana wel zo gebruikt wordt, maar in het Sranan veranderde in wiswisi.
Al deze namen horen tot de hedendaagse SN woordenschat.

Het (overige) Sranan element (S)
Ook beroofd van het I>S element blijft het S element omvangrijk: 55 namen, waarvan
52 heden in functie.
De achtergrond van de bronnamen krijgt dan wel niet veel aandacht, toch zijn er
woorden die juist vanwege die achtergrond voorbeelden zijn waarmee de
verscheidenheid binnen het S element goed geïllustreerd kan worden.
Een SN naam voor de ‘grote zilverreiger’ is galin (1908-), dat onveranderd komt
uit het S, dat het op zijn beurt ontleende aan het Engelse ‘gaulin’.
Aka voor ‘roofvogel’, van Engels ‘hawk’, moet net als galin al voor 1667 tot het
Sranan hebben gehoord. Pas in 1900 blijkt het aan het SN doorgegeven te zijn, snel
gevolgd door een aantal samenstellingen, waaronder fisi-, loiri-, doifi-, fremoesoe-,
kraboe- en pakro-aka, de namen van rovers die het vooral gemunt hebben op
respectievelijk vissen, luiaards, duiven, vleermuizen, krabben en slakken. De eerste
is de ook in Nederland voorkomende ‘visarend’ en de tweede, ook een arend, staat
in de boeken als ‘harpij’. Let wel, de (S en SN) baboenaka vangt niet baboens
(‘brulapen’) maar vooral vissen. Hij huist in zwampbossen waar ‘baboen’ de
voornaamste boomsoort is.
Nog iets Engels. Onder de langsnavelige steltlopers van de zwampen en de kust
(SN snippen) zijn er twee, onderling nauw verwant, die een indringer, een jager met
name, luid roepend hinderlijk volgen. Hun S en SN naam is toriman, verrader, van
Engels ‘story’ (verhaal); zij waarschuwen immers de andere dieren.
Een Nederlandse achtergrond schemert door bij onder meer de groene
papegaaiensoort mason, van ‘amazone’, en uiteraard bij creolisering of letterlijke
vertaling van woorden die vaak ook in hun oorspronkelijke vorm al dienst deden in
het SN (zie bij de elementen EN en NN) zoals kepanki van kemphaantje, tigrifowroe
van tijgervogel en grangrandier van grenadier. Een andere creolisering betreft de
bekende powisi, van ‘pauwies’ (de ‘gekuifde hokko’), wiens kuifveertjes gebruikt
worden om er de bekende oorbellen van te maken.
Er is één straatnaamvogel over die nog genoemd moet worden en wel hier, namelijk
de koprofowroe, een zanger uit Noord-Amerika met een koperkleurig verenkleed.
Een interessante naam is ook kawfoetoeboi, die smousvogel verdrongen heeft. Deze
dieren zijn als foetoeboi (huis- of lijfknecht) de kaw (koeien) van dienst door hun de
parasieten van hun huid te pikken. Een van de luidste geluiden in het bos is de roep
van de boesiskowtoe, dat is ‘bospolitie’, die doet denken aan het alarmfluitje van een
politieagent: paipaipijo!, óók een naam van deze vogel.
Dat laatste brengt mij op het verschijnsel ‘onomatopee’, een woord als
klanknabootsing. In alle talen komt dat, juist ook in de vogelnaamgeving, veel voor
met in Europa als bekendste voorbeeld de ‘koekoek’. In feite hebben we er hier ook
al een aantal gehad, onder verscheidene elementen: grietjebie, twatwa,
grietbak-koeken, krawkraw, korokoro, tokro, koejakè, owroekoekoe, zelfs wiswisi
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en misschien nog wel meer. Uit het SN noem ik er nu nog drie van Sranan huize. De
wakago is een boombewonend boshoen dat de jager ducht en hem dat toeroept. Die
verstaat het: Loop heen! Een andere naam voor de kleine gadofowroe is tjotjo, en
het springerige dansmeestertje heet ook wel srio.
Voor mij is (nog) verborgen gebleven hoe het Sranan aan de later doorgegeven
namen kodjo (‘pelikaan’), tjontjon (een kleine ‘reiger’) en boetaboeta (‘nachtzwaluw’)
gekomen is.
Van de naar mijn berekening 55 namen van dit element zijn er slechts drie
inmiddels verloren gegaan.
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Gemengde namen (GN)
Er zijn ongeveer 75 samenstellingen en vaste verbindingen die, gezien vanuit het
gezichtspunt ‘element’ als hiervoor, gemengd (heterogeen of hybride) genoemd
moeten worden. Ze horen slechts voor één lid of deel tot zo'n element. Er is een grote
verscheidenheid in de herkomst van het andere, hoewel Algemeen Nederlands (AN,
dus gemeenschappelijk voor EN en SN) daarbij overheerst.
Bij de nu volgende voorbeelden zijn de overige afkortingen dezelfde als in het
voorgaande.
Kroonmoustache (AN-Guy), al vermeld bij het Guyanese element; zo genoemd
vanwege de koptekening.
Papajaboontjedief (AN-NN), een vinkachtige zangvogel die verondersteld wordt
van papaja's te eten, maar zich in werkelijkheid houdt bij kleine vruchten als
bessen.
Bosanamoe (AN-S), ter onderscheiding van andere anamoes waaronder die van
de zwampen (de ‘rallen’).
Witte en blauwe sabakoe (AN + S), twee soorten ‘reiger’.
Gewone en zwarte duikelaar (AN + EN), specificaties van ‘aalscholver’ en
‘slangenhalsvogel’.
Raafparkiet (Braz.-AN), een soort papegaai die qua grootte en vorm het midden
houdt tussen
een raaf (‘ara’) en een parkiet.
Savannegrietjebie (tAm-Braz.), verwant van de grietjebie die dat niet roept en
verblijft op savannen. Zie voor het gebruik van ‘tAm’ hier de uitleg bij het
betreffende element.

Bij de volgende vier is het eerste lid Sranan (Sr), alleen in het eerste geval tevens
SN, vandaar ‘S en SN’. Bij de andere drie wordt het eerste lid alleen in deze en nog
enige andere samenstellingen in een SN woord gebruikt.
Kankantriezwaluw (S en SN-AN), een zwaluw (eigenlijk een ‘gierzwaluw’)
die bij voorkeur nestelt op een tak van een ‘kankantrie’ (een soort boom).
Bergitwatwa (Sr-Guy), al genoemd bij het Guyanese element; een bosvogel
van hogere gronden (‘bergi’) dan de gewone twatwa.
Basrafransmadam (Sr-NN), een soort papegaai die op de fransmadam
(‘kraagpapegaai’) lijkt (‘basra’, d.i. bastaard).
Krontoblauwtje (Sr-NN), een groenige verwant van het blauwtje en even
talrijk in de toppen van bomen, waaronder die van ‘kronto’ (kokospalmen).

Het/de kortje en de rest (R)
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Er zijn in het Sranan een aantal andere en ook meer specifieke namen voor ‘kolibrie’
die ook wel gebruikt worden als men SN spreekt, maar het Nederlands klinkende
kortje is toch de meest algemene. Mijn eerste vondst in de literatuur is van 1961
(Vermeulen), maar aangezien ik het in 1958 iedereen hoorde zeggen moet het ouder
zijn. Veel ouder? Bij de Penards (1910) geen spoor. De Woordenlijst van 1961 geeft
voor het Sranan ‘korki’, die van 1995 ‘korke’. Let in dit verband op het gebruik van
zowel ‘het’ als ‘de’ als lidwoord. Hebben voornoemde woorden iets te maken met
het Engelse ‘corky’, dat o.m. ‘nerveus’, ‘levendig’ en ‘dartel’ betekent? Het zijn
eigenschappen die je een kortje, zoals het snel en met plotselinge wendingen van
bloem tot bloem vliegt, wel zou kunnen toedichten. Dan hebben we Hartsinck (1770)
die uit de Guyana's een corkietje opvoert, maar daarmee de gadofowroe bedoelt, dus
ook een heel klein, levendig vogeltje dat mensen niet schuwt. Volgende stap: In het
Engels van Jamaica is ‘godbird’ de naam voor kortje (alle soorten). Ik verstrek de
gegevens, maar waag me niet aan een interpretatie. Alleen nog dit: Kortjes heten in
het Portugees ‘cuitelo’.
Afgezien van de zeer grote betekenis die het Engels via het Sranan voor het SN
gehad heeft, kunnen een paar directe bijdragen van die kant vermeld worden. Er is
een soort eend die blue wings (1968-) genoemd wordt, katoenvogeltje (1910-) is de
leenvertaling van ‘cotton-bird’ en
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van 1771 tot 1821 kunnen we kraan, van ‘crane’, aantreffen voor de blaasman.
Ik noem nog één naam die ik helemaal niet thuis heb kunnen brengen, namelijk
het hiervoor terloops al aangehaalde snip, nota bene al te vinden bij Warren (1669).
Het is in Suriname de verzamelnaam voor alles, mits geen ‘reiger’, wat met een
rechte snavel en op hoge poten of pootjes door ondiep water stapt. Zo ruim wordt
Sranan ‘snepi’ ook gebruikt, maar het Europees Nederlandse ‘snip’ en het Engelse
‘snipe’ hebben een veel beperkter betekenis. Toch denk ik dat het SN snip bij Warren
niet van ‘snepi’ kan komen. Hoe zit dit? De overige zeven identificeerbare namen
van deze restgroep, alle bijzonder of lastig of allebei, laat ik onbesproken.

Tabel 1: Het aantal namen per element per tijdvak; het totale aantal namen
per element; het totale aantal namen per tijdvak; het totale aantal namen;
het totale aantal soorten
Tijdvak
element 1
2
3
4
5
6
7
1667-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-1950na 1950
trop.
1
2
2
2
1
Amerikaans
(tAm)
Braziliaans 1
(Braz)

2

2

2

2

2

Guyances
(Guy)

2
5

Eur.
2
Nederlands
(EN)

7

12

13

11

10

7

Ned.
Noviteiten
(NN)

10

12

21

20

78

88

Indiaans
(I)

5

4

1

1

2

2

Indiaans/Sranan
(I/S)

2

4

5

6

6

7

3

5

6

9

10

7

5

9

50

52

6

6

35

59

Indiaans>Sranan
(I>S)
(orig.)
Sranan
(S)

1

Gemengde
namen
(GN)

1
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Rest (R) 1

4

8

7

5

9

11

aantal
namen
per
tijdvak

5

34

54

67

67

201

243

aantal
soorten
per
tijdvak

5

31

45

50

48

150

171

element
trop. Amerikaans (tAm)

totale aantal per element
2

Braziliaans (Braz)

2

Guyances (Guy)

5

Eur. Nederlands (EN)

18

Ned. Noviteiten (NN)

120

Indiaans (I)

5

Indiaans/Sranan (I/S)

8

Indiaans>Sranan (I>S)

10

(orig.) Sranan (S)

55

Gemengde namen (GN)

75

Rest (R)

13

aantal namen per tijdvak

totale aantal namen 313

aantal soorten per tijdvak

totale aantal soorten 221

Het is hier echter nog wel de plaats om te wijzen op enige namen van welke ik
niet heb kunnen vaststellen bij welke vogels ze horen: peperpots, nagtegaal, nonnetjes,
silversmits, colloos en climeene, alle afkomstig van Anonymus (1740). De laatste
twee zijn duidelijk niet van Nederlandse herkomst, maar van welke dan wrel? Hoewel
ik niet betwijfel dat het echte namen van echte vogels zijn, heb ik ze, om verwarring
te voorkomen, in tabel 1 niet laten meetellen. Als er een lezer is die een tip heeft,
houd ik mij aanbevolen. Dat geldt niet voor het graspijltje en de klaroen van Anton
de Kom (1934) en de nachtkraai van Edgar Cairo (1986). Die bestaan niet.
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Nieuwe namen en andere namen
Zoals in het voorgaande al blijkt, zijn er in de loop van de tijd vele namen door andere
vervangen. Minder vaak komt naar voren, dat er zich naast een al bestaande naam
nog een nieuwe vestigde. Het algehele resultaat van deze processen is, dat er veel
meer namen in omloop zijn geweest en nog zijn dan soorten waarop ze betrekking
hebben. Om precies te zijn, het totale aantal namen is 313, het totale aantal soorten
221. Van deze 221 zijn er 167 met één naam, de andere 154 namen vallen toe aan
de overige 54 soorten. De kroon wordt gespannen door de gadofowroe, die in het
Europees Nederlands de belachelijke naam ‘huiswinterkoninkje’ draagt. Behalve de
genoemde naam, door mij aangetroffen sedert 1910, noteerde ik huismusje (1740),
huisvogeltje (1771), lieveheersvogeltje (1771), tjotjo (sedert 1786), tjotjovogeltje
(1822, 1835), gadovogeltje (1835), godsvogeltje (1910-1970) en gadotjo (sedert
1986).
Sommige namen lijken elkaar echt op te volgen, zoals het rijtje toejoejoe (1740,
1763) - kraan (1771-1821) - blaasman (1855-heden), maar dit komt weinig voor.
Doorgaans is er een overlap, bijvoorbeeld trompetter (1740-1835) - kamikami
(1790-heden). Soms is er een gat: ticoco (1763, 1770)-zeegans (1908-heden); het is
me niet gelukt erachter te komen hoe men, Nederlands sprekend, deze vogel
tussentijds genoemd heeft.
De elkaar opvolgende en beconcurrerende namen kunnen tot hetzelfde element
behoren of, zoals bij de voorbeelden hiervoor, tot verschillende. Opvallend is het
naar verhouding grote aantal waarbij het Sranan een ander woord verdringt door het
te creoliscren of te vertalen. Zie alle woorden van het element I'S. Andere voorbeelden
zijn raafparkiet (1835-1977) - rafroeparkiki (1968-heden), bananenbek (1835-1910)
- banabeki (1899-heden) en boshaan (1883-1917) - boesikaka (1908-heden). Van
wegdrukken zonder meer lijkt, behalve bij het al genoemde trompetter, sprake te
zijn bij onder meer smousvogel (1835-1910) door kawfoetoeboi (1900-heden) en
misschien wordt dit verschijnsel ook gerepresenteerd door spookvogel (1902, 1905)
- spookfowroe (1910) - jorkafowroe/boetaboeta (1910-heden). Al met al, als we gaan
rekenen blijkt dat bij 38 soorten van de 54 die een maal of vaker van naam veranderd
zijn, het tegenwoordige eindresultaat berust op het Sranan, dat daarmee een
onevenredig groot aandeel heeft gehad in dit proces. Met nadruk zij hier geconstateerd
dat de Surinaamse overheid de werkelijke ontwikkeling niet uit de weg gaat en zich
ook bedient van de SN vogelnamen die door het volk via het Sranan zijn aangereikt
(zie Ontwerp... en Dienst LBB).

Historische analyse
Verdeling in tijdvakken
Ik veronderstel dat de meeste vogelnamen in Suriname eerder in gebruik raakten dan
mijn eerste vindplaats in de literatuur. Ze lijken in hun ongekunsteldheid rechtstreeks
uit de volksmond gekomen te zijn, niet (eerst) uit een boek en ook niet geïntroduceerd
door een deskundige of een gezaghebbende betweter van buiten. Dat geldt wellicht
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minder voor sommige van de allernieuwste namen die we aantreffen in de tweede
versie van Birds of Suriname. Maar worden de kleine vogels die daar vlamkuif,
zwartkop en slager heten nu ook werkelijk zo genoemd door geboren Surinamers?
Zelf heb ik kunnen constateren, dat onder Surinaamse volièrebezitters een kleine
minderheid aan namen in zwang is gekomen die gehaald zijn uit Nederlandse
literatuur. Niettemin denk ik, dat van de meeste jaartallen van eerste vindplaatsen
minstens 20 jaar zou mogen worden afgetrokken, al heb ik dat zelf bij dit onderzoek
niet gedaan.
Het ligt voor de hand bij een historisch onderzoek binnen de totale in beschouwing
genomen periode een aantal tijdvakken te onderscheiden, hetzij deductief van tevoren,
hetzij inductief als resultaat. Er deden zich hier een aantal vragen
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en keuzemogelijkheden voor. Ik heb onder meer overwogen me te laten leiden door
historische gebeurtenissen of door de verschijningsjaren van de belangrijke boeken.
Dat zou complicaties hebben opgeleverd, waaronder de noodzaak veel uit te leggen
en het risico van cirkelredenaties. De nu gekozen indeling is eenvoudig, in tijdvakken
van 50 jaar, als te zien in de kop van tabel 1.
Een andere vraag was hoe de verschillende elementen over de gehele periode en
in de onderscheiden tijdvakken getalsmatig zo zouden kunnen worden uitgedrukt en
zichtbaar gemaakt, dat hun gewicht onderling vergelijkbaar zou zijn. Dat had gekund
door in de betreffende vakjes van tabel 1 het aantal soorten met een naam (of meer
dan één) te noteren. Een andere mogelijkheid was in die vakjes het aantal soorten te
vermelden van welke in het betreffende tijdvak voor het eerst een naam werd
aangetroffen, dus door benoeming als ingang te kiezen. Ik heb boven deze
mogelijkheden de voorkeur gegeven aan het aantal namen per element per tijdvak.
Dit globale onderzoek gaat nu eenmaal over elementen, dus groepen van namen, en
niet over vogelsoorten. Op deze manier komt het duidelijkst het aandeel van een
geografisch of taalkundig element naar voren en de ontwikkeling daarvan in de loop
van de tijd. Ik heb het daarbij verantwoord geacht een naam ook dan voor een (of
meer dan één) tijdvak aan te kruisen als deze daarin niet aangetroffen is, maar wel
in tijdvakken ervoor en erna.
Het zal duidelijk zijn, dat als gevolg van de beschreven methode in tabel 1 de
getallen in horizontale richting niet opgeteld mogen worden, in vertikale richting
wel. Vele namen zijn immers in meer dan een vakje vertegenwoordigd.

De ontwikkeling
Het algehele beeld toont in de eerste plaats dat het aantal registreerbare vogelnamen
geleidelijk aanzienlijk is toegenomen. Dat moet toegeschreven worden aan de steeds
groter wordende kennis omtrent de Surinaamse vogelwereld en de derhalve groeiende
behoefte aan namen, verder aan het toenemende aantal steeds uitvoeriger publicaties
daarover, en tenslotte aan de onbekommerheid waarmee men vogels met al een naam
er nog een tweede of zelfs derde bij gaf. Dat laatste is al beschreven onder ‘Andere
namen...’ en blijkt ook uit een vergelijking tussen het verloop van de aantallen soorten
en namen in de onderste twee regels van tabel 1.
Bekijken we de elementen apart, dan zien we dat de Nederlandse noviteiten (NN)
in tijdvak 4 de overhand krijgen en sedertdien behouden. Het Europees Nederlandse
element (EN) volgt aanvankelijk, maar wordt later geheel overvleugeld als gevolg
van een scherpe stijging door het ‘totale Sranan’ element (dat is I'S +S). Het kleine
zuiver Indiaanse element (I) verliest snel aan betekenis, de tropisch Amerikaanse en
het Braziliaanse elementen zijn so-wie-so kwantitatief niet van belang. Het Guyanese
element laat ik nog even rusten.
Opmerkelijk is de plotselinge toename bij het element van de gemengde namen
(GN). Het betreft hier in de meeste gevallen een nadere precisering. Namen als
duikelaar, twatwa en sabakoe schoten tekort, dus er kwam onderscheid tussen onder
andere gewone en zwarte duikelaar, naast twatwa verschenen bergitwatwa en
sabanatwatwa, na de witte en de blauwe sabakoe benoemde men een zwampsabakoe.
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Die plotselinge toename deed zich trouwens ook voor bij de andere al genoemde
naamrijke elementen. En nu komt er een aap uit de mouw, en nog wel in twee
gedaanten. Ten eerste; die toename komt vrijwel alleen voor rekening van het eerste
geheel aan vogels gewijde wetenschappelijke werk, te weten De vogels van Guyana
(1908, 1910). Ten tweede: hier faalt de gekozen indeling in tijdvakken. Er bestaat
een onuitgegeven geschrift waaruit blijkt welke ambities de Penards al in 1900
koesterden (Van Donselaar 1990) en het is überhaupt ondenkbaar dat de gebroeders,
die al in hun jeugd met
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hun vader de Surinaamse wildernis in trokken, al die namen pas na 1900 zouden
hebben geleerd en opgetekend. (Zie Doelwijt (1974: 57) voor biografische gegevens
over het gezin Penard). De overgrote meerderheid van de namen moet ouder zijn,
met andere woorden tijdvak 5, waarin toch al nauwelijks relevante publicaties van
enige omvang verschenen, is evident onderbedeeld.

Enige bijzondere groepen
Terwijl ik met dit onderzoek bezig was kwam er in mijn hoofd een hypothese op die,
mits juist bevonden, wat meer reliëf zou kunnen geven aan de uitkomsten. Ik heb
die hypothese getoetst, evenwel met een van de voor het globale onderzoek inmiddels
verworpen methoden, namelijk met benoeming van soorten als ingang.
De vraag was of er wellicht een van het globale beeld afwijkend verband zou
kunnen zijn tussen de SN namen van de vogels die voor de mens een meer dan
neutrale waarde hebben, en het moment waarop ze in de Surinaamse geschiedenis
die naam (hun enige of eerste) kregen. Ik richtte mijn aandacht op de volgende
groepen:
Zwampvogels, dat zijn bewoners en anderszins (op trek) gebruikers van
het kustgebied en de lage gebieden langs de rivieren en beken. Daar lagen
ook de eerste en meeste plantages. Wie op een plantage woonde en werkte
had deze vogels voortdurend en vaak goed waarneembaar om zich heen.
Voor zover niet ook jachtwild (zie de volgende twee groepen) zijn het er
15, waaronder kemphaantje, negerkop, arapapa, tjontjon en kardinaal.
Jachtwild. Voor zover niet ook zwampvogel vallen hieronder 18 door mij
verwerkte soorten. Voorbeelden zijn wakago, marai, trompetter (kamikami)
en vele niet te kleine of te mooie papegaaiensoorten.
Combinatie van de voorgaande twee groepen, 14 soorten, waaronder
mangroduif, allerlei snippen en eenden (skoertje, cauwriertje, blue-wings)
en de nestjongen van de ticoco (zeegans).
Cultuurvolgers. Er zijn vogels voor wie mensen met hun activiteiten, ook
stadse bebouwing, gunstige voorwaarden scheppen ten aanzien van voedsel,
nestgelegenheid, beschutting of bescherming. Ik noem van de 11 soorten
het huismusje/-vogeltje (gadofowroe), grietjebuur, steenduifje, stinkvogel,
roodborstje en smouse neus (kawfoetoeboti).
Kooivogels en volièrevogels zijn niet scherp te scheiden. Hun aantal is
verbluffend hoog: bijna 60. Eenzaam in kooien zitten vooral kleine zangers
en mooie papegaaien, zoals de alom bekende en al meermalen genoemde
twatwa, pikolet en gelebek, de fransmadam en alledrie de grote soorten
raaf. Er is hier wel een kleine overlap met de voorgaande groepen. Denk
aan de eertijds opgegeten papegaaien en een fraaie zwampvogel als de
kardinaal. In volières worden vooral kleurige en interessante vogels
gehouden met ten dele namen die alleen tot het vocabularium van hun
eigenaren en andere kenners behoren (roodpoot, oranjekuif, grijskop,
goudkruin).
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Dit subonderzoekje laat voor de eerste vier groepen verregaand overeenkomende
uitkomsten zien. Dat rechtvaardigt hun samenvoeging in tabel 2A. De conclusie kan
duidelijk zijn: Deze betekenisvolle vogelsoorten kregen voor het merendeel al vroeg
hun eerste SN naam, in de label voor 1800 of zelfs voor 1750. De naamgevers
bedienden zich daarbij bijna uitsluitend van het Nederlands (EN en NN) en een
indiaanse taal (I), terwijl ook de weinige namen van de tropisch Amerikaanse en
Braziliaanse elementen onmiddellijk in gebruik raakten. Echter, het relatief grote
aantal 7 in het vakje 6-GN behoeft een verklaring. Het betreft hier in zes gevallen
een eerste en meteen ook preciese naam van een bejaagde vogelsoort.
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Tabel 2: Het aantal eerste benoemingen per tijdvak per element bij twee
categorieën van soorten: A. Zwampvogels + jachtwild + cultuurvolgers; B.
Kooi- en volièrevogels
A

tijdvak
1

2

tAm

1

1

Braz

1

1

2

4

2

NN

10

1

I

5

2

3

4

5

6

7

element

Guy
EN

I/S

2

I>S+S

1

GN

1

1

2

1

2

1
1

1

1

1

tot.

5

23

tijdvak
2

1

2

R.

B
1

1

9

3

3

4

4

5

6

7

1

1

1

12

2

7

5
2

1
9

12

2
1

3

2

12

5
1

1

3

3

27

25

De kooi- en volièrevogels geven in tabel 2B een ander beeld. Ze werden bijna alle
laat benoemd, en wel voornamelijk met Nederlands geïnspireerde (NN) en gemengde
namen (GN). Pas op het allerlaatst duiken de namen van het Guyanese element op.
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Er mag enige twijfel zijn of het hij twatwa en pikolet inderdaad eerste SN namen
betreft. De Penards (1908: 386, 388) noemen ze zonder schroom respectievelijk
wittie- of biegie-mofo aleisie-fowroe en reddie borstoe blakka aleisie-fowroe, maar
het wil er bij mij niet in dat iemand ook in het SN zo'n mondvol werkelijk zou hebben
uitgesproken.

De invloed van maatschappelijk ontwikkelingen op het namenbestand
Ik wil proberen de hiervoor gepresenteerde uitkomsten van dit onderzoek, alsmede
het commentaar daarop en hier en daar al een suggestie, te plaatsen tegen de
achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen. Ik doe dit, hoewel verantwoord
en wat de grote lijnen betreft vooral steunend op Ginckels (1979), qua stijl enigszins
impressionistisch.
Dan springt mijns inziens als alles overheersend de emancipatie naar voren, een
proces dat tot hiertoe buiten beschouwing is gebleven. Daarom noem ik het nu eerst.
Wel heb ik bij het inleidende gedeelte onder ‘Geografische... elementen’ gesteld, dat
men er goed aan zou doen zich telkens af te vragen: Wie zijn het die deze vogelnamen
hebben opgespoord, bedacht, doorgegeven, geleerd, gebruikt?
Welnu, aanvankelijk waren het de Nederlandse kolonisten die een bescheiden
vorm van Surinaams-Nederlands gebruikten, als eerste
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taal. Die taalvariant bestond toen nog niet uit meer dan Europees Nederlands,
aangevuld met woorden voor zaken die men in Suriname als nieuw ervoer. Na een
overgangsperiode, eindigend met de afschaffing van de slavernij in 1863 en vervolgens
de opheffing van het staatstoezicht in 1873, kreeg de Creoolse bevolkingsgroep zijn
volle omvang en werd het SN hun tweede taal, naast het Sranan dat hun moedertaal
was.
Nu terug naar het begin. De eerste Nederlandse kolonisten begonnen met de
benoeming van de vogelsoorten waarmee ze het meest te maken hadden. Ze deden
dat vooral met woorden uit hun eigen Nederlands en enige indiaanse leenwoorden.
Die laatste waren afkomstig van indiaanse, i.c. Karibische krijgsgevangenen die op
de plantages in slavernij als jagers en vissers te werk waren gesteld. Toen er na de
vrede met de eerder weerstrevende Kariben minder ‘rode slaven’ ter beschikking
kwamen, nam de invloed van hun taal (1) af of liet zich nog alleen via het Sranan
gelden (I/S?, I>S). Intussen hadden ook de negerslaven, soms wellicht nog eerder
dan hun meesters, vogelnamen van deze indianen overgenomen en al of niet
gecreoliseerd.
Al snel ontstond een kleine, maar allengs groeiende groep van vrij geboren of
verklaarde gemengdbloedigen en vrije ex-slaven, die op den duur de naam ‘Creolen’
aannamen. Zij spraken vrijwel allen als moedertaal Sranan, maar leerden ook SN.
Het lijkt mij dat het SN vooral onder deze tweetalige groep toen al een zekere
ontwikkeling zal hebben doorgemaakt, daarin bestaande dat het Nederlands steeds
meer invloed onderging van het dominerende Sranan (I>S+S; + I/S)), ook op het
gebied van de vogelnamen. Van belang was in dit verband ook, dat Nederlandse
inwoners van Suriname al doende Sranan leerden en dat gingen spreken tegen hun
slaven of zelfs met elkaar. Het lijkt mij echter onwaarschijnlijk dat zij
verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest voor Sranan nieuwvormingen, eventueel
wel voor vertalingen. Dus, waar het de vogelnamen betreft: negerkop was er in het
SN hoe dan ook eerder dan nengrekopoe; en dergelijke.
Min of meer tegelijk met en ongetwijfeld ook dankzij het vrij worden van de hele
Surinaamse bevolking, kon de kennis van het eigen land, in het bijzonder het
binnenland, snel toenemen en daarmee ook van de vogels. Te denken valt aan de
intensivering van de bosexploitatie, onder meer door de vader van de Penards (!),
van de balatawinning en van de goudwinning, waardoor steeds meer Creolen in ‘het
bos’ hun werk vonden. De beste zangvogel van het Surinaamse oerwoud, de baskopoe,
is zelfs genoemd naar de goudzoeker en virtuoze clarinettist Baas Cooper, die, volgens
de Penards in 1910, ‘sedert lang overleden’ was. Verder gingen ‘papegaaienjagers’,
dat waren lieden die jonge papegaaien uit de nesten haalden, echte jagers met geweren,
zangvogel- en vlindervangers min of meer beroepshalve de wildernis in. Ook zullen
de eerste expedities van de jaren 1896-1900, hoewel nog slechts gericht op
geografische en geologische exploratie, toch ook bijgedragen hebben aan een grotere
vertrouwdheid met de levende natuur. Deze periode, dus de laatste decennia van de
19e eeuw, moeten en grote stap voorwaarts hebben laten zien aangaande de volkse
en wetenschappelijke kennis over vogels.
Een apart verschijnsel is het houden van kooivogels. In de werken van Teenstra
(1835), Lammens (1816-1846) en ook bij Focke (1855), allen toch vol belangstelling
voor planten en dieren, is hierover nog niets te vinden. Bij de Penards echter blijkt
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dit bedrijf in volle gang, met alle consequenties voor de uitbreiding van de
naamgeving. Zie tabel 2B.
Kortom, de Penards beschikten voor hun boek, hoewel verschenen in 1908 en
1910, ook al voor de eeuwwisseling niet alleen over de vruchten van hun eigen
veldervaring, verzameldrift en daarmee opgebouwde deskundigheid, maar ook over
belangrijke informatie uit allerlei hoeken.
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Het element Nederlandse noviteiten blijft onder de SN namen van vogels nog steeds
de toon aangeven. Ook de Creolen en de andere autochtone Surinamers hebben dat
geen halt willen of kunnen toeroepen. Het Sranan element wint echter veld en steeds
meer gemengde namen komen in gebruik naarmate, ook bij de Surinaamse overheid,
de behoefte aan nadere onderscheidingen groeit.
Er zijn een aantal mogelijke vragen bij dit onderzoek niet beantwoord of zelfs niet
gesteld. Er kan bijvoorbeeld verder over de etymologie van de namen gestudeerd
worden. Wanneer en dankzij wie heeft het Guyanese element zijn intree gedaan?
Welke rol speelden en spelen de Boeroes, toch grote liefhebbers van alles wat met
vogels te maken heeft? En de andere bevolkingsgroepen? Verder weg: Hoe zou de
vergelijking uitvallen tussen de uitkomsten van dit onderzoek en een soortgelijk aan
een andere Surinaamse diergroep, of aan de namen van de vogelsoorten van een
ander land? Soit.

Naschrift
Het zal ook de meest volslagen leek op het gebied van de vogelkunde die mogelijk
toch zijn oog over dit artikel heeft laten gaan, niet ontgaan zijn dat voor mij, hoewel
nadrukkelijk schrijvend over de ontwikkeling van taal - Oso doet immers aan
taalkunde en geschiedenis - de vogels zelf een even grote inspiratiebron zijn geweest
als hun namen. Ik heb het geluk gehad vele van ze te leren kennen en denk dan ook
met weemoed terug aan de kreten van de grietjebies in de stad, de fremoesoe-aka
die daar in de schemering achter de vleermuizen jaagde, de volières van de heer
Harry Robert vol welluidend gekwetter, de boom vol hangende nesten van de
banabekies op Colakreek, de kawfoetoebois in de weilanden tussen de koeien, het
gekakel van de boesikaka's 's morgens vroeg boven mijn boskampje, boven de rivier
de fisiaka die ik herkende uit Nederland, de wolken van flamingo's en lepelbekken
in het Wiawia-reservaat, de baskopoe die ik tot op twee meter naar me toe kon lokken
door hem te imiteren, en zelfs de twee sabana-anamoes die ik met één schot hagel
(meer geluk dan wijsheid) buit maakte toen we behoefte hadden aan een ‘switi mofo’.
En dan al die lijdzame zangertjes in hun kooitjes, ... die aardige gelebek!
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Okke ten Hove en Wim Hoogbergen
De opheffing van de slavernij in Suriname
Het archief van de Algemene Rekenkamer in Nederland
Eén van de bepalingen in de ‘Wet op de Ophefan de Slavernij’ die op 8 augustus
1862 in het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden werd afgekondigd en in
het Surinaamse Gouvernementsblad van 3 oktober 1862 (GB 1862, no. 6) werd
gepubliceerd1., luidde dat elke slaveneigenaar per slaaf een vergoeding van f 300,zou ontvangen (de artikelen 2 en 8). Voor slaven die recht op manumissie2. hadden,
was de vergoeding gezet op f 60,- (artikel 8), terwijl in artikel 9 werd opgesomd voor
welke slaven geen vergoeding zou worden gegeven. Aangezien de Nederlandse Staat
deze vergoedingen aan de eigenaren betaalde, is gedurende het emancipatieproces
de toekenning van deze gelden gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer.
Aangezien de afschaffing van de slavernij gepaard ging met een financiële afkoop
van de eigenaren, diende alles nauwgezet gecontroleerd te worden. De taak van de
Algemene Rekenkamer in Nederland bestond uit de controle of de werkwijze en de
toekenning van de tegemoetkomingsgelden correct had plaatsgevonden. Daardoor
is in dit archief een schat van gegevens terecht gekomen over de slavenpopulatie en
de eigenaars van de slaven in 1862. In dit artikel wordt op de waarde van dit
archiefmateriaal voor genealogisch en wetenschappelijk onderzoek ingegaan.

Recht op vergoeding
Nazaten van de slaven kunnen zich er nog vaak hevig over opwinden. Bij de
afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën in 1863 kregen niet zij B als
slachtoffers van het systeem B maar hun eigenaren een fikse som als schadevergoeding
van de Nederlandse overheid: f 300,- per vrijgemaakte slaaf. Om voor die vergoeding
in aanmerking te komen, dienden de eigenaren van de slaven of hun gevolmachtigden
binnen dertig dagen nà de afkondiging van de wet in de kolonie Suriname, een
‘borderel van aangifte’ in duplo bij de gouvernementssecretarie in Paramaribo in te
leveren. In artikel 5 van de ‘emancipatiewet’ stond omschreven welke gegevens de
eigenaren in deze borderel moesten verschaffen. Allereerst moesten zij de namen
van de plantages waartoe de slaven behoren vermelden. Vervolgens dienden de
namen en de woonplaatsen van de eigenaren, of van hun gevolmachtigden, te worden
vermeld. Per plantage moesten zij aangeven: de (persoons)naam van de slaaf3., zijn
geslacht, zijn ouderdom, het bedrijf of beroep dat de slaaf uitoefende en zijn
godsdienst. Indien er slaven bij waren die recht op manumissie hadden, moest men
dat ook vermelden. Hetzelfde gold voor slaven die: ‘door de bevoegde commissie
gerangschikt zijn onder de suspecten van besmetting door de ziekten van melaatsheid
en elephantiasis.’
Op de gouvenrementssecretarie vergeleken de ambtenaren de aangifte borderellen
allereerst met de aldaar gedeponeerde slavenregisters. Vervolgens gingen in maart
1863 verificatie-commissies langs de plantages om de borderellen te vergelijken met
de aanwezige slaven. Slaven die in Paramaribo woonden, dienden zich op vaste
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een toegevoegde arts. De arts had als taak te
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bepalen of de slaven leden aan elephantiasis of lepra. Constateerde hij een van deze
gevreesde ziektes, dan stuurde hij de slaaf naar Paramaribo voor een second opinion.
De commissies maakten een proces-verbaal op van hun verificatie. In de periode
tussen het inleveren van het borderel in september 1862 en de verificatie ter plekke
was soms al weer het een en ander veranderd. Slaven waren geboren en overleden,
sommigen bleken afwezig omdat zij verhuurd waren en anderen waren intussen
weggelopen. Door de verificatielijsten te vergelijken met de borderellen kan het
demografisch verloop tussen september 1862 en maart 1863 gereconstrueerd worden.
In het Archief van de Algemene Rekenkamer ontbreken overigens de gegevens van
de Gouvernementsslaven en van de slaven op het leprozeninstituut Batavia. Dat komt
omdat de koloniale overheid zichzelf geen tegemoetkoming toekende en leprozen
voor vergoeding werden uitgezonderd.
Een tweede commissie was belast met de controle van de eigendomsbewijzen en
de vaststelling van de eigendomsrechten en de toekenning van de
tegemoetkomingsgelden. Eigenaren dienden namelijk bewijsstukken te overleggen
dat de slaven van hen waren. De niet in Suriname wonende eigenaren stuurden onder
begeleiding van notariële acten bewijsstukken naar Suriname en benoemden
gemachtigden die gerechtigd waren de in Suriname te uit te betalen
tegemoetkomingsgelden te innen. Het archief van de Algemene Rekenkamer bevat
deze notariële acten, maar helaas niet de ingestuurde bewijsstukken. Het moet de
moeite waard zijn eens in de archieven van die notarissen te kijken of zich daar nog
stukken over Suriname bevinden. Immers, vele families werkten generaties lang met
een bepaald notariskantoor. De in het Archief van de Algemene Rekenkamer
voorkomende notarissen kunnen natuurlijk ‘gelegenheids’ notarissen zijn geweest
zijn en dan zal diens archief verder niet veel relevante gegevens bevatten, maar is
het een ‘huis’-notaris dan is de kans groot dat de eigendomsrechten, al dan niet met
verwijzingen naar andere notarissen, vanaf 1863 in de tijd terug te volgen zijn met
eventueel andere bescheiden waaronder slavenlijsten. Een van de auteurs van dit
artikel, Okke ten Hove, is van plan in de loop van 2001 een notarissenboekje uit te
geven.4.

Wat voor gegevens
De aangifteborderellen kunnen als een Volkstelling van de slavenbevolking van
Suriname worden beschouwd. Met behulp van de daarop vermelde gegevens, alsmede
van de bijgevoegde documenten in de dossiers kan heel wat bestudeerd worden.
Allereerst is het mogelijk een demografische kaart van de slavenpopulatie in 1862
te geven. De lijsten vermelden namelijk de sekse en de leeftijd van de slaven. In
sommige gevallen werden op de borderellen familierelaties aangegeven. In de
Emancipatieregisters werden de familierelaties meestal wel vermeld, soms alleen
door middel van een accolade zonder nadere precisering. Vaak leefden op de plantages
nog drie generaties; grootmoeders met kinderen en de kleinkinderen (via hun
dochters). Het is dus ook mogelijk het gemiddelde (nog levende) kindertal te
berekenen wanneer de aangifteborderellen en de Emancipatieregisters worden
gecombineerd. Alle slaven komen erin verder voor met één naam. Een familienaam
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hadden de slaven niet.5. Een analyse van deze slavennamen kan duidelijk maken
welke namen veel gebruikt werden en meer inzicht geven hoe die namen tot stand
kwamen. Zijn het in 1863 nog namen die duidelijk door de planters gegeven waren,
of hadden ook de slaven daarin al wat te zeggen? Op de lijsten werd ook aangegeven
welke functies, c.q. beroepen de slaven uitoefenden (veldmeid, timmerneger, basya,
et cetera). Het wordt dus mogelijk een en ander te zeggen over de sociale structuur
op de plantages. Daar ook aangegeven wordt wat voor soort plantage (suiker, koffie,
cacao, hout), kan het type plantage weer als variabele dienen.
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(Denk aan uitspraken als: op koffieplantages was de gemiddelde leeftijd van de slaven
hoger/lager; werden gemiddeld meer/minderen kinderen geboren, et cetera). Er zijn
nog een groot aantal andere variabelen waarmee met dit materiaal gestoeid kan
worden het district, de juridische status van de slaven (plantage- en privéslaven), het
type eigenaar (christen, jood, wit, gekleurd, zwart, Surinaams en niet-Surinaams).
In het archief van de Algemene Rekenkamer duiden de termen privé- en
plantageslaaf geen werkzaamheden aan, maar de juridische status van de betreffende
slaaf: een privé-slaaf was het eigendom van een particuliere eigenaar en een
plantageslaaf behoorde tot de boedel van een plantage. Een plantageslaaf, in de
definitie van de Algemene Rekenkamer, kon het werk van een privé-slaaf verrichten
en een privé-slaaf kon plantage-arbeid verrichten. De meeste slaven in Suriname
waren geen privé-slaven, maar behoorden bij het onroerend goed van een bepaalde
plantage. Dat klinkt erg onsympathiek, maar het had voor een slaaf wel voordelen.
Het was in Suriname vrij moeilijk slaven buiten hun toestemming om te verkopen
van de ene naar de andere plantage. Natuurlijk vonden de planters daar wel wat op:
zij verhuurden de slaven aan een andere plantage. Op de plantage waar zij werkten,
gingen zij dan ook vaak wonen. De Algemene Rekenkamer klasseerde de slaven
onder de plantages waartoe zij juridisch behoorden, maar het kon dus zijn, dat zo'n
plantage al verlaten was. Een voorbeeld. De plantage Mon Bijou was in 1862 allang
verlaten (zie Oostindie 1989) en de slaven werkten al heel lang op Roozenburg (een
plantage van de zelfde eigenaren). De slaven waren echter nooit verkocht, zodat zij
in de archieven van de Algemene Rekenkamer gerubriceerd werden onder Mon
Bijou. Het omgekeerde kwam ook voor: plantages die wel in bedrijf waren, maar
geen eigen slavenmacht bezaten. Die plantages komen dan in de archieven van de
Algemene Rekenkamer niet voor.
Het aardige is nu dat in de Emancipatieregisters (een tweede lijst van de slaven in
1863, die zich in Suriname bevindt) men de slaven niet gerubriceerd heeft naar
juridisch eigendom, maar naar de plek waar zij daadwerkelijk woonden. Een
vergelijking van de twee archieven geeft dan inzicht in de mate waarin slaven
verhuurd waren. Dan wordt ook duidelijk welke plantages in 1863 verlaten waren.
Plantage Peperpot komt bijvoorbeeld niet voor als plantage in de Rekenkamer, terwijl
deze wel voorkomt in de Emancipatieregisters. Juridisch had de plantage dus geen
slaven (Rekenkamer), maar er werkten er wel de nodige (Emancipatieregisters).
Behalve de slavenpopulatie kan ook de klasse van eigenaren onderzocht worden.
Bij het populaire beeld van de slavernij horen zwarte slaven en witte meesters. Dit
is echter een situatie die voor Suriname in 1863 al niet meer opging. Met name met
betrekking tot de eigenaren in Suriname kan gesteld worden dat zowel blanken,
mulatten als zwarten slaven bezaten. Het is van Suriname bekend dat de meeste
slaveneigenaren niet in Suriname, maar in Nederland woonden (het zogenaamde
absentisme der eigenaren). Deze mensen waren uiteraard vrijwel zonder uitzondering
blank. Uit de lijst blijkt ook dat relatief veel Duitsers slaven ‘bezaten’. Eigenaren
woonden verder in Oost-Europa, in de Verenigde Staten, in Groot-Brittannië en in
Frankrijk.
Ook over ‘weggelopen’ slaven is in de archieven van de Algemene Rekenkamer
natuurlijk het een en ander te vinden. De eigenaren waren verplicht tot in lengte van
dagen de weggelopen slaven bij de jaarlijkse opgaven ‘mee te nemen’. Deze
verplichting verviel wanneer de wegloper terugkeerde of wanneer zijn overlijden
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kon worden vastgesteld. Op de aangiftelijsten werden dan ook weglopers genoteerd
die gezien de leeftijdsindicatie reeds lang overleden zouden moeten zijn. Bij weglopers
denken wij meestal aan de slaven die zich aansloten bij de Marrons in het binnenland,
maar er waren ook weglopers die in Paramaribo onderdoken en zich min of
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meer onopgemerkt vestigden tussen de vrije populatie. Als zo iemand dan overleed,
bleek hij/zij niet bekend te zijn in de burgerlijke stand, terwijl ook niemand wist van
welke plantage de persoon afkomstig was. Voor zover deze mensen op de
verificatielijsten terecht kwamen, kregen zij het predikaat ‘wegloper’.
De emancipatiegelden betekenden inkomen, maar er waren nogal wat eigenaren
met schulden. Schuldeisers konden via een gerechtelijke procedure in Paramaribo
een claim leggen op de tegemoetkomingsgelden. Dat gebeurde veelvuldig. Een nadere
analyse moet duidelijk maken of die schulden het gevolg waren van slecht
management bij een deel van de eigenaren, of dat de plantagelandbouw in deze
periode niet bijzonder rendabel was.
In de afgelopen jaren heeft Okke ten Hove de gegevens uit de Algemene
Rekenkamer die met de emancipatie der slaven van Suriname te maken hebben in
een data-bestand ondergebracht. Dit deel van het archief van de Algemene
Rekenkamer is nu gedigitaliseerd en aan de bewerking wordt thans gewerkt. Het is
zijn bedoeling de gegevens via Internet beschikbaar te stellen in een samenwerking
met het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Dit archief is momenteel druk doende
allerlei databestanden op deze wijze voor het publiek beschikbaar te stellen. De
geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar de URL www.archief.nl/Suriname/, waar
zich de homepage bevindt ‘Arbeid op Contract’. Achter deze homepage heeft het
‘Project Historische Database Suriname’ de gegevens uit de Immigratieregisters voor
Hindostanen en Javanen bewerkt en zodoende voor genealogen en wetenschappers
beschikbaar gesteld. Momenteel wordt overlegd in hoeverre de gegevens uit de
data-base van Okke ten Hove hierbinnen een plaats kunnen krijgen.6.

Een borderel
Om de lezer een idee te geven hoe zo'n borderel er uitziet, hebben wij gekozen voor
die van eigenaar Keijser waarop de slaven voorkomen die in 1863 de familienaam
Serkei ontvingen. Dat is niet een willekeurige keuze geweest. Okke ten Hove is
getrouwd met een Serkei. Onderstaande borderel is geen brongetrouwe weergave
van het origineel. Om een en ander wat overzichtelijker te maken zijn wat kleine
wijzigingen aangebracht. In het origineel werd het geslacht in twee kolommen
aangegeven, met streepjes. Wij hebben gekozen voor de overzichtelijker notering:
m of v. De borderel was ook niet secuur in de notering van de leeftijd, soms in
geboortejaar, soms in leeftijd. Wij hebben overal leeftijden van gemaakt. Verder
waren er nogal wat onduidelijke aanhalingen of streepjes, die wij weggewerkt hebben.
Twee kolommen die op andere borderellen stonden hebben we niet overgenomen,
omdat de invullers voor de slaven van Keijser hierin geen gegevens noteerden (de
kolommen waarin degenen genoteerd dienden te worden die recht hadden op
manumissie en/of die verdacht werden te lijden aan elephantiasis of lepra). Onder
het kopje ‘Aanteekening’ hebben wij bij deze borderel de familienaam vermeld, die
de slaven gingen voeren na de emancipatie. (De namen zijn afkomstig uit het
Emancipatieregister; zoals gezegd staan in de archieven van de Algemene Rekenkamer
geen familienamen).7.
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No. 427 (631) Wed M.A. Keijser (Paramaribo); tegemoetkoming f 18.300,-;
dd 27-10-1862
Naam

Geslacht

Ouderdom

Functie

Godsdienst Aanteekening

James

m

36

ponteneger

Mbr

Gaauwz

Macon

m

39

ponteneger

geen

Semil

Maurits of
Marius

m

25

ponteneger

RC

Semil

Present

m

25

ponteneger

geen

Milling

Adolf

m

19

ponteneger

geen

Naldo

Julius

m

16

ponteneger

Luthers

Jamin

Mentor

m

64

ponteneger

MBr

Dolan

Leentje

v

30

huismeid

Br

Gaauwz

Albertina

v

15

huismeid

geen

Casmier

Sabina

v

30

huismeid

geen

Semil

Meyntje

v

27

huismeid

geen

Lande

Margaretha v

49

kokkin

MBr

Milling

Sophie

v

31

huismeid

MBr

Milling

Venus

v

27

huismeid

geen

Milling

Betsie

v

64

huismeid

MBr

Negnod

Trijntje

v

47

wasmeid

geen

Negnod

Magdalena

v

19

huismeid

RC

Negnod

Henriette

v

46

huismeid

geen

Serkei

Doortje

v

48

huismeid

Mbr

*8.

Jaquelina

v

24

huismeid

geen

Serkei

Clementina v

16

huismeid

geen

Serkei

Mathilda

v

15

huismeid

RC

Serkei

Philipina

v

47

huismeid

geen

Naldo

Truitje

v

18

huismeid

Luthers

Jamin

Bébé

v

18

huismeid

geen

Stel

Josephina

v

23

huismeid

geen

**

Antoinetta

v

oningevuld

huismeid

MBr

Borgwit

Jansi

v

oningevuld

huismeid

MBr

Borgwit
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Willem

m

oningevuld

ponteneger

MBr

Borgwit

Roxanna

v

oningevuld

huismeid

MBr

Borgwit

George

m

oningevuld

voeteboi

geen

Borgwit

Meintje

v

oningevuld

huismeid

geen

Semil

Coba

v

oningevuld

huismeid

geen

Borgwit

Mietje

v

oningevuld

huismeid

RC

Jamin

Hector

m

14

-

geen

Naldo

Heintje

m

48

ponteneger

geen

Borgwit

Lodewijk

m

46

ponteneger

geen

Stift

Theodorus

m

7

-

geen

Serkei

Daniel

m

6

-

geen

Semil

Adam

m

54

ponteneger

geen

Lap

Alexander

m

45

ponteneger

geen

Zoop
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Daniel

m

28

ponteneger

RC

Eijckenboom

Fredrik

m

32

ponteneger

MBr

Lak

Cleopatra

v

5

-

MBr

Milling

Christina

v

5

-

RC

Serkei

Madalijntje v

5

-

geen

Milling

Louisa

v

5

-

RC

Borgwit

Cornelia

v

5

-

RC

Casmier

Adolfina

v

3

-

RC

Semil

William

m

32

ponteneger

RC

Bij

Petrus

m

29

ponteneger

MBr

Mat

Johannes

m

1

-

geen

Aardnoot

Geluk

m

27

ponteneger

-

Granville

Marie

v

35

huismeid

-

Kweekeling

Henry

m

10

-

-

Kweekeling

Herman

m

8

-

-

Kweekeling

Petrus

m

5

-

-

Kweekeling

Henriette

v

3

-

-

Kweekeling

Johannes

m

32

ponteneger

-

Semil

Christiaan

m

1

-

RC

Negnod

Cornelis

m

1

-

-

Kweekeling

Alfred

m

1

-

RC

Semil

Totaal: 62 slaven (29 mannen en 33
vrouwen).
RC Rooms Katholiek
MBr Moravische Broedergemeente (‘Evangelische Broedergemeente (EBG))
- Geen beroep in kolom ‘functie’
- Geen religie in de kolom ‘religie’; verwarrend omdat ook de term ‘geene’
werd gebruikt
* Aangevraagd voor manumissie
** Geen naam; uit andere stukken bleek dat bij de notering van de familienamen
in de Emancipatieregisters fouten zijn gemaakt; niet alle geëmancipeerden zijn
daarin vermeld. Het kan ook zijn dat zij tussen de verificatiedatum (1 april 1863)
en de Emancipatie (1 juli 1863) is overleden of dat zij zich alsnog heeft
verwijderd en daarom niet werd opgenomen.
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De analyse van deze aangifteborderel levert ons de volgende gegevens op. De slaven
stonden in de slavenregisters ten name van Mozes Abraham Keijser. Op 27 oktober
1862, de dagtekening van de invulling van de aangifteborderel, was Mozes Abraham
Keijser reeds overleden, want zijn weduwe Sara Jacobs vulde de borderel in en
ondertekende deze. De verificatie-commissie, bestaande uit H. Schorrenberg, 1e
officier van gezondheid, G. Duijckinck, A.D. Charlouis en F.P. Kamerling bekeek
de slaven van Keijser op 1 april 1863. Het dossier van de weduwe M.A. Keijser
bevatte geen proces-verbaal; wel een mededeling (van de verificatie-commissie) op
de borderel dat ‘deze conform is bevonden’ met daarbij de mededeling dat vijf slaven
(medisch) waren gevisiteerd en gezond bevonden (Maurits of Marius, Present, Julius,
Willem en Adam). De arts had dus deze vijf slaven ervan verdacht te lijden aan de
gevreesde ziekten lepra of elephantiasis. Gelukkig voor hen was de vrees van de arts
ongegrond. Lijdend aan één van deze ziekten zou geleid hebben tot verbanning uit
de samenleving en opname op
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het leprozeninstituut Batavia. Ook de eigenares mocht zich gelukkig prijzen:
verwijdering uit de samenleving betekende ook geen vergoeding. Door een commissie
belast met de toekenning van de eigendomsrechten, werd haar recht op 3 juli 1863
als erfgenaam van Mozes Abraham Keijser en als eigenares erkend. Op 30 juli 1863
werd een bedrag van f 18.300,- betaalbaar gesteld maar pas op 15 april 1864
uitbetaald. De familie Keijser woonde in Paramaribo en haar slaven waren aldus in
principe stadsslaven.
Op de borderel komen 62 slaven voor: 29 mannen en 33 vrouwen. Opvallend is
dat veel mannen werkzaam waren als ‘pontenegers’ (62%) en veel vrouwen als
‘huismeid’ (73%). Keijser had dus blijkbaar een transportbedrijf, waarbij zijn slaven
de vrachten over de rivieren vervoerden. Gezien het grote aantal huismeiden is de
conclusie gerechtvaardigd dat Keijser ook een soort schoonmaakbedrijf had. Je kon
bij hem huishoudelijk personeel huren. De wasmeid en de kokkin zal voor de familie
Keijser en de bij hen wonende slaven gewerkt hebben. Een andere mogelijkheid is
dat zij een boarding house dreven, maar dan is een aantal van 24 huismeiden wel
aan de hoge kant. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Misschien leverden de
vrouwen ook wel andere diensten dan huishoudelijke. De geijkte bronnen hiervoor
die uitsluitsel zouden kunnen geven, zijn de wijk-, de patent- en de slavenregisters
die - indien bewaard gebleven - zich in Paramaribo bevinden. De in 1828 ingevierde
wijkregisters vermelden in Paramaribo per adres de vrije bewoners; tot 1845 bevinden
zij zich in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. De patentregisters geven een
overzicht van de verleende patenten. Een patent is een bewijs dat iemand bevoegd
is tot het uitoefenen van handel, beroep, bedrijf of handwerk alsmede het recht dat
men voor een patent moest betalen. In Nederland werd het patent in 1893 afgeschaft.
De slavenregisters geven, naast de eigendomsrechten, aan welke slaven verpand of
verhuurd zijn.
De slavenmacht van Keijser was religieus niet homogeen; 41,9% was niet
gekerstend en van 12,9% werd geen religie opgegeven. Het belijden van een
christelijke religie was bij de Emancipatie - in tegenstelling tot bij manumissie - geen
voorwaarde voor vrijdom. Opvallend is dat zelfs binnen de families een deel katholiek
en een deel Herrnhutter was. Van dezes personen die de naam Serkei ontvingen,
waren er twee katholiek, terwijl de vier anderen ongetwijfeld hun uit Afrika
stammende geloof beleden. Van de vier personen die Negnod gingen heten, waren
er twee katholiek, één een aanhanger van de EBG en één niet bij een christelijke kerk
aangesloten.
Kijken we naar de leeftijden, dan valt op dat de gemiddelde populatie jong was.9.
Van de mannen was 34,5% jonger dan vijftien jaar. De leeftijdsgroep zestien tot
veertig omvatte 41,4% van het totaal, die van veertig tot zestig jaar 13,8%, terwijl
slechts één man ouder was dan zestig. Geen leeftijd werd vermeld bij twee mannen.
Van de vrouwen was 21,2% jonger dan vijftien jaar. De leeftijdsgroep zestien tot
veertig omvatte 42,4% van het totaal. De groep van veertig tot zestig omvatte 15,2%,
terwijl ook bij de vrouwen maar één persoon ouder was dan zestig. Niet aangegeven
was de leeftijd bij 18,2% vrouwen. Zowel bij de mannen als de vrouwen was de
gemiddelde leeftijd 24 jaar en een paar maanden. De geslachtsverhouding is 87
mannen op 100 vrouwen.
Op deze borderel werden 62 slaven aangegeven; één van hen kreeg nog voor 1
juli 1863 de vrijheid, namelijk Doortje. Zij werd op 24 december 1862 door weduwe
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Keijser onder de naam Adriana Doortje Keisser gemanumitteerd. Een tweede slavin
uit de borderel kreeg geen familienaam. Vermoedelijk overleed zij tussen het moment
van verificatie en de Dag van de Emancipatie, of heeft zij zich alsnog, nadat de
verificatie had plaatsgevonden, verwijderd. Onder de zestig personen die wel een
familienaam kregen, werden 22 namen verdeeld. De families Borgwit en Semil
bestonden uit acht personen, de families Kweekeling, Milling en Serkei uit
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zes. Aangezien de namen familiegewijs werden toegekend (Helstone & Vernooij
2000: 40), kan uit deze borderel geconcludeerd worden dat dertien slaven van Keijser
alleenstaand waren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat personen die op een
borderel als eenling een familienaam kregen toegekend, verwanten konden hebben
onder slaven toebehorend aan een andere meester, of onder de groep
gemanumitteerden die een zelfde naam droegen. Geëmancipeerden met een gelijke
naam zijn altijd aan elkaar verwant.
Bij het toekennen van familienamen aan de geëmancipeerden gebruikte men soms
namen die al aan gemanumitteerden waren gegeven. De in de borderel van Keijser
voorkomende familienaam Aardnoot was bijvoorbeeld op 19 maart 1860 ook verstrekt
aan de gemanumitteerde slavin Martha. Hoogstwaarschijnlijk is in deze gevallen
sprake van verwantschap, maar of dit echt zo is, zal moeten worden vastgesteld met
behulp van de Burgerlijke Stand in Suriname. Ook de familienamen Lande, Semil
en Stift bestonden al onder gemanumitteerde Surinamers. Bij de familienaam Lande
hoeft er geen familierelatie te bestaan omdat het betekent dat de slaaf overheidsbezit
was geweest. Bij de naam Semil zien we een mooi voorbeeld van naamsverdraaiing.
In 1851 manumitteerde de slaveneigenaar Limes een aantal personen die daarna de
familienaam Semil kregen. Het was in Suriname verboden dat voormalige slaven
een familienaam kregen die ook onder de Europeanen bestond. Stel het geval dat de
planter Limes een kind had verwekt bij zijn slavin en hij moeder en kind
manumitteerde, dan mocht zijn eigen kind nooit de naam Limes dragen.
Hoogstwaarschijnlijk duidt een omdraaiing naar Semil op dit soort relaties. Opvallend
in het slavenbestand van Keijser is dan dat sommige slaven de familienaam Serkei
krijgen. In hoeverre en op welke manier de geëmancipeerde slaven van Keijser die
de achternaam Semil kregen, verwant waren met de gemanumitteerden van Limes
is moeilijk te achterhalen.
Uit een vergelijking van de emancipatielijsten en de aangifteborderellen blijkt dat
de familienaam Kweekeling ook gegeven werd aan een slavenfamilie op plantage
Kleinhoop. De familienaam Lak werd verstrekt op plantage De Guineesche
Vriendschap en de naam Lande werd een familienaam van slaven op plantage
Geyersvlijt en van slaven wonend op het etablissement Batavia (leprozeninstituut).
Op plantage Zoelen kreeg een familie de naam Semil. Een drietal slaven van Rachel
M. Polak te Paramaribo ontvingen de namen William Lak, Keetje Lak en Pierre Lak.
Een slavin van Estella Jacquelina Bosmans, eveneens uit Paramaribo, kreeg de naam
Frederika Stel. De familienamen Lak en Stel zijn, met behulp van de
eigenaargegevens, gemakkelijk verklaard: Lak als afkapping van Polak en Stel als
afkapping van Estella. Zoals eerder geschreven, moesten de namen familiegewijs
worden toegekend. Indien dit correct is toegepast, dan blijken de slaven van A.M.
Keijser verwanten te hebben in Paramaribo en op plantages. Er was blijkbaar een
druk ‘verkeer’ van slaven (verkoop, verhuur, verpanding en verbanning) tussen de
plantages onderling en tussen Paramaribo en de plantages.
Deze verwantschapsstructuren behelsden alle verwantschapsrelaties behalve de
band tussen moeder en kind(eren). Zo konden broers en zusters of een oma en haar
kleinkinderen, indien de dochter/moeder reeds overleden of gemanumitteerd was,
over verschillende plantages en/of stadseigenaren verspreid zijn geraakt. De band
tussen moeder en kind, ongeacht de leeftijd van het ‘kind’, was onverbrekelijk en
werd alleen als strafmaatregel toegepast. Soms gebeurde het ook dat een moeder en
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een kind niet met elkaar overweg konden en dat op verzoek van een van beide partijen
de band door verkoop verbroken werd. Alleen bij verkoop ‘voor den vrijdom’ mocht
een band tussen moeder en kind(eren) verbroken worden (Ten Hove 1996).
Over de slavenroepnamen valt met betrekking tot de borderel van M.A. Keijser
niet veel te zeggen. De meeste namen zijn, zoals wij nu
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zouden zeggen, christelijke voornamen. Alleen de navolgende namen zijn als typische
slavennamen aan te merken: Present, Venus, Mentor, Hector, Geluk en Cleopatra.
In de regel is het zo dat de typische slavennamen meestal voorkomen onder de oudere
slaven.

Tot slot
De analyse in de vorige paragraaf is het resultaat van slechts één aangifteborderel.
Voor genealogen zijn dit soort analyses natuurlijk het meest interessant. Eerder in
dit artikel hebben wij een aantal variabelen genoemd die behulpzaam kunnen zijn
bij een meer wetenschappelijke analyse. In de borderellen staan belangrijke gegevens
van de slavenpopulatie in Suriname vlak voor de Emancipatie. Het gaat hier om een
opsomming van meer dan 36.000 slaven. Om te illustreren wat voor soort gegevens
binnenkort beschikbaar komen, hebben wij voor dit artikel een vrij eenvoudige
borderel uitgekozen. De behandeling van een borderel waarop alle variabelen
geanalyseerd zouden kunnen worden, zou de lengte van een artikel hebben
overschreden. De borderel van M.A. Keijser bevatte bijvoorbeeld geen gegevens uit
de notariële akten omdat het hier om slechts één eigenaar ging, die bovendien in
Suriname woonde. De familie had ook geen schulden, zodat we in dit dossier geen
stukken tegenkomen van mensen die een gedeelte van de opbrengst claimden.
De auteurs hebben besloten pas tot publicatie van de gegevens uit de Algemene
Rekenkamer over te gaan, zodra de familienamen die te vinden zijn in de
Emancipatieregisters bij de hierboven beschreven data zijn gevoegd. Pas dan ontstaat
een ook voor genealogen belangrijke databank, waarin de afstammelingen van deze
slaven via hun achternamen op zoek kunnen gaan naar hun Surinaamse roots. Als
dan in de komende jaren ook de gegevens uit de plantageregisters in de via het internet
beschikbaar gestelde databank worden ingevoerd, kan men vanuit elke plek in de
wereld met een internet aansluiting op zoek gaan naar de plantage waar de voorouders
werkten en naar de eigenaren voor wie zij werkten. Op dat laatste zit men misschien
niet zo te wachten, maar voorbeelden als Limes en Semil en Keijser en Serkei laten
wel zien dat seksuele relaties - en echt niet enkel ongewenste - de grens tussen vrijen
en onvrijen regelmatig overschreden.
Wie niet zo lang kan wachten, kan zelf gaan speuren in het Archief van de
Rekenkamer, dat zich bevindt in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. De gegevens
met betrekking tot de Emancipatie zijn te vinden in de ‘Klapper op de namen van
plantages, plantage-eigenaren en slaven-eigenaren en stukken betreffende de
verantwoording van de uitbetaling in verband met de opheffing van de slavernij in
West-Indië, 1863-1862’. Dit archief bevat overigens ook de gegevens met betrekking
tot de slaven van Aruba en de Nederlandse Antillen.
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van een NWO-aanstelling was Ten Hove van 1 maart 1999 tot en met 31 mei 2000
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Eindnoten:
1. Bron: Gouvernements-bladen van de kolonie Suriname, 1856-1872. Rotterdam: H. Nijgh.
2. Onder manumissie wordt verstaan dat een slaaf (reeds in de periode van slavernij) een vrij
persoon werd. Voor manumissie was toestemming van de overheid nodig, waardoor er een
aantal maanden zat tussen de aanvraag voor manumissie en de daadwerkelijke vrijwording. De
eigenaren dienden aangifte te doen van elke slaaf, ongeacht of voor deze nu wel of geen
manumissie was aangevraagd. Het recht hebben op manumissie ontsloeg de eigenaar niet van
de verplichting de slaaf op de borderel op te nemen omdat de persoon zolang hij/zij nog niet
officieel gemanumitteerd was, in juridische zin nog steeds slaaf was.
3. In de tekst is steeds sprake van ‘slaaf’ en van ‘zijn’. Gelieve hiervoor te lezen ‘slaaf/slavin’,
respectievelijk ‘zijn/haar’.
4. De titel zal vermoedelijk luiden: ‘Surinaamse plantages en het Nederlands notariaat; Algemene
Rekenkamer 1863’,
5. De familienaam die de slaven bij de emancipatie kregen, is in het Archief van de Rekenkamer
helaas niet te vinden. De lijsten met familienamen, de zogenaamde Emancipatieregisters,
bevinden zich in Suriname. Er is een samenwerkingsproject tussen het Landsarchief Suriname,
het Rijksarchief Utrecht en het Instituut voor Culturele Antropologie van de Universiteit Utrecht,
waarin is afgesproken deze archieven te verfilmen. Door de verziekte verhoudingen tussen
Nederland en Suriname bleek een en ander in de afgelopen jaren moeilijk realiseerbaar. Na
verfilming zouden kopieën van de emancipatielijst in Nederland beschikbaar komen, opdat het
ook voor Surinamers in Nederland mogelijk zou worden deze lijsten voor genealogisch onderzoek
te raadplegen.
6. De door Okke ten Hove verzamelde manumissiegegevens die terecht zijn gekomen in de
publicatie Manumissies in Suriname, 1832-1863 waarbij Frank Dragtenstein zijn medewerking
verleende door een deel van de literatuurstudie op zich te nemen, zullen binnenkort ook via het
‘Project Historische Database Suriname’ via internet ter beschikking worden gesteld.
7. Met betrekking tot de slaven van de weduwe M.A. Keijser maakte de Emancipatieregisters
geen melding van de onderlinge familierelaties. Wel werd door middel van accolades aangegeven
dat deze aanwezig was.
8. Op de borderel komen 62 slaven voor, maar Doortje komt niet voor vergoeding in aanmerking
wegens manumissie na inlevering van de borderel.
9. We moeten bij de interpretatie van de cijfers wel een slag om de arm houden, omdat van een
relevant aantal slaven de leeftijd niet werd vermeld. Dit kunnen oudere slaven zijn die geboren
werden in een periode dat de slavenregistratie (1826) nog niet bestond of nog niet correct werd
toegepast.
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Alphonse L. MacDonald
Verloren gegaan en vergeten?
Officiële koloniale statistiek: ervaringen met het opstellen van
historische statistieken voor Suriname1
Door de koloniale autoriteiten werd met enige regelmaat een stroom van kwantitatieve
informatie gegenereerd met betrekking tot de stand van zaken in hun koloniën. Zij
hadden deze informatie nodig om hun beleid effectiever en efficiënter uit te voeren.
Deze gegevens zijn door statistici over het algemeen genegeerd met als resultaat dat
er slechts een klein aantal historische koloniale statistieken zijn opgesteld en
gepubliceerd. En dat terwijl de verslagen die door koloniale besturen zijn opgemaakt
kwantitatieve informatie bevatten die gebruikt zou kunnen worden voor het opzetten
van statistieken over verschillende onderwerpen. In dit artikel wordt ingegaan op
de ervaringen die er zijn opgedaan met het opzetten van historische statistieken voor
Suriname. Hierbij worden de volgende punten besproken: (a) De beschikbaarheid
van en toegang tot de gegevens; (b) De oorsprong, de dekkingsgraad, de compleetheid
en de kwaliteit van de gegevens; De concepten, continuïteit en veranderingen die
veroorzaakt worden door de veranderende omstandigheden in het land; en (d) Het
gebruik van internationale standaards en classificaties.
De reconstructie van statistieken die betrekking hebben op informatie die tijdens
het koloniale tijdperk verzameld is, is een dankbare maar gecompliceerde opgave.
Statistici dienen zich grondig te verdiepen in de maatschappij en haar politieke,
bestuurlijke, culturele en sociale achtergronden.

Inleiding
In tegenstelling tot de ontwikkelde landen, die over het algemeen beschikken over
een lange traditie waar het gaat om het opstellen en publiceren van officiële
statistieken, is men in ontwikkelingslanden vaak pas bij het begin van de
onafhankelijkheid of in de tijd daarna begonnen met het verzamelen van gegevens
voor en het publiceren van officiële statistieken. Er is daarbij bovendien vaak sprake
van verschillen in dekkingsgraad, kwaliteit en actualiteit. Als gevolg daarvan zijn er
van de meeste ontwikkelingslanden geen statistieken beschikbaar met variabelen die
van belang zouden kunnen zijn voor studenten die zich bezighouden met
bevolkingsonderzoek en duurzame ontwikkeling. Om echter de
bevolkingsontwikkeling op de lange termijn te kunnen begrijpen en inzicht te krijgen
in de samenhang tussen de bevolking en economische, sociale, culturele en
omgevingsfactoren, zijn statistieken nodig die een lange periode beslaan.
Een aantal van de bestaande ontwikkelingslanden is lange tijd door koloniale
machten gedomineerd geweest. De plaatselijke representanten van deze mogendheden
hebben met enige regelmaat verslagen gemaakt, waarin een schat aan kwantitatieve
informatie te vinden is met betrekking tot verschillende aspecten van de landen, de
inwoners en de omgevingsfactoren. In Latijns-Amerika, Azië en Afrika beschikt
slechts een klein aantal landen over statistische informatie die verder teruggaat dan
1950.
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Over het algemeen zijn slechts weinig historisch statistici op de hoogte van de
stand van zaken met betrekking tot de Nederlandse koloniën. In de Grondwet van
1848 van het Koninkrijk der Nederlanden was opgenomen dat de Kroon (‘de
regering’) verplicht was het parlement, de Staten-Generaal, jaarlijks te informe-
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ren over het bestuur van de koloniën, de situatie ter plaatse en de heersende
omstandigheden. In 1950 hield het Nederlandse koloniale rijk praktisch op te bestaan.
Er moeten dus, theoretisch gesproken, Koloniale Verslagen zijn over een periode
van ongeveer honderd jaar. Het moet daarom mogelijk zijn koloniale statistieken op
te stellen voor de vroegere Nederlandse grondgebieden Indonesië, Suriname en de
Nederlandse Antillen. Over de koloniale tijd zijn echter noch door de Nederlandse
autoriteiten noch door de regeringen van de landen die nu onafhankelijk zijn
statistieken gepubliceerd.

Algemene kenmerken
In het parlementaire jaar 1851-1852 werd klaarblijkelijk voor het eerst een Koloniaal
Verslag voorgelegd aan de Staten-Generaal. Het verslag bestond voornamelijk uit
een beschrijvend gedeelte waarin enige cijfermatige informatie opgenomen was.
Daarnaast was een bijlage bijgevoegd, waarin in tabellen het budget van de kolonie
werd weergegeven. In de loop der tijd werd de bijlage een statistische appendix bij
het verslag, waarin een groot aantal tabellen was opgenomen met informatie die van
belang was voor regering en parlementsleden.
Hoewel de structuur van het beschrijvende gedeelte en de statistische bijlage van
het verslag reeds in een zeer vroeg stadium gestandaardiseerd werden, verschilt de
informatie die in de tabellen wordt weergegeven aanzienlijk. Dit gegeven kan worden
verklaard door de redenen die er voor het presenteren van de informatie waren.
Vermoedelijk wordt er informatie gegeven over zaken die de regering aan het
parlement wilde voorleggen om het eigen beleid goedgekeurd te krijgen, of informatie
over zaken waar door het parlement om was gevraagd. De verslagen verschenen
tussen 1851 en 1950 op gezette tijden, met uitzondering van de periode 1940-1945,
de jaren waarin de Nederlandse regering in Londen in ballingschap was. Toen de
oorlog voorbij was, werden de rapporten over deze jaren achteraf gepubliceerd. Het
gaat om verslagen van de regering voor het parlement die voor zover bekend niet
toegankelijk waren voor de openbaarheid. Gedurende de negentiende eeuw werd een
deel van de informatie niet opgenomen in de verslagen, maar kon gedurende de
parlementszitting door leden van het parlement geraadpleegd worden op het
secretariaat. Deze informatie was echter ook beschikbaar doordat hij zowel in
Suriname als in Nederland werd gepubliceerd in almanakken of jaarboeken die met
toestemming en soms ook zonder toestemming van de Nederlandse regering werden
uitgegeven.
Gedurende de honderd jaar is de titel van de verslagen een aantal keren gewijzigd.
Tussen 1849 en 1923 werden ze ‘Koloniaal Verslag’ genoemd, tussen 1924 en 1930
heetten de verslagen ‘Verslag van bestuur en staat van Nederlandsch-Indië, Suriname
en Curaçao van [jaar]’. Tussen 1931 en 1950 had het verslag de titel ‘Surinaams(ch)
Verslag’. Vanaf 1931 werd het rapport uitgegeven in twee delen: een tekstdeel en
een statistische appendix. Vanaf dat jaar worden de titels en de belangrijkste
categorieën van de tabellen in de statistische appendix zowel in het Nederlands als
in het Engels opgenomen.
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Wat voor informatie?
Historisch statistici die zich richten op de ontwikkelde landen hebben meestal niet
alleen toegang tot de statistische gegevens, maar hebben ook de beschikking over
de ruwe gegevens waarop de statistieken zijn gebaseerd. Voor historisch statistici
die interesse hebben in ontwikkelingslanden is de situatie echter compleet anders.
Er zijn geen statistieken beschikbaar en de gegevens die gebruikt kunnen worden
om statistieken op te stellen zijn opgenomen in officiële verslagen die verdeeld zijn
over verschillende archieven. Suriname vormt hierop geen uitzondering. Door de
aard van de versla-
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gen, officiële verslagen van de regering die aan het parlement gericht zijn, werden
ze slechts in zeer kleine oplagen gemaakt en gedistribueerd. In overeenstemming
met het koloniale beleid waren de rapporten in Suriname niet beschikbaar. Dit is nog
steeds het geval. Tot op heden is de auteur er niet een geslaagd een volledige serie
rapporten in één land, laat staan in één bibliotheek te vinden. Om een serie rapporten
te krijgen die de honderd jaar volledig beslaan, moeten bibliotheken in Nederland,
Zwitserland en de Verenigde Staten worden geraadpleegd.
De bevolkingsgrootte, bevolkingssamenstelling en bevolkingsgroei zijn de
belangrijkste en meest basale onderwerpen en kwamen dan ook in alle verslagen
voor. Gezien de lage bevolkingsdichtheid van Suriname en de behoefte aan
werkkrachten voor de plantages is dit nauwelijks verwonderlijk. Bovendien waren
bevolkingsgrootte en positieve bevolkingsgroei belangrijke gegevens gedurende de
tijd dat de verslagen verschenen. Aan het begin van de verslagen (1849) bestond de
bevolking die onder koloniaal gezag stond voor het grootste deel uit Afrikaanse
slaven en hun nakomelingen, uit een kleine groep Europeanen en het nageslacht van
combinaties van deze twee bevolkingsgroepen. Buiten het koloniaal gezag viel een
kleinere groep van afstammelingen van de Marrons - van oorsprong weggelopen
slaven - die in nieuwe stamverbanden leefden. Daarnaast bestond er nog een kleine
bevolkingsgroep die de overblijfselen van de oorspronkelijke bewoners van Suriname
omvatte. Deze Indianen behoorden tot de taalgroepen Carib en Arawak.
Zoals alle Amerikaanse landen is Suriname een land van migranten, zelfs wanneer
de onvrijwillige migratie van Afrikaanse slaven buiten beschouwing wordt gelaten.
In afwachting van de afschaffing van de slavernij en nadat deze in 1863 was
afgeschaft, werden verschillende pogingen ondernomen de plaatselijke bevolking
aan te vullen. De koloniale autoriteiten stimuleerden een aantal migrantenstromen,
onder andere vanuit Europa (Nederland, Duitsland, Portugal - in het bijzonder Madeira
-), Azië (China, Brits-Indië, dat wil zeggen het subcontinent India, en Indonesië) en
het Caraïbisch gebied (voornamelijk Barbados). In het recente verleden maakte
immigratie nog altijd een belangrijk onderdeel uit van de bevolkingsgroei in Suriname.
De stimulering van immigratie door de regering werd in 1949 stopgezet. Daarnaast
is er altijd sprake geweest van immigratie door individuen of kleine groepen (Syriërs,
Libanezen en Vietnamezen), zonder dat hierbij sprake was van het stimuleren van
migratie. Deze stromen waren echter destijds en ook vandaag de dag slechts van
geringe omvang.
Volksgezondheid en gegevens over ziekten zijn belangrijke factoren die van invloed
zijn op de ziekte- en sterftepatronen. Doordat er geen vrijwillige geboortebeperking
bestaat, zijn deze cijfers, in combinatie met de migratiecijfers, bepalend voor de
snelheid van de bevolkingsgroei. Een aantal aandoeningen werd vanuit Europa,
Afrika en Azië naar Suriname geïmporteerd, zoveel is bekend. Er bestaat echter nog
geen onderzoek naar de invloed van immigratie op het ziekteprofiel of de
bevolkingsgroei van de Surinaamse bevolking.
Voor de gegevens overbevolking en migratie, zoals die in de Koloniale Verslagen
zijn opgenomen, kan worden nagegaan uit welke bron ze komen, wat hun
dekkingsgraad is, hoe compleet ze zijn en welke kwaliteit ze hebben. De bron van
de gegevens over gezondheid is slechts gedeeltelijk bekend, maar er kan wel
informatie worden gegeven over de dekkingsgraad, de compleetheid en de kwaliteit.
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Om de situatie waarin de gegevens zijn gegenereerd volledig te kunnen begrijpen,
is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen drie perioden binnen de tijdsspanne
dat de verslagen verschenen:

1849-1863
De periode 1849-1863 is de tijd vóór de afschaffing van de slavernij. Het belangrijkste
onderscheid dat er met betrekking tot de bevolking die
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onder koloniaal gezag stond gemaakt werd, was of het om vrije of niet vrije mensen
ging.

1863-1873
In de periode 1863-1873 stonden de slaven onder supervisie van de staat
(‘Staatstoezicht’). Hoewel de slavernij in 1863 was afgeschaft, werd de vrijheid van
de slaven beperkt door een groot aantal regels om de vrede en de orde op de plantages
te kunnen blijven handhaven en het functioneren te waarborgen. Het belangrijkste
verschil dat tussen bevolkingsgroepen gemaakt werd die onder koloniaal gezag
stonden, was dat tussen immigranten en niet-immigranten. In de rapporten uit deze
periode wordt geen verschil gemaakt tussen verschillende nationale of etnische
groepen van migranten. Het grootste deel van de migranten waren Chinezen, daarnaast
waren er Portugese (Madeirase), Brits-Indische en West-Indische minderheden. Bij
de niet-immigranten werd onderscheid gemaakt tussen bevolking die met onder
staatssupervisie stond en bevolking waarbij dit wel het geval was.

1873-1949
In de periode na 1873 kwamen relatief grote groepen immigranten het land in vanuit
India en Indonesië. Hoewel de immigranten die deel uitmaakten van de
stimuleringsprogramma's van de regering slechts tijdelijk naar Suriname kwamen,
creëerden de koloniale autoriteiten een aantal prikkels (land, een aantal voorzieningen,
basiseducatie in de eigen taal - tot 1929 - en een vereenvoudigde procedure voor het
krijgen van Nederlands staatsburgerschap - vanaf 1927 -) voor hen die zich in de
kolonie wilden vestigen en afzagen van het recht van terugkeer naar hun land van
herkomst. Een groot deel van de migranten besloot dit aanbod te aanvaarden en
vestigde zich in Suriname.
Gedurende deze periode was het belangrijkste verschil dat er in de verslagen
gemaakt werd met betrekking tot de bevolking onder koloniaal gezag dat van de
nationaliteit. Later werd er ook onderscheid gemaakt tussen verschillende etnische
groepen en soms ook tussen verschillende rassen.
De bron van de bevolkingsgegevens is afhankelijk van de periode die onderzocht
wordt en de categorie waartoe de bevolkingsgroep hoort. Van de vrije bevolkingsgroep
werd een aantal registers bijgehouden door het koloniaal bestuur en de kerken. Kerken
hielden geboorte- en overlijdensregisters bij. Vanaf 1826 werd er voor de vrije
bevolkingsgroep een bevolkingsregister bijgebonden. Alle geboorte- en
overlijdensregisters van de kerken werden overgebracht naar de archieven van het
bevolkingsregister. Daarnaast werd nauwkeurig bijgehouden wie er vertrok en
aankwam in de kolonie. Sterker nog, de belangrijkste nederzetting, Paramaribo, werd
opgedeeld in stadswijken. De wijkhoofden dienden ieder jaar een volkstelling te
houden om de grootte van de vrije bevolkingsgroep en de groep slaven die onder
hun verantwoordelijkheid viel, vast te stellen. Vanaf 1855 werden deze tellingen
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echter niet meer elk jaar gehouden, maar slechts om de vijf jaar. In forten en
voorposten werd de registratie van bevolkingsinformatie van de (vrije) bevolking
overgelaten aan de militaire commandanten. In afgelegen districten en gebiedsdelen
werd de registratie uitgevoerd door districtsambtenaren of districtshoofden.
De slaven, die juridisch gezien niet tot de personen gerekend werden, werden in
het stelsel van bevolkingsregistratie niet meegeteld. De eigenaren dienden zelf bij
te houden hoeveel slaven zij bezaten en welke wijzigingen, zoals geboorten en
sterfgevallen, er in deze groep plaatsvonden. De slavenregisters werden door
ambtenaren van het bevolkingsregister en andere koloniale ambtenaren gebruikt om
vast te stellen hoe groot de populatie slaven was.
Na de afschaffing van de slavernij moesten de vrijgemaakte slaven verplicht
worden opgenomen in het stelsel van bevolkingsregistratie. Gedurende de periode
van staatstoezicht werden echter eveneens plantageregisters bijgehouden van de
ex-slaven en migranten.
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Over het algemeen was de registratie van bevolkingsbewegingen onder de
immigranten de verantwoordelijkheid van een ambtenaar voor immigratie en van
het plantagebestuur. Wanneer immigranten hadden voldaan aan hun wettelijke
verplichtingen en ervoor gekozen hadden in Suriname te blijven, moesten zij zich
laten registreren en geboorten en sterfgevallen melden bij het bevolkingsregister.
Tot 1921 werden twee methoden toegepast om jaarlijkse bevolkingscijfers te
krijgen. Methode A was het optellen van het aantal geboorten en aankomsten bij en
het aftrekken van sterfgevallen en het aantal vertrokken personen van het
bevolkingscijfer van het vorige jaar. Hiermee kwam men uit op het nieuwe
bevolkingscijfer voor het betreffende jaar. Methode B bestond uit het resultaat van
de tellingen van de wijkhoofden in Paramaribo en de registers van de
districtsambtenaren voor de afgelegen gebieden. De methoden hadden uitkomsten
die licht van elkaar afweken. Het lijkt erop dat de volkstellingen van de wijkhoofden
in Paramaribo en de door de districtsambtenaren geregistreerde bevolking in 1849
voor beide procedures tot 1921 de basispopulatie vormden.
De verschillen tussen de twee methoden namen in de loop der tijd toe. In 1921
werd er een Nederlandse expert op het gebied van bevolkingsregistratie naar Suriname
gestuurd om een nieuw registratiesysteem op te zetten. Als eerste slap op weg naar
het gebruik van het nieuwe systeem werd een volkstelling gehouden. Op basis van
de informatie uit deze telling werd een schatting gemaakt van de jaarlijkse
bevolkingscijfers met behulp van methode A. Gedurende de onderzochte periode
bevatten de cijfers van het platteland ook schattingen van de bevolkingsgroepen die
niet onder koloniaal gezag stonden: de Indianen en de Marrons. Deze schattingen
waren niet gebaseerd op wetenschappelijke procedures en kunnen dan ook heel
subjectief worden genoemd, een omschrijving die overigens nog steeds van toepassing
is.
Hoewel de bevolkingsregistratieprocedures zeer complex waren, is de
dekkingsgraad vooral voor de periode waarover hier gesproken wordt, vrij goed te
noemen. Dit geldt overigens alleen voor de bevolking die onder koloniaal gezag
stond. Het koloniaal bestuur had twee goede redenen om de juiste bevolkingsgegevens
van de kolonie te hebben: belastingen en veiligheid. Terwijl de registratie van de
bevolkingsgroep van de slaven in het Suriname van vroeger tijden misschien minder
nauwkeurig was, blijkt de registratie van deze bevolkingsgroep in de negentiende
eeuw, vooral aan het begin van de periode van verslaglegging, sterk te zijn verbeterd.
Naast het verbod op het importeren van nieuwe slaven was hier nog een andere reden
voor: de verwachting dat de eigenaren in het geval van afschaffing van de slavernij
hiervoor zouden worden gecompenseerd. De registratie van immigranten is eveneens
vrij goed, hoofdzakelijk vanwege de financiële implicaties van het immigratieproces.
Immigranten hadden na afloop van hun wettelijke tijd van dienst recht op een gratis
terugreis naar hun land van herkomst en plantage-eigenaren moesten bijdragen aan
de kosten die de immigratie met zich meebracht en de kosten die bij het te werk
stellen van geïmmigreerde werkkrachten kwamen kijken. In het laatste gedeelte van
de hier besproken periode, wanneer immigratie minder belangrijk wordt, doet het
koloniaal bestuur er alles aan om ervoor te zorgen dat de regels van het stelsel van
bevolkingregistratie in acht worden genomen. Wie zich niet aan de regels hield kon
rekenen op zware straffen en de politieaanpak op dit gebied was niet mis. Tot 1950
was het aantal personen dat onder koloniaal gezag stond vrij stabiel en onbeweeglijk
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door het ontbreken van een goed ontwikkeld wegennet. Het netwerk van politiebureaus
gaf voldoende dekking voor de controle van de bewegingen van de bevolking.
In tegenstelling tot de procedures voor de registratie van bevolkings- en
migratiegegevens, die goed bekend zijn, is er minder bekend over de manier waarop
de gegevens over de gezondheid werden opgetekend en verwerkt.
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Gedurende een aanzienlijk deel van de periode in kwestie was een groot deel van de
bevolking verstoken van de voordelen van de officiële medische diensten. Gedurende
de periode van slavernij werden de slaven behandeld door hun eigen ‘medische’
personeel. Het overgrote deel van deze personen, zo niet de hele groep, had
hoegenaamd geen ervaring met moderne geneeskunde. Zelfs voor de vrije bevolking
was het niveau van de medische voorzieningen verre van ideaal. De regering stelde
medische ondersteuning in eerste instantie alleen ter beschikking aan het eigen
militaire personeel en de ambtenaren. Op papier was er sprake van speciale regelingen
voor de immigranten. Zij zouden op de plantages gebruik kunnen maken van passende
medische voorzieningen, maar deze voorzieningen waren in veel gevallen
onvoldoende aanwezig of ontbraken zelfs geheel. Gedurende het laatste deel van de
onderzochte periode na de Eerste Wereldoorlog wordt de beschikbaarheid van
medische voorzieningen uitgebreid naar grote delen van de armere groepen binnen
de bevolking. Dit in het kader van de volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn.
De bevolkingen gegevens die aan bevolking gerelateerd zijn, zijn van nature
dynamisch. Concepten en definities zijn vaak op dit veranderlijke karakter afgestemd.
De Koloniale Verslagen, die geen wetenschappelijke opzet hebben, doen geen
mededelingen over de toegepaste concepten. Vooral de situatie rond de concepten
met betrekking tot het begrip ‘bevolking’ zijn interessant te noemen. In sommige
tabellen waarin gezondheidsgegevens zijn opgenomen, wordt gesproken over ‘de
facto-bevolking’ terwijl in andere sprake is van ‘de jure-bevolking. Hoe dan ook
wordt in het bevolkingsgedeelte van het verslag en in de statistische bijlagen alleen
het opgetelde einde jaarcijfer gegeven. Er wordt niet aangegeven hoe de ‘de
jure-bevolking’ of ‘de facto-bevolking’ uit het eindejaarcijfer zouden kunnen worden
afgeleid.
Waar het gaat om de bevolkingskenmerken die in de verslagen en de statistische
bijlagen genoemd worden, is vooral in de twintigste eeuw sprake van een opsplitsing
naar ‘nationaliteit’of ‘ras’. Door de afkomst van de immigranten was ‘nationaliteit’
in eerste instantie een weergave van hun status van ‘vreemdeling’. Toen de
immigranten echter besloten om na afloop van hun wettelijke diensttijd in Suriname
te blijven, werd het concept ‘nationaliteit’ de benaming voor een etnische groep, of,
zoals men het aan het begin van de twintigste eeuw noemde, een ras.
In sommige gevallen, zeker bij de tabellen over gezondheid, worden gegevens in
categorieën ingedeeld, waaraan geen duidelijk gedefinieerde concepten ten grondslag
liggen. Het gaat vaak om een mix van nationaliteit, etnische groep en huidskleur.
Een aantal van deze categorieën geeft geen beeld van de sociale structuur en de
conventies in het land zelf, maar zijn van buitenaf geïmporteerd. In een multi-etnische
en multinationale samenleving is de classificering door middel van nationaliteit of
etnische groep vaak problematisch, aangezien de wettelijke definities niet altijd
overeenkomen met de heersende sociale conventies en gebruiken van het betreffende
land.
Voor de periode 1913 tot en met 1949 zijn alle gegevens uit de tabellen voor
bevolking, immigratie en gezondheid geanalyseerd. Voor de tabellen met informatie
over de bevolking en migratie is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen de periode
1913-1930 en 1931-1949. Dit verschil kan in de tabellen voor gezondheid niet worden
teruggevonden.
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Voor het onderwerp bevolking werden er in de verslagen tussen 1913 en 1949 in
totaal 33 verschillende tabellen met gegevens gepresenteerd, daarvan kwamen er 29
voor in de periode 1913-1930 en 15 in de periode 1931-1949. Uit de tabellen kan
worden afgeleid dat er bij het bestuur behoefte bestond aan basale informatie over
de bevolking die op een zinnige manier werd gepresenteerd en dat er eveneens
tegemoet werd gekomen aan ad hoc-wensen. Vanaf 1931
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werd een standaardset van 15 tabellen gepresenteerd die klaarblijkelijk volledig aan
de wensen van het bestuur tegemoet kwamen. Vijf tabellen lijken gedurende de hele
periode van 1913 tot 1949 de basis te hebben gevormd:
1) Ontwikkeling van de bevolking gedurende het jaar Y
2) Huwelijken, geordend naar de nationaliteit van de echtelieden en het aantal
wettelijk erkende kinderen, geordend naar woonplaats
3) Geboorten en doodgeborenen, geordend naar sekse en wettelijke status
4) Geboorten en sterfgevallen gedurende de voorafgaande tien jaar
5) Bevolking geordend volgens districten, seksen en nationaliteiten

Twee van deze tabellen kunnen worden gebruikt om statistische informatie over de
volledige periode van honderd jaar te verkrijgen: de ontwikkeling van de bevolking
gedurende het kalenderjaar en de populatie geordend naar district en sekse.
Voor het onderwerp immigratie werden in de periode tussen 1913 en 1949 in totaal
tien verschillende soorten tabellen gepresenteerd in de verslagen. Daarvan kwamen
er tien voor in de periode 1913-1930 en twee in de periode 1931-1949. Aangezien
de georganiseerde immigratie in Suriname slechts van tijdelijke aard was, is het niet
verwonderlijk dat er voor de periode van 1931-1949 slechts een klein aantal tabellen
nodig was. Ook hier kan vastgesteld worden dat de tabellen uit de verslagen een
combinatie zijn van tabellen die nodig waren voor bestuurlijke doeleinden en van
tabellen die tegemoet kwamen aan incidentele behoeften. Er is slechts één tabel die
voor de hele periode van 1913 tot 1949 werd toegepast: het aantal immigranten dat
naar Suriname was gekomen vanaf 1853 tot en met 31 december van het jaar waarop
de publicatie van de gegevens betrekking had. Deze gegevens waren geordend naar
land van oorsprong en de periode of het jaar van aankomst. Hoewel de tabel met de
aantallen migranten uit Brits-Indië en Indonesië die tussen 1878 en het onderzochte
jaar naar hun land van herkomst terugkeerden niet voor de complete periode is
bijgehouden, is er sprake van voldoende jaren om een volledige statistiek over de
terugkerende migranten te kunnen opstellen.
Voor het onderwerp gezondheid is voor de periode 1913-1949 sprake van in totaal
55 verschillende tabellen, daarvan komen er 20 voor in de periode 1913-1930 en 39
in de periode 1931-1949. Uit de tabellen kan geen zichtbaar patroon worden afgeleid
dat zou kunnen duiden op verslaglegging over de volksgezondheid of het voorkomen
van ziekten. De onderwerpen van de tabellen lijken (hoewel ze verschillend zijn
opgezet) te zijn gemaakt vanuit een langdurige zorg voor lepra en geestesziekte. De
informatie die gedurende 37 jaar is gepresenteerd, kan worden, gebruikt voor een
statistiek waarin het vóórkomen van deze ziekten en eventueel ook andere informatie
zichtbaar wordt. De gegevens zijn echter onvoldoende voor de hele periode van
honderd jaar.
De kwaliteit van de bevolkingsgegevens lijkt goed te zijn, hoewel er enkele
aanpassingen nodig zijn om duidelijke drukfouten te corrigeren en om de
eindejaarcijfers om te zetten naar middenjaarcijfers over de populatie. De
verschillende tabellen van de rapporten bieden gedetailleerde correcties en noten
met toelichting, waarmee de noodzakelijke aanpassingen kunnen worden gedaan.
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De tabellen voor immigratie zijn van minder goede kwaliteit dan die voor
bevolking. Er zijn een aantal imperfecties die ertoe zouden kunnen leiden dat een
niets vermoedende en onervaren analist verkeerde conclusies trekt over de aard van
de immigratie in Suriname. In de eerste plaats zijn sommige tabellen incompleet,
omdat er alleen over sommige van de georganiseerde migratiegolven wordt bericht.
Ten tweede is het vertrekpunt van de immigranten vermeld en niet hun nationaliteit,
hoewel de tabellen anders
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doen vermoeden. Ten derde zijn de gegevens niet consistent, doordat niet duidelijk
is of wordt gerapporteerd over het aantal migranten dat bij de haven van vertrek is
geteld of over het aantal dat aangekomen is in Suriname. Deze onnauwkeurigheden
kunnen worden verholpen, maar daartoe dienen extra verwijzingen naar andere
gegevens te worden opgenomen en moet archiefonderzoek worden gedaan. Sommige
informatie die nodig is voor het maken van correcties is mogelijk niet meer aanwezig.
Voor wat betreft de tabellen over gezondheid kan weinig informatie worden
gevonden die de kwaliteit kan staven. Hiervoor is extra onderzoek noodzakelijk. Uit
een eerste analyse blijkt dat er sprake is van een heel onregelmatige kwaliteit bij de
informatie en de presentatie van deze informatie voor de periode tussen 1913 en
1949. Bovendien kan niet worden vastgesteld dat er een duidelijke verbetering
optreedt. Tussen 1913 en 1930 zijn de doodsoorzaken gescheiden naar sekse
weergegeven, terwijl dit voor de recentere periode van 1931-1949 niet is voortgezet.
Over het algemeen geven de statistische tabellen geen duidelijke informatie waaruit
zou kunnen worden afgeleid of er internationale standaards en classificaties gebruikt
zijn. De enige uitzondering hierop is de vermelding die sinds 1932 voorkomt, waarin
gemeld wordt dat de doodsoorzaken geclassificeerd zijn volgens de ‘internationale
nomenclatuur’. Er wordt niet verder aan gerefereerd, maar men kan vermoeden dat
het hierbij gaat om de Internationale Statistische Classificatie van Ziekten (versie
van 1929).

Conclusies
Uit de voorlopige analyse van de gegevens voor bevolking, immigratie en gezondheid,
zoals die gepresenteerd worden in de Koloniale Verslagen voor Suriname voor de
periode van 1848 tot 1949, blijkt dat het mogelijk is om vrij betrouwbare en zinnige
statistieken op te stellen voor een aantal variabelen die aan de bevolkingsgegevens
gerelateerd zijn. Ter aanvulling op de statistieken voor bevolkingsgrootte,
bevolkingssamenstelling en migratiestromen is het mogelijk om statistieken over
huwelijken en vruchtbaarheid op te stellen. Het is eveneens, beperkt, mogelijk om
statistieken op te stellen van ziektecijfers, sterftecijfers en doodsoorzaken.
Om de statistieken te kunnen opstellen, is extra onderzoek nodig om de bestaande
informatie te bevestigen en voor het invullen van ontbrekende gegevens. Hierbij kan
niet alleen gezocht worden naar statistische informatie, maar moeten eveneens de
politieke, bestuurlijke, culturele en sociale omstandigheden van het land onderzocht
worden om een juiste inschatting te kunnen maken van de context die nodig is om
de statistische informatie op de juiste manier te kunnen interpreteren. Uit de ervaringen
die zijn opgedaan bij het opstellen van statistieken op basis van de gegevens uit de
Koloniale Verslagen voor een aantal variabelen van bevolkingsonderzoek, blijkt dat
het een dankbare en positieve taak is.
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1 Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het Engels onder de titel: Lost and Forgotten? Official
colonial statistics: experience in constructing historical statistic for Surinam, in: Statistical
Journal of the United Nations Economic Commission for Europe, volume 14 Number 1, 1997,
pp 121-130. Het artikel is vertaald door Koert Braches. De opvattingen die in dit stuk naar voren
worden gebracht, zijn niet per definitie die van de Verenigde Naties of haar verschillende
afdelingen.
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Ludo Jacobs
Armoede in Suriname en familienetwerken met Nederland
Het beleid van opeenvolgende Surinaamse regeringen sedert 1980 heeft ertoe
bijgedragen dat Suriname thans gerekend kan worden tot een van de armste landen
van het Westelijk halfrond (Egger 1996: 14, 67). Veel Surinamers in Nederland
onderhouden en ondersteunen de achtergebleven familieleden in Suriname met
financiën en goederen. Tegen de achtergrond van deze verslechterde
sociaal-economische situatie bespreek ik in dit artikel de relatie tussen armoede in
Suriname en de reacties van Surinamers hierop door het opzetten of uitbouwen van
sociale netwerken met Surinamers, die in Nederland verblijven. Met name zal ik het
ondersteunen of onderhouden met financiën en goederen van de nog in Suriname
verblijvende familieleden door Surinaamse familieleden, die naar Nederland
geëmigreerd zijn, belichten.

Economische dimensie van armoede
Zoals vele landen in de wereld heeft ook Suriname in de jaren tachtig (en negentig)
zeer sterk

Tabel 1: Jaarlijkse economische groeicijfers van het Gross Domestic Product
in percentages
Jaar
1991

Suriname
3,5

Caraïbische subregio
1,8

1992

4,0

0,5

1993

-2,2

0,3

1994

-7,0

2,4

1995

5,0

2,8

1996

3,0

2,7

Gemiddelde 1981-1990

0,5

0,1

Gemiddelde 1991-1996

1,0

1,8

Bron: ECLAC 1998: 332, tabel 1
te lijden gehad van de wereldwijde economische recessie. Op macro-economische
schaal vindt dit zijn neerslag in de jaarlijkse economische groei, uitgedrukt als een
toename of afname van het Bruto Binnenlands Product (Gross Domestic Product:
GDP), zoals te zien is in tabel 1. Ter vergelijking zijn de groeicijfers van de
Caraïbische subregio1. toegevoegd.
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Uit tabel 1 blijkt dat Surinaamse economie gedurende 1993 en 1994 verslechterd is.
Gemiddeld over de periode 1991 tot en met 1996 is de groei ook lager geweest dan
het gemiddelde voor de Caraïbische subregio. De groei in de jaren tachtig was
daarentegen wat hoger dan het Caraïbisch gemiddelde. Wordt de economische groei
in de jaren negentig vergeleken met alle landen in Latijns Amerika en de Caraïben,
dan blijkt Suriname zeer slecht te scoren: van de 32 landen behoort Suriname samen
met Jamaica, Antigua and Barbuda, Barbados, Haïti en Cuba tot de groep met een
gemiddelde economische groei van minder dan 1%; de andere landen behoren tot
de vier groepen met economische
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Tabel 2: Gegevens over GNP per inwoner in Suriname over 1990 tot en met
1995
Jaar
1990
GNP per 3.258
inwoner
(Sur.,
1980-prijzen)

1991
3.276

1992
3.179

1993
2.638

1994
2.744

1995
2.575

Jaarlijkse
verandering
GNP per
capita (%)

0,6

-3,0

-17,0

4,0

-6,2

Bron: ABS 1997: 26 en eigen bewerking
groei van respectievelijk 1%-3%, 3%-4%, 4%-5% en meer dan 5% (ECLAC,
1997: II-57).
De verandering van het GDP per inwoner over de periode 1980 tot 1996 is voor
Suriname vergeleken met de andere landen in de Caraïbische subregio het grootst in
negatieve zin: de afname is 30%, terwijl de meeste landen in dit gebied een (sterke)
toename laten zie (ibid: II-59). Het ABS (1997: 26) geeft voor de jaren 1990 tot en
met 1995 gegevens (zie tabel 2) over het reëel Nationaal Inkomen per inwoner (GNP,
Gross National Product, of BNP, per capita). Over het totaal van deze jaren is een
duidelijke afname te zien.
Zoals genoegzaam bekend is. zegt het GDP per inwoner of GNP per inwoner niets
over de verdeling van het inkomen over de diverse lagen van de bevolking. Een maat
voor de inkomensverdeling is de Gini-coëfficiënt: bij een waarde van nul is er sprake
van perfecte gelijkheid van inkomen, bij een waarde van één komt het inkomen
terecht bij één persoon of huishouden. In de praktijk betekent een Gini-coëfficiënt
van 0,3 en kleiner een lage inkomensongelijkheid; een waarde van 0,5 en hoger duidt
op grote ongelijkheid (Haggard 1990: 225). Zoals te zien is in

Tabel 3: De inkomensverdeling (Gini-coëfficiënt) in Suriname over 1990
tot en met 1994
Jaar
1990
Gini-coëfficiënt 0,42

1991
0,49

1992
0,55

1993
0,55

1994
0,54a)

a) Over de kwartalen één tot en met drie. Bron: Horowitz & Weinhold 1998: 299,
tabel 1
tabel 3 is de verdeling vanaf 1990 duidelijk slechter geworden ten nadele van de
armste bevolkingsgroepen (hogere coëfficiënten).
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Op micro-economische schaal is het effect van armoede duidelijk terug te vinden
in het verloop van de prijsinflatie en de daaruit berekende prijsindexcijfers voor de
gezinsconsumptie. In tabel 4 zijn deze gegevens samengevat; ook de indexcijfers
voor loon en het reële inkomen zijn hierin weergegeven. In deze tabel is de zeer
sterke toename te zien in de prijsindexcijfers als gevolg van de hyperinflatie vanaf
1992-1993: ten opzichte van 1980 zijn de prijzen voor de gezinsconsumptiegoederen
in 1997 circa 250 maal hoger geworden. Uit de tabel blijkt ook dat het reële inkomen
gedurende de jaren 1985 tot en met 1992 gestaag is afgenomen, met uitzondering
van 1989. Onder de regering Venetiaan (1991-1996) verslechterde de economische
situatie voor de Surinaamse burgers echter dramatisch vanwege de hyperinflatie.
Met het aantreden van de regering Wijdenbosch (1996-augustus 2000) leek het tij
te keren, althans voor wat betreft de hyperinflatie. De regering Wijdenbosch
beëindigde in het najaar van 1996 het Structureel Aanpassings Programma (SAP),
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Tabel 4: Inflatie, indexcijfers en reëel inkomen in Suriname gedurende 1980
tot en met 1997

1980

Prijsinflatie (%) PrijsindexcijferIndexcijfer voorReëel Inkomenc)
voor
loonb)
gezinsconsumptiea)
1
100
100
100

1981

9

109

109

100

1982

7

116

125

108

1983

4

122

130

104

1984

4

126

142

113

1985

11

165

141

86

1986

19

166

147

88

1987

53

255

152

60

1988

7

274

156

57

1989

1

276

170

62

1990

22

336

185

55

1991

26

423

213

50

1992

44

607

256

42

1993

144

1.481

1994

369

6.946

1995

236

23.339

1996

-1

23.106

1997

7

24.723

Jaar

1) Prijsindexcijfer ten opzichte van 1980 (1980 = 100); Indexcijfer voor loon ook
ten opzichte van 1980 (1980 = 100); voor de jaren vanaf 1993 heb ik geen cijfers
kunnen verzamelen; Reëel inkomen als de verhouding van
prijsindexcijfer/loonindexcijfer (x100). Bronnen: Voor gegevens 1980 tot en met
1992: Vocking 1994: 13, staat 7; Voorgegevens 1993 tot en met 1997: ECLAC
1998: 336, tabel 2 (en eigen bewerking prijsindexcijfers). Zie ook ABS van Suriname
1997: 36.
dat overeen gekomen was met de Wereldbank, met het argument dat het SAP te
veel armoede veroorzaakte. Als gevolg hiervan klapten de belasting inkomsten van
de regering in elkaar. Ook de Nederlandse ontwikkelingsgelden werden eind 1997
bevroren uit onvrede met het Surinaamse beleid (internetbron: Factbook, Publications,
hhtp:/www.odci.goc/). Of de Surinaamse economie op de langere termijn profijt zal
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hebben van de beëindiging van het SAP zal de toekomst moeten uitwijzen. Zoals in
de inleiding is aangegeven, verslechtert momenteel de economische situatie weer
dramatisch. Resumerend blijkt dat de economische recessie vooral gedurende de
jaren 1993 tot en met 1995 de grootste klappen voor de Surinaamse bevolking heeft
gehad. Dit in tegenstelling tot andere Caraïbische en Latijns-Amerikaanse landen,
die vooral gedurende de jaren tachtig extreme hyperinflatie ondervonden, zoals
Nicaragua, Argentinië, Brazilië (ook in de jaren negentig), Bolivia, Peru en Mexico.
De kleinere landen uit de Caraïbische subregio hebben niet de extreme hyperinflatie
zoals die van Suriname ervaren (ECLAC 1998: 336, 360, 365; ABS, 1997: 38).
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Met betrekking tot de (formele) arbeid blijkt dat, volgens berekeningen van het
Ministerie van Arbeid van Suriname, over de periode 1988-1993 het aantal stedelijke
werkzame vrouwen (exclusief huisvrouwen en informeel werkenden) gestegen is
met 32%. Volgens Surinaamse vrouwenorganisaties is dit percentage te laag. Zij
schatten dat alleen al het aantal vrouwen, dat informeel werkt, met meer dan 50% is
gestegen (Kromhout 1995: 68). Kromhout concludeert dan ook dat er zonder twijfel
een verband bestaat tussen de economische crisis en een toegenomen participatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het ABS geeft aan dat het totaal aantal werknemers
bij bedrijven met tien en meer werknemers duidelijk is afgenomen over de jaren
1990 tot en met 1995. Dit wijst op een groter worden van de informele sector. Het
merendeel van bovenstaande werknemers, en maar liefst 65%, is werkzaam bij de
overheid. Procentueel blijft dit aandeel in de loop der jaren constant (ABS 1997: 41).
Ten aanzien van armoedelijnen of armoedegrenzen zijn de bedragen relevant, die
Schalkwijk in zijn rapport over armen (de zogenaamde on- en minvermogenden) in
Paramaribo noemt. Het ABS van Suriname heeft berekend dat de armoedegrens in
1990 op Sf 1.600,- per maand lag voor een gezin van twee volwassenen en drie
kinderen. In 1992 is de grens verhoogd tot Sf 1.890, in 1993 tol Sf 3.048 en in 1994
tot (maar liefst) Sf 10.191.
Over het aantal mensen dat onder deze armoedegrenzen leeft en over het verloop
van dit aantal over de jaren, meldt Schalkwijk echter niets. Wel geeft hij aan dat de
on- en minvermogenden, die hij definieert als personen met een inkomen van
respectievelijk minder dan Sf 335 per maand en Sf 500 per maand, in 1988 circa
22.000 is voor de regio Paramaribo en Wanica en circa 33.000 voor geheel Suriname
(overeenkomend met circa 8% van de totale bevolking, in beide gevallen). Ook over
het verloop van deze aantallen over de jaren vermeldt Schalkwijk niets (Schalkwijk
1994: 8-9).

Sociale dimensie van armoede
Om de hoeveelheid gegevens te beperken zijn slechts uit de UNDP-rapporten Human
Development Reports 1991, 1994 en 1998 data verzameld. Dit geldt voor diverse
indicatoren waarmee mogelijk sociale aspecten van armoede aangegeven kunnen
worden. Omdat niet in alle genoemde rapporten vergelijkbare cijfers aanwezig zijn
of soms voor een bepaald aspect totaal geen gegevens (meer) vermeld zijn, is tabel
5 slechts indicatief. Vanwege de vele ontbrekende gegevens kunnen uit deze tabel
geen harde conclusies worden getrokken omtrent een eventuele toenemende
verslechtering van de leefsituatie en omtrent een eventuele toenemende armoede als
gevolg van de economische recessie en de uitvoering van het Structureel
Aanpassingsprogramma.
Met diverse gegevens uit het Statistisch Jaarboek 1996 van het ABS is een nadere
analyse uitgevoerd. Op de eerste plaats blijkt dat het ruw sterftecijfer over de periode
1972-1995 trendmatig iets afneemt. Dit impliceert dat er door de verslechterde
(economische) leefsituatie in de jaren tachtig en negentig over all niet meer mensen
gestorven zijn; de sterfte onder bijvoorbeeld de tien procent armsten van de
Surinamers zou natuurlijk wel hoger kunnen zijn (ABS 1997: 18). Voorts blijkt dat
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het aantal kinderen, voor wie de Surinaamse overheid kinderbijslag heeft betaald in
de periode 1987-1995, sterk is afgenomen met 26%. Het aantal rechthebbenden op
geneeskundige voorzieningen is ook gedaald, met circa 11%, over de periode
1990-1995. De afname in het aantal personen, die financiële bijstand hebben
ontvangen, is over de periode 1990-1995 ongeveer 19%. Het aantal personen, dat in
aanmerking kwam voor een ouderdomsvoorziening, is van 1990 tot 1995 daarentegen
toegenomen met 14% (ibid: 48-51).
In tabel 6 voor diverse jaren het aandeel van de uitgaven van diverse
overheidsdepartementen ten opzichte van de totale uitgaven
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weergegeven (ibid: 54-55). Het blijkt dat de relatieve uitgaven voor Onderwijs en
Volksontwikkeling en voor Sociale Zaken en Volkshuisvesting duidelijk zijn
afgenomen over de periode 1987-1997. De uitgaven voor Volksgezondheid zijn
procentueel ongeveer constant gebleven.

Tabel 5: Diverse gegevens over mogelijke sociale aspecten van armoede in
Suriname
Periode:
1985-1990
Levensverwachting 69,5
bij geboorte (jaren)

1991-1993
69,9

1994-1996
70,9

Totaal sterftecijfer 5,9
(aantal/1.000)

6

5,6

Totaal
geboortecijfer
(aantal/1.000)

26

23,6

Alfabetisme (% van 92,7
bevolking)

95,6

93,0

Genoten primair,
69
secundair en tertiair
onderwijs (% van
de bevolking)

-

71

Overheidsuitgaven 22,8
aan onderwijs (%
van totale
overheidsuitgaven)

8,3

-

Geboorten met
80
aanwezig medisch
personeel (%)

91

91

Laag gewicht
geborenen (%)

12

12

13

Kindersterfte (per
100.000 levend
geborenen)

32

26

25

Kindersterfte, < 5 40
jaar (per 100.000
levend geborenen)

32

31

Inentingen kinderen 73
leeftijd 1 jaar (%)

77

78

Moedersterfte, bij
zwangerschap en
bevallingen (per

120

-

-

89
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100.000 levend
geborenen)
Aantal inwoners per arts

1.260

2.500

Aantal inwoners per verpleegster

270

441

Aantal malaria
gevallen

480

1.115

Toegang tot veilig 68
(drink)water (% van
bevolking)

89

-

Toegang tot
sanitatie (% van
bevolking)

52

-

Aantal radio's (per 649
1.000 inwoners)

640

679

Aantal televisies
(per 1.000
inwoners)

130

195

0,677

0,796

-

49

129

Human
0,792
Development Index
(HDI)

Bron: UNDP 1991, 1994 en 1998: diverse tabellen en eigen bewerking.

Sociaal-economische klassen en familiebetrekkingen met Nederland
De mate waarin Surinamers betrekkingen met familie in Nederland hebben, is
afhankelijk van de sociaal-economische klasse waarin men zich
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Tabel 6: Uitgaven van diverse departementen t.o.v. totale uitgaven van de
Surinaamse overheid
Departement:

Sociale Zaken en
volkshuisvesting
(%)
6,8

Volksgezondheid
(%)

1987

Onderwijs en
Volksontwikkeling
(%)
21,8

1988

22,1

13,7

3,9

1989

21,3

7,4

3,3

1990

23,7

7,6

3,8

1991

19,9

10,5

2,6

1992

19,5

11,6

2,9

1993a)

15,0

10,4

4,0

1994

4,8

9,3

4,1

1995a)

-

3,1

2,1

1996a)

9,3

5,2

3,5

1997a)

-

5,9

3,7

3,8

a) Voor de jaren 1993, 1995, 1996 en 1997 betreffen, de cijfers begrotingsbedragen;
voor de andere jaren de vermoedelijke uitgaven. (Bron: ABS 1997: 54-55 en eigen
bewerking).

Tabel 7: Surinaamse sociaal-economische klassen naar familie in Nederland
Klasse*
Elite

Wel familie in Nederland Geen familie in Nederland
(%)
(%)
89
11

Middenklasse

85

15

Volksklasse

89

26

Onderklasse

55

45

bevindt: hoe armer men is, hoe minder familie men heeft in den vreemde (zie tabel
7).
*

De klassenindeling is ontleend aan De Bruine & Schalkwijk (1994: 234): De klassen zijn
geconstrueerd met behulp van de zogenaamde welstandsindex, gebaseerd op het bezit van
een aantal duurzame consumptiegoederen. De elite is in het bezit van een koelkast,
wasmachine, (nieuwe) auto en airconditioning; de onderklasse bezit praktisch geen van deze
goederen. Deze welstandsindex geeft een beter inzicht dan gegevens over inkomens, die in
de huidige Surinaamse context slechts ruwweg bruikbaar zijn. (Bron: De Bruijne & Schalkwijk
1994: 234: tabel 1a.)
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Uit het eerder genoemde onderzoek van Schalkwijk (1994: 38) blijkt dat ruim
75% van Surinaamse on- en minvermogenden (de armste Surinamers) in Paramaribo
en Wanica familie in het buitenland [Nederland] heeft wonen. Dit geldt ook voor de
stedelijke bevolking als geheel. Creolen hebben meer familie in het buitenland (90%)
dan Hindostanen (74%) of Javanen (57%). Ook uit een onderzoek van het Instituut
voor Opleiding van Leraren in Paramaribo, uitgevoerd in een aantal volksbuurten in
Paramaribo, blijkt dat 84% van de bewoners directe familie in het buitenland heeft
(De Bruine & Schalkwijk 1994: 234-235).
De armste lagen van de Surinaamse bevolking, maar ook de middenklasse,
ontplooien
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allerlei strategieën om in de huidige (ernstige) economische crisis, een minimum
levensstandaard te onderhouden. Gezamenlijke inspanningen van familienetwerken
met familie in het buitenland vormen hierbij een belangrijke overlevingsstrategie.
De steun vanuit de familienetwerken nabij en overzee zijn te beschouwen als een
particulier sociaal vangnet. De familiehulp uit het buitenland wordt belangrijker
naarmate de koers van de Surinaamse munt slechter wordt ten opzichte van de
Nederlandse gulden (Schalkwijk 1994: 13-14).
Ook Kromhout (1995: 8) geeft in haar onderzoek naar vrouwen en crisis in
Paramaribo aan dat de economische crisis gepaard gaat met aanhoudende
retourzendingen vanuit Nederland naar Suriname in de vorm van goederen en geld,
zaken die voor een aantal huishoudens in hun overlevingsstrategie essentieel geworden
zijn.

Tabel 8: Geldovermakingen en verstuurde zeevracht-pakketten door Jos
Steeman naar Suriname
Jaar

GeldovermakingenWaarde pakketten
Jos Steemanb)
naar Surinamea)

Totaal bedrag
geldovermakingen
en pakketten
(miljoen Nf,
afgerond)

(miljoen Nf)
Aantal
Pakketten

Waarde
pakketten
(miljoen Nf)

1989

4,5

1990

7,9

83.300

16,7

25

1991

3,3

70.400

14,1

17

1992

5,6

70.100

14,0

20

1993

5,2

60.400

12,1

17

1994

3,0

40.500

8,1

11

1995

16,5

41.400

8,3

25

1996

27,2

40.700

8,1

35

1997

38,7

40.300

8,1

47

1998

24,7

43.200

8,6

33

Bronnen: a) Gegevens van De Nederlandse Bank (e-mail d.d. 18-3-1999); saldo van
‘overgedragen inkomen particulieren’ en ‘schenkingen en inboedeluitkeringen’ van
niet-banken van Nederland naar Suriname + eigen bewerking; b) Telefonische opgave
door de firma Jos Steeman (17-3-1999) + eigen bewerking.
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De familiehulp van Nederlandse Surinamers aan de familieleden in Suriname kan
vanuit twee perspectieven worden bekeken: het perspectief vanuit Nederland en het
perspectief vanuit Suriname.

Familiehulp vanuit het Nederlands perspectief
Legale geldovermakingen zijn sinds 1995 gigantisch gestegen: ontegenzeggelljk
heeft de gelijkstelling van de officiële wisselkoers aan de parallelkoers in 1994 hier
invloed op gehad. Dit impliceert dat vóór 1995 de (illegale of semi-legale)
parallelmarkt erg floreerde. Tevens lijkt de slechtere economische situatie in Suriname
in 1998, en daarmee de weer sterk toegenomen inflatie, weerspiegeld te worden in
een afname van de officiële geldovermakingen in
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1998. Van Schaaijk (aangehaald in Bröer 1996: 36) geeft aan dat in 1991 ongeveer
aan Nf 50 miljoen aan pakketten van Nederland naar Suriname is verstuurd. Bröer
zelf komt, op basis van cijfers van de vervoerder Jos Steeman, uit op 88.000 pakketten
die een waarde vertegenwoordigen van Nf 19 miljoen (ibid). Jos Steeman (directeur
van het zeevracht-pakkettenbedrijf Steeman in Alkmaar) geeft de volgende cijfers
over aantallen zeevracht-pakketten over de jaren 1990 tot en met 1998 (zie tabel 8).
Volgens hem is de waarde per pakket gemiddeld Nf 200; met dit gegeven zijn in de
tabel ook de waarden van de pakketten per jaar berekend. Het aantal
luchtvrachtpakketten is over de genoemde jaren gemiddeld circa 300 per week met
een waarde van ongeveer Nf 50,- per pakket. De jaarlijkse waarde van de
luchtvrachtpakketten wordt zodoende circa 0,8 miljoen Nf. Uit de verstrekte gegevens
blijkt dat er een duidelijke afname is te constateren in het aantal door Jos Steeman
verzonden pakketten ten opzichte van het jaar 1990. De topjaren waren de jaren
1985-1987 met aantallen pakketten van 120.000 per jaar (mondelinge mededeling
van Jos Steeman, d.d. 15-3-1999).

Tabel 9: Ontvangst van familiehulp in de vorm van geschenkzendingen per
etnische groep
Bevolkingsgroep
Creolen

Vaak/soms
42

Zelden/nooit
42

Geen familie
17

Hindostanen

37

42

21

Javanen

24

41

36

Chinezen

35

41

24

Bosnegers

11

24

65

Indianen

27

20

54

Europeanen

43

39

18

Gemengden

33

42

15

Overigen

24

15

69

Totaal

35

40

25

Bron: De Bruijne & Schalkwijk 1994: 237, tabel 3b, afgeronde data.
Wordt de totale waarde van geldovermakingen en van pakketten, verstuurd door
Jos Stee- man, bekeken (tabel 8), dan is duidelijk een trendmatige toename te zien
over de periode 1990 tot 1998 (met uitzondering van 1994). Er lijkt ook een verband
te bestaan tussen geldovermakingen, het versturen van pakketten en de wisselkoers:
hoe meer de Nederlandse gulden waard is ten opzichte van de Surinaamse gulden,
des te meer geld er wordt overgemaakt en des te minder pakketten er worden verstuurd
(vooropgesteld dat de officiële koers gelijk is aan de parallelkoers).
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Familiehulp vanuit het Surinaams perspectief
Volgens De Bruijne en Schalkwijk ontvangt grosso modo één op de drie huishoudens
in Paramaribo in min of meerdere mate steun van familie uit het buitenland,
voornamelijk Nederland. Huishoudens die niets ontvangen, hebben of geen familie
overzee (25%) of hebben familie die zelden of nooit wat stuurt (40%).
Bezien vanuit de diverse bevolkingsgroepen in Suriname geven De Bruijne en
Schalkwijk
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(1994: 237, tabel 3b) de volgende cijfers over familiehulp (zie tabel 9). Uit deze tabel
blijkt dat de twee grootste bevolkingsgroepen Creolen en Hindostanen de meeste
steun in de vorm van geschenkzendingen krijgen. Deze groepen hebben ook de
meeste familie in Nederland. Javaanse gezinnen krijgen veel minder vaak steun dan
de Creolen en Hindostanen. De vierde grootste bevolkingsgroep, de Bosnegers, krijgt
maar zeer weinig steun van familieleden in het buitenland; deze groep heeft ook veel
minder in het buitenland verblijvende familieleden.
De Bruijne en Schalkwijk hebben de familiesteun ook nader uitgesplitst naar
sociaal-economische klassen in Suriname (ibid: tabel 3a). Deze uitsplitsing is in tabel
10 weergegeven. Hierbij wordt onder familiesteun verstaan: geld,

Tabel 10: Familiesteun vanuit het buitenland naar sociaal-economische
klassen
Klasse*a)
Elite

Vaak/soms

Zelden/nooit

Geen familie

42

46

13

Middenklasse

46

40

15

Volksklasse

34

40

26

Onderklasse

19

37

44

Totaal

35

40

25

Tabel 11: Het bezit van duurzame consumptiegoederen naar het al of niet
hebben van familie in Nederland onder lage inkomensgroepena)
Consumptiegoed
IJskast

Wel familie in het
buitenland
81

Geen familie in het
buitenland
60

Wasmachine

51

29

TV

80

61

Telefoon

35

13

Auto

20

7

a) Onder lage inkomensgroepen wordt verstaan: hoofden van huishoudens die geen
inkomen hebben of minder dan Sf 750,- per maand verdienen (waarschijnlijk prijspeil
1993, L.J.) (Bron: De Bruijne & Schalkwijk 1994: 237, tabel 3a [data afgerond
L.J.]).
levensmiddelen en kleding. Tabel 10 laat zien dat de middenklasse de meeste steun
krijgt uit het buitenland. Opvallend is dat juist de armere groepen, die de steun het
meest nodig hebben, het minst vaak iets opgestuurd krijgen, mede omdat zij minder
*

Zie de toelichting onder aan tabel 7 van dit artikel. Bron: De Bruijne Schalkwijk 1994: 237,
tabel 3a, afgeronde data.
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familieleden in het buitenland hebben, die de steun zouden kunnen geven. Helaas
geven De Bruijne en Schalkwijk geen verloop van deze familiehulp en van de
aanwezigheid van familieleden in het buitenland over verschillende jaren. Gegevens
hierover zijn erg relevant, juist om na te gaan of de armere bevolkingsgroepen een
bewuste strategie hebben voor het opzetten van familienetwerken teneinde de
toenemende armoede het hoofd te bieden. De genoemde onderzoekers geven wel
aan dat arme huishoudens, die familie hebben in
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Nederland, vaker bepaalde duurzame goederen bezitten dan arme huishoudens, die
geen familie overzee hebben, zoals te zien is in tabel 11 (ibid: 238, tabel 4).
De Bruijne & Schalkwijk (ibid) melden dat een onderzoek van het Ministerie van
Sociale Zaken van Suriname hun bevinding bevestigt dat arme huishoudens relatief
weinig steun ontvangen uit het buitenland: Slechts 1 op de 3 steungerechtigden kreeg
af en toe wat opgestuurd uit het buitenland. Van degenen die er familie hadden zei
50% nooit iets te krijgen. Van degenen die wel familie in het buitenland hadden,
konden de Creolen veel vaker op steun rekenen (66%), dan de Hindostanen (49%)
of de Javanen (31%). Schalkwijk geeft in zijn onderzoek naar on- en minvermogenden
in Paramaribo en Wanica verder aan dat 60% van de ondervraagde armen geen steun
ontvangt van familie in het buitenland (Schalkwijk 1994: 38). Uit een survey gehouden
in een aantal volksbuurten zegt 43% van de bewoners steun te omvangen van familie
in het buitenland. Van degenen die steun krijgen zegt de helft dat zij die steun hooguit
één maal per jaar ontvangen. Een kwart krijgt eens in het half jaar iets en een kwart
krijgt elke drie maanden of vaker iets toegestuurd. Per saldo ontvangt slechts 10%
van de huishoudens in volksbuurten op regelmatige basis steun van de familie in
Nederland, aldus De Bruijne en Schalkwijk (De Bruijne/Schalkwijk 1994: 238).
Uit een recenter onderzoek van Kromhout (1995: 49), dat is uitgevoerd in een niet
zo zeer arme en multi-etnische woonwijk in Paramaribo, blijkt dat 30% van de
ondervraagde huishoudens financiële steun ontvangt uit het buitenland, met name
uit Nederland. Gezien de eerder genoemde percentages wijst dit mijns inziens
inderdaad op een toenemend belang van deze hulp. Kromhout meldt verder dat
ongeveer 40% van de ondervraagden steun ontvangt van hun kinderen in het
buitenland. Hun steun is regelmatiger dan die van de andere gevers bestaande uit
broers, zusters, vader, moeder en/of schoonfamilie. De steun wordt voornamelijk
gegeven in de vorm van goederen, zoals kleding, schoeisel en soms een ijskast,
meubilair of een auto, en is veelal incidenteel. Slechts enkele huishoudens worden
regelmatig financieel gesteund; een enkele keer zoveel dat het eigen inkomen daarbij
in het niet valt.
Ook uit dit onderzoek blijkt dat Creolen en Hindostanen relatief meer gesteund
worden dan Javanen. Tevens ontvangen huishoudens van vrouwen zonder een
mannelijke partner in Suriname meer steun (46%) dan huishoudens met een
mannelijke partner (34%) (ibid: 50). Dit laatste duidt op een minder positieve
ontwikkeling, die Kromhout aangeeft naar aanleiding van de situatie van een
Surinaamse vrouw met de verantwoording voor een huishouden van elf mensen, die
vele geld- en goederenzendingen ontvangt van het formele hoofd en daarnaast van
twee ‘vriendjes’, die doorgaans ook in Nederland verblijven. Kromhout concludeert
hieruit: ‘dat buitenlandse financiële steun een andere of nieuwe functie heeft gekregen:
naast een tegemoetkoming, een aanvulling op het huishoudbudget wordt deze steun
bij bepaalde groepen als vervanging van inkomen gezien. Dit heeft tot gevolg dat
werken dan niet altijd meer als middel tot het verwerven van een inkomen wordt
beschouwd, maar eerder als een hebi (=zware last). Buitenlandse steun kan een
uittreding uit het arbeidsproces met zich meebrengen of uitstel van intreding in het
arbeidsproces.’ (ibid).
Als laatste bron bespreek ik relevante gegevens ontleend aan het onderzoek van
Bröer (1996: 36). Deze stelt dat de jaarlijkse zendingen van Nederland naar Suriname
een totaalwaarde van Nf 800 tot 1.000 per hoofd van de Surinaamse bevolking
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bedragen.2. Zijn bevinding dat de armoede in Suriname op aanzienlijke schaal wordt
opgevangen door Nederlandse Surinamers lijkt mij daarom aannemelijk. Hij geeft
tevens aan dat het gemakkelijk voorstelbaar is dat de laatste jaren een nieuwe
onderklasse is ontstaan van mensen die niet of weinig van de overmakingen profiteren.
Gezien
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de eerdergenoemde gegevens over Surinamers die geen familieleden in het buitenland
(Nederland) hebben, is het evident waaruit die onderklasse dan voornamelijk bestaat
en sluit ik me volledig aan bij deze laatste opmerking.

Conclusies
Op economische gebied is het Suriname de laatste tien jaar slechter gegaan, getuige
de lage economische groeicijfers, de afname in het Bruto Nationaal Product per
inwoner, de slechtere inkomensverdeling, de zeer hoge buitenlandse schuld, de
hyperinflatie, de ingezakte koopkracht van de burgers en de afname in de
beroepsbevolking in de formele sector. Voor wat betreft de verstrekking van sociale
voorzieningen en diensten, zoals op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en
huisvesting, is er duidelijk sprake van een terugtredende Surinaamse overheid.
Een kwantificering van de armoede is moeilijk te geven, daar mijns inziens (nog)
geen onderzoek is gedaan naar het aantal mensen dat zich onder de armoedegrenzen
bevindt en omdat de UNDP (United Nations Development Programme) nog geen
gegevens over de Human Poverty Index publiceert voor Suriname. Wel is onderzoek
verricht naar de zogenaamde on- en minvermogenden (de armen), die rond 1993
slechts circa 8% van de totale bevolking uitmaken (Schalkwijk 1994: 8-9). Een toeof afname in het aantal on- of minvermogenden over de tijd heb ik in de literatuur
niet kunnen achterhalen.
Indien de familiebetrekkingen van de verschillende sociaal-economische klassen
in Suriname worden bekeken, dan blijkt dat hoe armer men is, hoe minder familie
men heeft in het buitenland, met name in Nederland: een kwart tot de helft van de
laagste klassen (volks- en onderklasse) heeft geen familie in Nederland.
Vanuit het Nederlands perspectief blijkt dat legale geldovermakingen van
Nederlandse Surinamers naar Suriname sinds 1995 zeer sterk toegenomen zijn.
Ongeveer tegelijkertijd is er een afname te constateren in het aantal pakketten, dat
Jos Steeman verstuurt naar Suriname. Wordt de som van geldovermakingen en
waarden van pakketten, die naar Suriname worden verstuurd, bekeken, dan is duidelijk
een trendmatige toename te zien over de periode 1990 tot 1998. Er lijkt ook een
verband te bestaan tussen geldovermakingen, het versturen van pakketten en de
wisselkoers: hoe meer de Nederlandse gulden waard is ten opzichte van de Surinaamse
gulden, des te meer geld er wordt overgemaakt en des te minder pakketten er worden
verstuurd (vooropgesteld dat de officiële koers gelijk is aan de parallelkoers). Het
lijkt er wel op dat deze pakketten de laatste jaren meer primaire levensbehoeften
bevatten, hetgeen op een toenemende armoede wijst.
Vanuit Suriname bezien kan geconcludeerd worden dat grosso modo één op de
drie huishoudens in Paramaribo in min of meerdere mate steun van familie uit
Nederland krijgt. Creolen ontvangen relatief de meeste steun, gevolgd door de
Hindostanen, Javanen en Bosnegers. Wat betreft de armere bevolkingsgroepen
spreken diverse onderzoekers elkaar enigszins tegen. Zo hebben De Bruijne en
Schalkwijk geconstateerd dat juist de armere groepen de minste steun krijgen (19%).
Schalkwijk geeft voor on- en minvermogenden in Paramaribo daarentegen aan, dat
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40% steun ontvangt. Kromhout spreekt over 30% in haar onderzoek naar vrouwen
en crisis in Paramaribo.
Duidelijk is wel dat de steun belangrijk, zo niet essentieel, is voor arme
huishoudens. De conclusie van Bröer dat er een zeer arme onderklasse van mensen
kan ontstaan, die geen familie in het buitenland heeft en daardoor geheel verstoken
blijft van steun, lijkt me daarom gerechtvaardigd. Ondersteuning door middel van
geldovermakingen en door het verzenden van pakketten door Nederlandse Surinamers
draagt in vrij belangrijke mate bij tot armoedeverlichting van de in Suriname
verblijvende familieleden. Deze familiehulp is cruciaal voor de overleving van grote
groepen van de Surinaamse bevolking.
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Nederland op het gebied van waterzuivering. Van eind 1999 tot voorjaar 2000
verrichtte hij zijn afstudeeronderzoek in Suriname in het kader van een
ontwateringsproject van Groot-Paramaribo.

Eindnoten:
1. Hieronder verstaat de ECLAC (Economie Commission for Latin America and the Caribbean)
naast Suriname de volgende landen: Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Grenada,
Guyana, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Lucia en
Trinidad and Tobago.
2. Op een totale Surinaamse bevolking van circa 400.000 betekent een bedrag van Nf 900 per
capita een totaalbedrag van Nf 360 miljoen. In het rapport van Bröer staat op dezelfde pagina,
dat Van Schaaijk het totaal aan geldzendingen langs illegale wegen op Nf 300 miljoen schat.
Zodoende zou de som van de illegale en legale geldovermakingen en van de geldwaarde van
de verstuurde pakketten inderdaad wel eens in de buurt van Nf 360 miljoen kunnen komen
(Bröer 1996: 36).
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Fred Verhees
Een speurtocht naar Rijts
Een fragmentarische reconstructie van een religieuze beweging1.
Mijn eerste kennismaking met de straatprediker Rudolf Rijts was door lezing van
Rudolf van Liers Samenleving in een grensgebied (1977). Van Lier beschouwde de
predikaties van Rijts als onderdeel van een opkomend Afrikaans raciaal bewustzijn
waarvan de oorsprong gezocht moest worden buiten Suriname, met name bij het
werk en de ideeën van Booker Washington en bij de African Methodist Episcopal
Church, oorspronkelijk afkomstig uit de VS, maar met een afdeling in Suriname.

Inleiding
Over de straatpredikant Rudolf Rijts schreef Van Lier (1977: 211) het volgende.
‘Een symptoom van dit ontwakend rasbewustzijn was het optreden van een zekere
Rijts tussen 1918 en 1927. In 1918 gaf deze Rijts een weekblad uit De
Nimrodbeweging, gewijd aan “de geestelijke en stoffelijke belangen der
volbloed-negers in de kolonie Suriname”. Alleen volbloed-negers konden abonné
worden. Het blad verscheen slechts van 1 december 1918 tot 4 oktober 1919. In 1927
verscheen er een ander blad onder de redactie van Rijts. De Neger-Christenen of het
Vierde Koninkrijk van het Christendom, waarvan slechts één nummer verscheen.
Hierin trachtte hij te bewijzen, dat het negerras Gods Rijk op aarde zou brengen,
nadat alle andere rassen hadden gefaald. Het is waarschijnlijk deze zelfde Rijts, die
in de jaren 1924 en 1925 in Paramaribo als straatprediker optrad. Hij placht dan 's
avonds op de hoeken der straten met grote flambouwen voor een menigte toehoorders
te spreken, die hij, met een beroep op hun Afrikaanse afkomst opwekte naar Afrika
terug te keren. Door velen onder zijn gehoor werd hij niet au serieus genomen, maar
er waren er ook bij wie zijn woorden weerklank vonden voor zover zij het Afrikaanse
karakter van de bevolking op de voorgrond stelden. Aan de activiteiten van Rijts
kwam echter na enkele jaren een einde: Hij kwam wegens bedrog en andere misdrijven
in de gevangenis terecht.’
Tijdens mijn verblijf in Suriname tussen 1983 en 1986 pleegde ik enig onderzoek
over het optreden van de straatprediker Rijts. Het archief van de Evangelische
Broedergemeente (EBG) in Suriname vormde een belangrijke informatiebron maar
was destijds nog niet ontsloten of toegankelijk. Hierdoor heb ik de in het
bovenvermelde citaat van Van Lier vermelde tijdschriften niet kunnen traceren. Na
mijn terugkeer in Nederland heb ik het archief van de Evangelische Broedergemeente,
ondergebracht in het rijksarchief te Utrecht, geraadpleegd. In dit artikel bespreek ik
het gedachtegoed en de activiteiten van de gebroeders Rijts. Het door mij bestudeerde
materiaal vormt slechts de basis voor een fragmentarische reconstructie van een op
religie gebaseerde beweging in Suriname.

Rijts: een reconstructie van hun levens
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In een aantal publicaties is sprake van één Rijts of Reitz.1. De belangrijkste gegevens
over Rijts zijn opgetekend door J.R.E. Zuidveen in het
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boek Eindphase en uitkomst van het geopenbaarde geloof (1974). Daarin wordt
duidelijk dat er sprake is van twee broers Rudolf en Johan/Johannes Jordaan Rijts.2.
Uit het boek van Zuidveen wordt duidelijk dat we Rudolf moeten zien als de publieke
figuur die als straatprediker optrad. Die ideeën werden met name ontwikkeld door
zijn jongere broer Johannes. Op de publicatie van Zuidveen kom ik nog terug.
Rudolf Rijts werd geboren op 17 februari 1880 en stierf op 69-jarige leeftijd op
16 mei 1949.3. Rudolf was oorspronkelijk opgeleid tot schoenmaker, maar was
voorafgaande aan zijn straatpredikaties werkzaam als politieagent 1e klas. Hij was
tot 1921 gestationeerd in Groningen in het district Saramacca. Hij nam ontslag en
nam zijn oude beroep weer op en is schijnbaar toen al met straatpredikaties begonnen.
Pas in 1924 sloegen die predikaties aan. Rudolf Rijts hield zijn toespraken onder
andere op het Sivaplein en begon op de maandag-, woensdag- en vrijdagavonden
steeds rond zeven uur. Hij zong een lied, sloeg de bijbel open, citeerde enkele passages
en verklaarde en interpreteerde de citaten. Meestal gebruikte hij de Nederlandse taal,
bij de uitleg gebruikte hij echter het Sranantongo.
In de periode van zijn activiteiten als straatprediker in Paramaribo in 1924 is Rudolf
Rijts minstens twee keer opgenomen geweest in Wolffenbuttel, een psychiatrische
inrichting. Later in zijn leven, toen er een afstand ontstond tussen hem en de EBG
werd Rudolf Rijts herhaaldelijk gearresteerd. Dit zou steeds op instigatie van de
kerken en met name de EBG gebeurd zijn.
Johannes Jordaan Rijts (2-2-1883 - eind maart 1933)4. is ook werkzaam geweest
als politieagent (3e klas), maar ook hij was ten tijde van de straatpredikaties werkzaam
als schoenmaker. Beide broers hadden ieder een eigen werkplaats. Volgens Zuidveen
moet Johannes gezien worden als de denker en Rudolf als de publieke figuur. Preken
werden voorbereid door Johannes, maar Rudolf sprak ze uit. In dit artikel zullen wij
ons concentreren op het gedachtegoed van beide broers, maar dat toch vooral relateren
aan het publieke optreden van Rudolf Rijts.
In de bronnen, met uitzondering van de kranten, wordt nauwelijks ingegaan op
het feit dat de gebroeders Rijts aan het hoofd stonden van de Surinaamse afdeling
van de Universal Negro Improvement Association (UNIA).5. De UNIA was opgericht
door Marcus Mosiah Garvey op Jamaica in 1914. De beweging was op dat eiland
niet succesvol. Succes kwam er pas na Garveys migratie in 1916 naar Harlem, New
York. Daar groeide de UNIA in vrij korte tijd uit tot een van de grootste organisatie
van zwarten. De beweging telde in 1923 maar lietst elf miljoen leden met afdelingen
in veertig landen.
Rudolf Rijts richtte na zijn ontslag van rechtsvervolging in 1924 de Surinaamse
afdeling van de UNIA op. De zoon van Rudolf Rijts herinnert zich in een interview
nog enkele strofen uit UNIA-liederen: ‘I'm going back to Africa, my spot of land en
Just because I'm black, am I not a man?’. Het succes van Rijts als straatpredikant
noodzaakte tot organisatie. De UNIA betrok een pand aan de Saramaccastraat; daar
werden allerlei bijeenkomsten van religieuze, sociale en educatieve aard gehouden
onderde UNIA-vlag, rood, zwart en groen in horizontale balken. Met het huren van
een pand ontstond ook de noodzaak financiële middelen te verwerven. De UNIA
deed dat door middel van het organiseren van feesten op de zaterdagavonden. Deze
feesten leidden tot grote overlast voor de omwonenden: ‘Vooral des zaterdags wanneer
het kerklokaal werd omgetoverd in een danshall waar tot diep in de nacht werd
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gefuifd, was het voor de bewoners niet te doen.’ (Suriname, 4 november 1924).
Klachten van omwonenden leidden uiteindelijk tot een ingrijpen door de politie begin
november 1924. Vergezeld van de procureurgeneraal en de hoofdinspecteur viel de
politie het gebouw binnen. Er werden drie overtredingen geconstateerd: het houden
van een publieke danspartij zonder vergunning, het zonder ver-
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gunning verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken en het
heffen van toegangsprijzen zonder de belastingen aan het Gouvernement te voldoen.
Men verbood Rijts nog op straat te prediken. De Surinamer van 20 november 1924
en De West van 21 november 1924 maken melding van veroordelingen van Rijts en
As, respectievelijk voorzitter en secretaris van de UNIA veroordeeld tot een boete
van Sf. 125,- of vijf weken gevangenis.
Na de periode van de straatpredikaties heb ik weinig meer kunnen vinden die
duiden op publieke activiteiten van de gebroeders Rijts. In 1927 hebben zij, samen
met Jacob R. E Zuidveen, een poging ondernomen een tijdschrift onder de titel: De
Neger-Christenen of het Vierde Koninkrijk van het Christendom op te zetten. Ik heb
dit tijdschrift niet kunnen traceren.
In een persoonlijk briefje gedateerd 1 maart 1929 schrijft Johannes Jordaan Rijts6.:
‘Mijn geweten is mij tot getuige dat ik niet met opzet mij tot eene staat van diepe
armoedigheid heb gebracht ter vervulling van de profetie welke op mijn
persoonlijkheid geldt. Ook beroep ik mij op menschelijke getuigen dat ik zeer heb
geworsteld met den levenstoestand om niet in armoedigheid te vervallen. De
almachtige hand heeft hetzelf daartoe geleid. Toen echter de Geest Gods mij alles
heeft duidelijk gemaakt, bevond ik mij reeds in diepen armoedigheid. En begrijpende
dat het alzoo wezen moet tot den tijd die God dit tot herstelling bepaald heeft, berustte
ik mij in deze omstandigheid met alle liefde jegens God, in verootmoediging.’

Jacob R.E. Zuidveen
Onder de titel Eindphase en uitkomst van het geopenbaarde geloof verscheen in 1974
een vrij obscuur werk van Jacob R.E. Zuidveen.7. Het manuscript was al in 1967
voltooid. Het boek heeft een sterk esoterisch karakter en is voor mij als niet-ingewijde
derhalve moeilijk te doorgronden. In voor mij schimmige apocalyptische teksten
vertelt Zuidveen zijn leven, het ontstaan en de ontwikkeling van zijn gedachtegoed.
Daarin spelen de gebroeders Rijts en met name Johannes Jordaan een belangrijke
rol. In het boek staan feiten en worden ideeën en opvattingen van Zuidveen en van
de gebroeders Rijts geschetst. In het tweede deel in het boek vertelt Zuidveen zijn
levensverhaal. Hij is ervan overtuigd dat hij geroepen is door God; zijn publicaties
geschieden ‘in opdracht van den Heer’. Hij bezocht de zondagsschool van de
Baptistengemeente en volgde onderwijs aan ‘De Nieuwe Schoof’ (later de
Themenschool). Deze school stond onder auspiciën van de A.M.E.C. (African
Methodist Episcopal Church), een protestantse gemeente die uitging van zwarten als
het uitverkoren volk. In 1920 legde Zuidveen belijdenis af bij de Evangelische
Broedergemeente; later werd hij lid van de aan de EBG gelieerde Christelijke
Jongelingen Vereniging. Hij trad in dienst van de firma Kersten als motorist. Later
gaf hij dat op en ging landbouw bedrijven op een verlaten stukje grond bij leiding
10 even buiten Paramaribo: ‘Lezer(es)! hier op het terrein, ... begint dan de
geschiedenis, om welke dit hoofdstuk werd geschreven. Op dit terrein, heeft de God
die gaat over leven en, door, Zich gemanifesteerd, en Zich bekend gemaakt Jezus de
Heer te zijn’ (Zuidveen 1974: 267).
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In een droom ontving Zuidveen de boodschap te gaan studeren. Hij interpreteerde
dat als een opdracht om het vak van onderwijzer te leren. Dat combineerde hij met
het beroep van landbouwer. In die tijd hoorde hij een andere landbouwer vertellen
over de zwarte man in de stad, die steeds werd gearresteerd vanwege zijn predikaties
op straat, maar die steeds opnieuw begon. Kort daarna woonde Jacob Zuidveen zijn
eerste predikatie van Rudolf Rijts bij en was zeer enthousiast en vol van diens
woorden. In die preek sprak Rudolf Rijts over de slechte invloed van de Tien Geboden
wanneer deze van toepassing werden verklaard op christenen in plaats van op joden.
In de loop van enkele weken
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werd Zuidveen een groot aanhanger van Rijts. Als lidmaat van de EBG wendde hij
zich tot zijn leraar Samuel Schmidt te Saran.8. Het gesprek leidde ertoe dat Zuidveen
zijn lidmaatschapskaart bij Schmidt inleverde. Na de eerste contacten met Rijts
herinterpreteerde Zuidveen zijn droom: hij hoefgde geen onderwijzer te worden,
maar moest kennis opdoen ‘om des Heren boodschap aan de mensheid te kunnen
brengen’ (Zuidveen 1974: 295). Hij stopte met zijn studie voor onderwijzer, maar
bleef wel zijn grond bebouwen om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Mensen in zijn omgeving begrepen hem niet. Hij woonde nu alle straatpredikaties
bij. Al snel kwam Zuidveen erachter dat de prediker Rudolf Rijts een broer had:
Johannes Jordaan Rijts. Ideologisch konden beide broers het uitstekend met elkaar
vinden, maar in het sociale leven niet: zij waren ‘niet bepaald goed op elkaar’ (ibidem:
302). De ontmoeting met Johannes Jordaan Rijts is voor Zuidveen van groot belang
geweest. Hij onderwees hem ‘...de vormen (zo u wilt: de wetten) van de
verootmoediging’. Johannes Rijts vertelde Zuidveen over zijn contacten met engelen
en de opdracht die hij van hen had ontvangen; hij moest de rol van Jozua uit Zacharia
3 vervullen.9.
In 1927 gaf Zuidveen zijn bestaan als landbouwer op en ging als smid werken in
Moengo. De contacten met Johannes Rijts waren sindsdien beperkt tot enkele
bezoeken tijdens de enkele dagen vakantie die Zuidveen doorbracht in Paramaribo.
Zuidveen gaf financiële ondersteuning aan Johannes Rijts; hij verdiende te weinig
als schoenmaker en was veel tijd kwijt aan zijn geestelijk werk. Over de tijd in
Moengo schreef Zuidveen: ‘Dat hij werd weggerukt naar het paradijs en onzegbare
woorden vernam, die geen mens mag uitspreken’.10. Zijn godsdienstijver werd niet
door iedereen begrepen en werd uitgelegd als een waan, waarna Zuidveen werd
opgenomen in de psychiatrische inrichting Wolffenbuttel. Zijn vrouw stortte als
gevolg daarvan in en kwam in dezelfde inrichting terecht. Zuidveen probeerde aan
zijn ‘behandelaars’ uit te leggen dat hem niets mankeerde, maar dat men niet in staat
was zijn gedrag en opvattingen te duiden, omdat men verblind was door de gangbare
godsdiensten. In de inrichting vertelde Zuidveen over zijn ontmoetingen met engelen
en een verhaal waarin hij uitlegt Sadrach te zijn.11.
Blijkbaar heeft men in de psychiatrische inrichting snel ingezien, dat verschil in
geloofsovertuiging geen reden was om iemand vast te houden, waarna Zuidveen naar
Paramaribo terugkeerde. Kort na zijn terugkeer (in december 1932) overleed Johannes
Rijts (eind maart 1933). Zuidveen erfde van hem een kist met schriften waarin Rijts
zijn gedachten had neergelegd. Zuidveen vereffende de schulden van Rijts en ging
aan de slag met de schriften. Deze vormden voor hem een belangrijke inspiratiebron.
In 1934 bleek hij zo vervuld van de geest dat hem versjes werden ‘doorgegeven. Hij
noteerde ze en gaf ze uit in een brochure Ene Kerstverbeelding, dienende als
introductie van ‘Het Koninkrijk Gods op Aarde’. In 1936 kreeg hij een dictaat door
‘den Geest verstrekt in boekvorm’. Het werd hem in deze openbaring duidelijk
gemaakt dat hij geen wijzigingen in de tekst mocht aanbrengen.
Een poging de openbaring gedrukt te krijgen mislukte. De ‘Geest’ had dan ook
een manuscript met een omvang van 28 volgeschreven schriften doorgegeven. In
1944 ging Zuidveen dermate op in de Heer dat hij er van overtuigd raakte dat niets
of niemand hem kon deren. Luisterend naar de Heer gebruikte hij gedurende vijf
uren zijn laskap niet. Zijn moeder en vrouw waren zeer ongerust om zijn
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bloeddoorlopen ogen en waarschuwden de medische dienst. Na een gesprek met de
arts werd Zuidveen enkele dagen later door verplegers opgepakt en wederom naar
Wolffenbuttel gebracht. Hij bleef daar opgenomen tot 1947. Wat hij daarna allemaal
heeft gedaan, is niet helemaal duidelijk. In 1983 ontdekte ik dat Zuidveen nog in
leven was en zocht ik contact met zijn dochter.
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Die vertelde mij dat haar vader vermist werd. Enkele dagen later werd hij dood
aangetroffen.
In een apotheotisch slot aan zijn boek geeft Zuidveen aan dat de geest van Johannes
Rijts een en dezelfde geest was (in reïncarnatie) als Abel. (Rudolf Rijts was daarmee
Kaïn, hetgeen de strijd om de roeping en de slechte relatie tussen de broers verklaarde,
aldus Zuidveen). Verder was het ook nog dezelfde geest als van Noach, als Jozua
(de opvolger van Moses), als David en als Johannes (de schrijver van de
Openbaringen).

De Cham ideologie
De opvattingen van de gebroeders. Rijts zijn te plaatsen in de christelijke
geloofsovertuiging in het algemeen en tegen de achtergrond van de Evangelische
Broedergemeente in Suriname in het bijzonder. De gebroeders Rijts gingen uit van
de gedachte dat de negers het door God uitverkoren volk waren. Hierin schuilt een
belangrijk verzet tegen de Cham-ideologie.12. Met die ideologie werd eeuwenlang de
huidskleur en de onderdanige/minderwaardige positie van de zwarten verklaard. Het
ontstaan van de verschillende volkeren en rassen op aarde is in de christelijke traditie
vaak gebaseerd op het verhaal van de zonen van Noach: Sem, Jafet en Cham. De
zwarte huiskleur werd aan Cham en zijn nakomelingen als straf opgelegd naar
aanleiding van een voorval op de ark. Noach had als regel gesteld dat de aanwezige
mannen en vrouwen tijdens de reis niet met elkaar zouden slapen. Cham hield zich
niet aan die regel en als straf moesten hij en zijn nakomelingen een zwarte huidskleur
dragen. De onderdanige en minderwaardige positie van Cham en zijn nakomelingen
zou verklaard worden met een voorval rond de dronkenschap van Noach. Cham zou
zijn vader, Noach, hebben uitgelachen op het moment dat deze dronken en naakt
was. Noach zou daarop Cham vervloekt hebben; Cham zou zijn broers moeten dienen.
Deze twee voorvallen gaven aanleiding tot de Cham-ideologie. De negers nu, zouden
afstammen van Cham. Dit gegeven werd door de blanke kolonialen gebruikt om de
slavernij en de positie van negers te verklaren en te rechtvaardigen.
Dit verhaal, deze opvatting kan op verschillende manieren worden gerelativeerd.
Op de eerste plaats is er de tekst in het Oude Testament, Genesis 9:25-27:
Vervloekt zij Kanaän,
de minste knecht van zijn broers zal hij zijn,
en hij vervolgde:
Gezegend zij de Heer-, de God van Sem,
Kanaän zal zijn dienstknecht zijn,
Moge God ruimte geven aan Jafet,
hij moge wonen in tenten van Sem
Kanaän zal zijn knecht zijn.

In de tekst van het Oude Testament geldt de vloek Kanaän, en niet Cham, zijn vader.
Op de tweede plaats zijn er verschillende momenten in het Oude Testament waarop
blijkt dat de nakomelingen van Sem een zwarte huidskleur hebben. In het Hooglied
van Salomo, 1, 5-6:
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Zwart ben ik en bevallig,
dochters van Jeruzalem,
als de tenten van Kedor,
als de kleden van Salomo.
Zien jullie mij er toch niet, op aan,
dat ik zwartgetint ben,
omdat de zon mij heeft geblakerd.
(vertaling van Mimi Deckers-Dijs)

Ondanks deze opmerkingen is de Cham-ideologie dominant geweest tijdens de
eeuwen van slavernij en heeft zij ook na de emancipatie een rol gespeeld bij de
beoordeling van de positie van de negers, zowel door blanken als door henzelf.
Het is niet verwonderlijk dat bij een opkomend raciaal (ook sociaal en nationaal)
bewust-
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zijn in de jaren twintig gebruik gemaakt werd van de bijbelverhalen over Noach en
zijn zonen, maar nu met een veranderde interpretatie. Zwarte leiders verkondigden
op diverse plaatsen en op verschillende momenten dat de Chamieten (negers)
uitsluitend zo hard gestraft werden, omdat zij het uitverkoren volk vormden waarover
de Bijbel zo vaak spreekt. De negers waren de ware Israëlieten. Binnen deze ideologie
werd ook verkondigd dat de verhalen van de exodus en onderdrukking veel beter
pasten bij de negers dan bij het joodse volk. Dit gedachtegoed was op het moment
dat Rijts het omarmde, niet nieuw voor Suriname. Rond de eeuwwisseling had Carel
Paulus Rier (1863-1917) dit idee in Suriname geïntroduceerd.13. Rier leverde een
belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de zwarten in Suriname bijvoorbeeld
door aandacht te besteden aan de herdenking van keti koti, de afschaffing van de
slavernij. Een andere verwijzing naar het uitverkoren zijn van het chamitische geslacht
vinden we terug bij de naam van de beweging. De gebroeders Rijts gebruikten de
naam ‘de Nimrodbeweging’. Nimrod, een kleinzoon van Cham, was volgens Genesis
10:6 vv. de eerste machtige heerser en koning op aarde.
Een deel van zijn opvattingen ontleende Rijts aan de eerdergenoemde UNIA. Het
belangrijkste uitgangspunt voor de UNIA was de repatriatiegedachte. De negers
waren uitsluitend ter meerdere eer en glorie van het blanke kolonialisme en geldzucht
in ballingschap gebracht. De negers waren in exodus én zouden moeten terugkeren
naar het moedercontinent. Een profetische uitspraak van Garvey bij zijn vertrek uit
Jamaica vormde in het begin van de jaren dertig aanleiding voor het ontstaan van de
Rastafaribeweging.14. De voor de beweging van Rijts belangrijkste periode, najaar
1924, viel samen met een aantal, belangrijke ontwikkelingen voor de UNIA als
geheel. Garvey had zoals gezegd het voornemen de negers uit de ballingschap te
leiden naar Liberia.15. In De Surinamer van 11 september 1924 lezen we het volgende:
‘De regeering van de republiek Liberia heeft officieel medegedeeld aan de
Amerikaanse regeering, dat zij de Garveybeweeging afkeurt; zoo ook de voortgezette
propaganda van de UNIA voor een emigratie naar Liberia.’
De terugkeer naar Afrika was een van de thema's van Rijts tijdens zijn
straatpredikaties. ‘Het bijzondere aan zijn verkondiging was, dat hij een beroep deed
op de Afrikaansche afkomst van zijn hoorders, hun heimwee wakker riep en hun
harten vervulde met de hoop, dat binnenkort booten hen naar Afrika terug zouden
komen halen.’ (Steinberg 1933: 177-178). In het jaarverslag van de Grote Stadskerk
(1925: 5) schrijft H. Barth dat Rijts niet alleen de komst van boten voorspelde, maar
ook de komst van een ‘King Koffi’ onder wiens eiding de repatriatie zou plaatsvinden.
In hetzelfde jaarverslag wordt duidelijk dat de aantrekkingskracht en bekendheid
van Rijts niet beperkt bleef tot de negers in de stad. Barth had in dorpen tot aan de
Gran Rio gehoord over Rijts. De inwoners van het christelijke Saramakadorp Gansee
(in de jaren zestig verdwenen in het stuwmeer), nodigden Rijts uit om te komen
preken. Door vroegtijdig ingrijpen van de EBG werd dit bezoek voorkomen (Barth
1925: 5-6).

De geloofswetten
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De centrale opvatting van de gebroeders Rijts was het belang van de wetten en regels
voor een goed geloofsleven. De geloofspraktijk in Suriname kwam volgens Rijts
niet overeen met de Heilige Schrift. Rijts was op basis van een aantal fragmenten uit
de Bijbel16. tot de conclusie gekomen dat de werkelijke verlossing vrijheid betekende;
ook vrijheid van wetten en regels, zoals de Tien Geboden. De doop, het avondmaal,
het kerkelijk huwelijk en de kerkbelasting waren slechts nieuwe wetten, met name
verzonnen door de blanke machthebbers om de negers te onderdrukken. Hij verweet
de voorgangers van de kerken en met name van de EBG dat die
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zich alleen met geldzaken bezighielden en niet met Gods woord.
Een belangrijke theologische kwestie komt hier aan de oppervlakte, een discussie
die haar oorsprong heeft in het begin van de negentiende eeuw op Duitse
universiteiten, met name in Tübingen. De gebroeders Rijts en hun aanhangers opteren
voor een zogenaamd paulinistisch standpunt. Paulus wordt in deze visie gezien als
de leider van de heidenchristenen; christenen die vanuit het heidendom bekeerd
werden. Voor hen zouden de joodse wetten, zoals de Tien Geboden, niet gelden, dat
waren immers joodse wetten Dit in tegenstelling tot het petrinistische standpunt. Hier
gaat het om Petrus als leider van de joodse christenen; christenen bekeerd vanuit het
joodse geloof. Voor Petrus behielden de joodse wetten hun algemene geldigheid. De
gezagsdragers van de EBG hanteerden een petrinistisch standpunt, wetten die voor
alle gelovigen gelden.

Rijts in de EBG
Rudolf Rijts was, evenals zijn broer Johannes, lid van de Evangelische
Broedergemeente. Met conflicten heeft hij de kerk verlaten. Die conflicten betroffen
zoals hierboven vermeld de betalingen die de kerk verlangde, de interpretatie van de
geloofswetten en hun geldigheid en de dogma's van de kerk. Het optreden van de
gebroeders Rijts is door voorgangers uit de EBG met interesse, maar ook met de
nodige argwaan gevolgd.
Samuel Schmidt, zendeling te Saron schreef in 1925 onder de titel Ein ‘Reformator’
een concept artikel over het optreden van de straatprediker Rudolf Rijts. De auteur
achtte echter het door hem geschreven concept niet geschikt voor publicatie en was
bevreesd dat Rijts ermee gesterkt zou kunnen worden in zijn strijd tegen de EBG.
Uit de inleiding valt af te lezen dat Schmidt het artikel vervolgens heeft voorgelegd
aan de leiding van het Zeistergenootschap in Zeist. Zijn bedoeling was dat de leiding
in Zeist onder eigen naam een artikel zou publiceren zonder daarbij de naam van
Schmidt te vermelden. Hij omschrijft de hoofdpersoon als een ‘Reformator’ omdat
die zichzelf als een hervormer ziet. Schmidt doet in het artikel verslag van een gesprek
met een aanhanger van Rijts.17. De gesprekspartner was bij Schmidt gekomen om
zijn lidmaatschapskaart van de EBG in te leveren. Het gesprek spitste zich toe op de
vraag naar de plaats en betekenis van de Tien Geboden en het feit dat van gelovigen
financiële bijdragen verlangd werden. Dit gesprek vormde voor Schmidt aanleiding
in een brief aan Rudolf Rijts om een persoonlijk onderhoud te vragen. In de brief
gaf hij aan Rijts van zijn dwaalspoor af te willen brengen. Hij legde Rijts een aantal
vragen voor waarin hij bevestiging vroeg van uitspraken en ideeën die aan Rijts
werden toegedicht.
Schmidt vermoedde een ‘ethiopianistische’ impuls uit de Verenigde Staten. Deze
beweging zou volgens Schmidt in Suriname niet aanslaan omdat volgens hem de
positie van de neger nergens ter wereld zo goed zou zijn als in Suriname: ‘Afrika
mit eingerechnet, wo, der Neger, ganz allgemein genommen, soviel Freiheiten und
Rechte geniesst als das unter holländischer Regierung stehende Suriname’ (Schmidt
1925: 2). Het ‘zwarte gevaar’ achtte Schmidt ook niet groot omdat binnen afzienbare
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tijd: ‘Die Negerrasse glänzend von der asiatischen überflügelt werden wird’ en
daardoor geen grote invloed meer zou hebben.

Rijts en de rassen
Op basis van hun religieuze en raciale overtuigingen waren voor de gebroeders Rijts
en Zuidveen de negers en niet de joden het uitverkoren volk. In Groningen (in het
district Saramacca), voorafgaande aan de periode van predikaties van Rudolf in
Paramaribo, zou Johannes Rijts zich beledigend hebben uitgelaten over de joden
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en hun geloof in het algemeen en de joodse districtscommissaris in het bijzonder.
Hij zou vervolgens wegens anti-semitisme zijn aangeklaagd door leden van de joodse
gemeenschap, zijn gearresteerd en evenals zijn broer Rudolf later voor observatie
opgenomen zijn geweest in de psychiatrische inrichting. Op voorspraak van de praeses
van de E.B.G., R. Voullaire, bij de gouverneur werd Johannes Rijts ontslagen uit de
psychiatrische inlichting en van verdere juridische vervolging.18. Hierna werd hij
populairder. Schmidt maakt de vergelijking met Paulus die ook door de kerken werd
aangeklaagd en daardoor als martelaar meer gehoor kreeg (Schmidt 1925: 4; Jones
1981: 74)
Reserves ten opzichte van de joden waren overigens niet voorbehouden aan de
gebroeders Rijts en hun aanhangers. In de destijds voornamelijk door Duitsers geleide
E.B.G. was er sprake van een anti-semitisch klimaat. In een brief van 15 oktober
1924 aan H.G. Steinberg schreef Missionspraeses W. Bückhardt over zijn wens meer
aandacht te gaan schenken aan de missionering onder Javanen en Brits-Indiërs. Een
citaat uit die brief spreekt in dit opzicht boekdelen: ‘Die Not liegt nun in der
Durchsetzung der Neger mit anderem Blut. Ich muss da als der verbreiteste Einslag
das Jüdische Blut nennen. Ich bin kein verfressener Antisemit. Doch erscheint es
mir als vornehmster Unglück, was mit unserer Bevölkerung geschehen ist, dass ein
völlig dekadenten Judenpak sein Blut und seine reinfiche Unsittlichkeit der schwarzen
Bevölkerung mitgegeben hat. Diese Sort Menschen will nicht körperlich arbeiten.
Sie, d.i. die Neger-Juden sind es vor allem, die einem ausgesprochenen
Intellektualismus huldigen, sie drängen in die entsprechende Berufe als Lehrer und
Beamte.’
Bückhardts opmerkingen bleven niet beperkt tot de hier geciteerde groep
‘Neger-Joden. Even later lezen we: ‘Warum werden noch fortwährend Javanen ins
Land gebracht, wo die Creolen so viel arbeitslos sind? Die Antwort is immer wieder:
Die Creolen wollen und können den harten Kampf ums Dasein nicht führen.19.
Met betrekking tot het blanke ras kan worden vastgesteld dat zij volgens Rijts zich
de woorden van God hebben toegeëigend om zich daarmee te verrijken ten koste
van de negers, het uitverkoren volk.

Slotopmerkingen
Op basis van het beschikbaar staande materiaal is een aantal conclusies te trekken.
In de eerste plaats blijkt dat de raciale bewustwording, die uitgebreid beschreven is
voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten, een internationale aangelegenheid was20. en
dat Suriname een actieve afdeling bezat van de UNIA-beweging. In Suriname zien
we, ook eerder al bij Carel Paulus Rier, een duidelijk opkomend raciaal bewustzijn
bij delen van de creoolse volksklasse. Dit bewustzijn uitte zich in eerste instantie in
een aantal religieus geïnspireerde bewegingen. Het succes van de UNIA in de VS
wordt vaak verklaard door te wijzen op de terugkeer van grote groepen zwarte soldaten
uit de Eerste Wereldoorlog. Deze soldaten werden in Europa als bevrijders onthaald
en ontdekten in Europa burgerlijke vrijheden die zij in eigen land ontbeerden. In een
dergelijk klimaat kon de UNIA van Marcus Garvey gedijen en uitgroeien tot een
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massabeweging. Deze beweging sloeg ook aan in Suriname, zij het slechts voor een
korte periode.21.
Met de emancipatie in 1863 werd slechts de fysieke vorm van slavernij afgeschaft.
De geestelijke bevrijding moest nog worden bevochten. Opvallend daarbij is dat vele
auteurs (Van Lier, De Kom, Scholtens, Hira et cetera) relatief weinig aandacht hebben
besteed aan het beschrijven en analyseren van vormen van protest en verzet in de
religie. Verzet tegen de koloniale machthebbers en de koloniale kulturele overheersing
werd veel uitvoeriger beschreven en geanalyseerd bij optredens van bijvoorbeeld
Doedel, de Kom in de jaren dertig en Wi Egi Sani in de jaren vijftig en zestig. Die
personen en bewegingen werden gezien als de start van het
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moderne verzet tegen de koloniale machthebbers. In de religie vinden we juist de
kiemen voor raciale, religieuze en sociale bewustwording. De geringe aandacht voor
het emancipatorische karakter van een aantal religieuze bewegingen kan wellicht
verklaard worden uit het feit dat juist de kerken een belangrijke bijdrage hebben
geleverd aan scholing en intellectuele ontwikkeling van veel Surinamers. Kritiek op
het repressieve karakter van de officiële kerk in een aantal opzichten zal niet direkt
voor de hand hebben gelegen.
Opvallend zijn verder de parallellen tussen de beweging van de gebroeders Rijts
en de Rastabeweging. Inhoudelijk liggen die overeenkomsten natuurlijk voor de
hand; beide leunden sterk op het gedachtegoed van Marcus Mosiah Garvey. Bij beide
bewegingen leeft de profetie van een koning uit den vreemde die de zwarte bevolking
naar Afrika zal leiden. De parallellen strekken zich echter ook uit tot de reactie van
de koloniale machthebbers. Zowel de gebroeders Rijts, Louis Doedel als de leiders
van de Rastabeweging werden gedwongen opgenomen in psychiatrische inrichtingen.
Het lijkt in het Caraïbisch Gebied een patroon te zijn sociale en religieuze bewegingen
met dit instrument te bestrijden.
Op basis van het mij ter beschikking staande materiaal is slechts een gedeeltelijke
analyse mogelijk. Een aantal aspecten verdient verdere bestudering. Het is in ieder
geval zinvol het archief van de EBG (sedert eind jaren tachtig goed toegankelijk voor
onderzoek) in Suriname te raadplegen met betrekking tot de beweging van de
gebroeders Rijts. Wellicht is het dan ook mogelijk meer zicht te krijgen op deze
beweging en haar betekenis voor de geestelijke emancipatie van de Creoolse
volksklasse.
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Fred Verhees (1957) was in de periode 1983-1986 werkzaam als docent
aardrijkskunde aan het Mr. dr. J.C. de Mirandalyceum te Paramaribo. Daarnaast was
hij actief betrokken bij de Stichting Wetenschappelijke Informatie, onder andere als
redacteur van SWI-Forum. Momenteel is hij werkzaam als organisatie-adviseur.

Eindnoten:
1. In de periode dat ik in Suriname verbleef was Ben Scholtens een huisgenoot. Ben was op de
hoogte van mijn belangstelling voor de gebroeders Rijts en de Rastabeweging in Jamaica. Op
verschillende momenten heeft hij mij, als niet-historicus, geadviseerd bijvoorbeeld over de
methode van archiefonderzoek. In onze schaarse ontmoetingen na 1986 informeerde Ben steeds
naar de stand van zaken bij mijn ‘onderzoek’. Bij die gelegenheden heb ik steeds een artikel
toegezegd. Met dit artikel wil ik mijn belofte als nog nakomen. Dit met de hoop dat anderen
de zocktocht kunnen voortzetten.
1. In de periode dat ik in Suriname verbleef was Ben Scholtens een huisgenoot. Ben was op de
hoogte van mijn belangstelling voor de gebroeders Rijts en de Rastabeweging in Jamaica. Op
verschillende momenten heeft hij mij, als niet-historicus, geadviseerd bijvoorbeeld over de
methode van archiefonderzoek. In onze schaarse ontmoetingen na 1986 informeerde Ben steeds
naar de stand van zaken bij mijn ‘onderzoek’. Bij die gelegenheden heb ik steeds een artikel
toegezegd. Met dit artikel wil ik mijn belofte alsnog nakomen. Dit met de hoop dat anderen de
zocktocht kunnen voortzetten.
2. Schmidt 1925; Barth 1925; Schmeidecke 1925; Steinberg 1933; Van Lier 1949. In deze bronnen
is niet duidelijk of het een of twee broers betreft.
3. In andere bronnen dan Zuidveen is het niet altijd duidelijk om welke van de twee broers Rijts
het gaat. Door de omstandigheden, beiden gewezen politieagenten, beiden schoenmaker met
een eigen werkplaats, beiden opgenomen geweest in Wolffenbuttel wordt een en ander soms
erg verwarrend. Wij gaan ervan uit dat er in andere bronnen dan Zuidveen vooral gesproken
wordt over Rudolf Rijts, de broer die publiek optrad. Zuidveen geeft steeds aan wie van de
broers hij bedoeld.
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4. Informatie afkomstig van mevr. Burieson-Rijts, een dochter van Rudolf. Zuidveen stelt dat
Rudolf drie jaar na zijn broer overleed, dat zou dan zijn geweest (Zuidveen 1974: 311).
5. Engelen hadden Johannes Rijts laten weten dat hij niet ouder zou worden dan 50, maar dat hij
ook niet voor zijn vijftigste verjaardag zou overlijden. Rijts vertelde dit al aan het eind van de
jaren twintig. Zo'n anderhalve maand na zijn 50e verjaardag overleed Johannes Rijts na een
aanval van filatia scroti. Johannes had toen geen contact meer met zijn broer Rudolf (Zuidveen
1974: 307-308).
6. Dit voor mij nieuwe feit werd onthuld door Max Rijts, zoon van Rudolf Rijts tijdens een
interview.
7. Ik trof dit briefje aan in een schrift dat ik ter inzage had gekregen van de schoondochter van
J.R.E. Zuidveen, Jacob Zuidveen trof het briefje aan bij de paperassen die hij, na de dood van
J.J. Rijts in 1933 in handen kreeg. Het briefje werd vergezeld door een persoonlijk schrijven
van Zuidveen waarin deze bij de voorgangers van de EBG pleit voor Johannes Jordaan Rijts.
8. Blijkens dit boek heeft Zuidveen meer boeken op zijn naam staan. Een brochure uit 1934: Een
Kerstverbeedling, dienende als introductie van ‘Het Koninkrijk Gods op Aarde’. Een boek met
als titel: Jezus Christus, de uitsluitende Waarheid Gods werd uitgegeven in 1965. Naar aanleiding
van een recensie van dit boek schreef Zuidveen in 1966 de brochure Verweer en Toelichting.
9. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit ook het gesprek is, waaraan Schmidt refereert
in zijn artikel Ein Reformator.
10. Zacharia 3: Hierin wordt in een profetie de hogepriester Jozua de bestuurlijke macht beloofd
als hij de wegen van God volgt. Verder wordt in dit hoofdstuk de komst van de Messias en de
Dag van het Laatste Oordeel aangekondigd.
11. Overeenkomstig de tweede brief van Paulus aan de christenen van Korinte, hoofdstuk 12.
12. Sadrach (Siadrak) is een van de vrienden van Daniël. Sadrach weigerde bevelen van
Nabukodonosor uit te voeren en een vreemde god te eren. Samen met twee anderen werd hij
in het vuur geworpen, maar het vuur deerde hen niet; ze werden beschermd door engelen. Als
gevolg van dit wonder erkende Nabukodonosor de ware God en herstelde hij Sadrach in zijn
functie als bestuurder van Babel.
13. Voor een analyse en beoordeling van de Cham-ideologie verwijs ik naar: Dr. J.M. van der Linde
(1993). Van der Linden toont aan dat de vervloeking van Cham feitelijk onjuist is en zeer
onrechtvaardige gevolgen heeft gehad, tot in de huidige tijd. De misvatting van de vervloeking
van Cham is vaak aangewend als rechtvaardiging voor discriminatie. De vervloeking van Cham
is ontstaan en misbruikt voor politieke en sociale doeleinden in het Oude Nabije Oosten, op
verschillende momenten en door verschillende groepen. Later werd de ideologie overgenomen
door joden, kerkvaders, moslims, middeleeuwers, reformatoren, aanhangers van de Verlichting
en ook door betrokkenen bij missie, zending en kolonialisme. Ook J.R.E. Zuidveen komt tot
vergelijkbare opvattingen, zie pagina's 55-61.
14. Voor een biografie van Rier verwijs ik naar Abbenhuis, 1964.
15. De uitspraak uit 1916 luidde: ‘ook to Africa for the crowning of a black King, he shall be the
Redeemer’. Voor meer informatie over de Rastafari-beweging verwijs ik naar mijn artikel:
‘Rasta, tussen escapisme en emancipatie’. SWI-Forum 3(1): 48-71.
16. In 1821 kocht een genootschap in de USA een stuk land in West-Afrika, dat bedoeld was voor
kolonisatie door vrijgelaten slaven. Het gekoloniseerde gebied breidde zich in de loop der tijd
sterk uit en in 1847 werd de republiek Liberia uitgeroepen. Liberia is in haar geschiedenis steeds
sterk verbonden geweest aan de USA. De spanningen tussen de voormalige slaven en hun
afstammelingen en de autochtone bevolking zijn steeds blijven bestaan. Het land wordt geteisterd
door een zeer bloedige burgeroorlog.
17. Rom. 10,4; ‘Want Christus betekent het einde van de wet en gerechtigheid voor ieder die
gelooft.’, Gal. 3,10; ‘Maar de mensen van de wetswerken liggen onder een vloek.’, Gal. 5, 18;
‘Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.’ 1 Kor. 15, 56; ‘De angel
van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.’, 2 Kor. 3, 17; ‘De Heer nu is de
Geest, en waar de Geest de Heren is, daar is de vrijheid.’
18. Waarschijnlijk Jacob Zuidveen, zie noot 9.
19. Dit incident suggereert ook een publiek optreden van Johannes Rijts. Andere indicaties voor
publiek optreden van Johannes Rijts heb ik niet gevonden.
20. Rijksarchief Utrecht, archief EBG Nr. 417, blatt 64. Later is er ook sprake van contacten tussen
het kader van de EBGS met de NSDAP en de genazificeerde Deutcher Verein in Suriname. Zo
sprak. H.G. Stein, Director van het Zeister Zendingsgenootschap in 1938 ter gelegenheid van
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de ‘Heldengedenkstunde’ een bijeenkomst van de NSDAP en de Deutscher Verein in Suriname
toe (Scholtens 1985: 70-71).
21. In een interview meldde de heer van Ommeren dat Surinamers werkzaam waren en belangrijke
functies vervulden op het hoofdkantoor van de UNIA in Harlem, New York. Van Ommeren,
die in de jaren twintig in de V.S. verbleef, noemt de namen: Otto Huiswoud en Florian Faverey.
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William Man A. Hing
Chinese plantage-arbeiders in de negentiende eeuw
Over de Chinese contractarbeiders in Suriname niet veel meer bekend dan dat zij
voor het grootste deel afkomstig waren uit China. Een kleiner deel van hen was in
het voormalige Nederlandsch-Indiëgeworven.
In de geschiedenis van deze contractarbeiders hebben migranten uit het voormalig
Nederlandsch-Indië een opmerkelijke rol gespeeld. Zo vormden zij in 1853 de
voorhoede met een groep van achttien personen. Van hun prestaties werd een verdere
planmatige werving van Chinezen afhankelijk gesteld. In de jaren 1872 tot en met
1874 volgde een tweede contingent Chinezen uit Nederlandsch-Indië van 115 man.
Vragen over de feitelijke herkomst van de migranten en waarom de Chinese
contractanten niet geschikt zouden zijn voor de landbouw in Suriname, kunnen voor
een deel aan de hand van de gegevens van de laatste groep van 115 mannen
beantwoord worden. Deze groep leent zich voor een goede beoordeling aangezien
zij, zo dient te worden aangenomen, door hun werkgever juist op geschiktheid voor
hun werk waren geselecteerd voor de suikerplantage van de Nederlandsche
Handelmaatschappij. Bij de eerste groep van 1853 en de groepen uit China
(1858-1869) heeft selectie bij de werving immers geen enkele rol gespeeld.
De vaststelling van de herkomst van de migranten met hun culturele achtergrond
en taalgroep zijn voorts van belang voor een profilering van de betrokkenen in het
licht van de ontwikkeling naar de latere opbouw van de Chinese kolonie meteen
grote Hakka-dominantie bij de latere vrije migranten in de twintigste eeuw. In het
kort wordt hieronder een beschrijving gegeven van de contractanten van de
Nederlandsche Handelmaatschappij voorzien van enkele analytische kanttekeningen.
In 1853 werd een proef genomen met Chinese arbeiders. Op verzoek van de
koloniale administratie in Suriname werd in Nederlandsch-Indië een groep van
achttien mannen gerecruteerd te Batavia. Vier van hen overleefden de drie maanden
durende reis - met het transportschip Zr. Ms. ‘Merwede’ varend om Kaap de Goede
Hoop - niet. Voor de namen van de veertien migranten die de reis wel overleefden,
verwijs ik naar mijn artikel in 1982.1 De indruk is dat zij niet met open armen werden
ontvangen. Gouverneur Jhr J.G.O.S. von Schmidt auf Altenstadt was van oordeel
dat de Chinezen na aankomst niet direct geconfronteerd mochten worden met het
publiek, zulks ‘Ten einde de nieuw aangekomenen niet aan de gewone woeste,
onbeschofte en baldadige bejegeningen van het gemeen bloot te stellen, waaronder
niet zelden ook de middenstand gerangschikt moet worden, had ik met den Heer
Humphreijs afgesproken, om de Chinezen met een tentboot van boord der Merwede,
onmiddellijk naar Catharina Sophia te doen vervoeren.’
Tussen 1858 en 1869 hebben nog negen verschepingen van contractanten uit China
plaatsgevonden. In het kader van dit essay kan een bespreking van deze migranten
evenwel buiten beschouwing blijven.

Verschepingen
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Door de Nederlandsche Handel Maatschappij n.v. zijn in de periode van 1872 tot en
met 1874 uit Nederlandsch-Indië 115 Chinese personen ingevoerd voor
werkzaamheden op haar suiker-
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plantage ‘De Resolutie’ in het district Beneden-Cottica. De reis van deze arbeiders
vond plaats in twee etappes: het eerste deel ging per stoomschip van Batavia naar
Nieuwediep (= Den Helder) in Nederland en van daaruit met een ander schip naar
hun uiteindelijke bestemming. De volgende verschepingen hebben plaats gevonden:

1872
a. per: --- /Krommenie: code Ke;
aankomst: 23 september 1872 = 10 pers.
b. per: s.s. Prins van Oranje/ Wildeman: code W;
aankomst: 03 november 1872 = 11 pers.

1873
a. per: s.s. Conrad/ Kosmopoliet: code Kt(1);
aankomst: 06 maart 1873 = 13 pers.
b. per: s.s. Prins Hendrik/ Julius: code J;
aankomst: 21 mei 1873 = 5 pers.
c. per: s.s. Koningin der Nederlanden/ Adriana Johanna: code AJ(1);
aankomst: 19 juni 1873 = 16 pers.
d. per: s.s. Conrad/ Willem Jacobus: code WJ;
aankomst: 27 augustus 1873 = 7 pers.
e. per: s.s. Prins van Oranje/ Kosmopoliet: code Kt(2);
aankomst: 12 september 1873 = 17 pers.
f. per: s.s. Koningin der Nederlanden/ Lida: code L;
aankomst: 05 november 1873 = 18 pers.
g. per: s.s. Prins Hendrik/ Adriana Johanna: code AJ(2);
aankomst: 18 december 1873 = 5 pers.

1874:
a. per: s.s. Conrad/ Hendrik Daniël: code HD;
aankomst: 12 februari 1874 = 13 pers.

Registratie contractarbeiders
De contractarbeiders waren aanvankelijk niet ingeschreven in het bevolkingsregister
en de registers van de burgerlijke stand, die in 1828 waren ingevoerd. Zij werden
beschouwd als ‘tijdelijke gasten’ die slechts voor de duur van hun dienstverband in
het land zouden verblijven. Voor hen is een apart register in oblong formaat van het
zogenaamde Model no. 7 ingesteld waarin behalve de naam ook andere belangrijke
gegevens werden genoteerd. Zo zijn vooral van de immigranten uit China zeer
uitgebreide gegevens genoteerd. Het gehanteerde modelboek kende over de volle
breedte van twee pagina's een indeling in 15 kolommen met de volgende opschriften:
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1. Volgnommer;
2. Nommer van Inschrijving in het Algemeen Register van den Agent-Generaal
(Contract Nommer)
3. Namen en Voornamen;
4. Geslacht met een onderverdeling in: Mannelijk en Vrouwelijk;
5. Ouderdom bij aankomst:
6. Beroep;
7. Godsdienst;
8. Plaats en Dagteekening van de afreis;
9. Voor Wien, Wanneer, en met welk Schip aangebragt;
10. Laatste woonplaats;
11. Veranderingen door Geboorte en Overlijden gedurende de reis;
12. Bij Wien en Waar in dienst getreden;
13. Tijdstip waarop het Contract is ingegaan en eindigt;
14. Voorwaarden van het Contract;
15. Veranderingen en Bewegingen.

In de rubriek ‘Namen en Voornamen’ is nog een signalement van de betrokkene
gegeven op vijf punten: naam van den vader; geboorteplaats; lengte; kleuren merkbare
teekenen.
Bij ‘Veranderingen en Bewegingen’ vond notering plaats van datum van overlijden,
ontslag uit de dienst, uitbetaling van de premie, (datum van) desertie en
straftoemetingen wegens gepleegde feiten.
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Presteren onder een slavenregime
Voor de eerste groep van achttien personen werd het contract op 22 juni 1853 in
Batavia (Djakarta) getekend door de Resident van Batavia P. Van Rees en de Majoor
der Chinezen Tan Engoan voor een periode van drie jaar. Opvallend is dat de
vergoeding van de arbeiders voor een groot deel in natura plaatselijk werd uitgekeerd
aan de arbeiders, terwijl aan de achtergebleven betrekkingen periodiek nog een klein
bedrag is uitbetaald. Na afloop van hun driejarig contract zijn acht van de elf
overgebleven arbeiders teruggekeerd naar het land van herkomst, terwijl de overige
drie konden worden overgehaald om zich blijvend in Suriname te vestigen (Oudschans
Dentz 1909). De achterblijvers konden worden ingezet om de latere groepen op te
vangen en als tolk te fungeren.
De contracten van de arbeiders met de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn
voor vertrek uit Batavia en na aankomst te Paramaribo individueel gesloten. Daarin
was onder meer een looptijd bepaald van vijf jaar die pas inging na aankomst in
Paramaribo. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor het eerste contingent van 1872 het
contract in 1877 afliep en voor de laatst gearriveerden van 1874 niet eerder dan in
1879. Van de 115-man hadden 48 personen (41,74%) op reguliere wijze het contract
uitgediend, met inbegrip van een minderheidsgroep bestaande uit 35 man (30, 43%)
die daarna nog heeft bijgetekend voor een nieuwe termijn. Van de overigen gaven
23 contractanten (20%) er de voorkeur aan te deserteren en waren 45 personen
(39,13%) voortijdig, dus nog tijdens dienstverband, overleden. Het is (nog) niet
geheel duidelijk waarom zo'n opvallend percentage van de contractanten heeft gekozen
heeft voor desertie. Mogelijk was dat, maar dit is een voorlopige werkhypothese, in
grote mate te wijten aan het gevoerde tuchtregime. De plantagebeheerders hadden
in de slaventijd een grote macht over hun werkkrachten gekregen, namelijk de
huiselijke jurisdictie en de poenale sanctie. De huiselijke jurisdictie hield de wettelijke
bevoegheid in om zelf slaven, en kennelijk ook vrije arbeiders, straf op te leggen
voor allerlei kleine vergrijpen; de poenale sanctie gaf de bevoegheid tot eigenmachtige
strafoplegging in geval van civielrechtelijke conflicten, blijvoorbeeld werkverzuim
en andere vormen van contrackbreuk. Voor de vrije Chinese arbeiders was dit zeker
geen aanvaardbare vorm van gezagsuitoefening door een werkgever. Aan deze
toestand is pas in 1873 definitief een eind gekomen toen deze vergaande
bevoegdheden van de plantagebeheerders bij uitsluiting werden toegekend aan de
kantonrechter (Wijnholt 1965: 39-40).
Overigens kan worden opmegerkt dat de Chinese contractanten van meet af aan
op onbehoorlijke wijze zijn bejegend. Hoogtepunt vormde een incident 1858 op de
plantage Drie Gebroeders. De arbeiders verzetten zich tegen eigenmachtige
wijzigingen van de, overigens schriftelijk overeengekomen, arbeidsvoorwaarden
door het plaatselijk bestuur. De protesterenden werden op onwettige wijze door de
politie met rietslagen afgestraft. De zaak kreeg een politiek vervlog in patria, toen
hierover vragen werden gesteld aan de Minister van Kolonië in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal Deze zaak is door Wolbers zo hoog opgenomen dat hij hierover
vervolgens op 4 december 1858 en op 18 januari 1859 twee adressen richtte aan de
Tweede Kamer (Wolbers 1861: 751-752).
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Vergelijking populaties
De migranten die uit Nederlansch-indië en China zijn ingevoerd vershillen in een
aantal aspecten. Als groep bestoden de contingenten uit Nederlandsch-indië uitsluitend
uit manvolk met een minimumleeftijd van achttien jaar. De arbeiders van de laatse
groep werden specifiek geworven door de Nederlansche Handelmaatschappij voor
arbeid op haar platage. Dat was
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niet zo bij de contractanten uit China met wie een aantal vrouwen en zelfs kinderen
zijn meegereisd. Dit verschil is te verklaren uit de opzet van de koloniale overheid
die erop gericht was zoveel mogelijk gemengde groepen aan te (doen) trekken met
het oog op de vorming van een permanente nederzetting van Chinezen in Suriname.
Om blijvende vestiging te stimuleren zijn van overheidswege premies per hoofd
uitgeloofd bij de invoer van mannen, vrouwen en kinderen. Ook was als richtlijn
gesteld dat het aantal vrouwen 20% diende te zijn ten opzichte van het totaal (Kruijer
1960: 61). Deze doelstelling is nimmer gehaald hetgeen heeft bijgedragen tot het
mislukken van een effectieve Chinese immigratie als bijdrage om tot een versnelde
bevolkingsgroei te komen. Bij de werving in China werd overigens in het geheel met
geselecteerd dan wel gecontroleerd waardoor ook persoonsverwisselingen hebben
plaatsgevonden.
De contractanten droegen allen een Chinese naam geromaniseerd vanuit
verschillende dialecten, zoals het Hakka, Kantonees en Foekinees. Maar die uit
Nederlandsch-Indië waren niet allemaal aldaar geboren, zoals blijkt uit het verderop
weer te geven overzicht. Een groot deel van hen was uit China afkomstig: van de
115 mannen die de Nederlandsche Handelmaatschappij aantrok blijken er 80 (70%)
niet in Nederlands-Indië geboren te zijn. Het blijft een hachelijke onderneming om
op grond van slechts de ‘laatste woonplaats’ en de ‘naam’ een Hakka-herkomst vast
te stellen. Kenmerkend voor de Hakkas, een vooral in Zuid-China levende subgroep,
is onder meer dat zij weinig eigen woongebieden kenden en dat hun namen niet altijd
in de Hakka-taal zijn gesteld. In de uitvoerige lijst van Hashimoto (1978)2 worden
voor de provincie Kwangtung slechts 18 districten als ‘All-Hakka Districts’ vermeld,
terwijl de andere districten en plaatsen als ‘Partly Hakka Districts’ gedeeld worden
met andere groepen. Bij de opsomming van Maciver (1926) daarentegen wordt
gesteld dat in de 45 genoemde districten uitsluitend (‘only’) Hakka wordt gesproken.
Hakkas voeren verder vaak, althans buiten China, hun naam in een ander dialect.
Dit komt doordat veel migranten in vroeger tijden hun land hadden verlaten voor de
invoering van het officiële Chinees met bijbehorende spelling. Een duidelijk voorbeeld
is de Hakka-grondlegger van het Tiger Balm coneern, die bekend is geworden onder
de naam: ‘Aw Boon Haw’, een romanisatie vanuit het Foekinees. De geregistreerde
woonplaatsen als Kaen-tjoe (= Jiayingzhou, het latere Meixian), Koei-sin (= Guishàn),
Loengmoen (= Longmen). Sienèn (= Xinning), Sinon (= Xinan) en Tongkong (=
Dongguan) verwijzen alle naar Hakka-bastions. Opeenvolgende bestuurlijke
wijzigingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Zuid-China kunnen de
niets vermoedende belangstellenden veel problemen bezorgen. Zo is de
bestuurseenheid Dongguanshi ontstaan die het vroegere Dongguanshi als
Dongguanxian omvat. Gebaseerd op de vermelde woonplaatsen omvat het aantal
Hakkas in de groep ongeveer achttien procent. In het ander geval zou een afzonderlijke
toetsing van de persoonsnamen het percentage van de Hakkas eventueel laten oplopen
tot dertig procent. Met deze uitkomst kan worden aangenomen dat het aandeel van
de Hakkas in deze groep in elk geval relatief kleiner is dan bij de rechtstreeks vanuit
China aangevoerde migranten in de periode 1858 tot en met 1869.

Afsluiting
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De immigratie van Chinese arbeiders heeft niet aan de gestelde verwachtingen
voldaan. Deze contractarbeiders hebben geen blijvende bijdrage aan de landbouw
van Suriname kunnen leveren. Anders dan vaak wordt gesteld was de mislukking
niet zo zeer aan de personen zelf toe te schrijven. Zij kwamen als eerste onbekende
gastarbeiders in de kolonie aan in een voor hen bepaald ongunstige periode: voor
deel nog tij-
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dens de slavernij en voor een ander deel gedurende het Staatstoezicht (1863-1873).
Als vrije personen waren zij geconfronteerd met autoritaire plantagebeheerders als
werkgevers die bekleed waren met zeer grote bevoegdheden op het gebied van
toezicht en tucht. Deze machtsinstrumenten waren hun verleend om slaven serviel
en dociel te houden. Voor de 115 Chinese contractarbeiders zijn geen aanwijzingen
gevonden dat zij ongeschikt waren voor hun werkzaamheden. Aangetekend zijn wel
het aantal gevallen van werkverzuim en enkele strafbare feiten. Het aandeel van de
Hakkas in de groep was niet dermate groot dat daaruit een duidelijke conclusie kan
worden getrokken die een afdoende verklaring geeft voor het relatief grote aantal
Hakkas binnen de Chinese kolonie in Suriname in de twintigste eeuw.

Overzicht der namen
In dit overzicht zijn behalve de naam slechts de gegevens uit vier van de rubrieken
overgenomen. De volledige namen zijn alfabetisch gelexicologiseerd en opeenvolgend
genummerd voor een goede overzichtelijkheid. Daarnaast worden telkens de volgende
gegevens vermeld: registratienummer, naam van het vaartuig waarmede de reis naar
Suriname is gemaakt, de leeftijd bij aankomst en de naam van de laatste woonplaats.
Dat het lezen van de registers in sommige gevallen bepaald geen sinecure is moge
blijken uit het volgende voorbeeld. De naam vermeld onder no. 10/B-29 is door de
auteur gelezen als: ‘Jauw Nie Kiauw’. Mogelijk werd deze naam eerder ook gespeld
als: Touw Ngie Tjouw, zoals thans het geval Als ‘Naam van den vader’ staat overigens
genoteerd: Thaú Sin Lé. Zo bezien kan de schrijfwijze ‘Touw’ ook als een correcte
weergave worden beschouwd van de Xing (dat is de Chinese geslachtsnaam ‘Thaú’).
Van de overige namen kan nog een klein aantal worden teruggevonden in de
hedendaagse samenleving in Suriname.
1.

Gan-Kam-Lim B-76

L

25

Batavia

2.

Hie-Sien-Fa B-32

AJ(I)

32

Sinon

3.

Hioe-Atak

A-19

Ke

24

China

4.

Ho-Afa

A-2

W

22

China

5.

Jap-A-Fat

B-26

AJ(I)

24

Witjoe

6.

Jap-Akoey

B-65

L

37

Weitjoe

7.

Jap-Aliok

B-60

L

36

Canton

8.

Jap-Atiam

B-37

WJ

36

Canton

9.

Jap-Atsjoeng B-67

L

28

Weitjoe

10.

Jauw-Nie-Kiauw B-29

AJ(I)

32

Witjoe

11.

Jie-Anoei

A-5

W

26

China

12.

Jie-Ien-Sie

B-30

AJ(I)

30

Witjoe

13.

Joe-A-Ham B-25

AJ(I)

26

Fa-Yun
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14.

Jong-A-Sam B-10

Kt(I)

29

Muntak

15.

Jong-A-Tsjon B-11

Kt(I)

23

Macau

16.

Khouw-Riboet B-54

Kt(II)

24

Foe-King

17.

Ko-Akiet

L

32

Changhai

18.

Ko-Eng-Hoa B-53

Kt(II)

34

Foe-King

19.

Ko-Ing-Wa

WJ

20

Batavia

20.

Ko-Kie-Long B-74

L

26

Batavia

21.

Koe-Eng-Tjau B-39

WJ

27

Batavia

B-66
B-41
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22.

Kouw-A-Wan B-4

Kt(I)

33

Batavia

23.

Kwee-Goat-Tek B-45

Kt(II)

34

Batavia

24.

Lai-A-Sioe

B-81

AJ(II)

29

Wei-Tjoe

25.

Lai-Aman

B-18

J

30

Hong Kong

26.

Lai-Joe-Fie C-10

HD

25

Batavia

27.

Lam-Teng-Joe C-13

HD

26

Kaen-Tjoe

28.

Lam-Tjoe-San C-2

HD

31

China

29.

Lau-Akau

A-14

Ke

23

China

30.

Lauw-Kay

B-55

Kt(II)

21

Batavia

31.

Lauw-Liang-Hok B-50

Kt(II)

22

Foe-King

32.

Lem-Eng-Goan C-9

HD

23

Batavia

33.

Leon-Akauw A-6

W

26

China

34.

Li-Akau

A-18

Ke

29

China

35.

Li-Asjam

A-3

W

25

China

36.

Liauw-Anjie B-33

AJ(I)

24

Witjoe

37.

Liauw-Poetoe B-36

WJ

30

Batavia

38.

Liauw-Sie-Fat B-34

AJ(I)

26

Witjoe

39.

Lie-Boe-I

L

27

Tjong-On

40.

Lie-Kong-Hoa B-35

WJ

31

Batavia

41.

Lie-Kong-Teng B-43

Kt(II)

31

Foe-King

42.

Liem-Tjoen-San B-49

Kt(II)

34

Foe-King

43.

Lieuw-A-Sien B-21

AJ(I)

23

Witjoe

44.

Lim-Adjie

B-70

L

20

Tsau-Tsjoe

45.

Lim-Boktswan B-71

L

26

Batavia

46.

Lim-Eng-Sang B-75

L

18

Batavia

47.

Lim-Eng-Sjoen B-57

Kt(II)

22

Batavia

48.

Lim-Tjiam

Kt(II)

24

Foe' King

49.

Lioe-Afoek A-20

Ke

26

China

50.

Lioe-Anjie

J

30

Tong-Kong

51.

Lioe-Aliong C-6

HD

24

Kaen-Tjoe

52.

Lioew-Tsjon B-3

Kt(I)

26

China

53.

Lion-Akoen A-4

W

21

China

54.

Liong-Apauw B-59

L

26

Kong-Tjioe

B-68

B-46
B-14
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55.

Liong-Ho-Wai B-7

Kt(I)

30

Loeng-Moen

56.

Liong-Yau-Tsjoe C-8

HD

33

Batavia

57.

Lo-A-Fong B-27

AJ(I)

38

Witjoe

58.

Lo-Apin

B-72

L

18

Kaentjoe

59.

Lo-Asioe

B-64

L

24

Sinon

60.

Mak-Atjong A-8

W

21

China

61.

Ng-A-Ngie B-78

AJ(II)

30

Kaen-Tjoe

62.

Ng-A-Tiam B-2

Kt(I)

23

Sinon

63.

Njam-A-Tsoi B-5

Kt(I)

31

Wai-Tjau

64.

Njoe-Hot-Poo C-1

HD

18

Batavia

65.

Oey-Asjie

WJ

25

Canton

66.

Ong-Aseng B-48

Kt(II)

28

Sinon

B-38
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67.

Ong-Jet-Lie C-3

HD

28

Woeitjoe

68.

Pan-Asioe

HD

32

Wei-Tjoe

69.

Pang-A-Ngie B-80

AJ(II)

32

Kaen-Tjoe

70.

Poeah-Tjon-Ling B-1

Kt(I)

22

Amoy

71.

Set-Afoek

A-13

Ke

23

China

72.

Sien-Aton

A-7

W

29

China

73.

Sjauw-Tsjing-Im C-7

HD

22

Batavia

74.

Tan-Bing-Koei B-17

J

26

Hiong San

75.

Tan-Min-Kwie B-12

Kt(I)

32

Batavia

76.

Tan-Teng-Ko C-12

HD

29

Tsa-Tsjoe

77.

Tan-Tjing-Piaw B-63

L

25

Batavia

78.

Tan-Tjoen-Goan B-52

Kt(II)

20

Batavia

79.

Tan-Tjoen-Sing B-40

WJ

20

Batavia

80.

Tan-Tjok-San B-51

Kt(II)

21

Foe-King

81.

Tan-To

A-1

W

30

China

82.

Tap-Asjam

A-12

Ke

29

China

83.

The-Bayong B-47

Kt(II)

25

Foe-King

84.

Then-A-Foe B-23

AJ(I)

22

Witjoe

85.

Tio-Akang

B-61

L

37

Wei-tjoe

86.

Tio-Akoey

B-73

L

34

Batavia

87.

Tjan-Afat

B-62

L

23

Sinon

88.

Tjan-Gieoe-Faa B-77

AJ(II)

21

Batavia

89.

Tjiong-Asin C-5

HD

30

Weitjoe

90.

Tjon-Agnie A-15

Ke

24

China

91.

Tjon-Kam-Tju B-6

Kt(I)

26

Sinon

92.

Tjong-Ahie B-56

Kt(II)

28

Wai-Tjoe

93.

Tjong-A-Loi B-9

Kt(I)

32

Siauw-Kien

94.

Tjong-Kiem-Seng B-69

L

22

Batavia

95.

Tsja-Asin

J

22

Weitjoe

96.

Tsjan-Akan A-21

Ke

25

China

97.

Tsjan-Anjie B-20

AJ(I)

23

Sinon

98.

Tsjang-Akoei A-17

Ke

25

China

99.

Tsjen-Oei-Kien B-15

J

34

Sinon

C-11

B-16
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100.

Tsjien-A-Foe B-31

AJ(1)

38

Witjoe

101.

Tsjien-A-The B-28

AJ(I)

30

Sienèn

102.

Tsjin-A-Loi B-13

Kt(I)

32

Tong Kong

103.

Tsjin-Aloi

AJ(I)

24

TsjauwTjoe

104.

Tsjin-Kim-Loi B-8

Kt(I)

22

Koei-Sin

105.

Tsjien-Loi-Sien B-24

AJ(I)

28

Tsjong-Jan

106.

Tsjoeng-A-Ngie B-79

AJ(II)

30

Kaen-Tjoe

107.

Tsjong-Kwan-Sau A-11

W

26

China

108.

Tong-Anjim B-22

AJ(I)

25

Witjoe

109.

Woe-Asioe

HD

38

Weitjoe

110.

Wong-A-Jun A-16

Ke

29

China

111.

Wong-Afoe A-10

W

23

China

B-19

C-4
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112.

Wong-Anjie B-58

Kt(II)

25

Kaentjoe

113.

Wong-Kam-Tsjong A-9

W

32

China

114.

Yap-Ango

B-44

Kt(II)

22

Wai-Tjoe

115.

Yo-Tjoan

B-42

Kt(II)

18

Foe-King
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Eindnoten:
1 Zie ook aldaar voor andere geraadpleegde bronnen en literatuur.
2 Hoofdstuk I, paragraaf 1.2: Distribution of the Hakkas. p. 6 t/m 13. Zie ook de bijbehorende
kaart: Map 2. De gegevens van Hashimoto zijn ontleend aan de publicatie van Lo Hsiang-lin:
K'o-chia Yen-chiu Tao-lun. [An introduction to the Study of the Hakkas]. Hsing-nin and
Singapore, 1933.
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Recensies
Hans Buddingh', Geschiedenis van Suriname. Utrecht: Uitgeverij het
Spectrum. Tweede, vermeerderde druk 1999. 488 p. ISBN 90 274 6762 5.
Het is altijd aardig een ‘tweede vermeerderde’ druk nog eens naast een eerste te
leggen, vooral als een eerste druk uitgebreid en over het algemeen lovend werd
besproken. De twee drukken dus maar even naast elkaar gelegd. De tweede is
inderdaad dikker en duidelijk vermeerderd, om exact te zijn met 64 pagina's. De
eerste dertien hoofdstukken, de periode tot 1987, lijken onveranderd. Het laatste deel
van het (oude) hoofdstuk 14 over de economische ontwikkeling van 1987 tot 1994
kwam te vervallen en werd opgenomen in twee nieuwe hoofdstukken die de
veelzeggende titels kregen ‘Contouren van informele macht en narcocratie’ en
‘Surinaamse economie op de drempel van de 21e eeuw’. De afgelopen vier jaar zijn
natuurlijk de jaren geweest van de in 1996 aan de macht gekomen NPD-regering.
Buddingh' heeft daarom het idyllische plaatje uit Benoit (1839) dat de omslag van
de eerste druk sierde, vervangen door een foto van Vincent Mentzel waarop we Bosje
en Bouta (nog naast elkaar) met NDP-petten op daadkrachtig en vol vertrouwen in
de toekomst zien kijken. Bosje met een fraai T-shirt met de tekst ‘Leti a Faya’ (met
opgloeiende gloeilamp) en Bouta met een fraai NDP-shirt aan met daarop de tekst
‘NDP voor jong en oud’. Bouta heeft in zijn rechterhand een witte handdoek, waarvan
we niet weten of hij deze in de ring gaat gooien.
De foto op de omslag illustreert de belangrijkste politieke verandering in Suriname
in de laatste jaren van de 20e eeuw: de nederlaag van de aloude coalitie die zo lang
de Surinaamse politiek had gedomineerd (de samenwerking tussen de creoolse NPS
en de hindostaanse VHP) en de opkomst van wat Buddingh' noemt de narcocratie.
Werd in 1980 een NPS-VHP-regering opzij geschoven door een militaire coup, deze
coalitie kwam in 1996 aan zijn einde na een democratische nederlaag en
(waarschijnlijk) flink wat smeergeld uit drugs- en corruptiegelden bij de verkiezing
van een nieuwe president. De winst van de NDP was in 1996 dermate teleurstellend
dat Bouterse zich op de verkiezingsavond niet liet zien, enige tijd later bleek de VHP
uit elkaar te vallen en met steun van de geldbuidel van hindostaanse zakenlieden
kwamen Wijdenbosch en Bouterse alsnog aan de macht. Kondigde een en ander zich
in de periode 1991-1996 al aan?
Hoewel Buddingh' in 1995 de toen meest recente ontwikkelingen nog meenam
(met name de stabiliseringspolitiek van de regering Venetiaan), vinden we in de
eerste druk weinig aanwijzingen dat dit scenario voor de deur stond. Het leek goed
te gaan met Suriname onder de Nieuw Front regering van 1991-1996. Belangrijk in
deze periode was een herstelde relatie met Nederland. De regering Venetiaan schrapte
in de grondwet ook de passages waarin aan het leger een politieke rol was toebedeeld.
Overleg tussen de Surinaamse en Nederlandse regering over het inkrimpen van het
Surinaamse leger leidde tot een conflict met de legertop, waardoor ‘bevel’ Bouterse
gedwongen werd zijn ontslag in te dienen. In de daarop volgende maanden ontstond
een conflict over de opvolging van Bouterse, een krachtmeting die minister Gildts
van defensie uiteindelijk won.
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Maar deze politieke successen werden overschaduwd door een economisch beleid
waardoor met name de inwoners van creoolse volkswijken massaal overliepen van
de NPS naar de NPD. Ook in districten waar de Marrons een belangrijk aandeel in
de bevolking hebben, deed de NPD B dus ondanks Bouterse's rol in de Binnenlandse
Oorlog B het vrij goed. Het is niet zo dat de Nieuw Front Regering een slecht
economisch beleid voerde, al zal de volledig uit de hand gelopen devaluatie van de
Surinaamse gul-
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den in 1994 de regering erg veel stemmen hebben gekost, maar erg tastbaar en
zichtbaar waren de resultaten van de regering niet. De creoolse bevolking in de armere
wijken zag zich zelf verarmen en zag hindostanen puissant rijk worden. Natuurlijk
was het maar een handjevol malafide handelaren en kooplieden dat zo duidelijk
zichzelf verrijkte, maar in een samenleving waar men scherp op etniciteit let, verdwijnt
dan het creoolse vertrouwen in de traditionele coalitie met hindostanen. Dat een
nauwe samenwerking tussen creolen en hindostanen - op particularistische basis en
niet volgens de oude politieke lijnen - er onder Bouterse en Wijdenbosch ook zou
komen, is iets waar men dan in de stemhokjes maar niet aan wil denken.
Toen Buddingh' zijn boek naar de drukker bracht, was het voorjaar 2000. De uitslag
van verkiezingen van mei jongstleden heeft de auteur niet meer kunnen meenemen.
Wij weten intussen dat deze verkiezing de ‘Nieuw Front’ coalitie weer aan de macht
bracht en Venetiaan een tweede ambtstermijn als president van de Republiek Suriname
is begonnen. Voor een analyse van diens politiek moeten we op de volgende druk
wachten
Wim Hoogbergen

Annel de Noré, De Bruine Zeemeermin. Haarlem: In de Knipscheer, ISBN
90-6265-480-0
‘Er was eens een prinses. Ze was half vrouw en half vis en kon fantastisch zingen.
Met haar stem lokte ze haar geliefde naar zich toe. Om bij hem te kunnen zijn, om
volledig vrouw te zijn, volkomen vlees te zijn, om hem genot te verschaffen, gaf ze
het talent op, dat hem bekoord had. Ze ging aan land, was vrouw, maar kon niet eens
praten, laat staan zingen. En ze dreven uit elkaar. Beiden waren verdrietig want ze
kon toch niet helemaal bij hem zijn. Ze kon zichzelf niet zijn. Datgene, wat hem had
aangetrokken in haar, had ze verloren. Dat wat hij zo liefhad, had ze juist om hem
te plezieren, opgegeven. Toen dook ze de golven weer in. Ze werd weer half vis en
half vrouw. Nu meer vis dan vrouw. En ze zingt op stille nachten een weemoedig
lied. Zij was de kleine zeemeermin. Al had hij nu een ander, hij ging op eenzame
momenten naar het strand om te luisteren naar haar, want hij kon de betoverende
klank van haar prachtige stem niet missen. De stem die hem herinnerde aan hef offer
dat ze tot twee maal toe had gebracht uit liefde. De stem die hem herinnerde aan het
verleden dat ze deelden, al hadden ze een gescheiden heden. De stem die niet meer
zong om te lokken, maar om eenzaamheid en verlies te verwoorden. Hij was de
zeemeerman’ (pg. 173).
Zittend op de brug bij Leonsberg probeert Gérard Ingrid op te beuren met het
verhaal over de zeemeermin. Ze heeft het moeilijk met de beslissingen die ze moet,
maar niet durft te nemen. Ze voelt zich verscheurd. Voor eventjes beleeft ze daar,
onder de fluwelige sterrenhemel, met een briesje om de oren en een luisterende man
bij zich, een magisch moment van verbondenheid en van rust.
Waarom gaat Ingrid niet weg bij Harold, de dronkelap die haar man en de vader
van haar kinderen is, die haar regelmatig mishandelt, waar ze gaandeweg geen liefde
meer voor voelt en de lust voor seks verliest? Waarom knoopt ze geen (stiekeme)
relatie aan met Gérard, weliswaar getrouwd, maar door wie ze zich weer jong en
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mooi voelt en waardoor ze het gevoel krijgt dat ze weer leeft? Haar broer Roy, die
haar zo vaak heeft opgevangen na de zoveelste afranseling, wil weten wanneer ze
nu eindelijk de stap gaat nemen om zichzelf een beter leven te gunnen. Gaandeweg
de lezeres ook, want zoveel ellende kan een vrouw toch niet blijven nemen? Ingrids
antwoord aan haar broer maakt duidelijk hoe ze denkt over zichzelf, haar relatie, de
Surinaamse man en waarom ze in die vicieuze cirkel denkt te moeten blijven: ‘Als
jij na de scheiding dat Surinaams wonder, die one-in-a-million man vindt, die niet
zuipt, me niet afranselt, mijn kinderen niet mishandelt of seksueel misbruikt, niet
onder elke rok kruipt, me niet verwijt voor iedere cent die ik afpingel, niet
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reeds een vaste relatie heeft, niet zelf een sleep kinderen heeft en - hoe is dat mogelijk
- ook nog bij me past’ (pg. 96).
Het verhaal van de zeemeermin is bedoeld als metafoor voor de levens en de soms
onmogelijk lijkende keuzes van de vrouwen in dit boek. Ze zijn allemaal op de een
of andere manier familie van elkaar en beïnvloeden elkaars leven, soms ongemerkt,
soms bewust. Het verhaal begint bij Peetje, geboren in 1875 als Hortense Clementien
Baas en het oudste kind van geëmancipeerde slaven. Zij is nooit getrouwd. Peetje
zorgt vol liefde voor alle wettelijke en onwettelijke kinderen van haar broers. Ze
houdt van vrouwen. Haar nenseki Hortense ook. Daarom kiest deze voor een leven
in Nederland, totdat ze op oudere leeftijd naar Suriname remigreert, als dat deel uit
haar leven er niet meer toe doet.
Hoofdpersoon Ingrid, zusje van Hortense, is niet dom. Ze weet dat ze, als ze bij
Harold blijft, langzaam zal aftakelen. Dat vertelt ze aan Gérard, zittend aan de oever
van de rivier. ‘Elke dag voel ik me minder vrouw, minder mens. Een schildpad die
op haar rug gelegd is. Ik trek me maar in m'n huis terug. En elke dag word ik kleiner.
Ik verschrompel. Tot ik niet meer zal bestaan. Niks meer zal zijn’ (pg. 171). En toch
gaat ze niet weg. Ingrids dochter Marjory krijgt later problemen met haar relaties.
Ze sluit zich af, als gevolg van de ellende die ze tussen haar vader en moeder heeft
gezien. Zij staat als jonge bruine zeemeermin voor de taak haar eigen melodie te
ontdekken.
In het begin is het even wennen aan alle personages. Maar zo gauw je dat door
hebt, gaat het boek steeds meer boeien. Terwijl ik las over al die bruine
zeemeerminnen, besefte ik dat ik ook zo'n zeemeermin ben, net als alle andere
vrouwen. Hoe geëmancipeerd vrouwen ook zijn, als het om relaties gaat, maken zij
toch keuzes die niet stroken met hun geëmancipeerd zijn. Dat besefte ik steeds meer,
naarmate ik verder las. Al lezende ga je jezelf steeds meer vergelijken met de
personages en hun motieven voor de dingen die ze doen of nalaten. Want ze zouden
je eigen zuster, buurvrouw, moeder of jezelf kunnen zijn, zo treffend zijn hun levens
beschreven. Voor veel Surinaamse vrouwen zal het boek dan ook herkenning
opleveren, mede door het gebruik van specifiek Surinaamse humor, het Sranantongo
en de bekende situaties uit onze jeugd. De kinderen spelen elle en dyompofutu met
elkaar, praten zoals wij ooit spraken toen wij klein waren. De Bruine Zeemeermin
levert op heel veel gebieden plezierige herkenning op, naast de moeilijke werkelijkheid
van de levens van de personages.
De schrijfster, Annel de Noré, vertelt in een interview (volgens de achterflap) dat
zij de keuzes van de vrouwen niet heeft willen uitleggen, maar wel wil laten zien dat
we niet alles kunnen begrijpen. ‘Soms begrijp je op een bepaald moment in je leven
opeens wat de ander destijds heeft bewogen en soms zal je het nooit begrijpen.’ Ze
zegt ook zonder vooroordelen te hebben willen vertellen. Daar is ze dan ook in
geslaagd. Via haar simpele, maar prettige verteltrant leef je mee met de vrouwen,
schiet er af en toe een brok in je keel en kom je tot de conclusie B als je eerlijk bent
B dat je eigen leven niet zoveel verschilt van het leven van deze vrouwen, als het
gaat om het maken van moeilijke keuzes. Wie zijn wij om over een ander te oordelen?
Onwillekeurig denk je terug aan al die andere Surinaamse vrouwen waarmee je bent
opgegroeid. Hoe zou het nu met ze gaan? En denk je vol mededogen aan ze. Want
je weet, jij bent een vrouw en zij zijn dat ook. En daarom allemaal op z'n tijd
zeemeerminnen, hoe anders ieders leven er van buiten ook uit ziet.
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Usha Marhé

William L. Man A Hing, Jeugdigen en doodstraf in Suriname. Twee arresten
van het Gerechtshof in Suriname die in 1864 en 1875 ten uitvoer zijn gelegd.
Amstelveen 1999: Orchid Press, 43 pp., ISBN: 90-70838-04-4.
Met deze uitgave complementeert de jurist Man A Hing zijn vierluik over de doodstraf
in Surina-
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me. In de periode van 1880 tot en met 1930 zijn er in totaal achtendertig
doodvonnissen in Suriname geveld waarvan er zeven ten uitvoer zijn gelegd: Semire
in 1837, Herts in 1864, Lijkwan in 1872, Nelson in 1875, Coutanceau in 1922, Rohan
in 1923 en Apatoe in 1927. Aan de overige eenendertig ter dood veroordeelden werd
gratie verleend.
In Jeugdigen en doodstraf in Suriname beschrijft de auteur de geëxecuteerde
doodstraffen van Nelson in 1875 en Herts in 1864. In het eerste deel van zijn brochure
geeft Man A Hing een (summier) overzicht van het strafrecht in Suriname tussen
1667 en 1975 met daarin bijzondere aandacht voor de doodstraf.
In de periode 1667 tot 1869 kenmerkte het strafrecht in de kolonie zich door een
ongelijke behandeling van slaven en vrijen (blanken), door wreedheid, door een grote
vrijheid van de rechter en door rechtsonzekerheid. In 1869 trad een nieuw Wetboek
van Strafregt voor de kolonie Suriname in werking. De doodstraf bleef gehandhaafd
en wel door middel van ophanging. Bij KB van 14 oktober 1910 werd een nieuw
wetboek ingevoerd onder de naam Surinaams Wetboek van Strafrecht. Ook in dit
wetboek werden de doodstraf en de wijze van uitvoering ongewijzigd gelaten. De
laatste geëxecuteerde doodstraf vond plaats in 1927. In Nederland werd de doodstraf
in tegenstelling tot in de koloniën sedert 1861 niet meer uitgevoerd en in 1870 bij
wet afgeschaft.
In het tweede deel bespreekt Man A Hing de twee uitspraken van het Hof van
Justitie met betrekking tot Herts en Nelson die uiteindelijk leidden tot executie van
de doodstraf.
De achttienjarige veldarbeider Makly Herts werd wegens roof en moord op de
broodverkoopster Geertruda Lijsje van Ams ter dood veroordeeld. Het gratieverzoek
van Nelson werd door de gouverneur afgewezen. Het tweede arrest betrof de
dertigjarige uit Berbice afkomstige Joseph Nelson die bij de Poelepantjebrug in
Paramaribo tijdens een roofoverval Heintje Els ernstig verwondde met een stok en
een kapmes tengevolge waarvan het slachtoffer overleed. In dit arrest trad een
minderjarige op als de belangrijkste getuige à charge. Evenals Herts had Nelson ook
geen succes met zijn gratieverzoek. De auteur heeft van beide zaken de te laste
legging en de uitspraak van het gerechtshof integraal opgenomen. Vervolgens
bespreekt hij de wijze van procederen en het toegepaste strafrecht in beide zaken.
Het meeste interessante deel in deze brochure betreft het verslag van de bespreking
van het gratieverzoek van Nelson door de Raad van Bestuur, het adviescollege van
de gouverneur waarin de belangrijkste bestuursambtenaren zitting hadden. Deze
bespreking weerspiegelt een van de functies van het strafrecht in de relaties tussen
kolonialen en gekoloniseerden. In meerderheid wezen de leden van de Raad van
Bestuur het gratieverzoek af. Voorstanders van de executie vonden dat de wet met
‘gestrengheid worde toegepast’ en dat de doodstraf tot een ‘afschrikwekkend
voorbeeld’ zou moeten strekken. Of zoals een van de leden van de Raad van Bestuur
(Cateau van Rosevelt) het stelde: ‘Hoe men over het vraagstuk der afschaffing van
de doodstraf in Europa moge denken, hier is die straf door de wet voorgeschreven
en hoogst noodzakelijk.’ Dit lid was ervan overtuigd dat de tenuitvoerlegging van
het vonnis indruk op de bevolking zou maken, dit inclusief de Chinese en
Hindostaanse contractarbeiders op de plantages.
Tot slot een kanttekening. Het is onduidelijk voor wie deze brochure bedoeld is.
Voor niet-juristen is de inhoud niet altijd even makkelijk te consumeren. Zo dient
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de lezer enige juridische kennis te hebben over de delen waarin de auteur de wijze
van procederen en het toegepaste strafrecht bespreekt. Ik houd het erop dat Man A
Hing met zijn reeks over geëxecuteerde doodstraffen in Suriname dit aspect uit de
geschiedenis van het Surinaamse strafrecht aan de vergetelheid heeft willen
onttrekken.
Hans Ramsoedh
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Lucien J. Naarden. Psychologische en sociaalmaatschappelijke aspecten
van de criminaliteit in Suriname. Paramaribo, z.u., 1999. ISBN:
99914-9630-0. Proefschrift. 219 blz.
Ik heb lang geaarzeld voor ik besloot dit proefschrift te recenseren. De doorslag heeft
gegeven dat ik de beoefening van de wetenschap in Suriname serieus wil nemen en
het universitair onderzoek aldaar. Dan mag kritiek in het wetenschappelijk bedrijf
niet ontbreken, op straffe van het verstarren van het wetenschappelijk discours en
het dichtslibben van de wetenschappelijke communicatie.
Dit proefschrift wil de relatie C' f (P, S) onderzoeken, d.w.z. de interactie tussen
criminaliteit, persoonlijkheidskenmerken en situationele factoren. De schrijver stelt:
(p.16): ‘als deze relatie blijkt, kan op grond daarvan een preventief en curatief beleid
worden gemaakt.’ Het proefschrift bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 heeft
betrekking op de ontwikkeling van de criminaliteit in Suriname. De auteur beschrijft
de ontwikkeling van het wetenschappelijk criminologisch onderzoek in Suriname
en de institutionele aspecten ter bestrijding van de criminaliteit. Hoofdstuk 2 is het
theoretisch kader van het proefschrift en dit hoofdstuk vormt dus de basis voor het
verdere vertoog. De onderzoeker formuleert als algemene probleemstelling: ‘Welke
significante verschillen bestaan er tussen delinquenten en niet-delinquenten en welke
oorzaken van criminaliteit op sociaal-, maatschappelijke en psychologisch gebied
kunnen daaruit worden afgeleid.’ De onderzoeker hanteert bij de verklaring van
crimineel gedrag de volgende functie: C' f(P, S), waarmee wordt aangegeven dat
criminaliteit het resultaat is van de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen
en persoonlijkheid enerzijds en omgeving anderzijds (p. 45). Criminaliteit wordt
onderscheiden naar de volgende categorieën: diefstal (vermogensdelict), gewelddelict,
seksueel delict, overtreding opiumwet, criminaliteit algemeen (alle criminelen bij
elkaar). De persoonlijkheidskenmerken hebben onder meer betrekking op biografische
en psychologische gegevens. De psychologische gegevens hebben betrekking op
perceptuele vaardigheden, projectieve technieken, ongestructureerde stimuli,
intelligentie, organiciteit en persoonlijkheidstrekken. De situatiegegevens betreffen
de omgevings, c.q. de omstandigheden waarin de persoon verkeert of heeft verkeerd
op micro-, meso - en macroniveau.
Hoofdstuk 3 beschrijft de operationaliseringen van de in het theoretisch hoofdstuk
gespecificeerde variabelen, bijvoorbeeld: de perceptie wordt gemeten met de Raven
Progressieve Matrices en de Hooper Visual Organization Test. Ook wordt gebruik
gemaakt van de Rorschach Inkblot Test, de Draw-a-Tree Test en de Draw-a-Person
Test. In hoofdstuk 4 worden de situationele of sociaal maatschappelijke aspecten
behandeld zoals: beroep ouders, gezinsgrootte, veel vrienden thuis, et cetera. In de
hoofdstukken 5, 6 en 7 worden de resultaten van het statistisch onderzoek
gepresenteerd. In hoofdstuk 7 worden de specifieke hypothesen getoetst.
Mijn inleidende zin doet het al vermoeden. Mijn oordeel over dit proefschrift is
dat het zowel voor wat betreft de theorievorming als voor het empirisch onderzoek
beneden de maat is. We kunnen natuurlijk twisten over de criteria die zijn aangelegd
en of we de meetlat niet te hoog hebben gelegd door Europese (lees: Nederlandse)
normen te hanteren. We zijn inderdaad uitgegaan van wat in Nederland als een
aanvaardbaar proefschrift zou worden aangemerkt. We weten ook wel dat er op
allerlei buitenlandse universiteiten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika
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proefschriften kunnen verschijnen die naar Nederlandse maatstaven het niveau van
een doctoraal scriptie niet overstijgen. Voor mijn oordeel over dit proefschrift ben
ik echter tevens uitgegaan van wat er tot nog toe aan kwaliteit aan de Surinaamse
universiteit is verschenen en ook van hetgeen in Nederland gangbaar is.
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Het theoretisch kader van het proefschrift geeft geen blijk van kennis van de moderne
theorieën op het gebied van de criminologie. In iets meer dan twintig bladzijden
worden slechts enkele algemene uitspraken gedaan over criminologische theorieën.
De onderzoeker geeft eerst aan dat hij interactie-effecten wil onderzoeken tussen
persoonlijkheidskenmerken en situationele variabelen en de oorzakelijke verbanden
hiertussen, om vervolgens over te gaan tot het toetsen van verschillen tussen
delinquenten en niet-deliquenten op een groot aantal variabelen.
Met het gehanteerd toetsingsdesign staat bij voorbaat vast dat de onderzoeker niet
in staat zal zijn om zijn hypothetisch model te toetsen. Dat blijkt uit de daarop
volgende hoofdstukken waarin de onderzoeker met een waslijst van vaak triviale
uitspraken komt over verschillen tussen delinquenten en niet-deliquenten en soorten
delinquenten onderling.
Ik geef hiervan maar enkele voorbeelden:
- de geweldsplegers schrikken het meest van de emotionele/gevoelsmatige
benadering (blz. 149),
- de seksuele delictsplegers hebben problemen met hun geslachtelijke identiteit,
- de plegers van diefstal kiezen vaker de weg van de minste weerstand,
- de delinquenten zijn in het algemeen geneigd zich te verzetten tegen het gangbare
of tegen autoriteit,
- de plegers van diefstal en seksuele delicten zijn het vaakst onvolwassen in de
persoonlijkheidsontwikkeling.
- delinquenten tekenen in testen eerder een mens die geslachtloos is, terwijl
niet-deliquenten eerder in overeenstemming met hun eigen geslacht tekenen (p.
153),
- diefstalplegers zijn vaker afgeleid en hebben gebrek aan zelfcontrole, en
- de plegers van drugsdelicten kunnen minder goed omgaan met angst en vervallen
eerder in onzekerheid (p. 175).
De hoofdstukken 4 t/m 6 vormen een aaneenschakeling van dergelijke beweringen,
die volgen uit de statistische toetsingen die de onderzoeker heeft uitgevoerd.
Het toetsingsdesign van de onderzoeker is uiterst eenvoudig, maar in dit kader
methodologisch inadequaat. Twee groepen, delinquenten en niet-deliquenten, worden
met elkaar vergeleken op een scala van gegevens uit lests en andere data. De
onderzoeker hanteert daarbij de _χ2 - toets, een statistische toets om verschillen tussen
groepen op nominaal niveau te toetsen op significante verschillen, et voilà: er rollen
verschillende significante verschillen uit de computer. De onderzoeker blijft vaak in
gebreke om de juiste uitkomsten van deze toetsen te presenteren. Vaak wordt slechts
het significantie niveau aangegeven. In de meeste gevallen wordt niet aangegeven
welke toetsen er precies zijn gebruikt. Ik vermoed dat hij soms de Student-t toets
heeft gebruikt om verschillen in bijvoorbeeld reactietijden te toetsen. Maar zeker
weten doe ik het niet. Elke informatie hierover ontbreekt bij de tabellen. Soms staan
er voor mij onbegrijpelijke zinnen in de tekst. Enkele voorbeelden.
‘Het tekenen van bladeren, bloesems en/of vruchten heeft voor de groep plegers
van geweldsdelicten een significant discriminatieve waarde. Voor andere
delictsgroepen ligt het significantieniveau niet ver van de als grens gebruikte
vrijheidsgraad van 0,05. Het tekenen van meer bomen is niet discriminatief op
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significant niveau. Het eerst getekende geslacht discrimineert alleen tussen de plegers
van diefstal en de controle groep.’
Bij het gebruik van de projectieve tests is niet duidelijk wat de betrouwbaarheid
is van de gegevens. Is er sprake van intersubjectieve betrouwbaarheid van de
gegevens, met andere woorden heeft de scoring door meer personen plaatsgevonden?
Kunnen de gegevens gecontamineerd zijn, doordat de onderzoeker vooraf wist wie
wel en wie geen delinquent was?
Verder kan ook aan de waarde en betekenis van de overige gehanteerde
instrumenten ge-
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twijfeld worden. Wat is de validiteit en betrouwbaarheid van deze psychologische
instrumenten? Hoe moeten de uitkomsten van de projectieve technieken
geïnterpreteerd worden? Wat is de zinvolheid en betekenis van de bewering (p. 161):
‘de geweldsdelictsplegers tekenen vaker een wirwarkroon, maar ook vaker een
rookpluim of de plegers van gewelddelicten tekenen vaker bladeren en bloesems?’
Wat is de betrouwbaarheid en validiteit van de gehanteerde intelligentietest?
Hoofdstuk 7 moet de apotheose vormen van dit proefschrift. Hierin worden de
gegevens samengevat om het model C'f (P, S) te toetsen. In de paragrafen 7.2.1 t/m
7.2 5 worden de gegevens van de verschillende delictsgroepen nog eens samengevat.
Over het theoretisch model merkt de onderzoeker in paragraaf 7.3 op (p. 196): ‘Het
model C'f (P, S) vindt een goede bevestiging in dit onderzoek. Het is gebleken dat
de verschillende vormen van criminaliteit een bepaalde relatie hebben met bepaalde
aspecten van de persoon (P) en de situatie (S). Deze relatie is meer (is sterker) voor
criminaliteit in het algemeen en minder voor specifieke vormen van criminaliteit:
diefstal, gewelddelicten, overtredingen opiumwet en seksuele delicten.’ Het schijnt
dat de onderzoeker niet goed in de gaten heeft dat er een fundamenteel verschil
bestaat tussen relatie en interactie. Interactie wil zeggen dat de ene variabele
(predictor-variabele) invloed heeft op de andere variabele (criterium-variabele). Er
moet dus sprake zijn van covariantie. Deze interactie-effecten zijn te toetsen door
onder meer gebruik te maken van (multiple) variantie-analyse. Een relatie wordt
aangetoond door een significante correlatie, maar dat zegt nog niets over de interactie
tussen die variabelen en ook niets over causale verbanden. De onderzoeker verliest
dat volledig uit het oog en gaat rustig door te spreken over interacties tussen
variabelen.
De auteur gaat in paragraaf 7.4 in op de zogenaamde Bell Curve theorie (van
Herrnstein en Murray, 1994). Deze ‘theorie’ legt een verband tussen intelligentie en
etniciteit. Negers zouden minder intelligent zijn dan blanken. Deze ‘theorie’ heeft
nogal wat stof doen opwaaien. De auteur beweert op p. 202: ‘De beweringen
(enkelvoud? M) van Murray en Hernstein (hier met één r geschreven), dat zwarten
minder intelligent zouden zijn dan blanken wordt reeds daarom in mijn
onderzoeksresultaat weerlegt (moet zijn: weerlegd, M)), nu hiermee niet is komen
vast te staan dat het een speciaal ras is dat is oververtegenwoordigd bij de lage
intelligentie Y. Het is niet gebleken dat bepaalde etnische groepen een lagere
intelligentie hebben. Hiermee hebben de theorieën (Murray en Herrnstein) die de
oorzaak van een hoger percentage criminaliteit onder immigranten (allochtonen) en
“black's” pogen te leggen in raciale en genetische verschillen, een tegenhanger
gevonden.’ Hoe verhoudt deze bewering zich tot hetgeen op p. 14 staat vermeld:
‘Ondanks deze verschillende culturen in de Surinaamse samenleving heb ik toch
gemeend mijn onderzoek zo te moeten inrichten, dat geen gebruik wordt gemaakt
van onderscheid naar ras of cultuur.’ Ook in het verder onderzoek komen geen
gegevens voor die iets zeggen over de relatie tussen etniciteit en criminaliteit. De
schrijver zelf geeft daarvoor als verklaring (p. 15) ‘Voorts heb ik ook een ideologisch
bezwaar: etnisch specifieke onderzoeksresultaten kunnen eventueel worden misbruikt
als middel tot discriminatie in Suriname zelf.’ Bovendien heeft de theorie van de
Bell Curve betrekking op het onderscheid tussen blanken en blacks in de USA,
hetgeen in dit onderzoek in het geheel niet aan de orde is. Over de weerlegging van
de Bell Curve theorie trekt de auteur een te grote broek aan. Hij maakt op geen enkele
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wijze waar wat hij beweert. Het blijft een raadsel waarom de schrijver in deze
paragraaf met de Bell Curve theorie aan komt zetten. Zijn conclusie dat hij in staat
is gebleken om te bewijzen dat: C'f (GxO), dat er dus sprake is van interactie-effecten
wordt dan ook op geen enkele wijze deugdelijk onderbouwd.
Het boek is slecht gestructureerd. De pro-
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bleemstelling vinden we niet -zoals het hoort- in een afzonderlijke paragraaf van het
eerste hoofdstuk, maar is bijna terloops ondergebracht in hoofdstuk 2 dat de weidse
titel ‘Theoretische Achtergrond’ draagt. Het hoofdstuk bevat nauwelijks interessante
theoretische inzichten. Hoofdstuk 1 bevat een serie volstrekt irrelevante mededelingen
over de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in Suriname.
De bibliografie in het proefschrift is een aanfluiting. Van sommige boeken
ontbreken de uitgever en/of de plaats van uitgifte. Het is soms niet duidelijk waarom
een bepaald boek in de literatuurlijst staat. (bijvoorbeeld Carlo Hoop, 1991):
Verdronken Land, Verdwenen Dorpen: De transmigratie van Saramaccaners in
Suriname 1958-1964. Alkmaar) of er wordt verwezen naar auteurs die niet in de
literatuurlijst te vinden zijn (bijvoorbeeld Roberts, 1957; Lutchman, 1989, zie p. 15).
Er is geen sprake van een uniforme notatie van de bibliografische gegevens. In
sommige gevallen treffen we eerst de uitgever aan en daarna de plaats van uitgifte,
in andere gevallen wordt een andere volgorde aangehouden. Het boek bevat geen
namen- en zaken register. De lay-out van het boek is bedroevend. Nog een minor
point. Had de auteur werkelijk geen creatiever omslag voor het proefschrift kunnen
bedenken, dan een groene landkaart van Suriname met daarop in de volle breedte
een traliehekwerk met daarachter een zwarte man die twee spijlen van het hekwerk
vasthoudt? Suriname is toch geen concentratiekamp?
Naar mijn mening was dit onderzoek nog niet rijp voor presentatie als proefschrift,
maar had wel de potentie om daar naar uit te groeien. De beide promotoren (de
Belgische hoogleraar Hedwig van Sloore en de Surinaamse buitengewoon hoogleraar
Ludwig Waaldijk), hebben naar mijn mening niet goed opgelet en hebben daardoor
de faculteit der maatschappijwetenschappen geen goede dienst bewezen. Maar er is
meer dat mij zorgen baart. Is de kwaliteit van dit proefschrift misschien een indicatie
voor de kwaliteit van de Surinaamse universiteit, in casu de faculteit der
maatschappijwetenschappen? Uiteraard kan over de kwaliteit van een proefschrift
verschillend worden gedacht en overal komen wel proefschriften voor die sterk voor
verbetering vatbaar zijn.
De Universiteit van Suriname heeft een goede naam. De kwaliteit werd
gegarandeerd door docenten met kwaliteiten en internationale allure en er werden
goede contacten onderhouden met de Nederlandse universiteiten, met name
Amsterdam, die voor gastdocenten zorgden en waar de docenten ook trainingen
volgden. Deze buitenlandse contacten zorgden ervoor dat de docenten zich konden
spiegelen aan kwaliteiten elders. Deze kwaliteiten hoeven overigens niet per se in
Nederland gezocht te worden, maar kunnen ook bij de universiteiten in de regio
gevonden worden. Door de economische malaise is het veel moeilijker geworden
om deze buitenlandse contacten te onderhouden. Hierdoor dreigt de Surinaamse
universiteit aan kwaliteit in te boeten. Docenten zijn niet in staat kwalitatief goed
werk te leveren, omdat ze ook op andere wijze moeten proberen het hoofd boven
water te houden. Ondanks deze moeilijke omstandigheden zien we toch dat individuele
docenten met veel kunst en vliegwerk en eigen initiatieven hun wetenschappelijk
vakkennis op peil weten te houden. Maar het blijven incidentele gevallen. Eén
kwalitatief slecht proefschrift bewijst nog niet dat het niet goed gaat met de kwaliteit
van de Surinaamse universiteit, in het bijzonder de faculteit der
maatschappijwetenschappen. Maar mijn contacten met docenten van de universiteit
van Suriname doen vermoeden dat er van meer sprake is dan een incident. Harde

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

bewijzen zijn er voorlopig niet, omdat de universiteit niet zo iets kent als
visitatiecommissies. Wie zou trouwens wie moeten visiteren? Daarvoor is de
Surinaamse samenleving te kleinschalig. De onderwijssituatie in Suriname laat op
alle fronten een neerwaartse spiraal zien. De Surinaamse universiteit lijkt ook hierin
te worden mee gezogen. Het lijkt gewenst
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om van verschillende zijden, zoals universiteiten in Nederland, wetenschappers et
cetera ondersteuning te bieden om deze neerwaartse spiraal een halt toe te roepen.
E. Marshall

P. Meel. Tussen Autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse
betrekkingen 1954/1961. KITLV Uitgeverij, Leiden, 1999. 450 pagina's.
Prijs: f 65,- excl. verzendkosten.
Ik val maar direct met de deur in huis. Dit proefschrift kan gekwalificeerd worden
als uitvoerig, degelijk en goed gedocumenteerd. Na deze lovende woorden neem ik
de ruimte om het boek op zijn inhoudelijke -interpretatieve aspecten te bespreken.
Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 betreft de periode vóór 1954.
Gelet op het onderwerp en de ondertitel van dit proefschrift is dit hoofdstuk niet echt
ter zake en dus overbodig. De hoofdstukken II, III en VI, vormen het pièce de
résistance van het proefschrift en gaan over de rondetafelconferenties van vooral
1954 en 1961. De overige hoofdstukken gaan over twee thema's: Het Surinaamse
nationalisme (hoofdstuk IV) en Economische ontwikkelingen (hoofdstuk V).
De schrijver heeft twee genres in één boek toegepast: een historisch-chronologische
en een thematische. Dit onderscheid heeft hij niet consequent kunnen volhouden. Zo
wordt een van de hoogtepunten van het politiek nationalisme, de oprichting van de
Partij van de Nationalistische Republiek (PNR) niet in hoofdstuk IV beschreven,
maar komt pas ter sprake in hoofdstuk VI (blz. 383), in het hoofdstuk over de
rondetafelconferentie van 1961. De oprichting van de PNR heeft veel te maken gehad
met de mislukking van deze RTC. De mislukking van deze conferentie was mede
het startsein om deze politieke partij op te richten. Van meer aspecten van het
Surinaams nationalisme, die in andere hoofdstukken aan de orde worden gesteld, is
niet duidelijk waarom ze geen plaats in hoofdstuk IV hebben gekregen. Ook wordt
niet duidelijk waarom de auteur voor deze presentatie heeft gekozen en waaroom
juist deze twee thema's zijn behandeld.
De auteur analyseert een periode (1954-1961) die uitermate belangrijk was voor
het ontwikkelen van het nationaal bewustzijn van de Surinamers en voor de groei
naar de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. Als uitgangspunt van deze
recensie en tevens mijn visie op de geschiedenis van Suriname is, dat elk volk recht
heeft op vrijheid en zelfstandigheid en het recht heeft zelf zijn eigen interne en externe
betrekkingen te bepalen. Vanuit dit perspectief zal dit proefschrift dan ook worden
beoordeeld. Geschiedenis is immers geen objectieve wetenschap of een
aaneenschakeling van feiten, maar geschiedschrijving geeft juist inkleuring aan feiten
in het licht van een visie op het heden, verleden en de toekomst. Zo kan de schrijver
constateren dat Pengel tijdens de RTC een geweldige geldingsdrang ten toon spreidde.
Vanuit welk of wiens perspectief wordt hier gesproken van een geldingsdrang? Het
gedrag van Pengel kan ook gekwalificeerd worden als van een bewogen en een vurig
pleitbezorger voor het recht op zelfstandigheid en daarmee de Nederlandse druk
trotserend. Door het kwalificeren van de feiten en gebeurtenissen kan worden afgeleid
welke opvattingen de schrijver heeft. Ongetwijfeld heeft de auteur een bepaalde
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opvatting over geschiedschrijving. Hij wil zo dicht mogelijk bij de ‘feiten’ blijven,
uit archieven en andere bronnen. Aangezien geschiedschrijving geen ‘neutrale’
aangelegenheid is, ontkomt hij niet aan een inkleuring van het materiaal. Door dit
niet expliciet te doen vaart hij op het kompas van de inkleuring die is gegeven door
de aard van de schriftelijke bronnen zelf, die immers geschreven zijn door de
kolonialen. Hij laat zich weinig uit over zijn waardering van hetgeen hij als historicus
heeft waargenomen.
Pas in de conclusie komt de schrijver expliciet met zijn mening. Zo stelt hij: (p.
403) ‘Het
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motief van de Nederlandse regering om zich terughoudend op te stellen tegenover
veranderingen in het Statuut kwam ten diepste voort uit de overtuiging dat Suriname
aan een grote mate van zelfstandigheid nog niet toe was.’ Vanuit mijn perspectief
kan dit niet anders worden begrepen dan dat de Nederlandse regering vanuit een
koloniale optiek wilde bepalen wanneer de tijd rijp zou zijn om een grotere
zelfstandigheid aan Suriname te verlenen. Degenen die in dit proces van autonomie
en onafhankelijkheid het Nederlands standpunt verdedigden kregen complimenten
en werden als intelligent en kundig gekwalificeerd. Degenen die dat niet deden waren
dom, barbaars, emotioneel, niet intelligent, hadden minderwaardigheidscomplexen
of leden aan hoogmoedswaanzin et cetera. De Surinaamse afgevaardigde Ferrier
werd ‘iemand met kennis van zaken genoemd, die ten opzichte van Nederland
bijzonder vriendelijk was,’ omdat hij in de Verenigde Naties ‘Het Statuut’ had
verdedigd. Lachmon en zijn partijgenoten kregen in 1961 complimenten van Joseph
Luns, hetgeen hen goed deed. Pengel en de zijnen daarentegen werden met negatieve
kwalificaties overladen. Het blijft voorzichtigheid geblazen met archiefstukken die
door kolonialen zijn geschreven, als het gaat om een studie over de relatie tussen
kolonialen en gekoloniseerden. Zeker wanneer het gaat om kwalificaties van personen
en gebeurtenissen is het van belang om goed in de gaten te houden vanuit wiens
perspectief daar naar gekeken wordt.
De Kadt beschuldigde de VN van selectieve bemoeizucht en onvoldoende respect
voor de soevereiniteit van landen. Het stoorde hem dat binnen de VN barbaren en
halfbarbaren(sic) de toon aangaven [.....] (p. 90). De schrijver constateert dat deze
opvatting niet afweek van die van een meerderheid van de Nederlands
volksvertegenwoordiging. Het is duidelijk: de hele wereld ziet het verkeerd, alleen
Nederland heeft het licht gezien in het dekolonisatieproces. Welke kenmerken had
het Nederlandse kolonialisme toch, dat het zoveel tevreden en dankbare
gekoloniseerden heeft voortgebracht? Geen verzet tegen het kolonialisme, maar
tevredenheid en dankbaarheid. Op een kleine groep ‘lastige’ nationalisten na. De
legitieme wens van de Surinaamse delegatie om meer zelfstandigheid in buitenlandse
aangelegenheden werd effectief door de Nederlandse regering gedwarsboomd, door
handig gebruik te maken van deze intern verdeelde delegatie.
De opvattingen van Nederlandse gezagsdragers komen veel vuldig aan de orde,
mede uiteraard door de aanwezigheid van archiefbronnen. Zo kan de opmerking van
gouverneur Van Tilburg: ‘Pengel moet niet denken dat er investeerders zijn die in
een land dat door negers geregeerd wordt willen investeren’, naar mijn mening niet
zomaar door de auteur worden gepasseerd. Hier klinkt het dédain en onverholen
racisme door dat vaker wordt aangetroffen in geschriften van kolonialen. Van Tilburg
sprak van het ‘gelijk waardigheidscomplex’ van de bepaalde Surinaamse minister
(blz. 129) dat zich slecht gedroeg met het kritisch advies van de gouverneur. Ministers
die hun rechten en bevoegdheden wilden uitoefenen hadden volgens de gouverneur
een ‘gelijkwaardigheidscomplex’ gekregen omdat ze niet langer een onderdanige
positie wilden innemen. De neerbuigende toon waarmee over Surinaamse
gezagsdragers werd gesproken en de zelfingenomenheid van de Nederlandse
gezagsdragers kan de auteur toch niet zijn ontgaan.
Het streven naar meer zelfstandigheid in buitenlandse betrekkingen werd door de
Nederlanders in verband gebracht met de vermeende behoefte bij Surinaamse politici
om in het buitenland de bloemetjes buiten te zetten en te genieten van de
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aanlokkelijkheden van de steden. Waarom zou dit gelden voor Surinaamse politici
en niet voor de Nederlandse? En zelfs als het waar zou zijn, is dat dan voldoende
argument om Suriname het recht op het behartigen van zijn eigen betrekkingen te
ontzeggen?
Het proefschrift kenmerkt zich ook door een veelheid aan detailinformatie, waarvan
niet
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goed duidelijk is wat de auteur daarmee beoogt wat de lezer daarmee aan moet. Zo
weet de auteur over gouverneur Klaasesz te vermelden (p. 125): ‘Bij veel vrouwen
in Suriname had de gouverneur de naam op recepties alleen “ja” en “nee” te zeggen.’
Ik heb niet de indruk dat ‘veel vrouwen in Suriname’ naar recepties van de gouverneur
gingen. Ik ben toch wel benieuwd op welke vragen of opmerkingen ‘van die veel
vrouwen in Suriname’ de gouverneur alleen ‘ja’ en nee’ zei. Misschien was Klaasesz
toch minder gereserveerd dan de auteur doet voorkomen.
Tijdens de RTC van 1961, toen de Surinaamse delegatie pleitte voor meer
zelfstandigheid op buitenlands gebied pareerde de Nederlandse delegatie deze wens,
door een pseudologisch redenering aan te voeren, dat de wens naar om de buitenlandse
betrekkingen zelfstandig te behartigen impliceerde dat Suriname ook de defensie
aangelegenheden zelfstandig moest behartigen. Deze drogreden werd aangevoerd
omdat men wist dat Suriname niet in staat was om de defensie-aangelegenheden
zelfstandig te behartigen. De Nederlandse delegatie presenteerde de koppeling als
dwingend noodzakelijk, door internationale juridische conventies bepaald, waar niet
aan te tornen viel. Het werkelijke motief was dat Nederland er niets voor voelde om
in te gaan op de wensen van de Surinaamse delegatie om Suriname grotere vrijheid
in buitenlandse aangelegenheden toe te staan.
Ironisch genoeg was het de Nederlandse regering, die tijdens de besprekingen over
de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 de mening verkondigde dat een
onafhankelijke staat niet per se een leger nodig had. Toen was het de Surinaamse
regering die van oordeel was dat een leger, in casu defensie een noodzakelijk attribuut
was van een zelfstandig land. Genoeg flexibiliteit in de Nederlandse opvattingen
dus. Meel weet overtuigend te beargumenteren dat er sprake is van een Surinaams
nationalisme, dat niet etnisch bepaald was. Wel heet hij veel moeite met de
nationalistische ideologie zoals die door Bruma in ‘de opmars van het nationalisme’
is verwoord.
Naast kritiek op de opbouw van dit geschrift, ‘de tekst is verdeeld in hoofdstukken
waarvan de hoofdstukken tamelijk willekeurig lijkt’ en ‘er is geen zorgvuldig
opgebouwd betoog, waarvan de nationalistische ideologie stapsgewijs en volgens
een duidelijk patroon uiteen wordt gezet’ (p. 220), geeft hij onder meer de volgende
inhoudelijke kritiek.
- Bruma stelde de Surinaamse ontwikkeling voor als een bijna metafysisch proces
waardoor hij hoopte de overwinning van het nationalisme als onvermijdelijk te
kunnen presenteren,
- Het beredeneerde karakter dat hij het nationalisme wilde toedichten contrasteert
echter nogal met de bezwerende frasen over de onvermijdelijkheid van de
geschiedenis, en
- Aan de nationalistische leer zijn zekere irrationele, wellicht zelfs mythische te
noemen elementen te onderscheiden.
Meel verklaart de onevenwichtigheden in de nationalistische ideologie, deels uit het
onvermogen van Bruma een sluitende politieke filosofie te construeren, deels uit de
wat geforceerde poging de beweging als een onontkoombaar alternatief voor de
gevestigde politieke partijen te presenteren. Uit de literatuur blijkt, dat nationalisme
geen eenduidige ideologie heeft en de kleur aanneemt van de omgeving waarin het
zich bevindt. Nationalisme in de landen van de Derde Wereld is een reactie geweest
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op het kolonialisme. Het nationalisme werd gezien als een noodzakelijke voorwaarde
om zich te ontdoen van de koloniale overheersing om de eigen waarden te
ontwikkelen. Dat Bruma geen sluitende politieke filosofie heeft weten te construeren
is op zichzelf correct, maar het was ook niet zijn intentie om een sluitende
nationalistische filosofie te ontwikkelen. Bovendien blijkt dat over het nationalisme
als ideologie überhaupt geen sluitende filosofie bestaat en naar mijn mening ook niet
te construeren valt, gelet op het veelvormig karakter van dit historisch en
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politiek fenomeen. Meel onderbouwt niet waarom er sprake zou zijn van: ‘een
geforceerde poging’ en ‘welke de irrationele elementen in de nationalistische leer
waren.’
De schrijver heeft geen gelukkige hand gehad met de foto's. Zo blijken de foto's
van J. Pengel en S.D. Emanuels te zijn verwisseld. Dit is overigens gecorrigeerd in
een erratum. Op de foto op p. 50 wordt als laatste persoon genoemd H. Sariminta,
een mij onbekende naam, maar het moet zijn: H. Shrimisier, Minister van Justitie en
Politie en later van Volksgezondheid in de periode 1958-1967.
Zoals in de openingszin reeds is gezegd is dit een degelijk proefschrift, dat de
Nederlandse geschiedenis in het kader van het dekolonisatieproces weergeeft in
relatie tot Suriname. De opvattingen en denkbeelden van de Surinaamse spelers in
dit proces komen in het proefschrift nauwelijks aan bod. Wat de Surinaamse spelers
zelf dachten over dit proces en wat hun meningen waren over de gebeurtenissen komt
in dit boek niet goed naar voren.
Hoe goed gedocumenteerd dit proefschrift ook is, het bewijst naar mijn mening
temeer dat de Surinaamse geschiedenis primair door Surinamers zelf geschreven zal
moeten worden vanuit het Surinaams perspectief. De Surinaamse geschiedenis behoort
- zoals elke geschiedenis - datgene te zijn waarmee een volk in casu het Surinaamse
volk zich rekenschap geeft van haar eigen verleden.
Edwin Marshall

P.C. Emmer. De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850. Uitgeverij De
Arbeiderspers. Amsterdam, 2000. 259 blz. ISBN 90 295 15090/ NUGI 641
Prijs: f 45,-.
Het boek van Emmer verscheen op een goed getimed moment en was ook omgeven
door een flitsende publiciteitscampagne. Thans wordt in Nederland de discussie
gevoerd over een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de slavernij.1.
Emmer wil dat zijn boek als tijdelijk monument dienst doet om de publieke opinie
in Nederland over het “zwarte” verleden van ons land te informeren’. Het boek vraagt
aandacht voor een groot historisch onrecht (p. 13). Terecht merkt hij op dat deze
historie van de slavernij en de slavenhandel aan de vergetelheid moet worden
onttrokken, immers slavernij en slavenhandel horen bij de Nederlandse Gouden eeuw
als Piet Heyn, Michiel de Ruyter en andere Nederlandse helden (p. 19).
De stijl van het boek is vlot, duidelijk bedoeld voor een breed publiek. Het boek
bestaat uit acht delen, die elk een bepaald thema als onderwerp hebben. Deel I handelt
over het begin van de Nederlandse bemoeienis met de slavenhandel. In de volgende
delen komen respectievelijk aan de orde: het plantagewezen in de Nieuwe Wereld,
de slavenreis, de vraag naar slaven voor de West-Indische plantages, de opbrengst
van de Nederlandse slavenhandel en de afschaffing van de slavenhandel. In het laatste
deel behandelt Emmer de vraag naar de ereschuld van Nederland in deze kwestie.
De business slavenhandel is door Nederlanders begonnen -zoals elke business- in
de verwachting dat er sprake zou zijn van economische revenuen. Het bezit van de
kolonie Brazilië bracht Nederland ertoe rond 1635 te beginnen met een geregelde
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slavenhandel, omdat de kolonie de slaven nodig had voor de suikerplantages.
Nederland was toen met zowat elk land in Europa in oorlog. Slaven kopen van de
Portugezen, Spanjaarden of Fransen was er niet bij, want te risicovol. Om de geregelde
aanvoer te verzekeren werden twee steunpunten in Afrika veroverd: het fort São
Jorge da Mina (Elmina) op de Goudkust en Luanda in Angola.
Volgens Emmer moet de slavernij minder wreed zijn geweest dan veelal wordt
gedacht. Als argument voert hij aan het economisch motief van de planters. Ze zouden
om economische redenen wel oppassen om hun ‘waar’ nodeloos ongeschikt te maken
voor het werk. Dit argument gaat ervan uit dat dit handelen van de plan-
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ters vooral werd ingegeven door een rationeel economisch motief. Zware straffen
zonden leiden tot arbeidsongeschiktheid en daardoor tot rendementsverlies. Welk
weldenkend mens snijdt zich in zijn eigen (economisch) vlees? En toch... het is niet
waarschijnlijk dat de planters bij het toedienen van straffen zich in eerste aanleg
lieten leiden door het economisch motief. Kastijden en straffen hadden dan tot doel
de slavenmacht te disciplineren, onder de duim te houden en mogelijk verzet te
breken. Door middel van de straffen werd de macht van de planters over de slaven
bevestigd. De slaven moesten na de straf de meester dan ook bedanken. Dat de
meester (planter) natuurlijk niet de hele dag alleen slaag kon uitdelen, dat er ook
gewerkt moest worden en dat de planter ook gebonden was aan bepaalde regels is
duidelijk. Onrechtvaardige en willekeurige straffen konden immers leiden tot
averechtse effecten, zoals verzet, onwillig gedrag, sabotage en marronage. Dat er
wel degelijk sprake was van veelvuldig lichamelijk geweld bewijzen de vele plakkaten
van het gouvernement over het toedienen van lijfstraffen in de kolonie Suriname.
Het systeem van slavernij was voor de planters in de eerste plaats een manier van
produceren. Vrije arbeiders waren niet te krijgen om het zware werk op de plantages
te verrichten. Voor de tot slaaf gemaakte Afrikanen was de slavernij veel meer dan
alleen een manier van produceren. Ze waren beland in een ‘total institution’, waarin
ze moesten overleven. Overleven door aanpassen aan het systeem kwam -zoals altijd
in dit soort gevallen- het meest voor. Maar ook verzet, marronage, zelfmoord en
psychopathologisch gedrag waren antwoorden op dit onmenselijk systeem.
Emmer heeft een karakteristieke betoogtrant. De beweringen van de opponenten
worden overdreven, waardoor de weerlegging uiterst eenvoudig wordt en Emmer
voor open doel kan schieten en scoren. ‘Iedere slaaf zou een verzetsstrijder zijn’.
Nee, betoogt Emmer (terecht), de meeste slaven pasten zich aan de slavenmaatschappij
aan. Slechts een beperkt deel vluchtte de bossen in en pleegde verzetsdaden. Alle
planters zouden sadisten zijn. Klopt niet, betoogt Emmer. De meest planters waren
geen sadisten en zouden hun ‘menselijke waar’ op grond van economische - en dus
welbegrepen eigen belang - juist goed behandelen. ‘Vrouwen aan boord van
slavenschepen zouden voortdurend aan seksuele avances van de bemanning
blootstaan’. Klopt niet, betoogt Emmer en hij weerlegt de ‘verkrachtingsthese’ (p.
91) met drie argumenten: In de eerste plaats zou een flink deel van de
bemanningsleden tijdens het verblijf aan de Afrikaanse kust zijn overleden of ziek
zijn geworden en de rest moest vaak in verzwakte toestand het werk op de schepen
doen. Ergo: schepelingen waren te zwak en hadden geen tijd voor deze uitspattingen.
In de tweede plaats was men zich bewust dat er opstanden als gevolg van de seksuele
avances konden uitbreken. Emmer weet heel goed dat mannen en vrouwen gescheiden
opgesloten werden en dat opstanden op de schepen bijna onmogelijk waren. Als klap
op vuurpijl komt het derde, volgens Emmer het beste bewijs: er zijn geen meldingen
te vinden van mulattenkinderen van deze verkrachte vrouwen. Emmer maakt hier
een klassieke denkfout. De afwezigheid van meldingen van mulattenkinderen - waar
zou dat overigens gemeld moeten worden - bewijst niet dat er geen verkrachtingen
waren. Maar zegt Emmer: ‘Natuurlijk is het (d.i. seksuele avances i.c. aanrandingen
en verkrachtingen, E.M) wel voorgekomen, maar de frequentie kan nooit groot
geweest zijn.’ Gelet op de kennis die we nu hebben van het voorkomen van allerlei
seksueel misbruik jegens vrouwen is deze redenering en bewijsvoering niet alleen
naïef, maar ook schokkend. We weten nu dat het voorkomen van seksueel geweld
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jegens vrouwen juist veel groter is dan we durfden vermoeden en dat er door vrouwen
over wordt gezwegen, dat er geen aangifte wordt gedaan en dat vrouwen jarenlang
deze seksueel misbruik verbergen uit schaamte en schuldgevoel.
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Als dat nu zo is in een geciviliseerde samenleving, hoe zal het dan geweest kunnen
zijn in een situatie van totale afhankelijkheid van de vrouwelijke slaven aan boord,
met een bemanning die gekenmerkt kan worden door grofheid en een zedelijk laag
peil en waar er geen enkele instantie was om je beklag te doen? Noch Emmer, noch
ik zullen ooit te weten komen hoe frequent seksueel misbruik op de schepen
voorkwam. Maar te beweren dat de frequentie nooit groot kon zijn op grond van
deze argumenten is naïef en grof en gaat volledig voorbij aan wat op grond van onze
huidige kennis over met name machts- c.q. seksueel misbruik bekend is.
De expansie van het plantagesysteem ging gepaard met een uitbreiding van de
slavenhandel. De Indianen waren in Amerika zowat uitgeroeid of gedecimeerd door
ziekten. Natuurlijke aanwas was onvoldoende om de ‘slavenmacht’ op peil te houden.
De import van mannen en vrouwen die tot slaaf waren gemaakt was meestal in de
verhouding 2:1. Slavenhandel was aantrekkelijk door de lage transportkosten en de
lage aanschafkosten. De schattingen van de aantallen getransporteerde Afrikanen
loopt bij de verschillende wetenschappers uiteen. Lovejoy (1983) geeft de volgende
cijfers.
Periode
1450-1600

Omvang
367.00

Percentage
3,1

1601-1700

1.868.000

16

1701-1800

6.133.000

52,4

1801-1900

3.330.000

28,5

Totaal

11.698.00

100

Bron: Paul E. Lovejoy. Transformations in slavery. (A History of Slavery in Africa.
Cambridge, 1983)
De Transatlantische slavenhandel was in vergelijking tot de traditionele
slavenhandel massaler en commerciëler. In de historische debatten over de invloed
van de slavenhandel op Europa en op Afrika neemt Emmer duidelijke, maar zeker
geen algemeen aanvaarde standpunten in.
‘Hebben de slavenhandel en de slavernij het Westen en dus ook Nederland rijk
gemaakt?’ Voor Nederland moet die vraag met een duidelijk ‘nee’ worden
beantwoord. Ook in het geval van Engeland, het grootste slavenhandelsland is het
antwoord ‘nee’ (p. 230). De vraag op deze wijze formuleren leidt zonder veel moeite
tot het antwoord: nee. Wordt de vraag iets anders geformuleerd: heeft de slavernij
en de slavenhandel bijgedragen aan de economische groei en welvaart van Nederland,
dan behoeft het antwoord minstens enige nuancering en kan van een volmondig nee
geen sprake zijn. Slavenhandel was primair een particuliere onderneming met
deelname van overheden, waarbij beleggers geld bijeenbrachten en reders en
manschappen het werk konden doen. De winsten werden geïnvesteerd in dezelfde
of andere business en verdeeld onder de aandeelhouders. Het lijkt me moeilijk
denkbaar dat een business die niet rendabel was, of op zijn minst kostendekkend,
het eeuwen lang kan volhouden. Er werd dus verdiend aan de slavenhandel. Dan
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komt de vraag aan de orde wat er van deze revenuen in de Nederlandse schatkist
vloeide. Dat is weer afhankelijk van allerlei factoren: het belastingstelsel, de
boekhoudkundige verwerking van de lasten en baten, de inningsmogelijkheden, et
cetera. Het is zeer wel denkbaar dat deze business de Nederlandse schatkist weinig
opleverde en (slechts) enkele particulieren rijk heeft gemaakt. De invloed van de
slavenhandel en de slavernij op de Nederlandse economie en op het vermogen van
degene die daaraan deelnamen lijken me het bestuderen waard.2.
Als het al waar is dat Nederland(ers) geen cent heeft/hebben verdiend aan de
slavernij en de slavenhandel (qoud non), dan maakt dat overigens naar mijn mening
de menselijke en morele tragedie van deze historische gebeurtenissen alleen maar
groter en absurder. Ellende en nogmaals ellende, waar kennelijk niemand be-
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ter van is geworden. Het blijft volgens mij raadselachtig dat Nederlanders, die toch
graag de homo economicus bij uitstek willen zijn, zo lang in deze business hebben
gezeten als die verliesgevend zou zijn geweest. Als er geen economische motieven
waren voor deze business, welke anderen motieven waren er dan wel? Het is zeer
wel denkbaar dat veel geld uit de slavenhandel in wat we nu het zwarte circuit zouden
noemen terecht kwam. Het zou vergelijkbaar kunnen zijn met de huidige
drugsbusiness, waar er voor miljarden guldens in omgaan. Toch zullen weinigen
beweren dat Nederland, dus de schatkist hiervan profiteert of er rijk van wordt. Toch
is de invloed van deze informele sector op de economie niet te onderschatten.
De tweede vraag die Emmer stelde was: ‘Wat was de invloed van de slavernij en
slavenhandel op Afrika?’ Volgens Emmer vielen de nadelige gevolgen van dit alles
reuze mee. Niemand heeft ooit ontvolkte gebieden in Afrika aangetroffen. De
slavenhandel zou geen ontvolking van delen van Afrika hebben bewerkstelligd. De
slavenhandel heeft volgens anderen de positie van Afrika in de wereldeconomie zeer
nadelig beïnvloed. Walther Rodney (1972)3. beargumenteert onder meer dat de
slavenhandel debet is aan de onderontwikkeling van Afrika. Emmer negeert dit debat
in zijn boek. Emmer geeft de indruk dat het wel mee viel met de nadelige gevolgen
van de slavenhandel en slavernij voor Afrika. Hij voert ooggetuigen op die geen
verlaten dorpen hebben gezien. Over de gevolgen van de Transatlantische
slavenhandel op (sommige) Afrikaanse gemeenschappen merkt van Danzig, die een
andere opvatting heeft,4. op:
‘At any rate, the often mentioned negative effects of the slave trade, such as
depopulation, decay of agriculture and general civilization and general insecurity
must been felt chiefly in those aresa which were regularly the object of slave riods.
The slave trade not only led to the depopulation of certain areas, it led also to the
concentration of population in others; this made some observers make the misleading
statement that the slave trade was often carried on in densely populated areas, and
may therefore have had a paliative effect on over-population.’
Over de derde vraag: ‘Wat is de invloed van slavenhandel slavernij (geweest) op
de mensen die tot slaven waren gemaakt’, blijft Emmer opvallend zwijgzaam. Dat
kan hem niet helemaal kwalijk worden genomen worden omdat hierover de minste
gegevens beschikbaar zijn. De slaven konden en mochten immers niet schrijven. De
Europeanen konden hierdoor hun eigen visie op de geschiedenis schrijven, zonder
lastige schrijvende pottenkijkers.5. Maar toch, er zijn voldoende studies om een beeld
te schetsen vanuit de situatie van de mensen die tot slaaf waren gemaakt. Emmer
blijft hierin in gebreke.
Om de lezer een eigentijds beeld te geven van de ruimte die de slaven tijdens de
reis beschikbaar hadden stelt Emmer: ‘Per persoon was er ongeveer dezelfde ruimte
ter beschikking als voor een economy-class passagier in een Boeing 747’ (p. 117).
Deze vergelijking is op een kwalijke wijze suggestief en getuigt niet van gevoel voor
verhoudingen en inlevingsvermogen. De slaven zaten als haringen in een ton
opgesloten en vastgeketend in een bedompte ruimte, vaak in hun uitwerpselen. Als
Emmer alleen de hoeveelheid ruimte die beschikbaar was voor de slaven wilde
toelichten of illustreren had hij beter kunnen verwijzen naar de beschikbare ruimte
in een vies en stinkend openbaar toilet. Emmer betoogt verder dat er soms wel te
weinig water en voedsel aan boord was voor de slaven, de temperatuur in de ruimten
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soms te hoog was, maar al met al werd er van alles gedaan om het de slaven zo
comfortabel mogelijk te maken. Elke dode slaaf leverde immers economisch verlies
op. Over het hoge percentage sterfgevallen aan boord van het schip is het laatste
woord nog niet gezegd, volgens de schrijver. Maar laat de schrijver er bemoedigend
op volgen, het moet wel aan de slaven zelf hebben gelegen dat er zo'n grote sterfte
was, want er werd van alles gedaan om hen in leven te houden, maar ze bleven maar
dood gaan.
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Wat naar mijn mening niet voldoende tot uiting komt in het boek van Emmer is dat
de Transatlantische slavernij een systeem was waarbij er sprake was van mensen die
geroofd werden uit Afrika en die werden ontmenselijkt, tot object werden gereduceerd.
Dat slaven ook gevoelens, emoties en vooral denkvermogen hadden, was alleen maar
een soms lastige bijkomstigheid. Slavernij heeft altijd bestaan, ook in Afrika. Maar
men heeft daar nooit een theorie of verklaring aangetroffen om die slaven tot een
ding of minder mens te reduceren. De blanken hadden de bijbel om hun de argumenten
te verschaffen om deze wandaden te kunnen plegen. Negers waren immers kinderen
van Cham en moesten eeuwig dienstbaar zijn aan de blanken, de kinderen van Jafet.
Is er sprake van morele schuld van Nederlanders aan de slavernij en slavenhandel?
Mensen zijn moreel schuldig wanneer ze in moreel opzicht gefaald hebben, nalatig
zijn geweest of tekort zijn geschoten. Vanuit welke normen moet dit beoordeeld
worden? De normen van toen of de normen van nu? Emmer betoogt omstandig dat
slavernij en slavenhandel toen de gewoonste zaak ter wereld waren in Afrika. Europa
kende (toen) geen slavernij (meer). De Grieken en Romeinen kenden in de oudheid
slavernij, maar ook in de Middeleeuwen was er sprake van slavernij. Deze slavernij,
een vorm van persoonlijke dienstbaarheid, was echter qua aard en omvang niet
vergelijkbaar met de Transatlantische slavernij. De Europeanen hebben volgens
Emmer slechts aangesloten bij de bestaande Afrikaanse gebruiken. Afrikanen zijn
in juridische zin dus op zijn minst medeplichtig aan de slavenhandel en slavernij. In
juridisch opzicht was er zelfs sprake van medeplegen van slavenhandel en van
uitlokking van dit misdrijf.
Naar mijn mening kan het handelen van de Nederlanders toen, niet anders worden
beoordeeld dan in termen van hedendaagse normen over humaniteit en mensenrechten.
Vanuit deze normen is er sprake van een afschuwelijk misdrijf, waarbij miljoenen
slachtoffers zijn gevallen. Hierbij dient ook nog te worden aangetekend dat er reeds
in die tijd stemmen opgingen die deze afschuwelijke zaken om morele redenen
verwierpen. Emmer constateert dat: ‘steeds meer Nederlanders schaamte voelen over
deze zwarte zijden van hun Gouden Eeuw (p. 240)’. Waar komt die schaamte vandaan
en moeten Nederlanders zich schamen om de daden van (sommige van) hun
voorouders? Er is in elk geval sprake van plaatsvervangend schaamte. De
Nederlanders van nu, schamen zich voor wat anderen toen hebben gedaan.6.
Het afschaffen van de slavernij in de Nederlandse koloniën heeft zo lang geduurd,
omdat men in Nederland van mening was dat de afschaffing hiervan de staat niets
mocht kosten. Door het batig saldo van de Indonesische kolonisatie kwam er geld
beschikbaar om de plantage-eigenaren (niet de slaven dus, stel je voor!) schadeloos
te stellen.
Anno 2000, dus bijna anderhalve eeuw na de afschaffing van de slavernij in
Suriname, wordt er gediscussieerd over de ‘Wiedergutmachung’. En ook nu gaat de
discussie over de financiën en zijn er mensen als Emmer die betogen: alles goed en
wel maar het mag geen cent kosten. Emmer: ‘Is er dan niets verzoenends te bedenken?
Ja, dat is mogelijk, zij het zonder geld (p. 240)’. De huidige booming Nederlandse
economie zal het tenslotte mogelijk maken dat er wel geld beschikbaar wordt gesteld
voor de Wiedergutmachung. L' histoire ce repète.
Wat heeft het boek van Emmer al met al opgeleverd? Voor wetenschappers, die
bekend zijn met de geschiedenis van de slavernij: niets. Integendeel, wetenschappers
zullen het voorhoofd menigmaal moeten fronsen over het gemak waarmee Emmer

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

zijn beweringen doet zonder nadere deugdelijke onderbouwing en de wijze waarop
hij met tegengestelde meningen of bevindingen omgaat.
Dit boek voegt niets toe aan hetgeen reeds gedetailleerder, genuanceerder en
onderbouwd in andere boeken over deze materie staat. Maar dit boek was niet
geschreven voor wetenschap-
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pers, maar voor het brede publiek. Het brede publiek krijgt een vlot geschreven boek
over een complex en controversieel onderwerp voorgeschoteld. De opvattingen van
Emmer worden breed uitgemeten en nuanceringen en andere opvattingen dan die
van de schrijver komen in het boek nauwelijks op een evenwichtige manier aan bod.
Een degelijk boek om het brede publiek te informeren over de slavernij en de
slavenhandel is het naar mijn mening dan ook niet geworden. Op dit boek dat als
‘tijdelijk monument dienst moet doen’ zaten we niet te wachten.
Edwin Marshall

Mies van Niekerk. De krekel en de mier: Fabels en feiten over
maatschappelijke stijging van Creoolse en Hindoestaanse Surinamers in
Nederland, Amsterdam: Het Spinhuis, 2000, 269 p., ISBN 90 5589 168 1, f
45,-.
De cultureel-antropologe Mies van Niekerk promoveerde in juni 2000 aan de
Universiteit van Amsterdam op een studie over de sociale mobiliteit van Creolen en
Hindostanen in Nederland. Uitgangspunt is de bestaande beeldvorming over de twee
bevolkingsgroepen, waarin de Creolen als levenslustige luiaards figureren en de
Hindostanen als hardwerkende opklimmers. De auteur verwijst naar deze stereotypie
in de aardige titel van haar boek, ontleend aan de fabels van La Fontaine: de krekel
en de mier.
Niet de beeldvorming maar de feitelijke maatschappelijke positie van beide groepen
is het onderwerp van deze studie. De schrijfster geeft een kort, doch gedegen overzicht
van de geschiedenis van Hindostanen en Creolen in Suriname. Hier ligt immers de
basis voor de culturele factoren die een verschillende ontwikkeling na de migratie
naar Nederland althans deels verklaren.
De ontwikkeling van beide bevolkingsgroepen in Nederland wordt uitvoerig
beschreven. Met name komen aan de orde: de arbeidsmarktparticipatie, de positie
van vrouwen en mannen en in verband daarmee de gezinsstructuur, de
onderwijsmobiliteit en de sociale netwerken. Uit de behandeling wordt duidelijk, dat
er op deze gebieden zeker verschillen in ontwikkeling tussen Hindostanen en Creolen
zijn te constateren. In het algemeen kan echter niet gesteld worden, dat
eerstgenoemden een meer succesvolle stijging hebben kunnen realiseren. Juist de
Hindostanen hebben bijvoorbeeld, doordat hun achtergrond meer het Surinaamse
platteland is, minder stedelijke ervaring, wat leidt tot eigen problemen met het
verwerven van een betere positie in de Nederlandse samenleving.
Een inzichtelijk gemaakt verschil tussen beide bevolkingsgroepen betreft de
patronen in
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opwaartse mobiliteit. De auteur karakteriseert dit als cumulatie van bronnen. Bij de
Hindostanen betreft het een accumulatie van economische bronnen: men combineert
verschillende soorten werk, bijvoorbeeld een eigen bedrijfje naast een vaste baan.
De Creolen zoeken het meer in de stapeling van opleidingen: men tracht door studies
en cursussen telkens de eigen carrièremogelijkheden te verbeteren.
In de studie worden niet alleen verschillen tussen Hindostanen en Creolen
beschreven, maar ook verschillen binnen beide bevolkingsgroepen. Met name de
genderverschillen spelen een belangrijke rol. Op het terrein van de
arbeidsmarktparticipatie is dit opvallend. Creoolse vrouwen hebben aanzienlijk vaker
een betaalde baan dan Hindostaanse vrouwen. Zoals te verwachten was, zijn dan ook
bij de geregistreerde werkloosheid significante verschillen waarneembaar. Terwijl
in vergelijking met Hindostanen de werkloosheid onder Creoolse mannen bepaald
hoog is (hier ligt duidelijk een van de bronnen van de beeldvorming), wordt het
gemiddelde in deze bevolkingsgroep gecompenseerd door een veel lagere
werkloosheid onder vrouwen. Over de achtergronden van deze verschillen worden
waardevolle gegevens aangedragen.
Mies van Niekerk baseert zich bij haar beschrijving op twee lei soort materiaal.
Kwantitatieve gegevens zijn met name ontleend aan de survey ociale Positie en
Voorzieningengebruik Allochtonen 1994 en aan enkele oudere onderzoeken. Vooral
maakt zij echter gebruik van eigen onderzoeksresultaten, voortkomend uit gesprekken
met een aantal informanten uit de twee bevolkingsgroepen, die allen voortkomen uit
de lagere strata van de maatschappij. Deze kwalitatieve onderzoeksopzet levert veel
verhelderend materiaal. Talloze malen wordt een aspect van sociale mobiliteit in een
der beide bevolkingsgroepen geïllustreerd met een interessante korte
casusbeschrijving. Dat geeft aan het boek van Van Niekerk een speciale charme. Het
verlevendigt niet alleen de behandeling van de problematiek, maar het geeft ook een
dieper inzicht in beweegredenen en hantering van waarden en normen binnen deze
etnische groepen.
De gehanteerde onderzoeksmethode heeft echter ook een nadeel. Het materiaal is
afkomstig van een zeer beperkte onderzoekspopulatie. Het betreft 102 informanten
uit slechts 64 familie-eenheden, die dan ook nog via de zogenaamde
sneeuwbalmethode verzameld zijn. In hoeverre deze onderzoekspopulatie
representatief is voor de gehele Surinaamse bevolking in Nederland blijft natuurlijk
zeer de vraag. Daarom is grote voorzichtigheid geboden, waar het gaat om het trekken
van algemene conclusies. Deze voorzichtigheid had soms iets beter gehanteerd kunnen
worden. Al met al heeft Mies van Niekerk echter een goede bijdrage geleverd aan
het belangrijke onderzoek naar de integratie van Surinaamse bevolkingsgroepen in
de Nederlandse samenleving.
Dr J.P. Schouten

Mama Sranan. 200 jaar Surinaamse verhaalkunst. Samengesteld, ingeleid
en van aantekeningen voorzien door Michiel van Kempen.
Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact, 1999. 696p. f 89,90.
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Dit is een prachtig boek. Ingeklemd in een stevige band en gedrukt op hoogwaardig
papier biedt het een royale keuze uit twee eeuwen Surinaamse verhaalkunst, een
verzameling die samensteller Michiel van Kempen terecht laat beginnen met een
serie mondeling overgeleverde vertellingen en laat eindigen met voortbrengselen uit
de Surinaamse migrantenliteratuur van de afgelopen vijfentwintig jaar. De
tussenliggende bladzijden herbergen uiteenlopende voorbeelden van 18e, 19e en
20e-eeuwse verhaalkunst: bekende teksten van grote namen, maar ook onbekend
proza van personen van wie soms niet meer dan een pseudoniem bewaard is gebleven.
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Het is niet de eerste keer dat Van Kempen een bloemlezing met Surinaamse verhalen
samenstelde. Eerder verschenen van zijn hand Nieuwe Surinaamse verhalen (1986),
Verhalen van Surinaamse schrijvers (1989), Hoor die tori! Surinaamse vertellingen
(1990) en Sirito: 50 Surinaamse vertellingen (1993). Enkele verhalen uit deze bundels
duiken ook op in Mama Sranan, maar in tegenstelling tot deze vroegere werken,
waarin Van Kempen veel plaats inruimde voor nog niet eerder gepubliceerde teksten,
verschijnen de verhalen in Mama Sranan overwegend in herdruk. In zijn laatste boek
is het Van Kempen er minder om te doen te verzamelen en te conserveren, maar
heeft hij zich ten doel gesteld het kaf van het koren te scheiden en tot een
representatieve selectie te komen.
Zijn de teksten die in Mama Sranan bijeen zijn gebracht representatief voor de
proza-productie van Surinaamse auteurs in de afgelopen tweehonderd jaar? Als
hiermee wordt bedoeld of de auteurs die men redelijkerwijs in een dergelijke
bloemlezing zou mogen verwachten ook met werk in het boek vertegenwoordigd
zijn, dan luidt het antwoord bevestigend. Wil men uitsluitsel over de vraag of alle
opgenomen auteurs in de eredivisie van de Surinaamse letteren figureren en of er
een direct verband bestaat tussen hun literaire gewicht en de omvang van hun
bijdragen in de bloemlezing, dan liggen de zaken minder eenvoudig.
Dit heeft vooral te maken met Van Kempens definitie van het begrip ‘Surinaamse
verhaalkunst’. Volgens de samensteller betreft dit proza ‘van diegenen die hun lot
definitief met Suriname verbonden’ (p. 13). Die verbondenheid is vooral genealogisch
en geografisch bepaald. Schrijvers die in Suriname zijn geboren of er lange tijd
hebben gewoond horen erbij; schrijvers die Suriname alleen als passant aandeden
en naderhand hun ervaringen optekenden, vallen buiten de selectie. Los van de vraag
of een dergelijk criterium consequent kan worden toegepast, heeft Van Kempen er
dus niet voor gekozen een specifiek kwaliteitscriterium te hanteren. In ieder geval
zwijgt hij hierover in zijn inleiding.
Dat Van Kempen het begrip verhaalkunst ruim interpreteert en niet beperkt tot
bellettrie blijkt uit de opname van auteurs die strenge bloemlezers tot de categorie
journalistiek, lectuur of columnisme zouden hebben gerekend en om die reden buiten
de bundel zouden hebben gelaten. Toegegeven, als dit zou zijn gebeurd, dan zou de
verscheidenheid en veelvormigheid van de Surinaamse verhaalkunst die Van Kempen
wil laten zien minder in het oog zijn gesprongen. Literair gezien zou de bloemlezing
echter een meer samenhangend en kwalitatief consistenter geheel hebben gevormd.
Ook in het laatste geval zou het echter moeilijk zijn gebleven verschil in waardering
voor de geselecteerde auteurs tot uitdrukking te brengen. Dit kan Van Kempen niet
worden aangerekend. In poëzieanthologieën heeft de samensteller de mogelijkheid
te variëren in het aantal opgenomen verzen per dichter. In Spiegel van de Surinaamse
poëzie hanteerde Van Kempen een schaal die liep van één tot veertien gedichten: de
dichters van wie veertien verzen waren opgenomen, behoorden volgens dit principe
tot de top van de Surinaamse poëzie. In prozabloemlezingen is het nagenoeg
onmogelijk dit beginsel toe te passen vanwege de lengte van de teksten. Elke auteur
is in Mama Sranan ook met één tekst, één tekst fragment of een kleine serie
tekstfragmenten vertegenwoordigd. De variatie in aantal bladzijden (het langste
verhaal, misschien niet helemaal toevallig van de hand van Albert Helman, telt 22
bladzijden, het kortste verhaal - hiervan zijn er verschillende - twee bladzijden) lijkt
in hoofdzaak te zijn ingegeven door overwegingen van redactionele aard.
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Van Kempen heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Natuurlijk, over smaak
valt altijd te twisten, maar het siert Van Kempen dat hij veilige keuzes en de grootste
gemene deler zoveel mogelijk uit de weg is gegaan. Om een voorbeeld te noemen:
het zal niet meegevallen zijn uit het oeuvre van de productiefsten en
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veelzijdigsten onder de opgenomen auteurs een verantwoorde keuze te maken. In
het geval van Helman heeft Van Kempen gekozen voor een bekende tekst (Mijn aap
schreit), maar bij veel andere schrijvers is de selectie minder voor de hand liggend.
Zo zijn van Cairo, Doelwijt en Marlee fragmenten opgenomen uit niet eerder
gepubliceerd werk, waarmee het keuzeprobleem in zekere zin werd omzeild. Vooral
in het geval van Cairo heeft dit goed uitgepakt, want het desbetreffende fragment
vormt niet alleen een prachtig stuk proza, maar draagt ook helemaal het patina van
de grote schrijver. Uit het werk van Ferrier, Vianen en Roemer zijn fragmenten
geselecteerd uit respectievelijk Atman, Strafhok en Was getekend. Alle drie schrijvers
hebben korte verhalen geschreven die ook heel goed in deze bloemlezing zouden
hebben gepast, maar wie nauwkeurig leest zal moeten erkennen dat de door Van
Kempen gekozen teksten mogelijk nog treffender de thematiek en stijl van deze
auteurs weerspiegelen en directer raken aan hun obsessies en idealen.
Over Mama Sranan zou veel meer te zeggen zijn dan binnen het bestek van een
recensie mogelijk is. Hoofdzaak is dat we Van Kempen kunnen bijvallen in zijn
enthousiasme over de rijkdom van de Surinaamse verhaalkunst. Er valt veel te
genieten in dit boek, maar ook veel om bij stil te staan en over na te denken. Mama
Sranan is een bundel waaruit je één of twee verhalen tot je neemt en die je vervolgens
weer even terzijde legt. In zijn meervoudige commentaar op de lotsverbondenheid
van mensen met Suriname kan de bloemlezing met recht een alternatieve
cultuurgeschiedenis van Suriname worden genoemd.
Peter Meel

Michaël Slory, In de straten en in de bladeren. Gedichten. Paramaribo: z.u.,
2000. 47p. Sf 10.000,-. Niet verkrijgbaar in de boekhandel.
De 65ste verjaardag van Michaël Slory werd afgelopen 4 augustus in Paramaribo
gevierd met de aanbieding van zijn nieuwste bundel gedichten door vrienden en
bewonderaars. Michiel van Kempen komt de eer toe hiervoor het initiatief te hebben
genomen. Hij stelde de bundel samen, begeleidde de productie en organiseerde de
overhandiging van het werk aan Slory. De vrienden en bewonderaars in Nederland
maakten de financiering van het cadeau mogelijk door bij voorintekening het werk
te bestellen. Het resultaat van deze unieke joint venture mag er zijn. In de straten en
in de bladeren is een superbe verzameling gedichten, waarin Slory andermaal bewijst
met zijn poëzie op eenzame hoogte te staan. Daarnaast is deze uitgave wat betreft
redactie, typografie, bindwerk en papier de best verzorgde bundel die tot op heden
van de dichter is verschenen.
Evenals in zijn eerdere werk dicht Slory in zijn laatste bundel over het verlangen
naar liefde, de respectvolle en intieme omgang met de natuur en zijn gevoelens van
verbondenheid met de gewone man en vrouw. Zijn verzen zijn van een weldadige,
soms bedrieglijke eenvoud. Slory zal de dingen niet mooier of ingewikkelder maken
dan ze zijn, wat niet wil zeggen dat zijn gedichten zich altijd gemakkelijk laten lezen.
Klank en ritme kiest hij met zorg, want Slory is een zanger die de wereld intrekt en
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zijn luisteraars deelgenoot wil maken van datgene wat hem omringt en bezighoudt.
Het is zijn diepste verlangen zijn medemens te bereiken en met hem te communiceren.
Meer dan in vorige bundels zingt Slory melancholiek over de tijd die voorbijgaat
en uit hij zijn onbehagen over het gemak waarmee tijd wordt verkwist en gebruikt
voor daden die niet zelden zinloos en vaak ten diepste mensonwaardig zijn. Zijn
onbehagen en teleurstelling betrekt Slory soms op het tijdsgewricht, soms op zijn
land, soms op een onthutsend directe en nietsontziende wijze op zichzelf: ‘In
werkelijkheid/was er een weg/die niet goed was./Die weg was ik.’ (p. 33). En even
verderop, in een voor hem typerend idioom: ‘Wat heb ik mezelf toch versmeten!’
(p. 34).
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Slory's ontgoocheling over de ontwikkelingen in Suriname na 1975 verrast niet voor
wie zijn werk kent. Had Slory in ‘Revolutie’ en ‘Aan 8 december’ (opgenomen in
zijn vorige bundel En nu voorgoed voor vriendschap) al niet de balans opgemaakt
van verloren idealen en kapot geschoten dromen? Toch blijft de dichter, tegen de
verdrukking in, ongebroken in zijn zoektocht naar zuiverheid. Fundamenteel voor
hem is dat hij zijn roeping niet heeft verzaakt. Hij heeft intens geobserveerd, scherp
geregistreerd en onvermoeibaar gezocht naar formuleringen om zijn waarnemingen,
gevoelens en gedachten adequaat onder woorden te brengen. Hij heeft, zoals hij zelf
zegt, de taal niet verraden, want de taal is als zijn adem, die hem vergezelt in de
straten en in de bladeren (p. 5).
Als weinig andere dichters stelt Slory zich open voor zijn omgeving. Hij neemt
dingen waar die ook anderen waarnemen, maar vaak vanuit een ander gezichtspunt,
met de focus op een schijnbaar verborgen detail, toegevend aan associaties die ruimte
laten voor nieuwe inzichten, ontvankelijk voor gedachten die soms ver voorbij de
alledaagse werkelijkheid liggen. De eenvoudigste observatie kan bij Slory het
uitgangspunt zijn voor de meest diepzinnige overpeinzingen en veronderstellingen.
‘Een kunstenaar kijkt met andere ogen’, laat hij zich ontvallen in één van de vier
verzen bij schilderijen van Rinaldo Klas. Een dichter kijkt, luistert en denkt met
andere ogen, oren en verstand, zo is men geneigd te concluderen bij lezing van deze
verzen.
Het openings- en slotgedicht in de bundel grijpen naadloos in elkaar en geven het
geheel de noodzakelijke samenhang en omlijsting. Taal is voor Slory adem, taal is
leven, maar dit laat onverlet dat bij hem tegelijk het besef heerst dat zijn verzen niet
het eeuwige leven hebben, dat ook zij eens zullen zijn vergeten en verdwenen. De
afdelingen ‘land’ en ‘dichter’ leggen de nadruk op respectievelijk aardse ervaringen
en persoonlijke bespiegelingen. Hoewel deze ordening over het algemeen
onderscheidend genoeg is, zijn er enkele gedichten die welbeschouwd in beide
categorieën passen. Het vierluik dat verwijst naar schilderijen van Rinaldo Klas staat
door het gebruik van beeldende kunst als directe inspiratiebron enigszins apart van
de andere gedichten. Met reden vormt het eveneens eert afzonderlijke afdeling.
In zijn knappe nawoord bij En nu voorgoed voor vriendschap merkte Michiel van
Kempen op dat elk gedicht in deze bundel zich kenmerkt door ‘de spanning tussen
het vernieuwende en het klassieke, de jeugdige frisheid die alle kanten op wil springen,
en de harmonie van een gerijpte vorm die zoekt naar de enig juiste balans.’ (p. 52).
Deze karakteristiek geldt ook voor deze gedichten. Wat echter vooral opvalt, is de
opgaande lijn in Slory's laatste bundels, Een andere weg (1991), En nu voorgoed
voor vriendschap (1995) en de voorliggende uitgave. Vormtechnisch hebben de
gedichten een nog hogere graad van perfectie bereikt, inhoudelijk is nog
nadrukkelijker geabstraheerd van het lokale en aangehaakt bij universele thema's als
liefde en vriendschap, dood en vergankelijkheid, zuiverheid en authenticiteit. Slory's
verjaardagscadeau is het beste geschenk dat Suriname zich bij 25 jaar
onafhankelijkheid kan wensen.
Peter Meel
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Sandew Hira, Terug naar Uttar Pradesh, Den Haag: Amrit 2000, 118 p. f
15,-. ISBN 90 74897-36-3.
Dit nieuwe boek van Sandew Hira is heel waardevol, met name voor alle Hindostanen
die van plan zijn om in de toekomst een reis naar India te maken en daar op zoek te
gaan naar hun familie. Het is vlot geschreven en geeft eerst in het kort een schets
van het ontstaan van de contractarbeid in Suriname en in andere delen van de wereld.
De Indiase contractarbeiders kwamen immers niet alleen naar De West. Zij gingen
ook naar Mauritius, naar verschillende landen in Azië en Afrika en naar de
Fiji-eilanden. In totaal
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hebben zo'n 30 miljoen Indiërs tussen 1837 en 1937 India verlaten in de hoop elders
een beter bestaan te kunnen opbouwen. Sommigen hadden echter ook andere
motieven.
Na deze schets vertelt Hira over de database die hij samen met historicus Maurits
Hassankhan heeft opgezet waarin de voornaamste gegevens zijn opgenomen over
de Hindostanen die tussen 1873 en 1917 in Suriname arriveerden. Deze database is
intussen gevoegd door een database over de Javanen die naar Suriname migreerden.
Hira verhaalt ook over zijn contacten met mensen op de Fiji-eilanden die een
dergelijke database willen opzetten over de Indiers die naar dat eiland gekomen zijn.
Zo zal de database op het internet beschikbare tientallen Hindostanen dichter bij hun
voorouders brengen. Bovendien leidt de database tot vele verrassende ontmoetingen.
De reis ‘terug naar Utter Pradesh’ werd ondernomen met de heer Ramsahai, die in
1914 op zes jarige leeftijd met zijn ouders uit het dorp Vaina vertrokken was om
naar Suriname te reizen. Ramsahai en Hira reisden terug naar het geboortedorp van
Ramsahai met als doel een boek te schrijven van deze reis en een TV reportage te
maken.
Hira geeft de verhalen over het depot en de subdepots, waar de mensen die waren
aangeworven verzameld werden en moesten wachten op het moment dat het schip
dat hen naar De West zou brengen vertrekken zou. Hij beschrijft vervolgens wat hij
zag toen hij in 1999 de gebouwen in Calcutta bezocht. De reis gaat verder terug en
uiteindelijk komt het reisgezelschap aan in het dorp waar de heer Ramsahai vandaan
kwam. De impressies worden aangevuld met de verhalen van andere Hindostanen
die op zoek gingen naar hun wortels en een bezoek brachten aan het dorp waar hun
familie vandaan kwam. Daar, in het dorp wordt opeens weer duidelijk dat de kaste
waartoe de Hindostaanse voorouders behoorden ooit belangrijk was. Bovendien blijkt
in het dorp dat de komst van de familie uit Suriname of Nederland niet altijd tot een
blij weerzien leidt. De dorpsbewoners zijn achterdochtig en de familie is nogal eens
bang dat men recht wil laten gelden op de grond die de familie bezit.
Tenslotte staat Sandew Hira stil bij hoe men na het bezoek aan het dorp en
eventueel de familie verder zou kunnen gaan. Moet men bijvoorbeeld hulp geven of
moet dat juist niet?
Wat het boek zo leesbaar maakt, is dat Hira zijn betoog kleurt met de verhalen
van hemzelf en de familie Ramsahai, en van andere Hindostanen die zelf ook de reis
naar de woonplaats van hun familie hebben gemaakt. De ervaringen zijn heel
verschillend geweest. Bovendien hadden ook de Hindostanen die deze reizen maakten
een nogal verschillende verwachting over wat ze zouden tegenkomen.
Hira is heel eerlijk in zijn beschrijving van India. De mensen in de dorpen van
Uttar Pradesh en Bihar, de deelstaten waar vrijwel alle Hindostaanse contractarbeiders
die naar Suriname gingen, vandaan kwamen, zijn beduidend armer dan de Surinaamse
of Nederlandse Hindostanen die op bezoek komen. Daar moet de bezoeker rekening
mee houden. Daarnaast geeft Hira de bezoekers nog een aantal andere tips om bij
een bezoek rekening mee te houden. Vandaar dat dit boek een goede gids is voor
allen die deze reis willen maken.
Ik heb eigenlijk maar één punt van kritiek. Dat betreft Hira's opmerking dat er in
Nederland 150.000 Hindostanen wonen. Dat lijkt mij rijkelijk veel. Waar Hira dit
cijfer vandaan haalt, wordt niet aangegeven. Het CBS sprak in 1992 over 70.000
hindoes. Als ik daar volgens Hira's eigen regel (p. 100 noot 49) 20% bij moet tellen
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voor de moslim Hindostanen, dan kom ik nog niet eens op 100.000 in 1992. Het
aantal zal nu iets groter zijn, vandaar mijn schatting van rond de 100.000. Verder is
het jammer dat er van Maurits Hassankhan niet een betere foto in het boek is
opgenomen. Maar deze kritiek betreft slechts detailpunten. Het is hoe dan ook een
waardevol en leuk boek.
Freek L. Bakker
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Berichten
Database Javaanse immigratie
Via de website van de Rijksarchiefdienst zijn in het afgelopen jaar twee databases
ter beschikking gekomen met persoons- en gezinsgegevens van de Hindostaanse en
de Javaanse immigranten die vanaf 1873, respectievelijk 1890 als contractarbeider
naar Suriname zijn gegaan. Deze databases zijn samengesteld door het IMWO in
samenwerking met Amrit Consultancy in Den Haag op basis van de Surinaamse
immigratieregisters. Het initiatief voor de internetversie, onder de titel Arbeid op
Contract, is genomen door het Algemeen Rijksarchief (ARA).
In een vorige Oso werd aandacht besteed aan de database Hindostaanse immigratie.
Inmiddels is een tweede database gereedgekomen en wel die voor de Javaanse
contractarbeiders. Tussen 1890 en 1939 zijn in totaal circa 33.000 Javaanse
contractarbeiders naar Suriname geëmigreerd. In augustus 2000 vond in Suriname
de herdenking van 110 jaar immigratie van Javanen plaats. Bij die gelegenheid vond
de officiële presentatie plaats van het Javaanse personennamenboek (vijf delen, circa
5.000 pagina's) en de database. Op 2 september 2000 werd deze presentatie in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gehouden, waarbij tevens de internetversie
werd gepresenteerd.
In de Javaanse database zijn de gegevens van ruim 30.000 personen bijeengebracht.
Een bijzonder kenmerk van deze database zijn de pasfoto's van ongeveer 18.000
Javaanse contractarbeiders. De volgende gegevens zijn onder meer in deze database
te raadplegen: familierelaties, de plaats en het dorp van herkomst, namen van schepen
waarmee zij naar Suriname kwamen, de plantages waar zij gewerkt hebben, gegevens
van nakomelingen et cetera. In december 2000 zal de database voor de Chinese
contractarbeiders worden gepresenteerd. In 2001 ligt de digitalisering van de
Emancipatieregisters in de planning.
Ook elders in het Caraïbisch gebied bestaat grote belangstelling voor het
Surinaamse database-project. Contacten met onder meer vertegenwoordigers van de
University of the West Indies hebben inmiddels geresulteerd in een werkgroep die
zich gaat bezighouden met de opzet van soortgelijke databases rond slavernij en
contractarbeid. Behalve genealogische waarde hebben de Hindostaanse en Javaanse,
en de overige nog uit te brengen, databases ook wetenschappelijke betekenis. Een
exploratie van de gegevens in de database zou licht kunnen werpen op vele nog
onbeantwoorde vragen.
Ook uit het oogpunt van conservering van archiefgegevens in Suriname, dit gelet
op de deplorabele staat van het archiefwezen, is het historisch database-project ten
zeerste toe te juichen. De Hindostaanse en Javaanse database zijn op het volgende
adres te raadplegen: www.archief.nl/suriname/ Voor nadere informatie over het
historisch database-project: Maurits Hassankhan: imwo@cq-link.sr en Sandew Hira:
amrit@bart.nl

Historische Database Suriname
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Het is het streven van het ARA om onder de noemer Historische Database Suriname
in samenwerking met onderzoekers een geheel van databases op de website te plaatsen
dat uiteindelijk alle Surinaamse bevolkingsgroepen zal omvatten. In dat kader zal
het webplatform Arbeid op Contract verder worden uitgebouwd, in eerste instantie
met de gegevens inzake de Chinese contractarbeiders. Voorts zullen onder de vlag
van Historische Database Suriname naast Arbeid op Contract twee nieuwe
webplatforms worden opgezet, de een met betrekking tot de slavenbevolking, de
ander met betrekking tot de diverse groepen kolonisten.
Als eerste onderdeel van het webplatform over de slavenbevolking wordt een
internetversie gerealiseerd van de database die drs. O.
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ten Hove heeft samengesteld uit archiefmateriaal in het ARA over de manumissies
in Suriname 1832-1863. De desbetreffende gegevens zijn in 1997 reeds verschenen
in de gelijknamige publicatie van Okke ten Hove en Frank Dragtenstein (Bronnen
voor de Studie van Suriname 19). Uiteraard mag in vervolg op de manumissies een
webpresentatie met de registratie van de slavenbevolking ten tijde van de emancipatie
niet ontbreken. Die database moet echter nog worden samengesteld.
Een eerste internetproduct over de kolonisten in Suriname zal betrekking hebben
op genealogische informatie over de in 1845 uit Nederland geëmigreerde boeren
(Boeroes). Ook hiervoor heeft het ARA samengewerkt met Ten Hove.
Met de Historische Database Suriname wil het ARA handicaps wegnemen die
(genealogische en historische) onderzoekers in het geval van Suriname parten spelen.
Met betrekking tot in Nederland geboren personen kunnen genealogen en
sociaal-historici moeiteloos hun basisgegevens vinden in goed bewaarde en eenvoudig
te hanteren archiefbestanden, zoals Burgerlijke Stand, tienjaarlijkse
volkstellingsregisters, et cetera. Wie (gedeeltelijk) zijn wortels heeft in Suriname of
zich als historicus op (delen van) de Surinaamse bevolking richt, is beduidend minder
gunstig af. Veel archiefmateriaal bevindt zich uitsluitend ‘overzee’; deze bescheiden
zijn vaak rudimentair toegankelijk en verkeren bovendien voor een groot deel in
slechte conditie. Het wel in Nederland aanwezige materiaal is weliswaar makkelijker
te benaderen maar is vaak verstopt in of verspreid over uiteenlopende en relatief
onbekende bestanden waarin alleen de ware archieftijger met een ruime hoeveelheid
tijd zijn of haar weg weet te vinden. Door bestanden uit Surinaamse én Nederlandse
archieven te digitaliseren en op het internet te presenteren, hoopt het ARA de scheve
verhouding tussen de beschikbaarheid van basale historische informatie over
Surinamers enerzijds en Nederlanders anderzijds zoveel mogelijk recht te trekken.

Rectificatie
In het vorige nummer besprak Freek Bakker de bijdrage van Mohan K. Gautam's
‘The Construction of the Indian Image in Surinam: Deconstructing Colonial
Derogatory Notions and Reconstructing Indian Identity’ in de bundel Sojourners
Top Settlers uitgegeven door Mahin Gosine en Dhanpaul Narine. Ik meldde toen dat
Gautam ten onrechte schreef dat J.A. Pengel die vele jaren minister-president van
Suriname is geweest, een PNP-politicus was. Pengel hoorde bij de NPS. De auteur
hecht eraan in de Oso vermeld te zien dat hij een lijst met correcties op zijn bijdrage
naar de eindredacteuren van de bundel heeft gestuurd, maar dat die helaas niet zijn
gehonoreerd.

Serie Bronnen voor de Studie van Suriname
De faculteit Sociale Wetenschappen heeft jaren geleden een aantal dozen van de
Serie Bronnen voor de Studie van Suriname in een kast opgeborgen en daaraan niet
meer gedacht. Daardoor hebben we jarenlang onterecht gemeend dat een aantal

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

nummers uit deze serie was uitverkocht. Die zijn nu weer boven water gekomen. Ze
worden verkocht voor de lage prijzen uit de vorige eeuw en ook nog eens gratis
toegezonden. Haast u, zouden we willen zeggen, voordat ze opnieuw ergens
onvindbaar worden opgeborgen. De volgende delen van de serie zijn nu (weer)
verkrijgbaar:
3. Zendingsarbeid in Aurora onder de Saramaka Bosnegers van 1891 tot 1986
door I. Albitrouw.
Bewerkt en ingeleid door Miriam Sterman. BSB 3: 1979 (176 pag., prijs fl. 9,-).
5. De Tapanahoni Djuka rond de eeuwwisseling: het dagboek van Spalburg
1896-1900. Ingeleid door H.U.E. Thoden van Velzen en Chris de Beet. BSB 5:
1979 (137 pag., prijs fl. 9,-).
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8. De Saramakaanse vrede van 1762. Geselecteerde documenten. Chris de Beet
en Richard Price.
BSB 8: 1983 (220 pag., prijs fl. 9,-).
12. Opstand in Tempati, 1757-1760. Harry van den Bouwhuijsen, Ron de Bruin en
Georg Horeweg.
BSA 12: 1988 (127 pag., prijs fl. 9,-).
13. Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname,
1986-1988. T.S. Polimé en H.U.E. Thoden van Velzen. BSA 13: 1988 (27 pag.,
prijs fl. 9,-).
16. ‘Om werk van jullie te hebben.’ Plantageslaven in Suriname, 1730-1750. Ruud
Beeldsnijder.
BSA 16: 1994 (352 pag., geïll., prijs fl. 35,-).
17. Skrekiboekoe - Boek der Verschrikkingen: Visioenen en historische
overleveringen van Johannes King. Chris de Beet (red.). BSA 17: 1995 (336
pag., geïll., prijs fl. 35,-)
18. Op hoop van vrijheid: Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in
Suriname, 1830-1880. Ellen Klinkers. BSA 18: 1997 (232 pag., geïll., prijs fl.
29,-).
19. Manumissies in Suriname, 1832-1863. Okke ten Hove & Frank Dragtenstein.
BSS 19: 1997 (441 pag., prijs fl. 49,-).
20. Op zoek naar Surinaamse normen: Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve
(1950-1961).
Geselecteerd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Peter Meel. BSS
20: 1997
(625 pag., geïll., prijs fl. 75,-).
21. Het Afakaschrift van de Tapanahoni in Suriname. C.N. Dubelaar & André R.M.
Pakosie.
BSS 21: 1998 (183 pag., geïll., prijs fl. 37,50).
Verder is via IBS nog verkrijgbaar: Adyosi/Afscheid, Albert Helman, 1994
(dichtbundel, prijs fl. 25,-).
U kunt deze uitgaven bestellen door overmaking van het betreffende bedrag naar
postgirorekening 4204401 van Stichting IBS, Koperslagershoek 13, 3981 SB Bunnik,
onder duidelijke vermelding van de gewenste uitgave(n). U kunt de uitgave(n) ook
telefonisch bestellen bij: Culturele Antropologie, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht,
tel.: 030-253.2111 (dagelijks van 9.00-17.00) of via 030-253. 1894 (dinsdag en
woensdag van 8.30-16.00) of via email: j.withagen@fss.uu.nl. Bij telefonische of
email bestelling zal ter betaling een acceptgiro worden toegezonden.

Toekomstige IBS-colloquiums
Het IBS-colloquium van 2001 zal in het teken staan van de godsdiensten van de
Aziatische contractarbeiders die in de periode 1873-1940 in Suriname zijn gaan
werken, met name het hindoeïsme en de islam. Voor 2002 is een colloquium over
lepra gepland. Personen die voor deze colloquiums een bijdrage willen leveren (en
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/ of voor het daarop volgende themanummer) wordt verzocht daarover lijdig contact
op te nemen met Hans Ramsoedh (email: hans.ramsoedh@pa.han.nl of telefonisch
026-323.6028) of Wim Hoogbergen (email: w.hoogbergen@fss.uu.nl of telefonisch
030-253.1415).

Recenseren voor Oso
Voor de rubriek recensies zoekt het tijdschrift nog naar uitbreiding van de groep
recensenten. Wie een boek voor Oso wil recenseren, wordt verzocht contact op te
nemen via email met Wim Hoogbergen (w.hoogbergen@fss.uu.nl).
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Een kijk op Suriname; tekeningen en kijkkasten van Gerrit Schouten
(1779-1839)
Het Teylers Museum te Haarlem organiseert in samenwerking met het Surinaams
Museum te Paramaribo een tentoonstelling over de Surinaamse kunstenaar Gerrit
Schouten (1779-1839). Hij is in Nederland vooral bekend geworden als maker van
diorama's die het Suriname van zijn tijd laten zien. Een groot aantal van zijn
‘kijkkasten’, met voorstellingen van Indianenkampen, slavendansen, stads- en
plantagegezichten, is deze winter in Teyler te bewonderen. Daarnaast zijn er prachtige
kleurrijke botanische en zoölogische tekeningen van Schoutens hand, afkomstig uit
Paramaribo, tentoongesteld. Deze tekeningen worden nu voor het eerst in Nederland
getoond. Te zamen met het werk van andere 19de-eeuwse Surinaamse kunstenaars
brengt de tentoonstelling niet slechts aspecten van de natuur en cultuur van Suriname
in beeld, maar geeft ze tevens inzicht in de Surinaamse koloniale samenleving.
Gerrit Schouten werd geboren in 1779 en heeft zijn hele leven in Paramaribo
gewoond. Hij was een zoon van de Nederlander Hendrik Schouten en de vrije
kleurlinge Suzanna Hanssen. Zijn vader, afkomstig uit Amsterdam, had een justitiële
functie maar werd vooral bekend als dichter, uitgever en acteur. In de raciale
samenleving ondervond de jonge Schouten veel weerstand. Zijn vakmanschap bewees
echter dat een kleurling wel degelijk talenten kon hebben, tegen alle gangbare
vooroordelen in. Schouten was dan ook de eerste creoolse beeldend kunstenaar die
erkenning kreeg in het 19de-eeuwse Suriname.
Schouten werkte, net als Maria Sybilla Merian ruim een eeuw voor hem, voor
wetenschappers en onderzoekers van zijn tijd. Het resultaat zijn prachtige botanische
studies die de plant in ontwikkeling van bloemknop tot vrucht laten zien en zeer
natuurgetrouwe dierstudies. Zijn driedimensionale kijkkasten, de zogenoemde
diorama's, werden tijdens Schoutens leven al hogelijk gewaardeerd. In 1828 ontving
Schouten van koning Willem I een gouden medaille voor zijn gehele artistieke oeuvre.
De expositie loopt van 16 december 2000 tot en met 18 maart 2001. Het Teylers
Museum is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10-17 uur en op zon- &
feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur. Het museum is op eerste Kerstdag en de
Nieuwjaarsdag gesloten. Toegang: f 10,-: CJP f 5,-; 5-18 jr f 2,50; groepen f 7, 50,
MJK/ Haarlem Pas gratis. Het adres is: Spaarne 16, Haarlem, tel. 023-531 90 10 fax
023-5342004.

Surinaams-Nederlandse woorden op Guadeloupe
Door Jan van Donselaar
Het zal niet vaak voorkomen, dat in een Nederlandse vertaling van een Franse roman
een woord staat dat duidelijk niet behoort tot het Standaardnederlands maar tot het
Surinaams-Nederlands. Welnu, ik las onlangs zo'n vertaling en telde daarin het
verrassende aantal van 84 Surinaams-Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Ze
waren vertegenwoordigd op meer dan 100 van de 373 bladzijden. Dat was uiteraard
niet toevallig.
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Het gaat om Les migration des coeurs van Maryse Condé uit 1995, vertaald onder
de titel Bovenwindse Hoogten door Eveline van Hemert en verschenen in 1998 hij
uitgeverij ‘In de Knipscheer’ (Haarlem). Het verhaal speelt zich eind
negentiende-begin twintigste eeuw af in het Caribisch gebied, voornamelijk op
Guadeloupe, het geboorte-eiland van de schrijfster. De personen zijn typisch
Caribische mensen, van zwart tot wit, met ingewikkelde familie- en andere
verhoudingen en gedreven door intense hartstochten. Ik wil over de inhoud niet meer
zeggen - dit is immers niet een recensie maar een bericht - dan dat het hoek mij heeft
geboeid en minimaal onthutst.
Ook de beoordeling van de vertaling laat ik over aan anderen, al was het maar
omdat mijn
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belangstelling niet zo ver is gegaan dat ik de Nederlandse naast de oorspronkelijke
Franse tekst heb gelegd. Dat geldt zelfs voor de vele Surinaamse-Nederlandse
woorden: Ik weet niet wat er op de plaats van deze in het Frans heeft gestaan.
Vermelding verdient wel dat Eveline van Hemert voor deze vertaling een werkbeurs
ontving van het ‘Fonds voor de Letteren’ en dat de uitgave gesteund is door de
‘Europese Commissie’. Wel kan ik iets zeggen over de bedoelingen die de vertaalster
gehad heeft met haar ongebruikelijke aanpak. Wij hebben namelijk, nog voordat ik
het boek gelezen had, met elkaar gesproken en gecorrespondeerd over de haken en
ogen die vastzitten aan het vertalen van literair werk, vooral als dat geschreven is in
een taal variant die rijk is aan niet-standaard elementen, zoals het Frans van
Guadeloupe.
Een argument om een Surinaams-Nederlands woord te gebruiken kan zijn, dat er
voor het woord in de Franse (of ‘Franse’) tekst geen eenduidig of literair aanvaardbaar
equivalent in het Standaardnederlands bestaat. Een andere reden kan zijn dat, een
Surinaams-Nederlandse vertaling, in tegenstelling tot een Standaardnederlandse, een
bijdrage levert aan het oproepen van de ‘couleur locale’, te meer als men met enig
recht vindt dat de ‘couleur’ van Guadeloupe en die van Suriname genoeg
overeenkomst vertonen. Ook kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk min of meer
willekeurige plantennaam gekozen zijn omdat die een bepaalde gewenste suggestie
oproept. Ik ontleen deze gezichtspunten aan een brief van de vertaalster. In het boek
zelf wordt de herkomst van de hier bedoelde woorden niet aangeroerd, hoewel die
vreemd zijn voor een niet met het Surinaams-Nederlands vertrouwde lezer. Vertaalster
doet hier een beroep op eenzelfde inlevingsvermogen bij de Nederlandstalige lezers
als Condé dat in het origineel ook deed met betrekking tot de Franse.
Van Hemert heeft voor vele van haar Surinaams-Nederlandse woorden geput uit
het Woordenboek van het Surinaams-Nederlands (2e editie, Van Donselaar, 1989).
Ik geef hier een royaal aantal voorbeelden, zo gerangschikt dat blijkt hoezeer
vertaalster het Surinaams-Nederlands element geschikt gevonden heeft om een zo
juist mogelijke vertaling alsmede de gewenste effecten te verkrijgen:
- Bastiaan, bosneger, buitenvrouw, concubaan, zwierbol.
- Krentenhaar, krentenhoofd.
- Gemakhuisje, pinahut, verdiepingshuis, neut, schoolerf.
- Hobbelstoel houwer, koolpot, korjaal, pagaal.
- Frangipane, jozeflelie.
- Bitterhoutsboom, druivenboom, kantantri, lokus.
- Boulanger, knippa, markoesa, oker, pompoen, pommerak, tajer, zoete patat.
- Bosthee, gevlochten brood, half achtste, sopi, suikergoed, zuurwater, zoutevis.
- Bospatrijs, kabriet, snapper trapoen.
- Frottig, kraperen, morserij, momsenserij, uitloperij, wreeddadigheid.
Maar wat te zeggen van pinarie eten (armoe lijden), mengbloed-creool en
mengwater-Hindoestaan?
Tenslotte een geval dat als detailkwestie beschouwd mag worden, maar toch laat
zien welke onduidelijkheden en vergissingen kunnen binnensluipen. Op de ‘Place
de la Victorie’ in Pointe-à-Pitre en elders staan twee soorten schaduwbomen. Het
zou beter geweest zijn de verouderde naam zandkoker te vermijden - die zegt een
niet ingewijde niets - maar die te vervangen door de nu in Suriname algemene naam

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 19

koffiemama. Dan was nog enigszins het beeld opgeroepen van een schaduwboom
voor koffiestruiken én mensen. De andere schaduwboom is niet wat in Suriname
bosamandel heet, want dat is daar een wilde boom in het bos. Het gaat om een overal
in de tropen aangeplante boom die in de Franstalige Cariben amandier wordt genoemd
en in Suriname amandel(boom).
Al lezend kwam steeds dringender de vraag bij mij op, hoe bij lezers die met het
Surinaams-
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Nederlands bekend zijn deze export van woorden naar een anderstalige gebied over
zou komen, ook al gebeurt dat dan nog alleen maar op papier. Inmiddels weet ik dat
van een van hen. De Nederlandse neerlandica Els Moor die al enige tientallen jaren
in Suriname woont en les geeft, noemt in haar zeer lovende bespreking van het boek
de vertaling uitstekend, juist ook waar Surinaams-Nederlandse woorden Frans
Caribische vervangen (‘De Ware Tijd’, 12 december 1998). Maar hoe reageren
degenen die deze woorden helemaal niet kennen en wellicht niet eens weten dat er
een Surinaams-Nederlands bestaat?

De namen van Joodse slaven
Door Colin Nassy
In 1997 begon ik aan het opzetten van een genealogie van de families Cohen Nassy
en Nassy in Suriname. Tijdens het onderzoek kwam ik erachter dat een groot aantal
archiefstukken met voor de genealoog unieke gegevens in een desolate staat verkeert.
Om te voorkomen dat een groot aantal gegevens verloren zouden gaan, ben ik
begonnen met het inventariseren en indexeren van inventarisnummers.
In augustus 1999 ben ik begonnen met de inventaris Oud Notarieel Archief
Suriname. Mijn opzet was om alle notariële aktes en codicillen betrekking hebbend
op de Joodse Natie in Suriname te selecteren, in uittrekselvorm te noteren en de
namen voorkomend in de stukken eruit te lichten en die te indexeren, te zamen met
de akten. Over de periode 1719 tot 1828 heb ik intussen 6000 Joodse namen
geïndexeerd en ongeveer 1000 slaven met alleen voornamen.
Bij de start van de inventarisatie heb ik het besluit genomen ook de slaven van de
Joden mee te nemen. Dit vanwege het feit dat ik tijdens mijn onderzoek naar de
genealogie van de familie Nassy een groot aantal gekleurde familieleden tegen ben
gekomen en het mij bekend was dat het in die tijd heel normaal was dat een Europeaan
bijvrouwen erop nahield. De bijvrouwen waren dan ook vaak slavinnen. Uit de akten
is heel moeilijk te zien of de personen die in de akten voorkomen gekleurd of blank
zijn. Als het niet meer valt op te maken uit de naams-constructie zoals bij de gehele
naamsoverdracht, is het mogelijk na 1790 te kijken naar welke joodse gemeente zij
lid waren. Darhe Jesarim is een joodse gemeente speciaal opgericht door en voor
gekleurde joodse kerkelingen.
Tevens ben ik begonnen met de wijkregisters van Paramaribo te inventariseren
met betrekking tot de Joodse ingezetenen. Ook daaruit is af en toe te herleiden dat
sommige personen die een serfardische Joodse naam hebben gekleurd kunnen zijn.
De slaven hadden in eerste instantie alleen voornamen. Bij het vrijmaken van een
slaaf moest er behalve een voornaam ook een achternaam komen. Dit gebeurde dus
tijdens het manumiteren van de slaven. Ik ben tijdens mijn onderzoek een aantal
variaties in naams-constructie tegengekomen, die ik hieronder vermeld.
1) de ‘van’ constructie,
2) volledige naamsoverdracht,
3) de omgedraaide achternaam constructie,
4) identiteit van de plantage of eigenaar overnemend, en
5) onderscheidingsnaam.
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Ik zal enige voorbeelden geven. Allereerst van de zogenaamde ‘van’ constructie. Op
24 augustus 1768 maakte ‘Susanna van Josias Pardo’ een testament op.1 Deze wijze
van naamgeving wordt niet alleen in de kop gebruikt maar ook in de rest van het
testament. In het testament wordt haar dochter aangehaald als universeel erfgenaam
en die wordt dan ‘de vrije Johanna Petronella genoemd. Ook kwam ik voorbeelden
legen waarin ‘de vrije’ niet werd genoemd, dan wordt het woord ‘van’ gebruikt. Op
5 november 1780 maakt ‘de vrije meid Gracia van Bettie van Pardo’1 een testament
op. Gracia is de dochter van een reeds vrijgemaakte slavin. Op 19 augus-
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tus 1779 maakt de ‘vrije Abigael Abenacar’2 een testament op. Haar moeder is de
‘vrije Ribca de Para’. Het woord ‘de’ is in het Spaans/Portugees eveneens ‘van’.
Mij is duidelijk geworden dat zodra iemand vrij gemaakt is in de notariële aktes naast
zijn of haar naam ‘de vrije’ wordt genoemd. Abigail Abenacar is een gekleurde
Joodse vrouw een nakomeling van een vrijgemaakt slavin. Aan haar naam is niet
meer te zien dat zij gekleurd is. Abigael krijgt kinderen die de naam Gabay Farro
voeren. Ook zij zijn gekleurd met een sefardische naam.
In de situatie: ‘2) volledige naamsoverdracht’ mogen kinderen van slaven die
verwekt worden door de eigenaar de achternaam van die eigenaar overnemen,
waarmee de eigenaar aangeeft het kind te erkennen. Vaak gebeurde dit doordat de
verwekker van het kind geen andere kinderen naliet en daarmede zijn nageslacht
garandeert. Een paar voorbeelden: op 15 november 1813 maakte ‘Jacob de Para3
een testament op. Hij legateerde aan de kinderen van zijn zuster Gracia de Para,
met name: Christiaan Joachim Esser, J.P. Resse & Catharina Adriana Resse het een
en ander. Op 31 oktober 1809 maakte ‘Willem Hendrik Esser’4. zijn testament op,
waaruit blijkt dat hij kinderen heeft bij Gracia de Para. Een van de kinderen wordt
dan ook genoemd: C.J. Esser. Dit is het enige kind dat zijn naam mag dragen. De
rest van de kinderen wordt kennelijk niet erkend en krijgen de naam Resse, het
omgekeerde van Esser. Op 7 november 1780 maakte de ‘vrije mulatin Dina
Musaphia’5 een testament op. Men vermeldde dus ook soms de kleur van de gewezen
slavin. Op 22 november 1805 maakte ‘de vrije negerin Maria Cornelia van Naher’6
een testament op. Zij praat over haar overleden zoon Doris Jacobus Nahar en
universeel erfgenaam zijn Theodorus Jacobus Nahar & Dorothea Jacoba Nahar.
De kinderen verliezen het voorvoegsel ‘van’.
Een paar voorbeelden van ‘3) de omgedraaide achternaam constructie’. Op 25
februari 1790 maakte de ‘vrije mulat Joseph Nassy’7 een testament op. Hierin worden
als ‘universeel & enig erfgenaam’ genoemd: de minderjarige kinderen van de vrije
mulatin Pomba van Davilar, met name: David Joseph Haim Nassy & Anna Jacoba
IJssan. Hier worden weer zowel de gehele naamsoverdracht als de omgedraaide
naamsconstructie gebruikt. In de vorige alinea werd ook al een voorbeeld van
omgedraaide achternaam constructie aangehaald (Esser werd Resse). In 1836 woonde
een Geertruijda Elisabeth IJssan8 op de Groote Rijweg links 4 B met als beroep
vettewarij en met het Lutherse geloof.
Als achternaam werd soms ook (4) de ‘identiteit van de plantage of eigenaar’
overgenomen. Weer enige voorbeelden. Op 10 juni 1789 maakte de ‘vrije Jupiter
van Palmeribo’9 samen met de ‘vrije Beatrice van Rosa Judea’ een testament op. De
gewezen slaaf Jupiter neemt de naam van de plantage ‘Palmeribo’ over in de vorm
van zijn achternaam.
Tot slot familienamen van het type (5), de onderscheidingsnaam. Bij het
onderscheiden van slaven met dezelfde roepnaam werd door de bevolking onderscheid
gemaakt door de eigenaar aan de roepnaam toe te voegen. Dit gebeurde hoofdzakelijk
in de ‘van’ constructie. En wanneer zo'n persoon vrij werd verklaard tot 1832, kon
zo'n persoon bekend staan met de toevoeging ‘de vrije’. In de wijkregister van 1836
kwam ik tegen dat in de Sommeldijkstraat 119 B regts woonde: Johan Fredrik
Heilbron en bij hem woonde in Johanna van J.P. Pardo, oud 27 jaar zonder
godsdienst.10 In de Watermolenstraat 8 van de Waterkant links woonde de weduwe
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van Samuel Israel en Santje van de weduwe Israel, oud 27 jaar, hervormd.11 In de
Heerenstraat 67 links woonde de familie Lion Arons. Bij die familie woonde in Sina
van Lion Arons.12
Huwelijken tussen serfardische, Joodse mannen en zwarte of mulatten vrouwen
zijn moeilijk te vinden vanwege het feit dat zoiets officieel verboden was. Vanaf
1686 en het verbod werd regelmatig herhaald. Pas in 1817 werd het verbod opgeheven.
In 1779 werd de broederschap
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(siva) Darhe Jesarim opgericht voor gekleurde Joden. Deze groep had haar eigen
synagoge. In 1790 stierf Joseph de David Cohen Nassy. Hij was arm, Jood en zwart.
Als Jood verdiende hij een Joodse begrafenis op een joodse begraafplaats, maar toen
de doodgravers kwamen op de plaats waar hij begraven diende te worden, zagen zij
dat voor de overledene een graf was gemaakt in een moeras en slechts één meter
diep. Toen zij protesteerden, werd hun gezegd dat zij niet degenen waren die de
opdrachten gaven en dat zij verder hun mond dicht moesten houden. Later
protesteerden zijofficieel, maar dat werd ongegrond verklaard door de Mahamad
(het kerkbestuur). Vanaf dit incident heeft Darhe Jesarim (De weg van het recht)
meer gestalte gekregen en werden nagenoeg alle gekleurde Joden die daarvoor
congregant (gekleurd lid) lid waren van de gemeente Beraha Ve Salom lid van Darhe
Jessarim.
Uit het onderzoek is gebleken dat er kleurlingen en zwarten met Joodse
achternamen zijn zonder dat zij het joodse geloof aanhangen en dat er gekleurde en
zwarte joden zijn.

Organisatie voor beoefenaars van Surinaamse Genealogie in oprichting
Behoefte onder Surinamers en Nederlanders van Surinaamse origine om meer te
weten te komen over de (eigen) voorouders - wie zij waren en hoe zij leefden - treedt
de laatste jaren steeds duidelijker aan het licht. Daarbij is het voor mensen die zich
enige tijd met Surinaams familie onderzoek hebben bezig gehouden een ervaringsfeit,
dat onderlinge contacten doorgaans erg stimulerend en kennisverruimend zijn. Vanuit
deze gedachte werd op zaterdag 7 oktober 2000 in het Algemeen Rijksarchief in Den
Haag een bijeenkomst van beoefenaars van Surinaamse genealogie gehouden. De
opzet ervan was om een impuls te geven aan her en der bestaande plannen om een
georganiseerd verband van in Surinaamse familiegeschiedenis geïnteresseerden in
het leven te roepen.
Deze eerste stap mag succesvol genoemd worden. De ochtend trok een zestigtal
mensen die merendeels al enige ervaring met Surinaams genealogisch onderzoek
hadden opgedaan. In een geanimeerde sfeer werd van gedachten gewisseld. Diverse
voorstellen, met betrekking tot zowel de vorm van de organisatie als te ontwikkelen
activiteiten, werden naar voren gebracht. Instanties als het Algemeen Rijksarchief
en het Centraal Bureau voor Genealogie waren ook vertegenwoordigd, toonden bij
monde van hun representanten hun interesse en zegden medewerking toe.
Om het vervolg optimaal vorm te geven zijn twee werkgroepen ingesteld. Een zal
zich gaan beraden over de meest wenselijke organisatievorm (een stichting, een
vereniging of is het wellicht beter om aansluiting te zoeken bij een reeds bestaande
organisatie?) De tweede werkgroep zal zich buigen over de verschillende te ontplooien
activiteiten. Voor wat dit laatste betreft kwamen tijdens dé bijeenkomst onder meer
ter sprake: het publiceren van een tijdschrift (met daarin onder andere een
vragenrubriek), hulpverlening aan beginnende genealogen door
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meer ervaren mensen, terwijl men ook algemeen doordrongen is van de noodzaak
van georganiseerde samenwerking met instanties en particulieren in Suriname.
Het ligt in de bedoeling dat de werkgroepen zo spoedig mogelijk, tijdens een
volgende algemene bijeenkomst, van hun bevindingen rapport uitbrengen. Bij die
gelegenheid zou het beoogd georganiseerd verband voor Surinaamse genealogie dan
uiteindelijk opgericht kunnen worden. Voor meer informatie: P.J. Kroesen,
pkroesen@gaaweb.nl; tel: 020-6691421 ('s avonds tussen 18.00 en 22.00 uur)
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