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[Nummer 1]
Afbeeldingen omslag
De foto op de voorzijde van de omslag is gemaakt door Vincent Mentzel, tijdens
een persconferentie in Paramaribo in 1975. We zien van links naar rechts: Arron,
Den Uyl, De Gaaij Fortman en Pronk. 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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Hans Ramsoedh & Wim Hoogbergen
Suriname, 25 jaar Hier en Daar
Ooit noemde de Nederlandse premier Joop Den Uyl de onafhankelijkheid van
Suriname het grootste wapenfeit van zijn regeerperiode. Het voorbeeld van Suriname
illustreert echter hoe pijnlijk dekolonisatie kan zijn. Wat een modeldekolonisatie had
moeten worden eindigde in een desillusie.
Rond het zilveren Jubileum is veel gedelibereerd over de vragen of Suriname niet
te vroeg onafhankelijk werd, of dat het land niet te klein is om volledig onafhankelijk
te zijn. De afgelopen 25 jaar was voor het land dan ook geen successtory. Allereerst
verlamde de politieke tegenstelling tussen coalitie en oppositie het politieke klimaat.
De Nederlandse ontwikkelingshulp zorgde voor slechts een korte economische
impuls en het geld verdween voor een deel in projecten die later niet zouden worden
doorgezet, zoals de ontwikkeling van de bauxiet industrie in West-Suriname. De
militaire staatsgreep in 1980 was het begin van de weg bergafwaarts. Schending
van de mensenrechten werd schering en inslag, sociaal-economisch en moreel
verloederde het land, opnieuw startte een exodus naar Nederland en de
bestuursvorm tendeerde van tijd tot tijd in de richting van een narcocratie.
Suriname behoort thans tot de Caraïbische landen met de meeste armoede.
Volgens recente onderzoeken (onder andere door het Algemeen Bureau voor de
Statistiek in Suriname) leeft meer dan de helft van de Surinaamse bevolking onder
de armoedegrens. Kortom srefidensi (de onafhankelijkheid) bracht meer zorg dan
hoop, meer achteruitgang dan vooruitgang en meer vallen dan opstaan. Of zoals
een van de sprekers op het afgelopen IBS-colloquium, refererend aan 25 jaar
onafhankelijkheid, het treffend zei: ‘a tori pori’ (het is een puinhoop geworden).
Volgens anderen zou Suriname kenmerken van een broko parnasi vertonen (vrij
naar de titel van John Jansen van Galens, Kapotte plantage, Amsterdam: Balans.).
In een enquête onder 409 Surinaamse Nederlanders door het in Nederland
verschijnende Historisch Nieuwsblad (november 2000) werd hun gevraagd 25 jaar
onafhankelijkheid in een rapportcijfer (van 1 tot 10) samen te vatten: het gemiddelde
was een vier. Naar alle waarschijnlijkheid zou dit rapportcijfer ook in Suriname niet
hoger zijn uitgevallen.
Werd Suriname te vroeg onafhankelijk? Op deze vraag is geen simpel antwoord
mogelijk. Er zijn geen criteria om vast te stellen of een land wel of niet rijp is voor
onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid is in de geschiedenis van de dekolonisatie
altijd een zaak geweest van een politieke voorhoede. In één opzicht vormt Suriname
echter een uitzondering. De onafhankelijkheid van Suriname werd in Paramaribo
in het geheim en in Den Haag aan de onderhandelingstafel voorbereid zonder
inspraak van de bevolking. De onafhankelijkheidsparaaf vormde in het
verkiezingsprogramma van de toenmalige NPK-coalitie die de onafhankelijkheid
realiseerde, de kleine letters. Ook Nederlandse politici dragen verantwoordelijkheid
voor de wijze waarop de onafhankelijkheidskwestie werd afgehandeld. De
onafhankelijkheid werd Suriname opgedrongen door Den Uyl en Pronk waarmee
zij hun wroeging over het koloniale verleden afkochten met een bruidsschat van 3,5
miljard.
Maar de grootste verantwoordelijkheid voor de misère waarin Suriname zich thans
bevindt ligt bij Surinaamse politici. In de ergste traditie
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van derdewereldlanden zouden zij Suriname als hun particuliere wingewest
gebruiken. Deze politici kunnen worden vergeleken met de directeuren van de
Surinaamse plantages in de zeventiende en achttiende eeuw ten tijde van het
absenteïsme voor wie slechts één ding telde: de eigen zak vullen en zo snel mogelijk
vertrekken. Een bekend fenomeen in de Surinaamse politiek is dat een beschuldiging
meestal onbesproken blijft. De beschuldigde hoeft er slechts op te wijzen dat de
kwaadspreker zelf ook boter op het hoofd heeft, waarna het debat eindigt en er niets
hoeft te worden uitgezocht. De malaise die het land thans kent, kan echt niet aan
één regering worden toegeschreven. Er is meer dan één regering schuldig, met als
gevolg dat na 25 jaar onafhankelijkheid de economie geruïneerd is, de schatkist
leeg, het goud van de Centrale Bank verdwenen, de Surinaamse gulden een vodje
papier en de achtergebleven bevolking verpauperd.
Het grootste probleem van Suriname is zijn incompetente en corrupte politieke
klasse, hetgeen samenhangt met de politieke structuur en cultuur. Er zijn geen
programmatische verschillen tussen de verschillende politieke partijen. Zij zijn niet
gebaseerd op inhoudelijke uitgangspunten met betrekking tot werk, onderwijs, zorg,
lastenverdelingen, armoedebestrijding et cetera. Politici nemen geen
verantwoordelijkheid voor hun handelen of voor hun gebrek daaraan en ontberen
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit. Als we de partijprogramma's van
de verschillende politieke partijen met elkaar vergelijken dan is de verleiding groot
om deze af te doen als een bundeltje zondagse mijmeringen aan de waterkant.
Natuurlijk is ieder weldenkend persoon voorstander van bijvoorbeeld
armoedebestrijding, economische welvaart en bestrijding van drugscriminaliteit,
zoals in de meeste partijprogramma's is opgenomen. Een concrete uitwerking van
deze punten en een financiële onderbouwing blijven echter achterwege. Hierdoor
voelen deze politici zich ook niet geroepen om achteraf verantwoording af te leggen
over gedane beloftes. We kunnen het ook anders stellen: niet de onafhankelijkheid
moet worden beschouwd als de oorzaak voor de voorthollende achteruitgang in
Suriname sedert 1975, maar eerder het handelen van een gecorrumpeerde politieke
elite. Voor deze stelling vormt wellicht de situatie (anno 2001) op de Nederlandse
Antillen een goede illustratie. Ondanks de koninkrijksstatus en de honderden
miljoenen Nederlandse rijkssubsidie zijn hier economische en bestuurlijke chaos
troef. Tienduizenden Antillianen (ook het midden- en hoger kader) zochten de
afgelopen jaren hun heil in Nederland.
Na 25 jaar wordt het tijd vooruit te kijken. Suriname heeft een eigen plaats in de
rij der naties verworven en met de viering van een kwart eeuw srefidensi hoort de
discussie over de staatkundige onafhankelijkheid in zijn huidige vorm (wel of niet
te vroeg onafhankelijk) afgesloten te zijn. Veel belangrijker is thans de vraag hoe
politici in Suriname vorm willen en gaan geven aan de toekomst. Met het aantreden
van de Nieuw-Front-regering in september 2000 lijkt het tij ten goede te keren, al is
enige voorzichtigheid op zijn plaats, zeker voor wat betreft de Surinaamse politiek.
Voor het eerst na lange tijd heerste er in Suriname in november 2000 enig
optimisme bij de viering van de onafhankelijkheid, ingegeven door het aantreden
van de regering-Venetiaan. Het getuigt van moed dat president Venetiaan en minister
Gilds (Justitie en Politie) van plan zijn het morele aanzien van de regering te
herstellen door het trauma van de december-moorden te onderzoeken en daarmee
de rechtsstaat te herstellen en een begin te maken met de bestrijding van corruptie.
Werkelijk perspectief heeft Suriname als het bereid is zichzelf aan de eigen haren
omhoog te trekken en te leren op eigen benen te staan. Veel
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lering kan het daarbij trekken van de ervaringen in het buurland Guyana dat zich
sedert het begin van de jaren negentig op eigen kracht uit het moeras heeft gewerkt.
Dit buurland werd recentelijk nog door het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
gecomplimenteerd vanwege zijn monetair programma en het beleid op het gebied
van privatisering en schuldenmanagement. Nederlandse hulp bij het economische
herstel van Suriname zal vooralsnog onontbeerlijk zijn, maar ingebed dienen te zijn
in een relatie waarbij Nederland op afstand blijft en Suriname het idee van good
governance in praktijk brengt.
Een domper op de festiviteiten rond 25 jaar srefidensi vormde het overlijden van
een viertal prominente Surinamers: de politici Eddy Bruma (6 november) en Henck
Arron (4 december) en de schrijvers Hugo Pos (11 november) en Edgar Cairo (16
november). Aan de laatste twee is in deze Oso een In Memoriam gewijd, maar wij
willen ook in deze inleiding even stilstaan bij deze vier markante personen. Hugo
Pos was in de jaren vijftig voorzitter van het toneelgezelschap Thalia in Suriname.
Na een carrière als rechter in Japan, Suriname en Nederland debuteerde hij pas
ste

op zijn 72 als schrijver. De prikkelende verhalenbundel Het doosje van Toetie
kreeg in de literaire kritieken de lof die hij verdiende. In 1995 publiceerde Pos de
autobiografie In Triplo, waarvoor hij de E.-du-Perron-prijs ontving. Hij schreef daarna
nog nieuwe verhalenbundels en verraste met toneelstukken en ontelbare kwatrijnen
die in diverse bundels verschenen. Het overlijdensbericht plaatste toepasselijk de
kwatrijn: ‘Beloof me, kind, als ik van hier verdwijn treur niet om mij, straks bloeit
weer de jasmijn en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen als zij verdwenen
waren, - ik er nog zou zijn.’
Edgar Cairo, ook wel eens de ‘zwarte Vondel’ genoemd, heeft een omvangrijke
oeuvre op zijn naam staan. Hij schreef zo'n veertig dichtbundels, romans, novellen
en toneelstukken, maar kreeg niet de erkenning waar hij naar verlangde. Zijn oeuvre
draaide voor een belangrijk deel om de verhouding tussen (koloniaal) blank en
zwart. Zijn laatste publicatie verscheen in 1988 en was een nieuwe bewerking van
zijn Temekoe/Kopzorg.
Eddy Bruma was de geestelijke vader van het cultureel en politiek nationalisme
in Suriname en met zijn Partij Nationalistische Republiek een belangrijke stuwende
kracht achter de Surinaamse onafhankelijkheid. Bruma's belangrijkste rol moet
vooral worden gezocht in de stimulering en versterking van het zelfbewustzijn van
creolen en de opwaardering van het Sranantongo.
Henck Arron geldt als de architect of de vader van de Surinaamse
onafhankelijkheid. Hij was in Nederland toen hij stierf op 4 december, de dag na
een boeiend debat over die belangrijke gebeurtenis in het Tropentheater in
Amsterdam. De week ervoor was hij nog gehuldigd met de hoogste onderscheiding
van Suriname, de Gele Ster. Op de avond van 25 november 1975 beleefde Arron
zijn finest hour: ‘Geef mij een vis en ik zal u dankbaar zijn. Maar geef mij de visnetten
en ik zal zelfstandig zijn’, riep hij die avond. Tijdens het debat in het Tropentheater
vertelde hij zelfverzekerd, humoristisch en vol charisma over de realisatie van de
onafhankelijkheid. Arron memoreerde met smaak het gesprek met premier Den Uyl
over de hoogte van de ontwikkelingshulp. Op het openingsbod (één miljard gulden)
van Den Uyl repliceerde Arron: ‘Collega, ik ben hier niet om grappen te maken. Ik
ben hier om zaken te doen’. Uiteindelijk wist Arron na een knap
onderhandelingsproces 3,5 miljard aan ontwikkelingshulp uit de wacht te slepen,
een bedrag dat een unicum genoemd mag worden in de geschiedenis van de
dekolonisatie
Het thema van het IBS-colloquium in oktober 2000 was gewijd aan 25 jaar
Onafhankelijkheid van Suriname. Het kreeg als motto
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mee: Suriname, 25 jaar Hier en Daar. Zoals de titel suggereert stonden niet alleen
de ontwikkelingen in Suriname van de afgelopen 25 jaar centraal, maar werd ook
aandacht besteed aan de positie van Surinamers in Nederland. In dit themanummer
is een aantal van de op het colloquium gehouden inleidingen opgenomen. Daarnaast
hebben wij een aantal auteurs gevraagd aan dit themanummer een bijdrage te
leveren: Gert Oostindie, John Jansen van Galen, Chan Choennie, Wim Hoogbergen,
Dirk Kruijt, Thomas Polimé en Hans Ramsoedh.
Gert Oostindie doet de aftrap. In zijn bijdrage kijkt hij terug op 1975, gaat in op
de stemming in 2000 en eindigt met voorspellingen over de nabije en verderweg
liggende toekomst. John Schuster belicht daarna één van de belangrijkste oorzaken
van de Surinaamse onafhankelijkheid: het feit dat Nederland van de kolonie afwilde.
De toename van het aantal immigratie uit Suriname en de negatieve beeldvorming
over deze mensen in de Nederlandse pers, maakte het voor de Nederlandse politieke
partijen aantrekkelijk om voor de onafhankelijkheid van Suriname te zijn. Nederland
wou van de kolonie af en toen deze dat zelf ook wilde, was de zaak snel geregeld.
Daardoor hoefden er ook geen maatregelen genomen te worden om de Surinaamse
immigratie te reguleren.
- Binnen de Nederlandse politiek was vooral de Partij van de Arbeid een groot
voorstander van de Surinaamse onafhankelijkheid, waarbij natuurlijk de namen Joop
den Uyl en Jan Pronk genoemd worden. De betrokkenheid van de PvdA bij de
ontwikkelingen in Suriname is het thema van de bijdrage van John Jansen van
Galen. In het daarop volgende artikel gaan Ad de Bruyne, Astrid Runs en Hebe
Verrest in op de sinds de onafhankelijkheid steeds belangrijker geworden
Transatlantische contacten tussen Suriname en Nederland met daarbij specifieke
aandacht voor de rol van de NGO's in deze contacten.
Mies van Niekerk bespreekt de maatschappelijke positie van creoolse en
hindostaanse immigranten en hun nakomelingen in Nederland. Zij stelt dat het beeld
over Surinamers in Nederland lange tijd niet onverdeeld positief was, zeker niet in
de periode van de massamigratie. Voor Nederlanders waren ‘Surinamers’ toen nog
overwegend creolen, die geassocieerd werden met problemen rond drugs en
criminaliteit. Geleidelijk aan drong het tot een breder publiek door dat er ook zoiets
als hindostaanse Surinamers bestonden. Daarover bleek de beeldvorming veel
positiever, zij zouden het voorbeeld zijn van een geslaagde minderheid. In haar
bijdrage gaat van Niekerk in op de vraag in hoeverre dit contrast in de beeldvorming
over Surinamers terecht is. Het artikel van Roy Khemradj vormt een mooie aanvulling
op dat van Van Niekerk, omdat deze auteur met name analyseert hoe de
berichtgeving over Suriname tot stand komt, waarbij hij zijn voorbeelden kan
illustreren aan de hand van het radioprogramma Zorg en Hoop, waaraan hij al lange
tijd een essentiële bijdrage levert. Sociale cohesie in de plurale Surinaamse
samenleving is het thema van Ruben Gowricharn. Hij draagt verklaringen aan voor
de stabiliteit van de Surinaamse samenleving en tracht tevens de vraag te
beantwoorden in hoeverre de Surinaamse ervaring te generaliseren is naar andere
plurale, of multi-etnische samenlevingen.
Woonden er in 1975 circa 150.000 Surinamers in Nederland, per 1 januari 2000
is hun aantal verdubbeld naar ruim 300.000 personen. Chan Choenni bewerkte voor
dit themanummer de ‘Surinaamse’ cijfers van het CBS. De verdubbeling in 25 jaar
blijkt zowel het gevolg van de natuurlijke groei door geboorten, als van de
voortdurende migratie uit Suriname. Glenn Willemsen sluit hierbij mooi aan met zijn
artikel, waarin hij het nationalisme van de in Nederland wonende Surinamers
bespreekt. Als er sprake is van enige vorm van nationalisme, hoe
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ziet dit diaspora nationalisme er dan concreet uit? Wat betekent nationalisme voor
Surinamers die in Nederland wonen. Beschouwen zij dit land als hun nieuwe thuis,
hun nieuwe natie? Of is hun verbondenheid of loyaliteit groter met Suriname?
Een van de belangrijkste, maar nog nauwelijks gedocumenteerde ontwikkeling
in eerste 25-jaar van het bestaan van de Republiek Suriname lijkt de komst van
grote aantallen Brazilianen. Op dit moment zijn zo'n 30.000 Brazilianen naar
Suriname gemigreerd, waar zij voornamelijk werkzaam zijn in de goudindustrie.
Hoogbergen, Kruijt en Polimé, die in deze Oso over ‘Brazilianen en goud’ schrijven,
verwachten dat de immigratie van Brazilianen vooralsnog wel zal doorgaan. Men
komt het land gemakkelijk binnen, de overheid is coulant en het land is vrij van grote
etnische spanningen.
Hans Ramsoedh sluit het themanummer af met een overzicht van de Surinamistiek
tussen 1975 en 2000. Omdat het onmogelijk is in te gaan op de enorme productie
aan literatuur over Suriname die in de afgelopen 25 jaar is verschenen, heeft hij
zichzelf een groot aantal beperkingen moeten opleggen. De Surinamistiek beslaat
de studie van de Surinaamse samenleving in al haar (historische, sociale,
economische, culturele en geografische) facetten. Tol de culturele facetten kunnen
onder meer worden gerekend de religie, kunsten, taal- en letterkunde. In zijn bijdrage
moest hij de taal- en letterkunde buiten beschouwing laten, en verder was er ook
geen ruimte om in te gaan op de veelvoud van artikelen die verschenen zijn. Hij
beperkt zich daarom tot monografieën. Voor een uitgebreid overzicht van artikelen
op het terrein van de Surinamistiek verwijst hij naar de relevante bibliografieën en
catalogi.
Tot slot: Edwin Marshall en Lucia Nankoe hebben meegewerkt aan de organisatie
van het colloquium in het afgelopen najaar. IBS is hun hiervoor erkentelijk.
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Gert Oostindie
Suriname en Nederland, 1975, 2000, 2050
In 2000, een kwart eeuw nadat Suriname onafhankelijk werd, is weer veel, zeer
veel gesproken en geschreven over de toedracht van het staatkundige afscheid,
dat in de praktijk allesbehalve een scheiding bleek te zijn. Over de wijze waarop de
soevereiniteitsoverdracht zijn beslag kreeg, over de hoofdrolspelers, of zij lof
verdienen of dat hun juist blaam treft, over de gevolgen voor Suriname en voor de
Surinaams-Nederlandse betrekkingen, en over de vraag hoe nu verder tussen deze
twee schijnbaar voor eeuwig tot elkaar veroordeelde landen. Inmiddels is de hausse
van herdenkingen en mediabelangstelling - die nog eens werd aangewakkerd door
het tragische overlijden van oud-premier Henck Arron, in Nederland, op 4 december
- achter de rug. Tijd voor een terugblik op 1975 en op de stemming in 2000, en voor
een vooruitblik op de nabije en verdere toekomst. De lezer zij gewaarschuwd. Met
1.
alle respect kan ik toch een paar harde woorden niet vermijden.

‘Model dekolonisatie’
Een ‘model dekolonisatie’ wilde het kabinet-Den Uyl van de Surinaamse
onafhankelijkheid maken, na het traumatisch verlopen afscheid van Indonesië. In
zekere zin lukte dat. Er werd geen bloed vergoten, de soevereiniteitsoverdracht
werd keurig aan de onderhandelingstafel geregeld. De vruchten bleken echter bitter.
Een kwart eeuw later is de Republiek getekend door een langgerekte economische
crisis en de exodus naar Nederland; democratie en rechtsstaat liepen zware klappen
op. Voor hulp in deze bange dagen kan Suriname zich nog altijd slechts op één
buitenland richten, het voormalige moederland. De ‘modeldekolonisatie’ verkeerde
in haar tegendeel.
Achteraf verwondert deze uitkomst niet. Zoals zovele Caraïbische landen is
Suriname klein, wellicht te klein om levensvatbaar te zijn als onafhankelijke staat.
Sinds de jaren zestig werden ook vrijwel alle Engelstalige landen in de Caraïben
onafhankelijk. Het heeft ze evenmin als Suriname veel voordeel gebracht in
vergelijking tot de voormalige koloniën die hun banden met het moederland
behielden. Ideologisch en cultureel misschien, maar verder? De Frans-Caraïbische
provincies, de Nederlandse Antillen en Aruba zijn dankzij hun postkoloniale
reddingslijnen veel rijker dan de rest. De bescherming van democratie en rechtsstaat
is er beter gewaarborgd; een evenknie van Bouterse zou zich op Curaçao of
Martinique nog geen dag handhaven.
Helaas voor Suriname is het inzicht dat micro-staten een hoge prijs betalen voor
hun onafhankelijkheid pas later gerijpt. Het is achteraf onthutsend hoe weinig rond
1975 werd gesproken over de levensvatbaarheid van het land - althans door de
voorstanders. De Surinaamse oppositie hamerde op de zwakke economie, de
etnische verdeeldheid van het land die het politieke bedrijf overwoekerde en de
geopolitieke kwetsbaarheid. Haar bedenkingen werden echter vrijwel genegeerd.
In de retoriek van de Surinaamse nationalisten was voor zulke tegenwerpingen
geen plaats. De tijd was gekomen om afstand te nemen van de overheerser van
weleer, en wel nú.
Nederland sprak het niet tegen. Rond 1970 had de Haagse politiek zich vrijwel
kamerbreed bekeerd tot het standpunt dat Suriname en de Antillen onafhankelijk
moesten
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worden. De belangrijkste overweging daarbij was een ideologische. In het buitenland
konden de Koninkrijksbanden worden versleten voor koloniaal, een schrikbeeld voor
een ‘gidsland’ in spe. Ook riep het vrij hoge niveau van de ontwikkelingshulp steeds
meer bedenkingen op. En ten slotte begon men zich zorgen te maken over de
toenemende Surinaamse migratie naar Nederland. Tastbare belangen daarentegen
waren er nauwelijks. Dit leverde de conclusie op dat Nederland niets meer te zoeken
had in de Caraïben.
Op Haags aandringen, vooral van de linkse oppositie, was in 1970 een
Koninkrijkscommissie opgericht om voorstellen voor nieuwe verhoudingen te
ontwikkelen. Het werk vlotte niet. Een soevereiniteitsoverdracht bleek voor de
Surinaamse en Antilliaanse delegaties niet aantrekkelijk. Zij bewezen er wel
lippendienst aan, om de Hollanders niet tegen de haren te strijken, maar altijd met
de toevoeging dat een lange ‘overgangsperiode’ onontbeerlijk was. De
centrum-rechtse kabinetten onder De Jong en Biesheuvel hadden weinig moeite
met deze opstelling. De Caraïbische rijksdelen waren misschien wel zorgenkindjes,
maar die zorgen wogen niet erg zwaar.
Met het aantreden van het kabinet-Den Uyl werd Den Haag plotseling ongeduldig.
Voor links gold het manifest Keerpunt 1972 als uitgangspunt. Hierin was zonder
omhaal gesteld: ‘Suriname en de Nederlandse Antillen worden voor eind 1976
onafhankelijk’. Met het aantreden van het kabinet-Den Uyl lag de weg open om dit
doel te verwezenlijken. Tot hun frustratie merkten ook Den Uyl en zijn jonge minister
voor Ontwikkelingssamenwerking Pronk echter dat het animo overzee gering was.
Het kabinet had een doel, maar geen breekijzers.
Dit veranderde met het aantreden van het kabinet-Arron, dat in zijn
regeringsverklaring van 15 februari 1974 stelde dat Suriname vóór 1976 onafhankelijk
zou worden. Daarmee was een unieke politieke conjunctuur gecreëerd, waarvan
beide regeringen gebruik wensten te maken. In nauwe samenwerking toog men
aan het werk. Allengs bleek - een teken aan de wand dat angstvallig met de mantel
der liefde werd bedekt - dat vrijwel alle wetgevende en bestuurlijke maatregelen in
Den Haag moesten worden uitgewerkt. Ook werd steeds duidelijker dat de wens
tot onafhankelijkheid voornamelijk leefde in het door creoolse partijen gedomineerde
kabinet-Arron.
Nederland effende het pad met steeds ruimere toezeggingen. Had het kabinet-Den
Uyl aanvankelijk een bedrag van 1 miljard aan ontwikkelingshulp in gedachten, de
uiteindelijke ‘bruidsschat’ bedroeg ruim 3,5 miljard, zo'n 10.000 gulden per Surinamer.
Den Haag aanvaardde bovendien een blijvende verantwoordelijkheid voor de
ontwikkeling van Suriname. Ook werd overeengekomen dat iedere Surinamer tot
1980 voor het Nederlanderschap kon kiezen, al was aanvankelijk gedacht aan een
scheiding van de nationaliteiten per 1975 of zelfs eerder. Noch Den Haag, noch
Paramaribo durfde het zich aftekenende drama van de exodus tegen te gaan; en
dus was de Republiek al bij de start zwaar gehandicapt door het vertrek van zo
velen, de lokale elites voorop.
De Hindoestaanse oppositie was en bleef fel tegenstander van de
onafhankelijkheid, dat ‘creoolse ding’. Een referendum werd niet gehouden. Bijna
een derde van de bevolking stemde met de voeten door de wijk te nemen naar het
moederland. Lang ontbrak zelfs de vereiste parlementaire meerderheid. Uiteindelijk
werd een meerderheid van zegge en schrijve één stem gevonden. Pas toen dit
duidelijk was schikte de oppositie zich in het onvermijdelijke, tot opluchting van het
kabinet-Arron en van Den Haag.
Het kabinet-Den Uyl, moet worden vastgesteld, greep de kans om zijn eigen
program te verwezenlijken en wuifde bedenkingen al te
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luchtig weg. Daarbij kwam het goed uit dat in eigen land het beleid nauwelijks
bezwaren opriep, behalve waar het ging om het netelige migratievraagstuk, waar
Den Uyl slapheid werd verweten omdat hij niets deed tegen de uitstroom uit
Suriname. Het telde echter niet zwaar, ook niet binnen het kabinet. De toenmalige
KVP-ministers Lubbers en Van der Stee verklaarden achteraf dat Den Uyl en Pronk
het beleid uitzetten. Hun ‘politieke geweld’ en ‘heilige drang’ zouden bepalend zijn
2.
geweest. De rest geloofde het wel. Er waren wel belangrijker zaken aan de orde
dan Suriname. Uiteraard klinkt in de opstelling van beide KVP-ers ook wel een
behoefte door de verantwoordelijkheid af te schuiven voor wat nu in Haagse kringen
vrij algemeen als aanvechtbaar en mislukt beleid wordt beschouwd. Alles wijst er
echter op dat inderdaad slechts een paar ministers - naast de gehaaste Den Uyl en
Pronk ook de bedachtzamere De Gaay Fortman, die veelal werd gepasseerd door
de twee PvdA-ers - het beleid bepaalden.
De gang van zaken leven geen flatterend beeld op. Den Uyl en Pronk hadden
beiden daadkracht, een duidelijke beleidsvisie en haast met het verwezenlijken
ervan, tegelijk weinig ervaring in de internationale politiek of de
Koninkrijksverhoudingen en weinig geduld met tegenwerpingen binnen het kabinet,
de Haagse wereld, of de overzijde van de oceaan. De Gaay Fortman werkte loyaal
mee aan dit beleid voor Suriname (maar niet voor de Antillen). Binnen het kabinet
waren er slechts weinigen die met zoveel woorden een zeer snelle
soevereiniteitsoverdracht aan Suriname afkeurden. De KVP-er Westerterp was een
uitzondering. Zijn stem had echter geen gewicht in een kabinet waar vurige
voorstanders het beleid bepaalden en gematigden en neutralen slechts volgden:
de beslissing die voor Suriname cruciaal was, had in Den Haag weinig politiek
gewicht.
Over het migratievraagstuk liepen de scheidslijnen weer anders. Hier waren het
de KVP-er Van Agt en D66-er Gruijters die een harde opstelling bepleitten; buiten
het kabinet deed Wiegels VVD niet anders. In 1970 woonden nog geen 30.000
Surinamers in Nederland, in 1975 ruim 100.000. Deze op zich toch zonder grote
incidenten verlopen immigratie riep in Nederland veel commotie op. Den Uyl vreesde
weliswaar het voortbestaan van ‘twee communicerende vaten’, maar wenste niet
in te grijpen. Het sluiten van de grenzen was mogelijk, maar tegelijk onbespreekbaar.
Hij vond het onaanvaardbaar de Surinamers de vrije toegang tot Nederland te
ontnemen, zolang hun land niet soeverein was. Bovendien zou zo'n maatregel
kunnen worden opgevat als xenofobie - een signaal dat in het geheel niet strookte
met Den Uyls idealen, noch met het zelfbeeld dat de Nederlandse elites koesterden
van hun samenleving.
Deze afweging werd gecompliceerd doordat ook de effecten voor Suriname in
ogenschouw moesten worden genomen. De stroom van emigranten was een
fnuikende aderlating. Dit argument, aanvankelijk wellicht nog een
gelegenheidsargument om de Nederlandse samenleving te vrijwaren van een
kennelijk ongewenste toestroom, won aan de vooravond van de onafhankelijkheid
aan kracht. De Nederlandse politiek stond hier voor de vrijwel ondoenlijke opgave
de belangen van het land Suriname, dat spoedig onafhankelijk zou zijn en door de
exodus werd geschaad, te verzoenen met die van individuele Surinamers, die van
hun rechten als burgers van het Koninkrijk gebruik maakten door hun geboorteland
te verruilen voor het welvarender en als veiliger ervaren ‘moederland’.
Het kabinet-Arron vond de exodus problematisch, maar kon om
binnenlands-politieke redenen Nederland niet verzoeken de uitstroom te beteugelen,
noch zelf daartoe het
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initiatief nemen. Er werd juist hard onderhandeld om de vrije toegang tot Nederland
zo lang mogelijk open te houden. Dit was mede noodzakelijk om de oppositie
tenminste in deze kwestie voor zich te winnen. Voor Nederland stond het in harmonie
bereiken van de soevereiniteitsoverdracht voorop; daarmee zou ook, was de
hoopvolle gedachte, de Surinaamse exodus vanzelf tot een einde komen.
Uiteindelijk reageerde het kabinet-Den Uyl slechts reactief. Een toelatingsregeling
werd niet ingevoerd. Het beleid faalde volkomen waar het ging om het indammen
van de immigratie, maar was meer succesvol in de opvang van de Surinamers. Het
vangnet dat werd gespannen om hun integratie te bespoedigen zou het kabinet-Arron
binnenskamers tot de verzuchting brengen dat Nederland het zijn landgenoten wel
erg aantrekkelijk maakte de enkele reis te ondernemen. Voor de individuele
Surinamer die de overtocht naar Nederland maakte was dit laatste, én de
mogelijkheid om in de Nederlandse samenleving een nieuwe start te maken, een
positieve uitkomst. De grote verliezer in deze geschiedenis van halfslachtige
opstellingen was de jonge Republiek Suriname. Niet zonder grond verzuchtte het
linkse boegbeeld Pronk ooit dat een rechts kabinet de dekolonisatie van Suriname
misschien beter zou hebben aangepakt.

Een kwart eeuw later
Op 25 november 1975 werd de Republiek Suriname geproclameerd. Een zichtbaar
geëmotioneerde Den Uyl trok het boetekleed aan over eeuwen kolonialisme en
hedendaagse welvaartsverschillen. Hij typeerde de korte aanloop als ‘geen pijnlijk
proces, maar een scheppende bezigheid, ondanks misverstanden en soms harde
onderhandelingen’. De Surinaamse parlementsvoorzitter Wijntuin sprak de achteraf
wrange verwachting uit dat de nieuwe grondwet zou waarborgen ‘dat nooit in dit
door God gezegend land de fundamentele menselijke rechten met de voeten
getreden zullen worden’. Arron gewaagde van nationale saamhorigheid, van het
feit ‘dat vanaf dit moment de Nederlandse paraplu boven ons hoofd is dichtgeklapt’.
Hij besloot met een naar zou blijken vergeefse oproep aan de vertrokken Surinamers
om terug te keren.
Hooggestemde verwachtingen, bittere teleurstellingen. Wat ging er mis? Het
allerbelangrijkste, lijkt mij, is dat aan beide zijden volstrekt irreële verwachtingen
leefden over de positieve effecten van de onafhankelijkheid. De fundamentele zwakte
van een - naar bevolkingsomvang - klein en etnisch ernstig verdeeld land werd
willens en wetens naar de marge van het debat verwezen, terwijl het centraal had
moeten staan. De tragiek wilde dat juist het vraagstuk van de onafhankelijkheid de
etnische en politieke tegenstellingen aanwakkerde. Voor zover de beide regeringen
hiervoor al oog hadden lieten zij het in ieder geval geen belangrijke, laat staan een
doorslaggevende rol spelen in hun beleid.
Wanneer wij in aanmerking nemen dat in de Koninkrijksrelaties belangrijke
besluitvorming gewoonlijk lang overleg pleegt te vergen, is de termijn van zo'n twintig
maanden waarin de onafhankelijkheid werd verwezenlijkt buitengewoon kort. De
twee geestverwante kabinetten waren zich al te goed bewust van de vergankelijkheid
van de politieke conjunctuur, en maakten daarom de grootste haast. Formeel
slaagden zij. Maar had Den Uyl nu gelijk, toen hij achteraf de
soevereiniteitsoverdracht tot de hoogtepunten van zijn kabinet rekende? Het is
gemakkelijk om deze vraag in het licht van wat later gebeurde ontkennend te
beantwoorden, zoals de toen oppositionele VVD nu graag doet. (Bolkestein
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Er zijn tegenargumenten. Wellicht het belangrijkste is de gedachtenoefening wat
zou zijn gebeurd als Den Haag zijn medewerking niet had verleend. Het lijdt geen
twijfel dat het kabinet-Arron dan militant zou hebben gereageerd, zoals Den Uyl bij
zijn eerste bezoek als minister-president aan Suriname, eind februari 1974, al te
verstaan was gegeven. Arron waarschuwde toen Den Uyl voor tegenwerking. Een
onnodige waarschuwing, maakte Den Uyl toen direct duidelijk. Vanzelfsprekend
zou hij niet tegenwerken: ‘In dat geval zou Nederland onmiddellijk als een
koloniserende mogendheid worden gedoodverfd.’ Maar waarom zou hij ook? Hij
was ‘persoonlijk blij’ met de regeringsverklaring, die hij als ‘bevrijdend en
verhelderend’ had ervaren. Natuurlijk, ‘de tijd was wel erg krap bemeten’, maar het
zou wel lukken. En uiteraard kon Suriname ook na de onafhankelijkheid rekenen
op een ‘speciale hulprelatie’, al was dat geen ‘blanco cheque’. De godfather van de
onafhankelijkheid, minister Bruma, waarschuwde toch nog even tegen trainering
van Nederlandse zijde. Den Uyl kon hem geruststellen. De PvdA zou ‘reserve op
dit punt niet begrijpen’
Maar tijdens datzelfde bezoek aan Paramaribo had Den Uyl ook de oppositie
gesproken, die hem in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk maakte geen
spoedige onafhankelijkheid te ambiëren. Lachmon, ook toen leider van de VHP,
sprak zijn sterke zorg uit over de toekomstige bescherming van democratie en
mensenrechten. Den Uyl zag het allemaal niet zo somber in, en zou de volgende
twintig maanden alles doen om de oppositie over te halen het ‘onvermijdelijke’ te
accepteren.
Zo kan de opstelling van het kabinet-Den Uyl worden gekarakteriseerd als een
loyale, maar ook wel gretige medewerking aan de plannen van het kabinet-Arron.
Het succes van het Nederlandse beleid lag vooral in het feit dat het hele proces vrij
harmonieus verliep. Geen bloedvergieten, een genereuze Haagse opstelling, een
oppositie die uiteindelijk, hoezeer ook met tegenzin, het feest meevierde. In die zin
leek Den Uyl het Indonesische trauma af te schudden.
Achteraf hebben de drie belangrijkste spelers aan Nederlandse zijde, Den Uyl,
Pronk en De Gaay Fortman, sterk de nadruk gelegd op het ‘onvermijdelijke’ van de
toch door Suriname zelf gezochte onafhankelijkheid, op de ondanks alle hectiek en
spanningen toch harmonieuze wijze waarop de soevereiniteitsoverdracht in zijn
werk was gegaan, en op de weliswaar hoger dan verwachte, maar toch aanvaardbare
‘prijs’ van de onderhandelingen. Als belangrijkste schaduwzijden wezen zij op de
exodus en het leger, dat vijf jaar na zijn instelling de macht zou grijpen. Tevredenheid
overheerste echter, althans bij de PvdA-ers. In Den Uyls woorden: ‘Het is de eerste
keer in de geschiedenis dat een voormalig koloniserend land een ex-kolonie op die
manier op de been helpt. Zo hoort het, maar het is uniek.’ Pronk redeneert ook nu
nog zo. De Gaay Fortman ging met allengs gemengder gevoelens terugkijken op
de ‘de onafhankelijkheid die ik niet heb begeerd’, en die zou zijn stukgelopen door
Surinaamse ‘karakterfouten: egoïsme en luiheid’ (sic).
Helaas kan het succes van de onafhankelijkheid niet alleen worden afgemeten
aan de vraag of en hoe het pad erheen werd geëffend. Uiteindelijk gaat het om de
zorgvuldigheid van de afwegingen, de vraag of werkelijk serieus is nagedacht over
de levensvatbaarheid van de Republiek. En dan moet toch worden vastgesteld dat
noch het kabinet-Arron, noch het kabinet-Den Uyl Suriname een goede dienst heeft
bewezen. Nederland daarentegen is er niet slechter van geworden. De meeste
Surinamers in Nederland zijn vrij snel en goed ingeburgerd. De zo vaak gehekelde
‘bruidsschat’ aan Suriname is nog slechts voor de helft daadwer-
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kelijk uitbetaald, peanuts voor Nederland. Bovendien, een cynische overweging,
was Suriname binnen het Koninkrijk gebleven, dan was de hulp veel ruimer geweest.
Deze argumenten staan wel heel ver af van de ‘model dekolonisatie’ van Den Uyl.
Wat meer zelfkritiek lijkt gepast. Allereerst over de al te grote gretigheid waarmee
het kabinet-Den Uyl meewerkte met het kabinet-Arron. De oppositie werd
onvoldoende serieus genomen. Ook Nederland was niet bereid tot het peilen van
de bevolking. De beslissing het al te krap bemeten tijdschema te volgen getuigt van
een terechte inschatting dat het momentum van deze jaren niet terug zou komen.
Elementaire vragen over de legitimiteit van deze regering en het gehele proces
werden ontweken. Als smeerolie in dit hele hectische proces werkte de
tegemoetkomende houding van Nederland aan de onderhandelingstafel. Het bizarre
was dat de uitkomst een al bij voorbaat machteloze republiek was. Alles getuigde
van de Nederlandse overtuiging dat een voortzetting van de nauwe betrekkingen
onontbeerlijk was. Maar waarom dan die onafhankelijkheid?
Blijft het feit dat de dekolonisatie geweldloos en zelfs betrekkelijk harmonieus
verliep. Dat was een gelukkige uitkomst, althans gezien de gespannen interne
etnische verhoudingen in Suriname - voor de natievorming in het land zelf zou het
wellicht veel beter zijn geweest als de onafhankelijkheid was bevochten, in plaats
van door de voormalige kolonisator zo gretig verleend. Dat laatste kan het
kabinet-Den Uyl uiteraard niet worden verweten. Maar de trots van Den Uyl op ‘de
manier waarop het kabinet het onafhankelijk worden van Suriname heeft begeleid’,
door hem zelfs beschreven als het ‘grootste succes’ van zijn regeerperiode, is
dubieus.
Het Nederlandse beleid werd, moet achteraf worden vastgesteld, in de eerste
plaats ingegeven door eigenbelang en de obsessie nu eens ‘goed’ te dekoloniseren,
anders dan in Indonesië. Met de beste bedoelingen misschien, maar uiteindelijk
toch om zélf een probleem buiten de rijksgrenzen te brengen had Nederland zich
van Suriname ontdaan. Daarvoor is de term ‘modeldekolonisatie’ een gotspe
gebleken. Met de beste bedoelingen misschien. Met mooie woorden ook, zoals de
Curaçaose schrijver Boeli van Leeuwen zich herinnert: ‘De tragiek van Suriname is
dat het Nederland zo serieus nam. Als Nederland zei voor onafhankelijkheid volledig
begrip te hebben, dan zag Suriname zich gesterkt. In plaats van dat Nederland zei:
“denk aan de gevaren!” Nederland smeerde die weg met boter in.’ In zijn ideologische
blindheid onderkende ook het kabinet-Den Uyl die gevaren niet goed. Dat pleit het
kabinet wellicht vrij van de beschuldiging van eigenzuchtig optreden, maar niet van
haast en onzorgvuldigheid.
En aan Surinaamse kant? Het is tekenend dat de Surinaamse scheidslijnen van
toen in de politiek ook vandaag recht overeind staan. Jagernath Lachmon, nog altijd
leider van de Hindoestaanse VHP, voelt zich ‘door de Nederlandse politiek in de
steek gelaten’. Partijgenoot Jnan Adhin oordeelt strenger: ‘Nederland heeft zijn
plichten verzaakt, het heeft ons de woestijn in gestuurd.’ NPS-politici als de
toenmalige premier Henck Arron en Ronald Venetiaan - toen minister van Onderwijs,
nu voor de tweede maal president - toonden zich aan de vooravond van de vieringen
in 2000 daarentegen nog altijd tevreden dat ‘we eindelijk de zaak in eigen handen
hebben genomen’. Ook de laatste gouverneur, en aansluitend eerste president van
Suriname, Johan Ferrier, karakteriseert de opstelling van het kabinet-Den Uyl als
‘correct’ en ‘zorgvuldig’. Het was nu eenmaal tijd geworden, Suriname moest de
volwassenheid aanvaarden: ‘Alles wees erop dat het goed kon gaan.’ De oppositie
haalt zijn gelijk, de voorstanders herhalen de
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argumenten van toen: in de standpunten zit al even weinig beweging als in de
generatiewisseling in de oude Surinaamse partijen. Met dien verstande dat ook de
oppositie zich sinds lang heeft geschikt in het onvermijdelijke en daarom wat
voorzichtiger praat over wat (ook) had kunnen zijn.
e

En de stemming eind 2000 onder Surinamers in Nederland? Rond de 25
november waren in de media allerlei meningen te horen en te lezen, variërend van
trots via gelatenheid tot cynisme. Ook hier veel van een herhaling van zetten, waarbij
echter de toonzetting niet meer helemaal dezelfde kan zijn als een kwart eeuw
geleden. Het is onmogelijk de ogen te sluiten voor het feit dat de onafhankelijkheid
weinig heeft gebracht van wat de voorstanders beoogden, en veel van het onheil
waarvoor de tegenstanders waarschuwden. Dat zo onomwonden uitspreken is hard,
en wie hart heeft voor Suriname aarzelt om zulke duidelijke taal te spreken. Het is
dubbel hard zo hard te spreken vanuit Nederland, en zeker voor Surinaamse
Nederlanders, die zelf de veilige Europese kant van de oceaan hebben gekozen.
In de praktijk is er daarom in de laatste maanden van 2000 veel om de hete brei
heen gedraaid. Daaruit spreekt een begrijpelijk en invoelbaar mededogen met de
Surinamers dáár, maar overigens bij sommigen ook een onwil om een realiteit onder
ogen te zien, een gebrek wellicht ook aan zelfkritiek. In zekere zin werd dat ook
pijnlijk duidelijk op het IBS-colloquium van 28 oktober 2000, gewijd aan de thematiek
van de onafhankelijkheid en de ontwikkeling van de republiek en de
3.
Surinaams-Nederlandse betrekkingen sindsdien. Opnieuw - want dit is bepaald
niet het eerste colloquium of congres in deze sfeer - ging de meeste aandacht uit
naar wat Nederland niet goed had gedaan. Vragen omtrent de realiteitszin van het
onafhankelijkheidsstreven en de legitimiteit van het optreden van het kabinet-Arron
daarentegen kwamen nauwelijks aan de orde. Waar het ging om de exodus, werd
uitvoerig gesproken over het feit dat in Den Haag is overwogen deze een halt toe
te roepen, terwijl het wellicht opmerkelijker is dat dit nooit serieus is nagestreefd.
En vooral: terwijl het cruciale gegeven juist is dat het onafhankelijkheidsstreven de
beslissende impuls gaf aan de exodus, terwijl die uittocht vervolgens de republiek
decennia achteruit plaatste. Niemand van de Surinaamse Nederlanders zou zich
daarover schuldig moeten voelen; dat is het punt ook niet. Het punt is dat analyses
die deze feiten niet onder ogen zien lijden aan bizarre vertekening.
Uitzonderlijk triest, in vele opzichten, was het plotselinge overlijden van Arron. Hij
was een man met een missie, en wie hem heeft gekend weet dat zijn idealisme
oprecht was. Te tragischer dat hij juist in deze dagen, uitgerekend in Nederland, en
juist na debatten waarin hij steeds weer sceptici moest zien te overtuigen van zijn
gelijk van 1975, zo onverwacht de geest gaf. De reacties op zijn dood getuigden
van onthutsing, mededogen, respect, zoals gepast. En toch, met alle eerbied en
waardering: hoe kunnen wij, zoals zovelen publiekelijk deden, Arron eren als de
vader van de republiek, zonder toch ook vast te stellen dat de onafhankelijkheid,
op zijn best, een very mixed blessing was? Opnieuw: het was wat mij betreft een
oorverdovend stilzwijgen dat de publieke herinnering aan Arron kenmerkte, niet de
open afweging die een belangrijk politicus verdient.

Betrekkingen 1975-2000
Met de soevereiniteitsoverdracht gaf Nederland formeel zijn zeggenschap over
Suriname op. De praktijk was anders. Bij gebrek aan alternatieven bleef Suriname
zich voornamelijk op Nederland oriënteren; Den Haag liet dat
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gebeuren en voedde het door zijn opstelling zelfs. Nauwe betrokkenheid dus, maar
slechts éénmaal was de Nederlandse overheid net zo doortastend als in de jaren
1974-1975; dat was na de decembermoorden, in 1982, toen de ontwikkelingshulp
werd stopgezet.
De moeilijke geschiedenis van de republiek Suriname is bekend. Het falen van
de eerste democratische kabinetten - het moet gezegd, onder premier Arron. De
militaire coup, de burgeroorlog, het moeizame herstel van de democratie waarbij
Den Haag onmisbaar bleek. De voortdurende exodus. De corrumpering en uitholling
van het staatsgezag, die ook in de meer democratische bestuursperiodes slechts
beperkt kon worden aangepakt. De vrijwel ononderbroken val van de economie.
In deze hele geschiedenis was Den Haag na Paramaribo de belangrijkste speler,
nu eens door actieve betrokkenheid, dan weer door demonstratieve afzijdigheid.
Bij de soevereiniteitsoverdracht van 1975 had Nederland een blijvende
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Suriname aanvaard; nadat de
overeengekomen ‘verdragsmiddelen’ waren uitgegeven kon de republiek dus in
principe op een nieuwe hulpovereenkomst rekenen. In 1975 was gedacht dat de
3,5 miljard in tien tot vijftien jaar zouden zijn uitgegeven. Niets bleek minder waar.
Tussen 1982 (de decembermoorden) en 1987 (het herstel van de democratie) werd
vrijwel geen hulp verleend, tussen 1997 en 2000 (kabinet-Wijdenbosch) lag het
hulpniveau zeer laag. In de tussenliggende perioden was de bereidheid om de
verdragmiddelen daadwerkelijk beschikbaar te stellen er wel, maar lagen de
gerealiseerde uitgavenniveaus zelden zo hoog als was gepland; de belangrijkste
reden was, zeker in Haagse optiek, het gebrek aan ‘absorptievermogen’ van de
Surinaamse economie. Eenvoudiger gezegd: te weinig goede plannen, een te
zwakke bestuurlijke infrastructuur.
De bittere ironie wil dat nog steeds een groot deel van de verdragsmiddelen niet
zijn besteed (en door de inflatie inmiddels veel minder waard zijn geworden). De
toch al rijkere Antillen en Aruba, die zich met succes heftig hadden verzet tegen
een opgelegde onafhankelijkheid, zouden in het laatste kwart van de twintigste eeuw
tweemaal zoveel ontwikkelingshulp ontvangen als Suriname, per hoofd van de
bevolking zelfs ruim driemaal zoveel. Die ironie is temeer bitter als wij ons bedenken
dat juist de hoogte van de bruidsschat als instrument was ingezet om de
tegenstanders van de onafhankelijkheid over de streep te trekken. Critici in Nederland
vonden het bedrag veel te hoog. Een cynicus kan nu vaststellen dat Den Uyl met
de soevereiniteitsoverdracht in ieder geval de Nederlandse belastingbetaler een
goede dienst heeft bewezen.
Het gaat in de hedendaagse postkoloniale betrekkingen uiteraard niet alleen om
geldkwesties, en trouwens ook niet alleen om de intergouvernementele banden.
Essentieel zijn de banden tussen de Surinaamse gemeenschap in Nederland en
Sranan. Sinds Suriname in 1975 onafhankelijk werd, zijn de twee landen geen
moment uit elkaars blikveld verdwenen. Dat is geen wonder. Gezien de geografische
ligging en het ontwikkelingsniveau van Suriname is Nederland niet het meest voor
de hand liggende referentiekader, maar intussen bleef bakrakondre voor Surinamers
toch de maat van vele zaken. Vandaar ook de uittocht naar Nederland, die vervolgens
de oriëntatie op het voormalige moederland slechts versterkte. Surinamers aan
beide kanten van de oceaan maken het vrijwel onmogelijk dat Nederland het
voormalige rijksdeel ook maar een dag vergeet.
Nederland heeft ook zelf weinig nagelaten om bij Suriname betrokken te blijven.
In het verdrag van 1975 werd een gezamenlijke ver-
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antwoordelijkheid vastgelegd voor de ontwikkeling van Suriname, met als meer
hoopvolle dan realistische doelstelling de vermindering van het welvaartsverschil
tussen beide landen. De befaamde gouden handdruk getuigde echter mede van
het Haagse gevoelen dat Suriname nog een zeer lange weg te gaan had voor het
zijn eigen zaken goed kon regelen. Dit leidde niet tot pogingen de onafhankelijkheid
naar een later stadium te verdagen, maar tot een vormgeving van de
ontwikkelingsrelatie in zeer nauwe bilaterale banden, die op gespannen voet stonden
met de staatkundige onafhankelijkheid. In feite had Nederland zich verplicht tot
nauwe samenwerking in een sfeer van consensus ter bereiking van een onhaalbare
doelstelling. Onvermijdelijk zou dit aanleiding geven tot voortdurende frictie.
In de volgende decennia bleef Nederland inderdaad zeer uitdrukkelijk betrokken
bij Suriname. Het Nederlandse beleid lijkt daarbij vooral reactief te zijn geweest.
Afhankelijk van de politieke omstandigheden in het land werden zowel de ene
extreme optie van een herdefiniëring en versterking van de bilaterale banden als
het andere uiterste, opschorting van de ontwikkelingsrelatie, beproefd. Door ervaring
wijzer geworden heeft Nederland daarbij in de jaren negentig in die zin een vrij
consequent terughoudend beleid gevoerd, dat duidelijke financiële en bestuurlijke
voorwaarden werden gesteld inzake het daadwerkelijk verlenen van de in 1975
toegezegde hulp. Tegelijk waren er, vooral in de laatste jaren, politieke spanningen,
die de beleidsbepaling aanmerkelijk compliceerden. Veelal werd getracht al naar
gelang de steeds wisselende omstandigheden een tussenweg te vinden, die wel is
getypeerd als een beleid van ‘pappen en nathouden’. Per saldo bleken de bilaterale
relaties in 2000 nauwelijks minder intensief en gevoelig dan in 1975.

Hoe verder? het gezichtspunt van 2000
Hoe verder? Ik heb in dit verband eerder gesproken onder het motto ‘Tegen
4.
Nederlandse verveling en Surinaamse illusies’. In die geest schrijf ik ook het
onderstaande. Tegen een toenemende verveling en wrevel in Haagse kringen,
samenhangend met een generatiewisseling in de politiek. De eigen belangen zijn
gering, het ‘Surinamedossier’ lastig, en de verantwoordelijkheid voor ‘1975’ wordt
door jongere politici minder gevoeld; eer recept voor het met stille trom
‘abandonneren’ van Suriname. Tegen de Surinaamse illusie ook, dat uiteindelijk
Den Haag toch altijd wel een speciale liefde voor Paramaribo zal blijven koesteren,
wat er ook gebeurt. Een gevaarlijke illusie, althans voor wie hoopt dat Nederland
voorlopig bij deze les zal blijven.
Vanuit Haags perspectief is Suriname onder meer een lastig ‘dossier’, omdat de
eigen belangen gering zijn en de gevoeligheid van de betrekkingen juist groot.
Daarom wordt wel eens een stille aftocht van Nederland uit Suriname bepleit. Zo'n
wending is wenselijk noch - althans op korte en middellange termijn - mogelijk. Tenzij
Paramaribo werkelijk afscheid zou willen nemen van Den Haag - dan verandert
alles; maar dat is de afgelopen kwart eeuw nooit serieus aan de orde geweest - kan
en mag Nederland Suriname niet als ‘een buitenland als alle andere’ behandelen.
De gedeelde geschiedenis, de cultuur- en vooral taalverwantschap, en de grote
Surinaamse gemeenschap in Nederland zijn even zovele redenen waarom Den
Haag Suriname niet als ‘een buitenland als alle andere’ kan beschouwen. Dit geldt
temeer omdat Suriname juist mede door de overhaast bewerkstelligde
onafhankelijkheid in zo'n diepe crisis is komen te verkeren. Een Nederlands beleid
gedicteerd door overwegingen van eng eigenbelang - dat
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in dit geval van ondergeschikte betekenis is - schiet daarom tekort. Een zekere
positieve Nederlandse betrokkenheid bij de ontwikkeling van Suriname moet
voorlopig voor zich spreken. Maar deze betrokkenheid kan heel goed samengaan
met het onderhouden van een zakelijker en waar nodig kritischer ontwikkelingsrelatie
tot de republiek.
Nederland is niet de schuld van alles wat in Suriname fout gaat, verre van dat;
integendeel zelfs. Gezien het gedeelde verleden ligt er echter wel degelijk een
gedeelde verantwoordelijkheid voor tenminste de onmiddellijke toekomst. Daarom
moet Den Haag ook in de komende tijd ruimhartig ontwikkelingshulp blijven verlenen
aan Suriname. Die bereidheid bestaat inmiddels ook weer, nu Venetiaan Wijdenbosch
heeft afgelost. Het kader kan echter anders: zakelijker en minder eng-bilateraal dan
tot voor kort het geval was Inter-nationalisering ligt voor de hand. En vooral het
toetsen van het Surinaamse beleid aan internationaal gangbare criteria van
deugdelijkheid van bestuur.
Bij zakelijkheid hoort een nuchtere vraag naar de effectiviteit van de tot nog toe
door beide landen onderhouden ontwikkelingsrelatie. Deze is helaas bescheiden
geweest. Daarbij zijn tenminste drie bottlenecks aanwijsbaar. Gezien de
onvermijdelijk asymmetrische verhouding is de opstelling van Nederland cruciaal.
Het Nederlandse beleid is sterk reactief en daarbij bovendien niet altijd consistent
geweest. Nederland moet in de toekomst een duidelijke agenda voor zijn
Surinamebeleid formuleren, daarover openheid betrachten, en daarnaar ook
daadwerkelijk handelen. Zo'n agenda moet niet een periode van een paar jaar
omvatten, maar van veel langere adem zijn. In die zin heeft minister Herfkens op
passende wijze gebroken met de erfenis van haar ‘eeuwige’ voorganger Pronk.
De sterke intensiteit en ook emotionaliteit van de bilaterale banden hebben lange
jaren de uitvoering van een zakelijke ontwikkelingsrelatie belemmerd. Het ligt voor
de hand daarom de ontwikkelingsrelatie te internationaliseren door inschakeling
van internationale organisaties als de Wereldbank en het IMF. Alleen zo kan de
vrijwel onvermijdelijk beladen relatie tussen de twee betrokken regeringen althans
enigszins naar de achtergrond wordt verwezen. Bovendien kan Suriname zo het
venster naar de wereld wat verder openen.
De deugdelijkheid van het bestuur in de republiek Suriname heeft lang dusdanig
tekortgeschoten, dat directe samenwerking met de Surinaamse overheid slechts
beperkte perspectieven bood. Er lijkt nu een keer ten goede zichtbaar. Nederland
kan goede diensten aanbieden ter verbetering van de deugdelijkheid van het
Surinaamse bestuur, maar moet erg uitkijken zich niet binnen de kortste tijd weer
met ‘alles’ te bemoeien. Méér Nederland, hoezeer eventueel ook gevraagd door
hoofdrolspelers in Paramaribo, roept namelijk onvermijdelijk vanzelf ook weer
negatieve reacties op, van passiviteit tot vijandigheid. Hoe dan ook ligt het voor de
hand de ontwikkelingsrelatie minder dan in het verleden interstatelijk, en meer via
non-gouvernementele organisaties te verlenen.
Bij dat alles blijft het de vraag of Den Haag überhaupt in de toekomst
geïnteresseerd zal blijven, met andere woorden, of het huidige herstel van de
betrekkingen ditmaal wél een duurzaam Nederlands engagement inluidt. Het zal
duidelijk zijn dat ik dit niet vanzelfsprekend acht, gezien de geringe belangen aan
Nederlandse zijde en de wrevel die in het Haagse steeds vaker naar boven komt
borrelen over ‘het gezeur rond dat kleine landje’. Laten we voorop stellen dat ik
5.
althans voor de nabije toekomst een Nederlandse betrokkenheid bepleit. Deze
wens wordt naar mijn gevoel zeker gedeeld door de omvangrijke Surinaamse ge-
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meenschap in Nederland die, het kan niet vaak genoeg worden benadrukt, geheel
buiten de intergouvernementele banden om al decennia een cruciale ondersteuning
heeft geboden aan de bevolking van Suriname.
Ik denk dat het antwoord kort kan zijn. De Haagse ‘verveling’ vloeit in de eerste
plaats voort uit het feit dat Suriname economisch noch geopolitiek van groot belang
is. Gevoegd bij het feit dat een kwart eeuw van intensieve betrokkenheid magere
resultaten heeft opgeleverd ligt wrevel op de loer, wrevel die zich in dit geval weer
vertaalt in desinteresse. Hoe dit te doorbreken? Voor alles: door een voortzetting
van de Surinaamse lobby in Nederland. De Haagse prioriteiten liggen in de eerste
plaats in Nederland, en dus eerder bij de Surinaamse Nederlanders dan bij de
republiek. Dat biedt laatstgenoemden een uitgangspositie, die de afgelopen jaren
al met succes is benut.
Een waarschuwing - opnieuw ‘tegen Surinaamse illusies’ - is echter op zijn plaats.
Dat de eerste generatie Surinamers zich sterk betrokken voelt bij het geboorteland
is duidelijk. Voor volgende generaties is dat echter minder vanzelfsprekend. De
retourmigratie is van gering belang, de migratie is voornamelijk éénrichtingsverkeer
gebleven. Het is vrijwel onvermijdelijk dat het betrekkelijke succes van de integratie
van de volgende generaties van (deels) Surinaamse afkomst in de Nederlandse
samenleving een afnemende betrokkenheid bij het land van de (voor)ouders
impliceert. En dan dus ook: minder motivatie om de Haagse politiek bij de
Surinaamse les te houden. Wie anders wil en hoopt, doet er goed aan zich dit te
bedenken en ernaar te handelen.

Het oog op 2050
De teleurstellingen van en over Suriname hadden het in 1975 nog onverwachte
gevolg, dat de onafhankelijkheid van de Antillen - en later ook het aparte land Aruba
- van de politieke agenda verdween. De eilanden waren zich uit welbegrepen
eigenbelang hardnekkig en met succes blijven verzetten tegen het ‘geschenk’ van
de onafhankelijkheid. Cynisch gezegd profiteerden zij van de kater van de
Surinaamse ‘modeldekolonisatie’. Toen Den Haag tien jaar geleden het lang
nagestreefde doel opgaf om ook de eilanden naar de onafhankelijkheid te leiden,
vormde de jongste geschiedenis van Suriname daarbij een zwaarwegend argument.
Wat kunnen wij verwachten voor Suriname? Rond 1990 is even de optie van een
halfweegse terugkeer in het Koninkrijk overwogen. Deze door tegenstanders al
gauw als ‘rekolonisatie’ aangeduide optie bleek onhaalbaar, en geldt sindsdien als
een gepasseerd station. Plannen in deze richting van de toenmalige
minister-president Lubbers - onder meer ondersteund door Pronk - haalden het niet
in het derde kabinet-Lubbers. De tegenstanders zagen nauwelijks Nederlandse
belangen bij zo'n opmerkelijke stap, en grote politieke en praktische bezwaren. Het
plan-Lubbers was al gesneuveld voor de Surinaamse politiek en bevolking zich
erover konden uitspreken. In politiek Paramaribo lag de optie overigens slecht.
Een tweede optie is die van een voortzetting van de huidige special relationship,
waarbij Nederland toch gaandeweg wat meer distantie zal trachten in te bouwen.
Suriname zal hierin, noodgedwongen dan wel enthousiast, meegaan. Dit is wat ik
voorzie voor de onmiddellijke toekomst.
We moeten echter ook verder durven kijken. Dan kom ik tot een wat scherpere
stelling. Ondanks zijn grote oppervlak is Suriname de facto een zeer klein en
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OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

21
zekere zin als life line, maar daarmee werd tevens de isolatie van Suriname in de
omliggende wereld bevestigd. Deze situatie is echter niet noodzakelijk een
permanente; integendeel. De wereld verandert, special relationships veranderen,
het belang van nationale verbanden en postkoloniale verbanden vermindert.
In dit licht dienen beide landen zich af te vragen waar zij over, zeg, vijftig jaar
zouden willen staan. Het is een illusie te denken dat Nederland en Suriname dan
nog even nauw met elkaar verbonden zullen zijn als thans het geval is. Nederland
zal hiertoe niet bereid blijven en de Surinaamse gemeenschappen zullen vrijwel
onvermijdelijk uit elkaar groeien. Daarmee zal ook de Surinaamse lobby in Nederland
verzwakken, althans waar het gaat om het beïnvloeden van het Haagse
Surinamebeleid. Suriname doel er verstandig aan hierop anticiperend consequenties
te trekken voor de eigen koers.
Suriname dient zich af te vragen of het - hetzij uit een verlangen daartoe, hetzij
noodgedwongen wérkelijk in de Caraïbische en Latijns-Amerikaanse regio wil
integreren, zoals het zo vaak heeft gezegd. Daarbij dient het zich terdege te
realiseren dat deze vraag, zo Suriname lang wacht, op enig moment wel eens in
Den Haag, niet in Paramaribo beantwoord zou kunnen worden. Indien de vraag
bevestigend wordt beantwoord, dient Suriname daaruit nu al de consequenties te
gaan trekken. Het gaat daarbij om gevolgtrekkingen over de politieke, sociale en
economische oriëntatie, het opgeven van Nederland als referentiekader, de keuze
waarschijnlijk ook voor een andere nationale taal, het Engels of, wellicht
waarschijnlijker, het Portugees.
Nederland, met inbegrip van de Surinaamse gemeenschap in Nederland, dient
zichzelf de vraag te stellen, en hierover ook aan Suriname duidelijkheid te
verschaffen, wat het Suriname in de komende decennia kan en vooral wil bieden,
en onder welke voorwaarden. Ook al kan dat wellicht alleen bestaan uit het bieden
van een ruggensteun voor een periode waarin Suriname zich langzamerhand
opgenomen ziet in een geografisch meer voor de hand liggende habitat, waarin
Brazilië onvermijdelijk de belangrijkste speler is - een speler ook, die veel minder
dan Nederland bereid zal zijn rekening te houden met de gevoeligheden die inherent
zijn aan bilaterale relaties tussen twee landen van volstrekt ongelijk gewicht. Als al,
voeg ik hier toch maar aan toe, het over een halve eeuw nog zinvol zal zijn te spreken
in termen van twee soevereine staten.
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Eindnoten:
1. Dit artikel is voor wat betreft de terugblik op de onafhankelijkheidswording voornamelijk gebaseerd
op Gert Oostindie & Inge Klinkers. Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse
dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940-2000 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001,
drie delen), in het bijzonder deel II, 1954-1975, en ons hieruit gedestilleerde artikel ‘Haast met
“dat Creoolse ding”’ (NRC Handelsblad, 25 november 2000). Mijn ideeën over de relatie
Nederland-Suriname nu en in de toekomst toetste ik in de afgelopen jaren aan de reacties op
verschillende lezingen en artikelen. Ik noem de lezingen ‘Is er nog een frisse kijk mogelijk op de
relatie Nederland-Suriname?’ (Amsterdam, De Balie, 13 december 1999), ‘Nederland-Suriname,
vandaag en over vijftig jaar’ (Amsterdam, Nederlands Gespreks Centrum/De Rode Hoed, 11
februari 2000), en ‘Een laatste kans voor Suriname?’ (Rotterdam, Krosbe/Cordaid, 15 april 2000).
Voorts de artikelen ‘Naar een zakelijker Nederlands Surinamebeleid’ (Internationale Spectator
52 (1999): 502-508; zie ook 595) en ‘Wees wat creatiever met hulp aan Suriname’ (Trouw, 13
februari 2000). Gezien de aard van dit artikel hanteer ik verder slechts summiere annotering. In
genoemde publicaties - waaruit ik vrijelijk citeer - zijn de achtergronden na te lezen.
2. Alle citaten zijn afkomstig uit Knellende Koninkrijksbanden.
3. IBS-colloquium ‘25 jaar hier en daar’, Amsterdam, KIT, 28 oktober 2000.
4. Toen ik deze ideeën ontvouwde op het symposium ‘De toekomstige relatie tussen Nederland
en Suriname’ (11 februari 2000) werd mij door sommigen voor de voeten geworpen dat ik met
te weinig gevoel over de relaties sprak. Bij deze gelegenheid, en ook bij een volgende lezing,
op het symposium ‘Suriname, quo vadis?’ (15 april 2000) trachtte ik de redenering ‘gedistantieerde
analyse = gebrek aan engagement’ te weerleggen. Dát was nu precies waartegen ik Suriname(rs)
probeerde te waarschuwen. ‘Er is steeds minder een vanzelfsprekend Haags engagement,
koester daar als iemand die Suriname een warm hart toedraagt vooral geen illusies over. En ja,
probeer de nu eenmaal bestaande gouvernementele Haagse verveling te doorbreken. Maar
doe dat op basis van goede plannen, niet van verongelijkte emoties.’ Ik koester niet de illusie
hiermee een ieder te hebben overtuigd, evenmin als dit artikel dat zal doen.
5. Hierboven schreef ik dat deze eigenlijk vooralsnog ook onvermijdelijk is. Een Haagse weigering
dit te aanvaarden zou echter heel gemakkelijk kunnen leiden tot een geforceerd afstand houden.
Dat zou op termijn niet werken, maar intussen, onnodig, allerlei extra problemen kunnen
veroorzaken.
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John Schuster
‘De komst van nog meer rijksgenoten vervult mij zorg’; De
Nederlandse overheid en de naoorlogse immigratie van
1.
Surinamers
In dit artikel staat de problematisering van de Surinaamse naoorlogse immigratie
centraal. Ik bespreek hierin hoe de toename van de immigratie uit Suriname en de
beeldvorming daarover voor de Nederlandse overheid aanleiding werden voor
onderzoek naar de mogelijkheden om deze immigratie te reguleren. De relatie
daartussen is echter niet eenduidig. Via beeldvorming worden verschillende visies
op de werkelijkheid (van de immigratie) gecreëerd, die tot uiting komen in de
verschillende manieren waarop binnen de Nederlandse overheid is gesproken,
geschreven en geargumenteerd over de migratie. Ik ga er daarbij vanuit dat de
betekenissen die door de verschillende instituties die tezamen de overheid vormen,
zijn toegekend en uitgewisseld over de immigratie van invloed zijn geweest op het
onderzoek naar de mogelijkheden om de komst van Rijksgenoten af te remmen.
Tegelijkertijd worden ook de dilemma's van het immigratiebeleid met betrekking tot
de komst van deze migranten duidelijk. Zoals zal blijken kenmerkten de discussies
zich door een diversiteit aan opvattingen over de Surinaamse immigratie, waarbij
steeds rekening is gehouden met historische (koloniale) verplichtingen, met de
opvattingen van collega ministers en ambtenaren, normatieve argumenten van
anderen en internationale overeenkomsten, met de publieke opinie en het imago
van Nederland. In het eerste deel van dit artikel laat ik zien hoe de criminalisering
van Surinaamse migranten de discussies over een toelatingsregeling bepaalden.
In het tweede deel bespreek ik de rol die de sterke toename van de immigratie in
de jaren zestig speelt bij de pogingen om zo een regeling te treffen. In het derde
deel komen de discussies over toelatingsregelingen vóór en na de onafhankelijkheid
van Suriname aan de orde.

Inleiding
Het waren hartelijke woorden die wijlen Tweede Kamer-voorzitter Vondeling op 23
oktober 1975, aan het eind van het meerdaagse debat over de onafhankelijkheid
van Suriname, wijdde aan de gevoelens van Nederland ten opzichte van Suriname.
Vondeling sprak van een sterke gevoelsband als gevolg van een gemeenschappelijk
taal en over een natie die vele Nederlanders zouden liefhebben. Wat hij in alle
hoffelijkheid buiten beschouwing liet, was dat de relatie tussen de twee landen in
de twintig jaar daarvoor danig op de proef was gesteld door onder andere de sterke
toename van het aantal Surinamers in Nederland. En wel zodanig dat in die twintig
jaar verschillende commissies zich hadden gebogen over het probleem van de
immigratie, en dat aan het begin van de jaren zeventig verschillende ministers
(Lardinois en Van Agt) en politieke partijen (ARP, KVP, PvdA, D'66 en PPR) zich
openlijk hadden uitgesproken voor de onafhankelijkheid van Suriname. Maar gelukkig
had de nieuwe Surinaamse regering de eer aan haarzelf gehouden en op 15 februari
1974, bij monde van haar premier Henck Arron, aange-
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kondigd dat Suriname op geen later tijdstip dan uiterlijk 1975 onafhankelijk zou
worden. Dat heeft bij Nederlandse ambtenaren en politici waarschijnlijk tot een diepe
zucht van opluchting geleid: de goede relaties tussen de beide landen waren gered,
het wetsontwerp Toelating Rijksgenoten (1973) kon (voorlopig) in de ijskast en
Nederland hoefde niet te vrezen voor zijn internationale reputatie van voorvechter
tegen rassendiscriminatie.
Nederland is voor Surinamers altijd hét land geweest waar zij naar toe gingen
voor het volgen van onderwijs, het doorbrengen van verlof, het ontvluchten van
armoede, relatieproblemen en generatieconflicten, een beter leven, verbreding van
hun horizon et cetera. Met hun gang naar Nederland maakten Surinamers gebruik
van rechten die verbonden waren aan hun Nederlandse nationaliteit: het recht op
een onbelemmerde immigratie en vestiging in Nederland. Anders dan vreemdelingen
hadden zij geen toestemming van de overheid nodig om er te immigreren. Deze
rechten waren waarschijnlijk nooit als problematisch ervaren door de Nederlandse
overheid als de Surinamers in hun geboorteland waren gebleven. Echter, vanaf het
moment dat zij de geografische afstand tussen de twee landen in steeds grote
aantallen overbrugden, werden de banden daartussen door de Nederlandse overheid
als knellend ervaren. De politiek-juridische status van rijksgenoten en Nederlandse
staatsburgers, die de verbondenheid tussen moederland en kolonie had moeten
uitdrukken, werd als een probleem ervaren.

Criminalisering van de immigratie
Vraag Surinamse mannen (of beter gezegd Surinaams-Creoolse mannen) die vóór
of kort na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn geïmmigreerd naar hun
belevenissen en onvermijdelijk komt het gesprek op de tolerantie van Nederlanders
in die jaren. De meesten wisten weliswaar weinig tot niets over Suriname, waren
verbaasd dat Surinamers Nederlands spraken, maar ze waren bovenal vriendelijk.
Zo herinnert Frits Blijd, die in 1928 als verstekeling naar Nederland kwam, zich dat
hij drie nachten in een Amsterdamse portiek had geslapen. Toen de bewoners van
het huis hem zagen liggen moest hij meteen boven komen. Hij kreeg stamppot te
eten en mocht er blijven slapen totdat hij een kamer had gevonden. Hij ontmoette
uitsluitend hartelijke mensen (NRC, 7/1/1989).
Ruud Lindeboom die in 1966 immigreerde, weet nog goed dat Nederlanders er
trots op waren als ze een Surinamer tot hun vriendenkring mochten rekenen: ‘De
dames lagen aan je voeten. De bakker en de melkboer groetten je op straat. De
spreekwoordelijke gastvrijheid was toen een realiteit’ (Intermediair, 21/8/1987).
Surinamers stonden toen nog bekend als hardwerkende mensen die goed werk
afleverden. Voor de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) was dat de
belangrijkste reden om in september 1957 een advertentie in enkele Surinaamse
kranten te plaatsen waarin jongemannen werden gevraagd ter aanvulling van de
dokploegen en ploegen van handlangers. Het voorbeeld van de ADM werd gevolgd
door de scheepswerven van Verolme, door de Hollandse Metallurgische Industrie
Billiton en door de machinefabriek NV Du Croo en Brauns, die een particulier
arbeidsbureau in Suriname inschakelde (zie o.a. Bayer 1965: 65-71).
De werving maakte veel los in Suriname. Voor Surinaamse arbeiders moet het
een signaal zijn geweest dat emigratie naar Nederland niet langer alleen voor de
middenklasse was weggelegd. Er bleek werk genoeg in Nederland voor arbeiders
en Nederlandse bedrijven
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leken bovendien bereid de overtocht en het eerste verblijf voor hun rekening te
nemen. Enthousiaste verhalen over het leven in Nederland deden de rest (zie Bayer
1965; Oostindie 1986).
Uit een rapport van het Kabinet van de gevolmachtigd minister van Suriname
blijkt dat sommigen van die immigranten geen idee hadden van wat hun in Nederland
te wachten stond. Zo stonden in november 1963 twee groepen mannen (twintig
respectievelijk tachtig) op het Amsterdamse Centraal Station te wachten op een
ronselaar die hen niet was komen afhalen. Een paar maanden daarvoor zou een
2.
vijftigtal Surinamers op dezelfde plek ‘verloren (staan) wachten op hun ronselaar’.
Hoeveel Surinamers in die periode naar Nederland zijn gekomen is niet bekend.
Volgens een schatting van de gevolmachtigd minister van Suriname woonden in
1958 ongeveer 5.000 tot 6.000 Surinamers in Nederland, onder wie 2.000 tot 2.500
3.
‘oude Surinamers’. Maar hoe klein deze toename ook was (in 1946 waren het er
ongeveer 3.000), ze was groot genoeg om de aandacht van de Nederlandse overheid
en media op te wekken.
Wanneer de omslag in de publieke beeldvorming is gekomen is niet duidelijk.
Volgens Albert Helman vond eerst iedereen in Nederland elke neger machtig
interessant en buitenissig. Een paar jaar later hadden ze opeens de reputatie van
4.
messentrekkers, souteneurs en drugshandelaren (geciteerd in Kagie 1989: 28-29).
Sommigen wijten de omslag aan de trek van Surinaamse jongemannen uit de lagere
sociale klasse naar Nederland en de berichtgeving in de jaren zestig in Nederlandse
kranten over de criminaliteit waaraan deze mannen zich schuldig zouden maken.
Als bewijs daarvoor voeren zij krantenkoppen aan als: ‘officier wil Surinamer buiten
ons land houden’, ‘declarerende Surinamer voor rechter’ en ‘acht maanden geëist
voor vrouwenhandel - Surinamer “ontfermde” zich over jonge Brabantse’ (zie Blom
1969).
Feit is echter dat ambtenaren en ministers zich vanaf 1958 al bezorgd toonden
over de komst van Surinamers naar Nederland. Zo werd de personeelschef van de
ADM in november van dat jaar uitgenodigd op het Directoraat-Generaal voor de
Arbeidsvoorzieningen (ARBVO) van het Ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid om verslag te komen doen van de wervingscampagne in Suriname.
Het ARBVO was het op dat moment te doen om herstel van zijn gezag. De ADM
had de werving zonder zijn toestemming ondernomen en dat zinde de dienst niet
omdat deze verantwoordelijk was voor het aanbod van vreemde arbeidskrachten
op de Nederlandse arbeidsmarkt. De ADM had echter geen toestemming nodig om
in Suriname te werven. Het ging om arbeiders met de Nederlandse nationaliteit voor
wie een werk- noch verblijfsvergunning nodig was.
Het ARBVO is nadien nauwlettend blijven toezien op de immigratie uit Suriname.
Zo werd in 1958 op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Volksgezondheid onderzoek verricht naar de ‘eventuele problemen’ met in
Amsterdam als Rotterdam wonende Surinamers. Uit de rapporten blijkt dat in
Amsterdam 85 Surinamers als werkzoekenden stonden ingeschreven bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB). De verborgen werkloosheid zou echter groter
5.
zijn. Bij het Rotterdamse arbeidsbureau stonden 50 personen afkomstig uit Suriname
6.
als werkloos geregistreerd, van wie 35 bij de scheepsliedenbeurs. Maar ondanks
deze rapporten bleven de mannen ongrijpbaar. Men wist bijvoorbeeld niet hoe zij
hun vrije tijd doorbrachten en hoe ze aan geld kwamen. En dus werden een paar
berichten over Surinaamse mannen die waren veroordeeld voor handel in marihuana
aanwijzingen voor de geestesgesteldheid en de bezig-
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heden van alle werkloze Surinamers. Zo waren volgens de directeur van het
Amsterdamse arbeidsbureau: ‘Ingeval van tegenslagen velen vrij spoedig geneigd
zich in te laten met o.a. het drijven van handel in narcotica (reeds enkele
strafvervolgingen met veroordelingen hebben plaatsgevonden), onoirbare
betrekkingen met vrouwen, terwijl ze zich spoedig gaan ophouden in bepaalde
dansgelegenheden (waar zij graag geziene gasten blijken te zijn) met alle gevolgen
van dien enz. enz. Hun labiele mentaliteit kan blijkbaar weinig weerstand bieden
7.
aan het afglijden in deze ongewenste richtingen.’
Uit Rotterdam kwam het bericht dat negentig procent van de 40 à 45 Surinamers
die op Katendrecht woonden, souteneur was of in drugs handelde. Zij zouden zich
schuldig maken aan vechtpartijen, messentrekkerij en diefstal bij klanten van de
prostituees. De politie meldde geen vat te hebben op rijkere Surinamers die vrij
regelmatig met de auto naar Frankrijk reden en zich misschien schuldig maakten
8.
aan grootschalige handel in drugs en aan blanke slavinnenhandel.
De rapporten en nota's waarin deze ken-nis is neergelegd, waren alleen aan
ambtenaren bekend. In grotere kring werden Surinamers bekend door de
berichtgeving in dagbladen over de werving en de problemen bij de opvang en op
het werk, over de discriminatie die zij ondervonden tijdens het zoeken naar
huisvesting (Kagie 1989: 64-68) en over hun criminaliteit. Ze werden gefotografeerd,
9.
openlijk kijkend naar en dansend met blanke vrouwen.
Uit de discussies in de ministerraad blijkt hoezeer de rapporten en berichtgeving
de visie van sommige ministers op de immigratie uit Suriname hebben bepaald. In
maart 1958 deelde Minister Klompé van Maatschappelijk Werk haar collega's mee
dat volgens berichten uit Amsterdam behalve de door de ADM geworven arbeiders
ook ‘een niet gering aantal’ Surinamers op eigen gelegenheid naar Amsterdam zou
zijn gekomen. Onder hen zouden zich ‘sociaal zwakke elementen’ bevinden die
vrouw en kinderen in Suriname hadden achtergelaten. Naar aanleiding hiervan
vroeg minister-president Drees zich af of Nederland eenzijdig een regeling zou
kunnen treffen waarmee de toelating van ingezetenen uit de overzeese rijksdelen
kon worden beperkt. Hij verwees daarbij naar de toelatingsregeling voor ‘Europese
Nederlanders’ van Suriname en de Nederlandse Antillen. Volgens minister
Samkalden van Justitie was dat niet mogelijk. De beperking kon alleen met een
rijkswet worden afgedwongen en daarvoor was medewerking van de rijksdelen
10.
nodig.
Hoewel de ministerraad in dat jaar nog twee keer het probleem van de immigratie
besprak, koos men niet voor het treffen van een eenzijdige toelatingsregeling. In
plaats daarvan wilde de raad via onderhandelingen bereiken dat de Surinaamse
overheid de afgifte van paspoorten zou beperken en vertrek uit Suriname zou
verhinderen als niet voldoende zeker was dat de emigrant werk zou vinden in
11.
Nederland. De regering koos bewust hiervoor omdat zij vreesde dat een regeling
die alleen op Surinamers van toepassing was, zou leiden tot verwijten van
discriminatie en verslechtering van de relaties met Suriname. Daar komt bij dat, om
elke schijn van willekeur te vermijden, een beperking van de immigratie ook voor
Antillianen zou moeten gelden. Dit zou echter ook de relaties met de Antilliaanse
regering nadelig beïnvloeden, omdat niet haar onderdanen als veroorzakers van
problemen werden beschouwd.
Opmerkelijk is dat niemand over precieze gegevens beschikte over de aard en
omvang van de criminaliteit. Het minst vaag was de beschuldiging van handel in
cocaïne en (blanke) vrouwen, maar het ontbrak de ambtenaren aan ieder bewijs.
Desondanks werd de
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criminaliteit als belangrijkste reden aangemerkt om de immigratie te beperken, terwijl
uit een rapport van de Amsterdamse politie duidelijk was komen vast te staan dat
12.
Surinamers niet crimineler waren dan andere bevolkinggroepen. Hieruit blijkt liet
karakter van de criminalisering van de immigratie: de berichtgeving over de
criminaliteit van een onbekend aantal personen van Surinaamse afkomst heeft
zowel binnen de overheid als bij het publiek het beeld doen post vatten dat alle
Surinamers zich overgaven aan criminele activiteiten. In dat proces van
criminalisering spelen de (seksuele) relaties tussen Surinaamse (lees zwarte)
mannen en Nederlandse (lees blanke) vrouwen een belangrijke rol. Niet alleen de
pers maar ook ambtenaren besteedden daar nogal wat aandacht aan, waarbij opvalt
dat de kennis daarover afkomstig is uit het westerse repertoire van fantasieën over
de seksueel ongeremde koloniale mannelijke ‘Ander’. Zo was volgens de ‘kerkelijke
en ambtelijke autoriteiten’ die de antropoloog Tholenaar-Van Raalte interviewde
voor haar onderzoek onder Surinamers in Amsterdam, de Surinamer ‘sterk sexueel.’
De Surinaamse man zou minder geremd zijn dan de Nederlandse bij het benaderen
van ‘het object van zijn sexuele interesse’ (1963: 53). Dat object was de blanke
vrouw. Want, zo wisten ambtenaren van het Rotterdamse arbeidsbureau, Surinamers
be-schouwden het als een prestatie wanneer zij afgebeeld werden met een blanke
vrouw. Het maakte dat zij, zelfs wanneer ze werkloos waren, niet teruggingen, omdat
het in Suriname niet gemakkelijk was om in contact te komen met blanke vrouwen.
Hier (in de buurt van de scheepvaartbeurs) konden zij veel gemakkelijker contact
13.
leggen met meisjes van middelbare scholen en de scheepvaartkantoren.
Ook in de jaren zestig was de berichtgeving over de criminaliteit aanleiding voor
sommige ministers om aan te dringen op beperking van de immigratie. Zo schreef
minister Beerman van Justitie aan vice-premier Korthals: ‘... reeds enkele malen
heb ik in de ministerraad de aandacht erop gevestigd, dat de huidige situatie inzake
de toelating van Surinamers leidt tot ongewenste gevolgen. Een groot aantal dezer
Surinamers maakt zich schuldig aan criminele handelingen. (...) daar ernstige
rekening moet worden gehouden met de omstandigheden, dat - tenzij er een wijziging
komt - de onbeperkte toelatingsmogelijkheid het aantal Surinamers hier te lande
zal doen toenemen, vraag ik mij af, of het niet tijd wordt een zekere controle op de
14.
toelating in leven te roepen, zo mogelijk in overleg met de Surinaamse regering.’
Waar de minister zijn kennis vandaan had is niet duidelijk. De Nederlandse media
hadden al vaker bericht over problemen met Surinamers. Zo kopte De Telegraaf
van 9 maart 1963 in kapitalen, met de middelste regel vet gedrukt: ‘Tot schade van
de reputatie van het overgrote deel van de (zich beschaafd gedragende) Surinamers
in Nederland. Nederland is te voorzichtig met Surinaamse lastposten. Voorzitter
Surinaams Verbond: ‘Voor mijn part zetten ze hen allemaal op de boot...’
Enkele jaren later schreef de rechtbankverslaggever van dit dagblad dat zeventig
procent van de in Amsterdam wonende Surinamers jaarlijks in aanraking kwam met
de strafrechter (De Telegraaf, 15/2/1966). Uit een onderzoek van het CBS naar de
criminaliteit van vreemdelingen in Nederland bleek echter dat van alle onherroepelijke
veroordelingen en sepots in 1965 vier procent respectievelijk vijf procent voor
rekening kwam van buitenlanders, zowel buiten als in Nederland geboren (onder
wie dus ook personen afkomstig uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen)
(zie Blom 1969: 55-56; Van Amersfoort & Biervliet 1975).
Zulke aandacht heeft sterk bijgedragen aan de associatie van Surinamers met
‘ongebrei-
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delde toestroom’, werkloosheid en criminaliteit. De Surinaamse immigratie in
Nederland werd daardoor als een juridisch en sociaal probleem gedefinieerd, dat
slechts kon worden opgelost door het treffen van een toelatingsregeling. Let wel: ik
beweer niet dat Surinaamse immigranten zich niet schuldig maakten aan strafbare
feiten, zoals diefstal, handel in verdovende middelen of seksuele misdrijven. Uit een
rapport uit 1959 van de Amsterdamse politie blijkt dat Surinamers wel degelijk
15.
dergelijke delicten pleegden. Ik wil evenwel stellen dat het uitvergroten van het
gedrag van een minderheid onder deze immigranten de ideologische en politieke
context creëerde waarin beperking van de totale immigratie de meest voor de hand
liggende oplossing leek. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hierboven geciteerde passage
uit de brief van minister Beerman. Het enige dat deze minister op dat moment kon
bereiken, was de instelling van een werkgroep die moest nagaan in hoeverre een
toelatingsregeling niet alsnog mogelijk was.
Ook deze werkgroep constateerde evenwel in haar rapport dat een
16.
toelatingsregeling vrijwel onmogelijk was. Het was de vraag of Nederland wel
voldoende argumenten vóór een regeling had kunnen aandragen. Het aantal concrete
gevallen van criminaliteit was, vergeleken met het totale aantal Surinamers in
Nederland, niet zo hoog. Gelet op de demografische structuur van de Surinaamse
bevolkingsgroep (voornamelijk jonge mannen), hadden Surinamers geen hoger
criminaliteitscijfer dan overige Nederlanders. Bovendien zou een Nederlandse
toelatingsregeling niet in overeenstemming zijn met het beginsel van
non-discriminatie. Het ontwerp daartoe zou, zelfs als de koninkrijkspartners er geen
bezwaar tegen hadden, op tegenstand stuiten van de Staten-Generaal. Begrippen
als ‘Surinamer’, ‘Antilliaan’ en ‘Surinaamse herkomst’ waren te onbepaald om in
een wettelijke regeling op te nemen en het gebruik van raciale kenmerken als
wettelijk criterium zou bezwaarlijk zijn en geboorteplaats een te grof criterium. De
enige mogelijkheid was het weigeren of intrekken van een paspoort bij
‘onverantwoorde’ emigratie (zonder werk, in geval van misdrijven) naar Nederland.
Wie, zoals de werkgroep schreef, prijs stelde op het behoud van de bestaande
banden met de West-Indische rijksdelen, moest ook de consequenties daarvan
17.
aanvaarden: het Nederlanderschap in al zijn facetten. En dat werd de basis voor
het niet buitensluiten van Surinamers, maar voor opvang en maatschappelijke
begeleiding van diegenen die zulks nodig zouden hebben. Daartoe werden twee
welzijnsstichtingen opgericht: de Stichting Sociale Belangen (Rotterdam 1965) en
Welzijn Surinamers en Antillianen (Amsterdam 1967).
De onbeperkte toelating werd nog aan de orde gesteld tijdens de behandeling
van de begroting in 1964 van het Kabinet voor Aangelegenheden betreffende
Suriname en de Nederlandse Antillen (KABSNA). De kamerleden verbaasden zich
er toen nog steeds over dat de Nederlandse Antillen en Suriname wel een
toegangsregeling voor Europese Nederlanders kenden, terwijl dat omgekeerd niet
18.
het geval was. In de jaren daarna was de immigratie geen onderwerp meer van
discussie binnen de overheid. Pas aan het einde van de jaren zestig kwam dit
onderwerp weer volop in de belangstelling te staan. Vooral het aantal immigranten
ging toen een belangrijke rol spelen in de beeldvorming daarover.

Het spel met de aantallen
De aanduiding van een continue immigratie met het begrip ‘stroom’ is van alle tijden.
Maar wie in 1970 (zeventien jaar na de watersnoodramp) de Surinaamse immigratie
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namelijk dezelfde betekenis als een overweldigende en allesvernietigende
natuurramp. Het voortijdig treffen van maatregelen wordt dringend noodzakelijk.
Nederland mag zich niet nog eens laten verrassen. Er moeten dammen worden
gebouwd en dijken verstevigd, omdat de gevolgen van de immigratie anders even
desastreus zouden zijn als die van het wassende water.
Het PvdA-Kamerlid Van Lier was zich hier misschien niet van bewust toen hij in
een motie aandrong op de instelling van een commissie van Antilliaanse,
Nederlandse en Surinaamse deskundigen die op zo kort mogelijke termijn diende
te rapporteren over de aard en omvang van de problemen bij de migratie en over
19.
mogelijke maatregelen op dit gebied.
Deze motie (op 8 december 1970 aangenomen door de Tweede Kamer) vormt
het beginpunt van een verschuiving in het denken over de immigratie, zowel naar
vorm als naar inhoud. In het vervolg zouden Kamerleden en ministers niet langer
in bedekte termen de onbeperkte toegang van Surinamers en een mogelijke
toelatingsregeling aan de orde stellen. Voortaan zouden ministers in het openbaar
stellen dat het tijd werd voor een toelatingsregeling. De toon daartoe werd in 1972
gezet met de verklaring van minister Engels van CRM dat de regering zich beraadde
20.
over een visumplicht voor rijksgenoten. Ook het motief voor een wettelijke beperking
van de immigratie veranderde. In plaats van de criminaliteit van een klein deel van
de Surinamers werd het aantal immigranten per jaar uit Suriname de belangrijkste
grond, zonder dat werd aangegeven om hoeveel personen per jaar het precies ging.
Uit het rapport van de Adviescommissie inzake migratie van Surinamers en
Antillianen (de commissie die als gevolg van de motie-Van Lier was ingesteld) blijkt
dat in 1964 5.690 Surinamers naar Nederland migreerden. Tussen 1965 en 1968
ging het om ruim 7.000 per jaar, in 1969 om 9.448, in 1970 om 11.116 en in 1971
om 12.813 personen. Volgens een voorzichtige schatting van de commissie woonden
21.
medio 1972 ruim 55.000 Surinamers in Nederland.
In de beeldvorming werd door het gebruik van bepaalde termen dit kleine aantal
immigranten (op een Nederlandse bevolking van ruim elf miljoen personen) zo groot,
dat minister van Agt van Justitie zijn voorstel om de Grondwet zo te wijzigen dat
Surinamers het Nederlanderschap zouden verliezen, en daarmee de vrije toegang
tot Nederland, daarmee rechtvaardigde. Volgens de minister konden de grote steden
de ‘toevloed’ van Surinamers niet verwerken, zo was hem duidelijk geworden uit
de vel brieven waarin bij hem werd aangedrongen op verwijdering van het ‘bruine
22.
tuig.’
De immigratie leverde in de praktijk ook wel problemen op. De nieuwkomers
trokken vooral naar de randstad, waar zij veelal terecht kwamen in slechte woningen
of overvolle pensions. Als gevolg van de dalende conjunctuur, discriminatie en hun
lage opleidingsniveau kwamen zij minder snel aan werk dan de migranten uit de
jaren vijftig en zestig. Verder was de publieke weerstand tegen de immigratie
toegenomen. Zo leidde een conflict tussen een Turkse huiseigenaar en zijn
Nederlandse huurders in augustus 1972 tot rellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk,
waarbij Turkse wijkbewoners werden gemolesteerd. Naar aanleiding daarvan nam
de Rotterdamse ge-meenteraad een motie aan waarin het college van Burgemeester
en Wethouders werd verzocht er bij de regering op aan te dringen de werving van
arbeidsmigranten stop te zetten en de sociaal-economische situatie in Suriname
en de Antillen te verbeteren.
Het ‘klimaat’ aan het begin van de jaren zeventig leek rijp voor een
toelatingsregeling in welke vorm dan ook. De immigratie stond in
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de politieke belangstelling en binnen verschillende contexten werd uitvoerig van
gedachten gewisseld over het probleem van de toenemende immigratie en de
mogelijke beperking ervan. In deze periode verschenen brochures van de politieke
partijen waarin werd gesteld dat Suriname niet later dan 1975 onafhankelijk moest
worden. In deze periode ook kwam de discussie in de ministerraad over een voorstel
om de zin - ‘Alle Nederlanders worden in Nederland toegelaten; zij kunnen niet
worden uitgezet’ - in een wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet op te nemen
nadrukkelijk in het teken van de (on)beheersbaarheid van de immigratie te staan.
Wat in een andere sociale en politieke context een formeel-juridische discussie zou
zijn geweest, spitste zich nu toe op vragen of sommige ministers er al of niet op uit
waren om kleurlingen te weren, of Nederland wel het eigen land was voor Surinamers
en Antillianen en of deze niet alleen maar kwamen om te profiteren van de betere
23.
sociale voorzieningen.
De pogingen van de overheid om de immigratie daadwerkelijk te beperken kregen
een vervolg in de voorstellen van de Nederlandse delegatie tijdens vergaderingen
van de Koninkrijkscommissie in 1972 en 1973. Nederland stelde voor om het
staatsverband tussen de drie landen te handhaven. Daarnaast wilde zij een
onderscheid invoeren tussen een Nederlanderschap en een landsburgerschap. Het
Nederlanderschap zou voor iedereen in de landen gelden. Het landsburgerschap
had als uitgangspunt dat iedere Nederlander ook landsburger zou zijn van het land
van geboorte (of van de ouders) en alleen toegang zou hebben tot het land waarvan
hij of zij landsburger was. In een uitzonderingsbepaling hierop werd een optierecht
op het landsburgerschap toegekend aan degenen die op 1 januari 1973 in een ander
land dan hun geboorteland (of het geboorteland van de vader of moeder) woonden.
Aanvaarding van dit voorstel zou ertoe leiden Surinamers en Antillianen het recht
op vrije toegang tot Nederland verloren.
Het is duidelijk dat dit onderscheid tot doel had de immigratie te beperken. In een
toelichting schreef de auteur van het voorstel: ‘Dit kan een zekere rem op de migratie
24.
met zich meebrengen.’ Hij had daar nog aan kunnen toevoegen dat het volgens
de bedenker van het construct landsburgerschap nooit de bedoeling is geweest dat
een Nederlander zich zonder meer zou kunnen vestigen in een land waarvan hij
25.
het landsburgerschap niet had.
De Surinaamse delegatie betitelde het onderscheid als een inbreuk op het Statuut
en op de (Grondwet)regeling dat alle Nederlanders - ook zij die niet in Nederland
zijn geboren - in Nederland worden toegelaten en niet worden uitgezet. Volgens de
Surinaamse minister Essed was dit voorstel ingegeven door racistische motieven.
Het is niet verbazingwekkend dat Suriname (en de Nederlandse Antillen) de
Nederlandse nationaliteitsregeling afwezen en haar kwalificeerden als een
toelatingsregeling. Zij plaatsten het onderscheid naar twee nationaliteiten tegen een
achtergrond die Nederlandse kranten, Kamerleden en ministers zelf hadden
gecreëerd door te schermen met aantallen immigranten en aan te dringen op
beëindiging van de onbeperkte toelating. Terwijl de besprekingen nog gaande waren,
voorspelde minister Van Agt in een interview in Het Parool (20 december 1972) dat
de onderhandelingen nog lang zouden duren en verklaarde hij dat de Surinaamse
stroom moest worden ingedamd door een wijziging van de Grondwet. Binnen deze
context werd ieder voorstel voor een Nederlandse nationaliteit zonder het recht op
toegang tot Nederland, met wantrouwen bezien en afgewezen.
Niet lang na deze afwijzing kreeg een volgende werkgroep de opdracht om een
toela-
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tingsregeling voor Surinamers en Antillianen op te stellen, en daarbij vooral aandacht
26.
te schenken aan de juridische aspecten.

Toelatingsregelingen en onafhankelijkheid
De vraag blijft wat er zou zijn geworden van de werkstukken van de
Interdepartementale Werkgroep Toelatingsregeling Rijksgenoten wanneer de
Surinaamse regering in 1974 niet had aangekondigd onafhankelijkheid na te streven.
En zelfs als deze aankondiging, die een toelatingsregeling voor Surinamers overbodig
maakte, er niet was geweest, is het nog maar de vraag of haar voorstel het wel had
gehaald binnen de ministerraad en in de Staten-Generaal. Geheel onomstreden
was dit wetsontwerp namelijk niet.
Het basisbeginsel van de voorgestelde toelatingsregeling was dat Surinamers en
Antillianen slechts onder bepaalde voorwaarden tot Nederland zouden worden
27.
toegelaten. Voor een kort verblijf van zes maanden zouden zij geen machtiging
tot verblijf nodig hebben, onder de voorwaarde dal zij in hun levensonderhoud
konden voorzien en over geld voor de terugreis beschikten. Voor een langer verblijf
of vestiging zouden zij van tevoren (het liefst nog voor hun vertrek) een machtiging
moeten aanvragen. Deze kon worden geweigerd als de aanvrager onvoldoende of
valse gegevens had verstrekt of als hij niet zelf in zijn onderhoud zou kunnen
voorzien. De machtiging tot verblijf kon worden ingetrokken wanneer de aanvrager
door de rechter was veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van ten
minste zes maanden. Wie zonder machtiging al langer dan zes maanden in
Nederland verbleef, zou als illegaal worden aangemerkt en teruggestuurd. Het was
de bedoeling dat de wet op 1 januari 1974 van kracht zou worden. De werkgroep
had deze datum gekozen om te voorkomen dat na de indiening van het wetsontwerp
een ‘run’ van Surinamers en Antillianen zou ontstaan.
In hoeverre de keuze voor een toelatingsregeling met beperkingen, in plaats van
een algehele immigratiestop met uitzonderingen, werd bepaald door wat de
werkgroep haalbaar achtte, is niet duidelijk. Het is zeer wel denkbaar dat een
algehele immigratiestop op veel meer juridische tegenstand en beschuldigingen
van discriminatie en racisme zou zijn gestuit. Volgens de directeur van het KABSNA
28.
was hier zeker rekening mee gehouden. Hoewel het wetsontwerp geen enkele
verwijzing naar de huidkleur van de immigranten bevatte, moet die toch wel als een
schaduw boven het werk van de werkgroep hebben gehangen. Iets daarvan blijkt
uit de beschouwing over de definitie van ‘Surinamer’ en ‘Antilliaan’, vooral waar de
werkgroep met nadruk stelde dat zij een aantal alternatieven had verworpen, onder
andere ‘... omdat zij in strijd zouden komen met het uitgangspunt dat elke
29.
discriminerende of racistische indruk moet worden vermeden.’
Binnen de overheid is dit wetsontwerp vooral bekritiseerd door ambtenaren van
het KABSNA en het Ministerie van CRM. Volgens de directeur van het KABSNA
‘zal al gauw het verwijt worden gehoord dal deze regeling gehanteerd wordt om
30.
kleurlingen te weren.’ Een ambtenaar van CRM sprak van bezwaren van zowel
historische, morele als van politieke aard tegen de voorgestelde regeling. De
historische, culturele en economische verbondenheid met Suriname zou voor
Nederland morele verplichtingen scheppen. Ook toonde hij zich bevreesd dat een
ieder die in het openbaar pleitte voor beperking van de toelating van rijksgenoten
het odium op zich zou laden dit te doen vanwege hun huidkleur.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

De werkgroep volbracht haar taak in december 1973. De ingangsdatum waarnaar
ze

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

32
had gestreefd (1 januari 1974) was toen al niet meer haalbaar. Maar misschien had
het wetsontwerp de discussies in het kabinet-Den Uyl niet overleefd. Twee maanden
later, in februari 1974 bleek het wetsontwerp overbodig door de aankondiging van
Suriname's streven naar onafhankelijkheid. De werkelijkheid van de Surinaamse
politieke verhoudingen had het wetsontwerp ingehaald.

Het afscheid van de rijksgenoten
In een land als Suriname, met een eeuwenlange migratietraditie en economische
en politieke afhankelijkheid van Nederland vormde de aankondiging van het streven
naar staatkundige onafhankelijkheid een nieuwe katalysator voor vertrek (Bovenkerk
1983; Schuster 1988). Duizenden verlieten het land, opgejaagd door de vrees voor
een Nederlandse toelatingsregeling, het politieke getouwtrek in Suriname over de
onafhankelijkheid, vechtpartijen en brandstichtingen en de angst voor creoolse
overheersing. Aan de vooravond van Suriname's onafhankelijkheid hadden reeds
meer dan 65.000 personen met hun voeten te kennen gegeven hoe zij dachten over
het streven naar onafhankelijkheid.
Over de toescheiding van de nationaliteiten waren beide regeringen het van meet
af aan eens: Surinamers in Suriname verwierven op het moment van de
onafhankelijkheid de Surinaamse nationaliteit en Surinamers in Nederland de
Nederlandse (woonland-criterium). Veel moeilijker lag het punt van de vestiging en
het verblijf van Surinamers na de onafhankelijkheid.
Het liefst had de Surinaamse delegatie gezien dat het personenverkeer tussen
de beide landen niet zou worden belemmerd. Volgens Den Uyl echter, zou een vrije
toegang tot Nederland de essentie van de Surinaamse onafhankelijkheid aantasten.
Suriname en Nederland zouden communicerende vaten blijven, omdat elke
Surinamer die het niet naar de zin had in Suriname naar Nederland zou kunnen
vertrekken. Het zou elk idealisme om het land op te bouwen frustreren en een
behoorlijke integratie van de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen afremmen.
Maar, gegeven de bijzondere band tussen de twee landen, mochten Surinamers
niet gelijk worden gesteld met willekeurige vreemdelingen. Daarom was Nederland
bereid voor één jaar af te zien van een visumplicht. De vereiste van een machtiging
tot voorlopig verblijf zou gelden bij een verblijf van langer dan drie maanden in geval
van arbeid in loondienst, wetenschappelijke studie en gezins- en familie-her-eniging.
Surinamers die in Nederland wilden werken, zouden een arbeidsvergunning krijgen
als zij vóór binnenkomst al over werk en huisvesting beschikten. Na een jaar zouden
zij een permanente verblijfsvergunning krijgen (voor andere vreemdelingen gold
een termijn van vijf jaar). Wie over huisvesting beschikte, mocht zijn/haar gezin
onmiddellijk laten overkomen.
De Surinaamse delegatie heeft nog geprobeerd om het voorstel voor een
onbelemmerd personenverkeer er door heen te krijgen, maar uiteindelijk stelde zij
om de periode van een jaar te vervangen door een periode van vijf jaar. Eén jaar
vond zij veel te kort om de negatieve psychologische effecten van de
onafhankelijkheid te verwerken. Ook wilde zij voorkomen dat de Surinaamse
bevolking in een paniekreactie Nederland zou proberen binnen te komen vóór de
31.
deur in het slot viel.
Uiteindelijk is de Nederlandse delegatie hiermee akkoord gegaan. Het is zeer
waarschijnlijk dat zij daarmee de Surinaamse regering het gezichtsverlies van een
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dat de oppositie in Suriname het de regering heel moeilijk zou maken als er geen
32.
soepel toelatingsbeleid kwam.
Op 25 november 1975 verwierven ongeveer 400.000 mensen de Surinaamse
nationaliteit. In de eerste jaren na de onafhankelijkheid was het aantal immigranten
afkomstig uit Suriname vrij klein, om vervolgens in 1979 en 1980 flink toe te nemen.
Tussen 1975 en 1980 maakten ruim 40.000 personen alsnog gebruik van de
mogelijkheid in de vestigingsovereenkomst om zich in Nederland te vestigen (zie
Harmsen et al. 1991; Monsels-Thompson 1981).
In de tweede helft van 1980 ontstond druk overleg tussen verschillende ministeries
over het beleid na afloop van de vestigingsovereenkomst op 25 november 1980. In
september adviseerde een interdepartementale werkgroep tegen het sluiten van
een nieuwe overeenkomst op dezelfde voorwaarden. Na 25 november 1980 zou
ook voor Surinaamse onderdanen de Vreemdelingenwet van toepassing moeten
zijn. Ook adviseerde zij zo weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het aflopen
van de overeenkomst uit vrees voor de overkomst van grote aantallen Surinamers.
De migratie vanuit Suriname is na 1980 duidelijk afgenomen. Dat is eerder te
danken aan de strikte toepassing van de toelatingsregeling dan aan het verdwijnen
van het verlangen van de Surinaamse bevolking naar Nederland. De mili-taire
staatsgreep van 1980, de moord in 1982 op vijftien tegenstanders van het militaire
regime en de economische en politieke destabilisatie hebben ervoor gezorgd dat
Surinamers Nederland meer dan ooit zijn gaan beschouwen als ‘vluchthaven’.
Maar ook achtereenvolgende Nederlandse regeringen hebben geen afstand
kunnen nemen van de vroegere kolonie. Enkele jaren geleden leek het alsof de
Nederlandse regering wilde aankoersen op de vorming van een gemenebest met
Suriname. De visumplicht zou worden afgeschaft en Surinamers in Nederland
zouden, ter bevordering van de remigratie, een dubbele nationaliteit krijgen (NRC
Handelsblad, 12/2/1991; de Volkskrant, 13/2/ 1991). Het gemenebestplan stuitte
echter op groot verzet binnen het kabinet en het parlement waardoor het binnen
een dag weer van tafel was.
Of ook de visumplicht was afgeschaft wanneer het plan was doorgegaan, valt te
betwijfelen. Want, hoewel Nederlandse politici bij elke suggestie in die richting steeds
verontwaardigd hebben gereageerd, waren zij in 1975 veel te blij dat zij op termijn
33.
verlost zouden zijn van de Surinaamse immigratie. Een Surinaams-Nederlandse
nationaliteit - inclusief het recht op toelating tot Nederland - zou de immigratie alleen
maar weer op gang brengen. En geen Nederlandse politicus die dat tegenwoordig
op zijn conto wil hebben, nog afgezien van de desastreuze gevolgen van zo'n
dubbele nationaliteit voor Suriname. Bovendien, waarom het recht op vrije toelating
teruggeven aan mensen die weliswaar staatsburgers waren, maar die, zoals de
discussies over de immigratie laten zien, nooit als wezenlijk deel van een
Nederlandse Rijksbevolking zijn beschouwd, ondanks de eeuwenoude banden
tussen de beide landen.
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Ad de Bruijne & Astrid Runs & Hebe Verrest
De NGO-wereld als bron van nieuwe Transatlantische contacten
Suriname is Transatlantisch ontstaan. Ook vandaag de dag zijn Transatlantische
contacten een essentieel kenmerk van de Surinaamse samenleving. In veel opzichten
zijn deze contacten zelfs veel concreter dan vóór de onafhankelijkheid. Dan doelen
wij niet zozeer op de politieke en macro-economische contacten, maar met name
op sociale contacten die een samenleving mede vorm geven; de contacten tussen
huishoudens en organisaties aan beide zijden van ‘de’ oceaan. Dat betreft dan
allereerst de samenleving in Suriname, maar evenzo zijn voor velen in de
Surinaams-Nederlandse gemeenschap de Transatlantische contacten een deel van
hun bestaan. Dat geldt voor velen uit de eerste generatie en ook voor sommigen
uit de tweede. In dit artikel bespreken wij de rol van de NGO's (niet-gouvernementele
organisaties) in de Transatlantische contacten.

Huishoudens hier en daar
Contacten tussen huishoudens daar en huishoudens hier zijn duidelijk aanwezig
en belangrijk. Ze vormen voor velen in Suriname een uitlaatklep naar de buitenwereld
en voor een forse minderheid is ook het dagelijks bestaan mede op materiële
verzilvering van contacten gebaseerd. Verschillende onderzoeken bevestigen dit
beeld (Cf De Bruijne & Schalkwijk 1994, Helleman 1997, Oostindie 1997, Gerlings
1998, Van Wegen 2000). Sinds 1982, toen Suriname onder meer als gevolg van
de opschorting van de Nederlandse ontwikkelingshulp in economische opzicht in
een neerwaartse spiraal terechtkwam, steunen veel Surinamers in Nederland hun
familie en vrienden in Suriname. Hoewel men zou kunnen aannemen dat in de loop
der jaren deze ondersteuning zou afnemen, laat recent vergelijkend onderzoek zien
dat in de afgelopen jaren het aantal huishoudens dat steun ontvangt op zich weinig
is toegenomen, maar dat de omvang van de steun waarschijnlijk is gestegen. Dat
heeft een tweezijdige verklaring die zowel cynisch als positief te duiden is. De situatie
in Suriname is na 1982 zoals eerder gesteld slechter geworden, maar die in
Nederland beter. Surinamers hier (ook de laag opgeleiden) zijn er gemiddeld
genomen nu duidelijk beter aan toe dan vijf jaar geleden en, wat positief is, vertalen
dat ook in wat meer geld naar de familie daar (zie Helleman 1995; Van Wengen
200). Deze steun heeft ‘structureel’ nauwelijks invloed gehad. Ze heeft voor een
aantal armen een duidelijke ‘hulpfunctie’, maar tegelijkertijd wordt ook gezegd dat
ze de zelfredzaamheid in de middenklasse verzwakt. Er ontbreekt evenwel nog
steeds een alomvattende studie waarin deze materiële contacten worden geschetst
en geanalyseerd in hun precieze betekenis voor de Surinaamse huishoudens daar
en de Surinaams-Nederlandse huishoudens hier.

NGO's
Een andere belangrijke ‘sociale’ vorm in het geheel van de Suriname-Nederland
contacten is die tussen NGO's in Suriname en in Ne-
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derland. De betekenis van deze relaties is voor een goed zicht op het karakter van
de Suriname-Nederland verhoudingen van groot belang, juist omdat zij de afgelopen
jaren nadrukkelijk zijn geïntensiveerd. Naar deze NGO-relaties is recent onderzoek
gedaan vanuit het NIKOS, een Surinaamse NGO, en AGIDS, een onderzoeksinstituut
van de Universiteit van Amsterdam (Runs & Verrest 2000). Doel van dit onderzoek
was om een realistischere beeldvorming van een markant facet van de relatie tussen
Nederland en Suriname te verkrijgen. Immers, NGO's zijn een belangrijke actor in
de ontwikkeling van de civil society en de sociaal-economische situatie van Suriname.
De NGO's worden tevens een steeds belangrijker kanaal waarlangs internationale
ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd wordt. Wat van belang is, is te benadrukken
dat de waarde en de kwaliteit van een NGO-relatie zich niet laten bepalen door geld
en goederen die van de ene kant naar de andere kant gaan; en in het geval van
Suriname vaak dezelfde kant uit. Juist andere dan financiële aspecten van die relatie
bepalen de kwaliteit en waarde die de betrokkenen eraan hechten.
Om de waarde en de kwaliteit van de NGO-relaties te kunnen aangeven kiezen
wij voor drie ingangen. In de eerste plaats zullen wij een schets geven van het
NGO-veld in Nederland en Suriname. Vervolgens bespreken wij de omvang, aard,
inhoud en met name kwaliteit van de relaties tussen Nederlandse en Surinaamse
NGO's. Ten slotte bespreken wij het belang van die relaties voor het wederzijds
functioneren van de organisaties.
Voor deze drie ingangen hebben wij 71 NGO's in Nederland en Suriname
geïnterviewd. Met 32 van hen (zestien in Suriname en zestien in Nederland) zijn
diepte-interviews gehouden, met de anderen korte follow-up gesprekken. In
Nederland werden onder andere Cordaid, het Zeister Zendingsgenootschap, Stichting
Tamara en stichting Suriname Jaarkalender geselecteerd. In Suriname behoorden
onder meer de Nationale Vrouwenbeweging (NVB), SUCET, de Vereniging voor
Particuliere en Sociale Instellingen (de VPSI) en stichting Tamara tot de selectie.

Het NGO-veld in Suriname
Een goed NGO-veld in Suriname lijkt noodzakelijk voor de opbouw van de
maatschappij. Ze is naast de overheid en de private sector de derde actor, casu
quo groep van actoren in de samenleving. Via NGO's zijn burgers in staat hun stem
te laten horen en te participeren in democratiseringsprocessen en kunnen zij een
belangrijke rol spelen bij het versterken van de civil society. Wanneer de civil society
sterker wordt, zal de invloed van NGO's ook duidelijk merkbaar zijn. NGO's kunnen
tevens een belangrijke rol spelen bij het opvangen van taken die de overheid niet
of nauwelijks uit kan of wil uitvoeren zoals sommige vormen van onderwijs en training,
de opvang van kinderen in tehuizen en medische zorgvoorzieningen.
Suriname kent een hoge organisatiegraad van NGO's. Er zijn er naar schatting
vierduizend. De jaarlijkse groei in NGO's heeft de laatste decennia een sterk stijgende
lijn vertoond. Na 1987 zijn jaarlijkse groeicijfers van honderdvijftig nieuwe NGO's
gemeten (zie Schalkwijk, Mohan en Pieper (1999) voor een analyse van de
NGO-sector in Nickerie). Redenen voor deze sterke toename van de groei zijn
wijzigingen in het ontwikkelingsdenken (meer NGO gericht en minder op de overheid)
en ook de hervatting van de ontwikkelingsrelatie tussen Suriname en Nederland
sedert 1987. Uitvoering van het structureel aanpassingsprogramma (SAP), de
verslechtering van de sociaal-economische situatie en het toene-
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mende onvermogen van de Surinaamse overheid om haar taken uit te voeren zijn
concrete oorzaken van ontstaan en uitbreiding van allerlei NGO's in Suriname.
Tegelijkertijd kwam in Suriname een bewustwordingproces op gang met betrekking
tot het belang van organisatievorming en de structurele aanpak van problemen. De
VN-vrouwenconferentie in Beijing (China) in 1995, waar een relatief omvangrijke
delegatie uit Suriname aanwezig was, is hier onder andere een belangrijke
katalysator geweest.
Aan het voorafgaande moet worden toegevoegd dat een deel van de groei in
aantallen samenhangt met het feit dat veel NGO's slechts een kort leven beschoren
is. Een oorzaak hiervoor is dat het opzetten en ontwikkelen van een goed
functionerende NGO moeilijker is dan veel mensen/besturen zich bij oprichting van
de organisatie realiseren. Onervarenheid en gebrek aan kennis en visie maken dat
het enthousiasme waarmee men begonnen is, snel afneemt en de organisatie vaak
als een nachtkaarsje uitgaat. Maar er is ook een scala van wel min of meer goed
lopende organisaties. Daartoe behoren de organisaties die voor het onderzoek
waarop deze bijdrage rust, geselecteerd werden.
Het NGO-veld vertoont in elk geval een grote diversiteit. Er is qua doel en niveau
een driedeling te maken. Allereerst zijn er de grasroots NGO's, de basisorganisaties.
Vervolgens zijn er de zogenaamde service providers (dienstverlenende organisaties)
die zich ter ondersteuning op een specifiek veld richten. Als derde groep functioneren
de intermediaire organisaties die basisorganisaties van dienste willen zijn en willen
versterken. Een aantal basisorganisaties is aangesloten bij een of meerdere
intermediaire organisaties zoals het NGO-Forum (180 leden), de VPSI (92 leden)
en de NVB (12). Daarnaast zijn ongeveer twintig organisaties lid van meer dan een
van deze drie intermediaire NGO's. In tegenstelling tot de situatie onder de
Nederlandse NGO's zijn de Surinaamse NGO's redelijk op de hoogte van elkaars
bestaan. Dat is echter geen garantie voor samenwerking.
Thematisch houden de NGO's zich bezig met een scala van onderwerpen, richten
ze zich op verschillende maatschappelijke groepen en spelen de activiteiten zich
op verschillende schaalniveaus af. De meeste organisaties zijn ontstaan uit de
sociaal-economische en politieke situatie waarin Suriname zich na de
onafhankelijkheid bevond en zich nu bevindt. Afhankelijk van de doelgroep en het
themaveld waarop men zich richt, wordt ingespeeld op de waargenomen behoeften.
Financieel gezien is van betekenis dat Surinaamse NGO's in zowel Suriname als
daarbuiten aanspraak weten te maken op diverse fondsen; daarnaast zijn er soms
ook eigen inkomensgenerende activiteiten. Zowel nationaal als internationaal
(specifiek Nederland en de Europese Unie) kunnen fondsen en donoren benaderd
worden om projecten en andere activiteiten te sponsoren. De professionelere
organisaties en de service providers hebben een grotere afhankelijkheid van
buitenlandse donoren dan de minder professionelere. Dit heeft te maken met het
beschikbare internationale netwerk waarover de kleinere organisaties in mindere
mate beschikken. De focus bij de internationale netwerken is vooral gericht op
Nederland, in tweede instantie op VN organisaties. De drie grote internationale
fondsen waaruit geput kan worden zijn het NGO Fonds (gefinancierd uit de
Verdragsmiddelen en administratief ondergebracht bij het Forum NGO), het Micro
Projecten Bureau (een EU-fonds, dat enige tijd niet operationeel was maar nu weer
wordt opgestart) en het CDF-Fonds van de IDB.
Voor lang niet alle organisaties is geld dan ook het, grootste probleem.
Dienstverlenende
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organisaties in Suriname of intermediaire NGO's zoals de NVB kampen met gebrek
aan uitvoeringscapaciteit door een tekort aan gekwalificeerd kader en overbelasting
van het aanwezige kader. Voor de basisorganisaties zoals bijvoorbeeld Tamara of
het Lotjeshuis is structurele financiering wel een probleem. De diverse fondsen en
donoren zijn vaak onbereikbaar omdat de organisaties buiten de doelgroep van de
fondsen vallen en omdat ze niet aan de randvoorwaarden van projectaanvragen
kunnen voldoen; ze hebben gebrek aan deskundigheid op het gebied van
projectprocedures. Daarnaast kampen veel NGO's met een gebrek aan
uitvoeringscapaciteit. Er is zeer goed gekwalificeerd kader aanwezig, maar het is
beperkt in omvang en mede daardoor overbelast. Veel personeel (al dan niet als
vrijwilliger) heeft nauwelijks ervaring met en kennis van projectmanagement of
organisatiekunde en heeft intensieve training en begeleiding nodig op deze gebieden.
De onderlinge samenwerking tussen de Surinaamse organisaties is als redelijk
goed te beschouwen. Het gaat bij de samenwerking meestal om inhoudelijke zaken:
het uitwisselen van ervaringen en kennis of het gezamenlijk organiseren van
activiteiten. Financiën zijn nauwelijks onderwerp van de onderlinge relaties.
Uitzondering hierop is het NGO-fonds dat tot stand is gekomen door samenwerking
tussen de Surinaamse en Nederlandse regering en het NGO-Forum. De meeste
financiën komen rechtstreeks uit het buitenland of worden uit inkomensgenererende
activiteiten betrokken. De samenwerking met de overheid is als gebrekkig te
kenmerken. Bij buitenlandse netwerken, zowel financieel als meer inhoudelijk, ligt
de nadruk sterk op Nederland en Nederlandse organisaties. Enkele organisaties
geven wel aan meer contacten te willen hebben in de Caraïbische regio, en dan
met name inhoudelijke contacten.

Zwakke kanten
Het functioneren van de NGO's in Suriname wordt bemoeilijkt door een aantal
zwakke kanten in het NGO-veld. Er is een gebrek aan coördinatie tussen de
verschillende donoren in Suriname. Een duidelijke identificatie van elk specifiek
fonds ten aanzien van beleid, administratie en uitvoering, is noodzakelijk om
overlapping te voorkomen en het niveau van projecten te verhogen. Ten tweede is
capacity building van met name de grassroot NGO's noodzakelijk: hun
organisatiegraad, administratieve en rapportage capaciteiten zijn laag. Hierdoor
verlopen projectaanvragen moeizaam en is de kans op slagen van een project klein.
Tenslotte is het vrijwilligerswerk in Suriname slecht ontwikkeld. In de Surinaamse
cultuur is zelfredzaamheid nooit een hoge prioriteit geweest. Steun wordt van de
overheid verwacht. Het werven van vrijwilligers verloopt moeizaam en er is weinig
kennis om ze te faciliteren. De laatste jaren neemt de belangstelling vanuit de kant
van de vrijwilligers bovendien af omdat de economische situatie zwaarder is en de
tijd en middelen van mensen schaarser geworden zijn. De gemeenschapszin daalt
en het sociaal gedrag van mensen verandert. Het ontwikkelen van een lokaal
vrijwilligersprogramma zou hierin verbetering kunnen brengen (Schalkwijk 1998).
Tevens is er in Suriname gebrek aan informatie en kennis van het internationale
ontwikkelingsdebat. Hierdoor zijn met name basisorganisaties niet in staat hun
probleemgebied te definiëren en er een adequate follow-up aan te geven.
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De NGO's in Nederland die zich op meer dan Nederland alleen richten, spelen een
belang-
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rijke rol in de internationale ontwikkelingssamenwerking. Ze functioneren als kanaal
waarlangs gelijkwaardiger verhoudingen tussen landen en culturen en de
‘zelfredzaamheid’ van armere gebieden en groepen in andere armere landen,
ondersteund kunnen worden. Dit gebeurt via programma's en projecten, min of meer
onafhankelijk van de overheid en gefinancierd met behulp van publieke en private
gelden. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan een betere opbouw van de civil
society in andere landen.
Nederlandse initiatieven die zich op Suriname richten hebben een verschillende
achtergrond. Zij variëren van algemene ontwikkelingsorganisaties die een van hun
programma's in Suriname hebben, zoals bijvoorbeeld Cordaid; (donor)organisaties
die zich niet specifiek op ontwikkelingssamenwerking richten maar op een specifiek
terrein en middels geld of meer inhoudelijk in Suriname actief zijn, zoals bijvoorbeeld
Stichting Kinderpostzegels, en organisaties die zich hoofdzakelijk op Suriname
richten, zoals bijvoorbeeld Stichting Tamara. Naast de achtergronden van de
organisaties verschillen de activiteiten die ze uitvoeren, de hoeveelheid betaald en
onbetaald personeel en de wijze waarop de organisaties hun financiën betrekken.
Ook de doelstellingen die de organisaties hebben en het thema of de doelgroep
waarop ze zich richten, zijn divers. Zo kennen we bijvoorbeeld het Zeister Zendings
Genootschap, waarvan de professionele staf op jaarbasis jaarlijks voor ongeveer
Nfl 2,2 miljoen welzijnsorganisaties ondersteund. Aan de andere kant bevindt zich
de vrijwilligersorganisatie Wooko Makandie die zich bezig houdt met voorlichting
en lobby voor Marrons.
De organisaties hebben duidelijk verschillende ontstaansgeschiedenissen. Naast
organisaties of initiatieven die voortgekomen zijn uit de Derde Wereldbeweging,
kennen we initiatieven die ondergebracht zijn bij (semi-) overheidsinstellingen en
bij maatschappelijke instellingen die door individuen opgericht zijn. Onder deze
laatste groep treffen we veel organisaties aan die opgericht zijn door Surinaamse
Nederlanders.
Bijna alle Nederlandse organisaties verrichten hun activiteiten niet behulp van
NGO's of in ieder geval contactpersonen in Suriname. De NGO's die dat niet doen
sluizen hun gelden door naar andere NGO's in Nederland die vervolgens weer door
middel van hun contactpersonen in Suriname of de lokale NGO's werken. Een aantal
NGO's heeft zusterorganisaties in Suriname. Deze NGO's hebben meestal alleen
contacten met hun zusterorganisaties. Deze contacten zijn structureel. Andere
structurele contacten bestaan tussen NGO's die regelmatig met elkaar samenwerken
en dan langduriger programma's uitvoeren (bijvoorbeeld ICDI met VPSI, of Cordaid
met de NVB). Ze kunnen ook ontstaan wanneer na afronding van een project (ook
al is dat kortlopend) de betrokken organisaties elkaar op de hoogte blijven houden
van hun activiteiten en ontwikkelingen.
Een goed voorbeeld hiervan is de relatie die Matoekoe, een sociale instelling voor
verstandelijk gehandicapten in Suriname, heeft met de Nederlandse Stichting
Kinderpostzegels. Stichting Kinderpostzegels heeft een aantal projecten gefinancierd
voor Matoekoe. Dit waren geen structurele projecten, maar er is toch een structureel
contact uit voortgekomen omdat Matoekoe en Kinderpostzegels elkaar ook buiten
financieringsperioden op de hoogte houden van elkaars activiteiten en
ontwikkelingen. Matoekoe beschouwt het contact met Stichting Kinderpostzegels
als zeer belangrijk. Veel contacten zijn echter incidenteel. Ze bestaan voor de duur
van een project en stoppen daarna. Wanneer na enkele jaren weer contacten gelegd
worden moeten die van vooraf aan opgebouwd worden.
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Er bestaat geen landelijk overleg orgaan van Nederlandse NGO's die actief zijn in
Suriname. Initiatieven zijn er volop geweest maar uiteindelijk hebben ze niet of
nauwelijks resultaat gehad. Het merendeel van de NGO's functioneert echter niet
in een compleet vacuüm omdat ze vaak wel met een paar NGO's contact hebben
of van het bestaan van enkele weten. Deze netwerken hebben onderling echter
nauwelijks contact met elkaar. Samenwerking vindt wel eens plaats tussen NGO's
die op andere (complementaire) gebieden actief zijn (bijvoorbeeld NOVIB en Mama
Cash in het zwarte migranten vluchtelingen-vrouwenproject (ZMV) dat gericht is op
uitwisseling van kennis en ervaringen van vrouwelijke ondernemers in zowel
Suriname als de ZMV-gemeenschap in Nederland) maar nauwelijks tussen
gelijksoortige NGO's. Als reden werd door een van de NGO's het volgende
aangevoerd: ‘Voor veel NGO's geldt dat het voortbestaan van de eigen organisaties
voor de uitvoering van de doelstelling gaat. Ze zien samenwerking als een gevaar
omdat ze hun naam niet altijd meer terug kunnen vinden in een
samenwerkingsverband.’
Dit gebrek aan overleg heeft twee belangrijke implicaties. NGO's met dezelfde
doelgroep en doelstelling kunnen hun effectiviteit waarschijnlijk verhogen als ze hun
inzet en ervaringen zouden delen met elkaar. Ten tweede is er nu voor NGO's in
Nederland, maar nog veel meer voor NGO's in Suriname, geen overzicht van NGO's
in Nederland waartoe ze zich kunnen richten.
Wat gaat er financieel nu om? Geraamd is wat de negentig opgespoorde
organisaties die momenteel in Suriname actief zijn daar nu besteden. Volgens onze
raming komt dat op jaarbasis uit op plus minus Nf zeven miljoen. Dit is alleen in de
vorm van geld; goederen, kader et cetera zijn hier buiten gelaten. Het is niet goed
mogelijk de waarde van deze goederen, van de kennisoverdracht enzovoort te
schatten. Naar onze schatting ligt dat zeker rond Nf 0,5 tot 1 miljoen per jaar.
De MFO's (mede financieringsorganisaties) zoals Cordaid, HIVOS, ICCO en
NOVIB ontvangen een belangrijk deel van hun middelen van de overheid in het
raamwerk van de ontwikkelingssamenwerking. De andere organisaties zijn vooral
afhankelijk van de ‘rijke’ fondsen, inzamelingen onder particulieren, lidmaatschappen
en contributies of uit de opbrengsten van andere activiteiten.
De MFO's hebben een jaarlijks budget te besteden. Om hun budget te realiseren,
hun organisatie te kunnen laten functioneren en resultaten te kunnen laten zien is
het van belang dat zij duurzame projecten kunnen uitvoeren in het Zuiden met
professionele organisaties. In het geval van Suriname is het van belang op te merken
dat het aantal professionele organisaties beperkt is. Afgebroken contacten zijn niet
eenvoudig te vervangen, zeker niet waar het intermediaire NGO's betreft. Voor de
contacten met de basisorganisaties ligt dit iets genuanceerder. Hun aantal is groter
maar het is een langdurig proces voordat deze organisaties goed functioneren en
hun capaciteiten zo groot zijn dat zij in staat zijn goede projecten uit te voeren.
Slechts weinig Nederlandse donororganisaties en algemene
ontwikkelingsorganisaties zijn hiertoe bereid. Zij kiezen óf voor de intermediaire
organisaties of service providers die de potentie hebben, óf werken op incidentele
basis met basisorganisaties. Met andere woorden de Nederlandse organisaties zijn
voor de uitvoering van hun doelstellingen afhankelijk van goed functionerende
organisaties in het Zuiden. Meer en meer worden de Nederlandse NGO's in de
hedendaagse ‘organisatiecultuur’ gedwongen tot efficiënter werken, het presenteren
van concrete resultaten en het transparant maken van hun financiële bestedingen.
Concrete inhoudelijke en fi-
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nanciële verslaglegging maken over het algemeen de verantwoording uit. Hoe
begrijpelijk dat ook is, structureel inhoudelijke effecten zijn vaak pas op iets langere
termijn te zien en dit maakt dat het niet makkelijk is om direct aan te geven wat met
een programma c.q. een project uiteindelijk bereikt is of zal worden.

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse organisaties
De zestien Nederlandse en zestien Surinaamse organisaties die voor dit onderzoek
geselecteerd zijn, hebben samen meer dan honderd contacten met organisaties in
het andere land. Deze contacten hebben een aantal kwantitatieve en een aantal
kwalitatieve kenmerken. Wat betreft de kwantiteit is met name gelet op de aard van
de contacten, de mate waarin de contacten structureel of incidenteel zijn en de mate
waarin de contacten geformaliseerd zijn of meer op persoonlijke betrekkingen
berusten.
Als men over aard van relaties tussen NGO's praat, denkt men vaak dat het primair
om financiële contacten gaat. Dit is een misverstand. Financiën maken vaak wel
deel uit van de relaties, maar zijn niet altijd de belangrijkste en zeker niet de enige
contacten die er zijn. Inhoudelijke contacten waarbij advies en informatie worden
overgedragen (twee kanten uit!) of overleg gepleegd wordt, maken deel uit van
nagenoeg iedere relatie en worden hooglijk gewaardeerd. Naast de inhoudelijke
contacten en die van de gelden worden met name op het gebied van welzijn
goederen gezonden en vindt in beperkte mate kaderuitwisseling plaats. Financiering
richt zich op concrete projecten die een duurzaam karakter hebben en gericht zijn
op onder andere sociaal-economische versterking van gemarginaliseerde groepen
of versterking van het maatschappelijk middenveld door middel van de versterking
van intermediaire NGO's.
Het idee dat relaties vaak gebaseerd zijn op geld of dat geld het doel is,
correspondeert met de visie dat de Zuidelijke NGO's eenzijdig afhankelijk zijn van
de Noordelijke NGO's. De zogenaamde donor-ontvanger relatie wordt dan van één
kant uit bezien. Uit ons onderzoek is echter naar voren gekomen dat de relaties
veel meer dan geld inhouden en de donor-ontvanger-relatie meerdere dimensies
heeft. De Nederlandse NGO's zijn voor de uitvoering van hun doelstellingen net zo
afhankelijk van de Surinaamse NGO's zijn als de Surinaamse NGO's van de
Nederlandse.
Wanneer samenwerking wordt beschreven, komen de begrippen afhankelijkheid
en gelijkwaardigheid naar voren. Dat zijn begrippen die in de Surinaams-Nederlandse
context essentieel genoemd moeten worden. Afhankelijkheid geeft allereerst aan
dat de verhoudingen niet evenwichtig zijn, maar dat er een sterkere en een zwakkere
partij is. Voor de laatste betekent het wegvallen van een relatie of van de
ondersteuningsvormen die daaruit voort komen dat een instantie niet in staat is haar
werkzaamheden verder uit te voeren. Daarmee is de riskante positie van de
afhankelijke aangegeven. Hij kan zich moeilijk risico's veroorloven. Tegelijkertijd
heeft juist daardoor afhankelijkheid ook een duidelijk sociaal-psychische dimensie
- ook in het verzet tegen die afhankelijkheid.
Gelijkwaardigheid is de tegenhanger van afhankelijkheid. Het is een moeilijk te
definiëren term omdat gelijkwaardigheid vaak impliceert dat de vergeleken entiteiten
van gelijke aard en samenstelling zouden moeten zijn. In het geval van de relaties
tussen NGO's in het Nederland en Suriname waarbij een dominante stroom van
financiën en kennis van hier naar daar gaan, is hiervan in de letterlijke zin geen
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waardigheid moeten daartoe bepaalde elementen in de verhouding tussen de NGO's
aanwezig zijn, te weten: Respect: er moet sprake zijn van wederzijds respect tussen
de respectievelijke organisaties; Communicatie: waarbij er discussie op gang kan
komen ter verbreding van elkaars visie en waardoor er waardering kan ontstaan
voor elkaars standpunten; Samenwerking: dit is duidelijk meer dan alleen het geven
van financiën, de emotionele binding is van belang; Interesse: de donor toont
belangstelling voor de activiteiten van de ontvangende instantie zonder dat er sprake
is van bevoogding of paternalisme; Gelijkwaardigheid: deze lijkt te beginnen bij het
erkennen van het wederzijdse belang van het werk dat door beide NGO's verricht
wordt.
Afhankelijkheid zegt niets over gevoelens van (on)gelijkwaardigheid die de
organisaties hebben ten opzichte van hun counterparts. Gevoelens van
gelijkwaardigheid worden zichtbaar door het waarderen van elkaars werkzaamheden
en het erkennen van het belang hiervan. Misschien meer dan wij gedacht hadden
bleken de relaties tussen de Surinaamse en Nederlandse NGO's die in het onderzoek
wederzijds naar voren kwamen, een behoorlijke dimensie van gelijkwaardigheid te
hebben.
Binnen een samenwerkingsverband kunnen echter de precieze betekenis van de
onderliggende communicatie en een onvoldoende kennis over elkaars functioneren
een probleem zijn - juist omdat het hier gaat om ‘interculturele communicatie’. De
betrokkenen in de organisaties in Nederland en Suriname spreken en schrijven
allen Nederlands maar dat wil niet zeggen dat je dezelfde betekenis aan woorden
en uitdrukkingen geeft; iets wat, zij het minder, ook voor de specifiek
Surinaams-Nederlandse organisaties geldt. Er worden andere begrippen gebruikt
of dezelfde begrippen hebben een andere betekenis, en er zijn toonzettingen en
accenten die andere interpretaties met zich meebrengen. Surinamers gebruiken
vaak beleefdheidsformules of ambtelijke taal waardoor men in Nederland de
boodschap niet altijd begrijpt, terwijl Nederlanders soms te kort door de bocht gaan
en hierdoor onbedoeld weerstand oproepen. Ook kan er aan Surinaamse kant
antikoloniale sentiment zijn dat de interpretatie van correspondentie uit Nederland
kleurt. Aan beide kanten is een beter begrip van de context en (schrijf)-cultuur in
het andere land nodig. In Suriname telt bovendien het gesproken woord veel
zwaarder dan het geschrevene (met uitzondering van geldkwesties) terwijl in
Nederland het geschrevene het belangrijkste is. Dit blijkt voor de nodige irritaties
aan weerszijden over afhandeling van formele procedures te zorgen. Belangrijk is
dan dat met name in de contacten die structureel van aard zijn er ruimte is om kritiek
en ideeën te geven, ook al is de één financieel afhankelijk van de ander. Essentieel
hierin zijn de persoonlijke bezoeken van vertegenwoordigers van organisaties aan
elkaar. Het vergroot het begrip en vormt de juiste setting waarbinnen open
gesprekken plaats kunnen vinden.
Veel Nederlandse organisaties proberen regelmatig naar Suriname te gaan. Van
sommige Nederlandse organisaties gaat minimaal één keer per jaar een afvaardiging
naar Suriname (met name als de organisatie de tickets betaalt!), van andere
organisaties één keer per twee of drie jaar (met name wanneer de betrokkene de
reis uit eigen zak betaalt). De Surinaamse organisaties hebben meestal geen geld
voor bezoeken aan de counterpart in Nederland. Toch probeert men een persoonlijk
bezoek aan de Nederlandse organisaties te brengen wanneer een bestuurslid of
directeur in Nederland is vanwege een congres, familiebezoek of een overlijden.
De waarde van deze persoonlijke bezoeken schatten zowel de Nederlandse als de
Surinaamse organisaties hoog in. De Surinaamse organisaties zien ze als
noodzakelijk
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om de Nederlandse organisaties een goede indruk te geven van hun werkwijze en
de situatie waarin ze opereren. Voor de Nederlandse organisaties zijn ze noodzakelijk
om een goed beeld te krijgen van de situatie in Suriname en om de ontwikkelingen
van de projecten beter te kunnen beoordelen. Eventuele communicatiestoornissen
kunnen tijdens zulke bezoeken opgelost worden en er is ruimte voor toelichting van
beslissingen of wensen, et cetera.
Over het algemeen zijn de Nederlandse organisaties positief over de kwaliteit van
de Surinaamse NGO's. Er is kader van kwaliteit aanwezig en mede hierdoor is een
aantal NGO's zeer professioneel in haar werkwijze, ook in internationaal perspectief.
Dit geldt met name voor intermediaire organisaties. De hoeveelheid kader is echter
beperkt en als gevolg hiervan vaak overbelast, wat de kwaliteit van het werk negatief
beïnvloedt. Daarnaast draagt veel kader een dubbele pet. Ze hebben meerdere
belangen vanwege hun participatie in meerdere organisaties. In een kleine
samenleving als de Surinaamse zijn zakelijke en persoonlijke contacten vaak moeilijk
los van elkaar te zien. Tenslotte is de personele bezetting van organisaties sterk
aan veranderingen onderhevig.
Veel Nederlandse organisaties hebben kritiek geuit op de naleving van de
procedurele aspecten van de samenwerking. Ideeën voor projecten die in een
persoonlijk onderhoud heel enthousiast ontwikkeld waren, worden soms nauwelijks
uitgewerkt in een schriftelijk projectvoorstel. Verslagen en projectvoorstellen komen
laat en soms ook onvolledig binnen.
De Surinaamse organisaties hebben in het algemeen moeite met de snel
wijzigende voorwaarden waaraan projectvoorstellen of -verslagen moeten voldoen.
Wanneer ze met meerdere organisaties contact hebben, zijn ze veel tijd kwijt aan
rapporteren, ook al omdat iedere organisatie haar eigen eisen stelt aan voorstellen
en rapporten. Rapporteren ziet men als bijzaak van het werk van NGO's. De
hoofdtaak is het uitvoeren van projecten en inspelen op nieuwe situaties.
De Nederlandse organisaties hebben randvoorwaarden ontwikkeld waaraan
projectvoorstellen moeten voldoen. Deze staan vast en dragen de visie van de
organisatie vaak uit, ofschoon men binnen de randvoorwaarden wel enige mate van
flexibiliteit hanteert. Randvoorwaarden hebben betrekking op het soort organisaties
dat aanvragen in kan dienen, het thema of doelgroep waarop het project betrekking
heeft of de doelstelling waaraan projecten moeten voldoen, en beschrijven ook de
procedures (wie moet een aanvraag indienen, hoe vaak gerapporteerd moet worden).
Wanneer tussen organisaties ook persoonlijke contacten bestaan en de contacten
een structureel karakter hebben, is de invulling van het gebied binnen de
randvoorwaarden vaak flexibel. Ook de invulling van projecten kan enigszins
gewijzigd worden, aan rapportageverplichtingen kan gesleuteld worden, et cetera.
Dit laatste wordt door de Surinaamse organisaties gewaardeerd. Er ontstaat op
deze manier een samenwerkingsvorm die afgestemd is op de mogelijkheden en
eigenschappen van de organisatie. Van de geselecteerde Nederlandse organisaties
werken vele op deze manier. Een kleinere groep wijkt echter niet of nauwelijks van
procedures af. Bij het resterende aantal zijn de randvoorwaarden heel minimaal
(alleen een thema of een doelgroep bijvoorbeeld), is de invulling van
samenwerkingsverbanden divers en wordt per contact een andere manier van
werken en een andere procedure afgesproken.
Er zijn bijvoorbeeld duidelijke verschillen tussen de Nederlandse en Surinaamse
organisaties voor wat betreft het belang dat ze hechten aan schriftelijke contacten.
Een respondent drukte dat als volgt uit: ‘Nederland is een schrijfland en Suriname
een praatland. In Ne-
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derland is iets pas waar als het geschreven staat en in Suriname is iets pas waar
als je het gezegd hebt’. Met dit gegeven in het achterhoofd is het goed te begrijpen
dat Surinaamse NGO's niet al te veel belang hechten aan het schriftelijk verslaan
van zaken die mondeling besproken zijn en tegelijkertijd dat de Nederlandse
organisaties niets kunnen doen zonder dat alles schriftelijk vastgelegd is. In het
Nederlandse geval ligt er nog een andere reden aan ten grondslag. De organisaties
zijn voor hun financiën afhankelijk van derden. Deze particulieren, fondsen, de
overheid en bedrijven en instellingen willen in toenemende mate zien wat met hun
geld gedaan is. Talloze ervaringen met ‘mislukte’ projecten en een groeiend gevoel
bij de achterban dat ontwikkelingssamenwerking weinig zin heeft, leiden ertoe dat
de uitvoerende organisaties in toenemende mate verantwoording af te leggen hebben
aan hun achterban en steeds meer naar buiten treden met concrete resultaten.
Uitgebreide schriftelijke verslaglegging van de Zuidelijke NGO's waarmee ze
samenwerken zijn hiervoor een vereiste.
Bij de Surinaamse NGO's is dit niet of nauwelijks bekend. Aan de andere kant
zijn Nederlandse NGO's zich niet altijd bewust van de hoeveelheid tijd die het
schrijven van een verslag inneemt en dat veel NGO's meerdere verslagen per jaar
te schrijven hebben. Slechts een beperkt aantal NGO's in Suriname beschikt over
voldoende gekwalificeerd personeel. Het schrijven van projectvoorstellen en
-verslagen vereist een zekere mate van kennis en ervaring, waarover niet alle
Surinaamse organisaties beschikken. Het aanstellen van een contactpersoon of
adviserend orgaan in Suriname door de Nederlandse organisatie kan hierin positief
werken. Deze persoon kent de lokale context en kan ‘advies’ op maat geven aan
de instellingen ter plaatse. Daarnaast kan deze persoon ook standpunten van de
Nederlandse organisaties uitleggen, verhelderen en kenbaar maken.
De nadruk van de Nederlandse organisaties op procedures en richtlijnen roept
soms weerstand op bij Surinaamse organisaties die meer uitgaan van individuele
gevallen en via persoonlijke invloed werken. Richtlijnen en procedures zijn hieraan
ondergeschikt. Aan de andere kant geven ze ook aan dat die verplichtingen de
organisaties in Suriname dwingen beter te functioneren en zo bijdragen aan
verbetering van hun reputatie en daarmee de toegang tot andere fondsen.

Tot slot
Nederland en Suriname zijn generaties lang bekend met elkaar. Dit wil echter niet
zeggen dat men elkaars maatschappij en het functioneren van organisaties
daarbinnen kent. De Surinaamse werkelijkheid is anders dan de Nederlandse en
van in Nederland bedachte projecten is dan ook weinig resultaat te verwachten.
Zowel de Nederlandse als de Surinaamse organisaties geven dit aan. Een aantal
projecten en de uitvoering daarvan passen tegelijkertijd ook niet in de in Nederland
ontwikkelde randvoorwaarden. Het bediscussiëren van deze voorwaarden en de
mogelijke aanpassing daarvan aan de Surinaamse context zijn noodzakelijk.
Persoonlijke bezoeken, een contactpersoon in Suriname en evaluatie van projecten
zijn hiervoor van groot belang.
Het is zinnig om de contacten tussen Nederland en Suriname in materieel opzicht
op de een of andere manier uit te drukken. Daarmee kun je immers voor een deel
het belang van die relaties voor de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname
aangeven, of althans aanstippen. Maar dit is niet alles, er is bij die onderlinge
contacten meer aan de hand is. Als de relaties tussen Nederlandse en Surinaamse

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

individuen en organisaties eenzijdig materieel benaderd worden, dan hangt daar
vaak het eti-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

46
ket ‘ongelijkwaardig’ aan en een ‘wij en zij’. Dan is Nederland de donor en Suriname
de ontvanger of je dat nu op het gebied van de overheid, families of NGO's bekijkt.
Hierboven is gebleken dat die benadering de aard en inhoud van de relaties niet
goed weergeeft. Minstens zo belangrijk is het om de minder ‘grijpbare’ aspecten
van die relaties te benadrukken en te begrijpen. Juist daar gaat het om een
gelijkwaardigheid en om dynamische relaties. Daar waar informatie uitgewisseld
wordt, kennis en ideeën besproken worden is Suriname vaak net zo goed donor en
Nederland net zo goed ontvanger. Een Nederlandse counterpart formuleerde het
als volgt: ‘De manier van samenwerken is van belang; de communicatie en de
inhoudelijke relatie zijn belangrijk en leiden tot resultaten. Omdat wij over de financiën
beschikken hebben wij niet meer te zeggen.’
Zolang op een of andere manier Suriname en Nederland in het blikveld van de
inwoners ligt zal er duidelijk ruimte zijn voor Transatlantische contacten via de
NGO-lijnen, zeker als de wederzijds informatie over de effecten van de NGO-inzet
in beide landen meer en beter gestalte krijgt. Misschien moet wederzijds de vraag
meer worden gesteld wat al het NGO-werk wederzijds oplevert, wat zijn de concrete
resultaten van zowel programma's tot bewustwording en empowerment daar en
hier als van de projecten ten gunste van de verbetering van de gezondheid van
kleuters in arme gebieden daar? Die concrete effectrapportage is van belang voor
het structureel houden van de NGO relaties tussen daar en hier.
De moeilijkheid hierbij is ook nog dat de organisaties in zowel Nederland en
Suriname bezig zijn met activiteiten die gericht zijn op beleidsveranderingen en
zaken als empowerment. Zulke strategieën of de resultaten daarvan zijn moeilijker
meetbaar en zeker niet in heel concrete beelden en aantallen te vertalen. Zowel de
achterban als de (inter-) nationale subsidiegever ziet graag concrete beelden. ‘Relief
and welfare’ en vergelijkbare korte termijn strategieën lenen zich daar beter voor.
Die vertaalslag naar beleidsmaatregelen en empowerment is niet of moeilijk te
maken. Toch is dit noodzakelijk.
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Mies van Niekerk
Creoolse en hindoestaanse Surinamers in Nederland; twee vormen
van integratie
1.

Het beeld over Surinamers in Nederland was lange tijd niet onverdeeld positief.
Zeker in de periode van massamigratie werden Surinamers geassocieerd met
problemen van drugs en criminaliteit. Voor Nederlanders waren ‘Surinamers’ toen
nog overwegend creolen. Hindoestanen en andere Surinamers werden veel minder
2.
als zodanig herkend. Maar geleidelijk aan drong de diversiteit die er bestaat onder
de Surinamers door tot een breder publiek. Hindoestanen kwamen echter veel
minder in beeld als een ‘probleemgroep’ of een groep met maatschappelijke
achterstand, maar veeleer als geslaagde minderheid. In hoeverre is dit contrast in
de beeldvorming over Surinamers nu terecht? In deze bijdrage ga ik na hoe de
maatschappelijke positie van creoolse en hindoestaanse immigranten en hun
nakomelingen in Nederland zich heeft ontwikkeld, of er inderdaad verschillen zijn
en zo ja, hoe deze verschillen kunnen worden verklaard.

Onderzoek naar differentiële sociale mobiliteit
In de periode waarin veel Surinamers naar Nederland kwamen, in de jaren zeventig,
begin tachtig, was het niet gebruikelijk om onderscheid te maken naar etnische
herkomst. Dat was alleszins begrijpelijk in het licht van de pas verworven
onafhankelijkheid en het proces van natievorming dat gaande was in Suriname. Het
Surinaamse kader dat zich inzette voor de belangenbehartiging van de vele
Surinamers die toen arriveerden, zag de Surinamers in Nederland in eerste instantie
als een onlosmakelijk deel van het Surinaamse volk. Het idee dat Surinamers op
termijn weer zouden teruggaan naar Suriname leefde toen sterk, zowel bij de
Nederlandse overheid als bij Surinamers zelf. Onder progressieve intellectuelen en
nationalisten viel zelfs te beluisteren dat terugkeer een soort van nationale plicht
was: Surinamers zouden moeten bijdragen aan de ophouw van het pas
onafhankelijke Suriname. Inmiddels weten we dat veruit het grootste deel van de
Surinamers niet is terug gegaan en ook niet terug zal gaan. Het accent kwam
daarmee steeds meer te liggen op de belangenbehartiging in de Nederlandse
samenleving - een belangenbehartiging die geleidelijk aan ook meer etnisch-specifiek
werd (vgl. Van Niekerk 2000b: 70-71).
Was het dus aanvankelijk not done om onderscheid te maken tussen de
verschillende bevolkingsgroepen onder de Surinamers, een dergelijk onderscheid
werd wel steeds meer zichtbaar. Uit onderzoek in de jaren tachtig bleek dat er zich
wel degelijk verschillen voordeden tussen creoolse en hindoestaanse Surinamers,
bijvoorbeeld in de schoolprestaties van Surinaamse kinderen op de basisschool
(Tjon-A-Ten 1987) en in het zelfstandig ondernemerschap (Boissevain e.a. 1984).
Een goed beeld van de maatschappelijke positie van beide Surinaamse groepen
ontbrak toen echter nog. Het vormde mede de aanleiding tot het onderzoek dat ik
heb verricht onder Surinaamse immigranten en hun kinderen in Nederland, en meer
in het bijzonder de Surinamers van creoolse en hindoestaanse herkomst (Van
Niekerk 2000a). Met mijn onderzoek heb ik onder meer
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willen nagaan hoe de maatschappelijke positie van beide Surinaamse groeperingen
zich in Nederland heeft ontwikkeld.
Dergelijk onderzoek is wetenschappelijk en maatschappelijk relevant. In een
immigratieland bij uitstek als de Verenigde Staten is er altijd veel meer aandacht
3.
geweest voor verschillen in sociale mobiliteit van immigrantengroepen. Opmerkelijk
is dat in het geval van succesvolle groepen zoals de joden en verschillende
Aziatische groepen (Chinezen, Koreanen, Japanners) vaak verklaringen worden
aangevoerd in termen van cultuur of etnische hulpbronnen, terwijl in het geval van
groepen met maatschappelijke achterstand zoals de Afrikaans-Amerikanen en
Mexicanen het accent meestal ligt op de kansenstructuur van de samenleving en
processen van achterstelling of racisme. Een vergelijking van beide Surinaamse
groepen is in het kader van dit debat relevant omdat het hier gaat om twee
immigrantengroepen voor wie - wat wel wordt genoemd - de ‘kansenstructuur’ van
de ontvangende samenleving dezelfde was. Men kwam in ongeveer dezelfde
tijdsperiode naar Nederland en dat betekende dat de maatschappelijke context gelijk
was in termen van economische conjunctuur, arbeidsmarktsituatie, opvang,
huisvesting, onderwijs, overheidsbeleid, etc. Daarom kwam in mijn onderzoek het
accent te liggen op aspecten die te maken hebben met de groepen zelf, hun
geschiedenis en cultuur. Hiermee is niet gezegd dat de ‘kansenstructuur’ van de
ontvangende samenleving in het geval van Surinamers geen rol speelde, integendeel,
wel dat die niet veel verschilde voor creolen en hindoestanen.
Om de vraagstelling van het onderzoek te beantwoorden heb ik drie wegen
bewandeld. Ten eerste kreeg ik de beschikking over survey-materiaal over de
maatschappelijke positie van Surinamers, en meer in het bijzonder creolen en
4.
hindoestanen. In de tweede plaats bestudeerde ik de historische achtergronden
van beide Surinaamse bevolkingsgroepen in Suriname. Tenslotte - en dit vormde
het leeuwendeel van mijn onderzoek - verrichtte ik antropologisch veldwerk in twee
5.
steden: Amsterdam en Den Haag. Mijn materiaal verzamelde ik door middel van
vraaggesprekken en participerende participatie. Gezien de historische dimensie
van mijn onderzoek besteedde ik bijzondere aandacht aan familie- en individuele
6.
geschiedenissen.

Fabels en feiten
Wat valt er nu te zeggen over de maatschappelijke positie van creoolse en
hindoestaanse Surinamers in Nederland? Staan hindoestanen er inderdaad beter
voor, zoals de beeldvorming wil, of hebben we hier van doen met een etnische
mythe (vgl. Steinberg 1989)? Mijn bevindingen zijn tweeërlei. Uit representatief
cijfermateriaal over de maatschappelijke positie van Surinamers in Nederland valt
op te maken dat het niet de creoolse Surinamers zijn die in een achterstandspositie
verkeren. Enigszins tegen de verwachting in blijken het eerder de hindoestanen te
zijn die op een aantal punten een maatschappelijke achterstand hebben. Zo blijkt
de arbeidsmarktparticipatie van creolen hoger dan bij hindoestanen, vooral bij de
vrouwen. Onder de werkende Surinamers zijn creolen op een hoger functieniveau
werkzaam en dat is niet verwonderlijk, omdat zij ook een hoger onderwijsniveau
hebben. Kijken we naar de werkloosheid dan doen zich - anders dan vaak wordt
gedacht - nauwelijks verschillen voor tussen beide groepen. Al met al doen zich dus
inderdaad verschillen voor in maatschappelijke positie, maar die pakken vooralsnog
ten gunste van creolen uit. Hoe valt dit nu te verklaren?
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7.

derland, leert dat ze uiteenlopende trajecten van sociale mobiliteit volgden. Voor
de creoolse bevolking is het onderwijs altijd het belangrijkste stijgingskanaal geweest.
De historisch gezien vroege deelname aan het onderwijs van creolen en hun
gerichtheid op de stad en stedelijke beroepen, zijn typerend voor het traject van
sociale mobiliteit dat zij volgden, hindoestanen kwamen in een latere periode naar
Suriname en namen destijds een meer homogeen lage maatschappelijke positie
in. De landbouw en later de handel en het transport waren de sectoren bij uitstek
waarin hindoestanen stegen op de maatschappelijke ladder. Pas in een latere
periode werd ook het onderwijs voor hindoestanen een belangrijk middel tot
maatschappelijke stijging. De participatie in het onderwijs en op de stedelijke
arbeidsmarkt kwamen dus gemiddeld genomen voor de hindoestanen in een latere
historische fase. Vooral de hindoestanen in de districten of degenen die nog slechts
één generatie in de stad woonden alvorens naar Nederland te vertrekken vertoonden
een relatief grote achterstand.
Gezien deze geschiedenis vóór migratie is het niet verwonderlijk dat de
uitgangspositie bij migratie naar Nederland verschillend was voor creolen en
hindoestanen, creolen waren gemiddeld genomen beter vertrouwd met de
Nederlandse taal, hadden meer onderwijs genoten, en hadden vaker beroepen die
aansluiting gaven op de Nederlandse arbeidsmarkt. De arbeidservaring van
hindoestanen in Suriname gaf hun minder mogelijkheden op de Nederlandse
arbeidsmarkt - zeker wanneer zij niet beschikten over relevante diploma's. Hun
geringere kennis van de Nederlandse taal speelde hun parten in het onderwijs. Dit
verschil in uitgangspositie bij migratie werkt klaarblijkelijk nog door in de huidige
maatschappelijke positie: vooralsnog nemen niet creolen maar hindoestanen een
wat lagere maatschappelijke positie in.
Betekent dit nu dat de beeldvorming over beide Surinaamse groepen naar het
rijk der fabelen kan worden verwezen? Dat is niet zonder meer het geval en hiermee
kom ik bij een tweede bevinding van mijn onderzoek. De cijfers over de gemiddelde
maatschappelijke positie van Surinaamse creolen en hindoestanen bieden slechts
een momentopname. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling in maatschappelijke
positie na de migratie, dan blijkt dat de beeldvorming ook weer niet helemaal uit de
lucht komt vallen. Er zijn wel degelijk aanwijzingen dat de hindoestanen op een
aantal punten snel hun positie weten te verbeteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
vrouwen. Terwijl de arbeidsparticipatie van hindoestaanse vrouwen laag is - zowel
in vergelijking met creoolse als Nederlandse vrouwen, blijkt hun participatie op de
arbeidsmarkt snel te groeien. Onder de hoger opgeleide vrouwen doen zich
nauwelijks meer verschillen voor. Bij de hindoestanen veranderen de
genderverhoudingen dan ook vrij snel. Bij creolen hadden vrouwen altijd al een vrij
zelfstandige positie (vgl. Van Niekerk 1999).
Een ander terrein waarop een vrij snelle ontwikkeling plaats vindt, is in het
onderwijs. Terwijl er onder hindoestaanse ouderen zeer veel laagopgeleiden zijn,
neemt het aantal on- of laaggeschoolden onder jongeren snel af. Verder blijken er
vrij veel hoger opgeleide hindoestaanse jongeren te zijn van wie de ouders zeer
laag geschoold zijn. Ook uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat hindoestaanse
studenten die in de jaren zestig aan Nederlandse universiteiten studeerden vaker
8.
afkomstig waren uit de lagere sociale milieus dan creolen (Sedoc-Dahlberg 1971).
In de onderwijssociologie geldt het opleidingsniveau van de ouders als een van de
beste voorspellers van schoolsucces, maar dit lijkt veel minder op te gaan voor
hindoestanen. Ook bij creolen is er sprake van vooruitgang in het onderwijs, maar
die vooruitgang is minder rechtlijnig en soms is er eerder
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sprake van een zekere stagnatie in die zin dat jongeren niet of nauwelijks verder
komen dan hun ouders. Dit geldt vooral voor jongeren die uit gezinnen komen met
een kwetsbare maatschappelijke positie en bijvoorbeeld ook nog eens wonen in
zogenoemde concentratiewijken.
Hoewel de hindoestanen dus nog een achterstand hebben blijken zij wel op weg
die achterstand in te halen. Zeker in intergenerationeel opzicht is er sprake van een
relatief snelle inhaalmanoevre. Als gezegd ben ik op zoek gegaan naar een verklaring
voor deze verschillen in maatschappelijk stijging. Ik richtte me daarbij op de creolen
en hindoestanen die op het moment van migratie tot de lagere klasse kunnen worden
9.
gerekend, als ook hun nakomelingen. Degenen die al in Suriname tot de
middenklasse of elite behoorden heb ik in dit onderzoek buiten beschouwing
10.
gelaten. In het hierna volgende ga ik nader in op deze verklaring voor verschillen
in maatschappelijke stijging van creolen en hindoestanen. Ik vat deze samen in een
drietal clusters van factoren. De eerste heeft betrekking op de aspiraties en - wat
ik heb genoemd - het geloof in vooruitgang.

Aspiraties en het geloof in vooruitgang
De onderwijsmobiliteit onder Surinamers is niet gemakkelijk te herleiden tot het
opleidingsniveau van de ouders, vooral bij hindoestanen niet. Ook laag opgeleide
hindoestaanse ouders hebben hoge ambities voor hun kinderen, en projecteren
vaak hun niet vervulde aspiraties op de volgende generatie. De onderwijsachterstand
die hindoestaanse ouders hadden is dikwijls direct te relateren aan de
onderwijskansen in Suriname. Schoolgaan in Suriname betekende destijds niet
alleen kosten, maar ook gederfde inkomsten. Kinderen moesten vaak meehelpen
om het gezinsinkomen te vergroten. Dit gold zowel voor creolen als hindoestanen
van de lagere klasse, maar voor hindoestanen waren er extra obstakels. In de
districten waren er niet alleen minder scholen, maar ook minder goede scholen.
Kinderen moesten dagelijks vaak lange afstanden afleggen om naar school te gaan,
en voor vervolgonderwijs moest men in veel gevallen naar de stad. Dit betekende
dus dat hindoestanen destijds minder gemakkelijk toegang hadden tot het onderwijs.
Hun kinderen hebben in Nederland meer onderwijskansen dan hun ouders ooit
hadden, en ouders weten hun kinderen hiervan vaak te doordringen en hen te
motiveren voor school en studie. Deze sterke motivatie van hindoestanen uit de
lagere klasse is dus deels terug te voeren op een gebrek aan onderwijskansen
vroeger in Suriname.
Toch kan dit verschil in onderwijskansen niet het gehele verschil met creolen
verklaren, hindoestanen woonden weliswaar vaker in de districten, en hun aandeel
in de migratie groeide sterk rond de Onafhankelijkheid, maar in de stad waren de
onderwijskansen voor beide bevolkingsgroepen gelijk. Bovendien hechten juist
creoolse ouders ook groot belang aan onderwijs en het behalen van diploma's. Als
gezegd is het onderwijs voor de creoolse Surinamers altijd hét stijgingskanaal bij
uitstek geweest. Niettemin bestond er bij delen van de creoolse volksklasse in
Paramaribo ook een zekere ambivalentie ten aanzien van de waarde van diploma's,
en dat werd in Nederland versterkt door discriminatie en hoge werkloosheid (vgl.
Sansone 1992). Langdurige werkloosheid en ervaringen van discriminatie kunnen
het geloof in gelijke kansen ondermijnen. Een zekere reserve of oppositionele
houding tegenover de school is hiervan soms het gevolg.
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of nauwelijks aan bij hindoestanen. Nu is het niet zo dat
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hindoestanen geen werkloosheid of armoede kenden, integendeel, maar het heeft
bij hen minder een ondermijnend effect gehad op hun geloof in de mogelijkheden
om hogerop te komen. Ik wijt dat aan twee omstandigheden. Ten eerste heeft de
creoolse lagere klasse historisch gezien altijd sterk te lijden gehad van periodieke
werkloosheid en economische instabiliteit. Ten tweede was er hier sprake van
armoede en marginaliteit in een stedelijke context. Onder de volkscreolen van
Paramaribo ontwikkelden zich alternatieve overlevingsstrategieën, die na migratie
naar Nederland niet verdwenen. De hindoestanen bleven lange tijd overwegend
een plattelandsbevolking. Als groep wisten zij zich geleidelijk aan op te werken in
de Surinaamse samenleving, hoewel ook zij allerlei obstakels moesten overwinnen.
Deze historische ervaring van opwaartse mobiliteit ondanks ernstige obstakels,
heeft bij hindoestanen geleid tot een sterk geloof in vooruitgang. Dit
vooruitgangsoptimisme maakte deel uit van het culturele repertoire dat hindoestanen
meebrachten naar Nederland. Zoals de hindoestanen dit geloof in vooruitgang
meenamen, zo importeerde een deel van de creoolse, lagere klasse haar
ambivalentie en alternatieve overlevingsstrategieën.

Gezinsverhoudingen en familiestructuur
Een tweede cluster van factoren ter verklaring van verschillen in maatschappelijke
stijging van creolen en hindoestanen houdt verband met de gezinsverhoudingen
en de familiestructuur. Het culturele ideaal van de familie als collectief is nog steeds
zichtbaar bij hindoestanen. Hoewel het in de praktijk aan slijtage onderhevig is, zijn
er nog allerlei sporen te vinden van het hiërarchische gezinspatroon en neemt de
familie in het bewustzijn van veel hindoestanen vooralsnog een belangrijke plaats
in. Om uiteenlopende redenen lijkt dit een gunstig kader te bieden voor de schoolen beroepsloopbanen van een jongere generatie. Zo blijkt dat kinderen uit respect
voor hun ouders dikwijls geneigd zijn om tegemoet te komen aan de
onderwijsaspiraties en verwachtingen van hun ouders. De prestatiedruk komt niet
alleen vanuit de ouders; ook het wijdere familienetwerk oefent - zij het vaak impliciet
- druk uit op school- en studieprestaties. Verwanten bekrachtigen niet alleen de
boodschappen die kinderen van huis uit meekrijgen, een goede opleiding wordt ook
gezien als iets dat de status van de familie verhoogt.
Een ander aspect betreft de centrale plaats van het huwelijk bij hindoestanen.
Het huwelijk vindt vaak plaats op jonge leeftijd, al verschuift in Nederland de
huwelijksleeftijd naar een later tijdstip. Maar het is nog steeds met erg gebruikelijk
dat jongeren, en vooral meisjes, het ouderlijk huis ongehuwd verlaten. Er zijn situaties
waarbij dit huwelijk op jonge leeftijd botst met de schoolloopbaan of een belemmering
vormt voor verdere studie. Maar aan de andere kant blijkt de institutie van het huwelijk
ook te functioneren als een sociaal mechanisme dat jongeren die dreigen te
‘ontsporen’ weer op het reguliere pad weet te brengen. Jongens die marginaliseren
of een zogenoemde ‘deviante’ loopbaan volgen, worden als het ware weer in de
familie getrokken via een huwelijk - een gebeurtenis waarbij zij de steun van hun
familie niet kunnen ontberen. Jongemannen conformeren zich uiteindelijk dikwijls
aan de rol die zij in hun milieu geacht worden aan te nemen: die van echtgenoot en
kostwinner.
Het familieleven neemt ook bij creolen een belangrijke plaats in en laat talloze
vormen van onderling dienstbetoon zien, maar de creoolse familiestructuur vertoont
een meer geïndividualiseerd of ‘moderner’ patroon. De huishoudens zijn niet alleen
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houdens komen bijvoorbeeld evenveel voor als bij Nederlanders (en vaker dan bij
hindoestanen). Ook het aandeel twee-oudergezinnen is gelijk aan dat bij
Nederlanders (terwijl dat bij hindoestanen hoger ligt). Waar creolen en hindoestanen
overeenstemmen is in het relatief grote aandeel eenoudergezinnen. Anders dan
verwacht komt dit gezinstype ook bij hindoestanen frequent voor, al zijn de
achtergronden van het ontstaan ervan verschillend. Waar bij hindoestanen
eenoudergezinnen vooral ontstaan door echtscheiding, is dat bij creolen hoofdzakelijk
vanwege het ongehuwd moederschap. Een meer geïndividualiseerd patroon is bij
creolen ook terug te vinden in de gezinsverhoudingen. Doorgaans is er bij creoolse
gezinnen meer individuele bewegingsvrijheid en hebben kinderen meer een eigen
verantwoordelijkheid. Dit heeft twee kanten. Enerzijds appelleert het bij jongeren
aan een houding die in het onderwijs ook van hen wordt verwacht: een houding van
mondigheid en zelfstandigheid. Het resulteert ook in een meer intrinsieke
onderwijsmotivatie. Dat wil zeggen: terwijl bij hindoestanen meer externe druk is
om goed te presteren op school, is de onderwijsmotivatie bij creolen eerder gelegen
in de opleiding zelf, de school of de schoolsituatie (vgl. Gibson 2000). Jongeren die
een externe onderwijsmotivatie missen gaan sneller van school bij conflicten of
problemen, of kiezen bij tegenslag de gemakkelijkste route. Toch wordt juist bij
creolen een studie vaak in een latere fase van de loopbaan weer opgevat en
voortgezet, al dan niet in combinatie met een baan. Het leidt tot een patroon dat ik
heb aangeduid als het ‘stapelen van opleidingen’: wie op jonge leeftijd niet een
directe weg volgde naar een hogere opleiding doet dat vaak nog op latere leeftijd.
Aan de andere kant kan de grotere individuele vrijheid, afhankelijk van de
omstandigheden, voor creoolse jongeren ook te weinig houvast betekenen. Dit is
vooral het geval wanneer de ouders in een kwetsbare maatschappelijke positie
verkeren, de moeder er alleen voor staat, en jongeren opgroeien in
concentratiewijken waar de verleidingen van ‘de straat’ en de ‘drugsscene’ groot
zijn.

De etnische gemeenschap
Een derde cluster van factoren, tenslotte, houdt verband met het karakter van de
etnische gemeenschap. De hindoestaanse gemeenschap vertoont een relatief sterke
sociale cohesie, maar ook een grotere geslotenheid. De sociale cohesie van de
hindoestaanse gemeenschap komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de sterke onderlinge
statuscompetitie. Hierbij gaat het om materiële status, maar ook om de status die
verbonden is met opleidingen, diploma's en titels. In die zin bekrachtigen de sociale
netwerken binnen de eigen gemeenschap het eerder genoemde geloof in vooruitgang
en de daarmee verbonden stijgingsaspiraties.
De geslotenheid van de hindoestaanse gemeenschap komt het meest duidelijk
naar voren in de partnerkeuze. Ouders geven verreweg de voorkeur aan een
hindoestaanse partner voor hun kinderen (vgl. Mungra 1990). Als interetnische
huwelijken kunnen worden gezien (zoals vaak gebeurt in de
sociaal-wetenschappelijke literatuur terzake) als een sterke indicator van integratie
van immigranten, dan is er op dit vlak sprake van een betrekkelijk geringe integratie,
hindoestanen hebben gemiddeld ook minder sociale contacten buiten de eigen
etnische groep dan creolen (vgl. Martens & Verweij 1997: 60). Meer algemeen is
er een zekere afscherming van hindoestaanse ouders van hun kinderen tegenover
wat zij zien als de negatieve invloeden vanuit de Nederlandse samenleving.
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binnen de gezinnen manifesteert zich ook daarbuiten. Sociale controle en
statuscompetitie zijn in creoolse kring zeker niet afwezig, maar de normatieve druk
tot conformeren is minder dwingend. Men is ook minder exclusief op de eigen groep
gericht, wat blijkt uit de frequenter voorkomende interetnische relaties en
partnerkeuze. De tweede generatie Surinamers heeft voor ongeveer een derde één
Surinaamse en één niet-Surinaamse (meestal Nederlandse) ouder. Wat betreft deze
Surinaamse partners gaat het vaker om creolen dan hindoestanen. Dit betekent
bijvoorbeeld dat creoolse jongeren alleen al binnen hun eigen familie meer in
aanraking komen met Nederlanders. De grotere mate van openheid bij creolen
impliceert ook minder afscherming van jongeren naar buiten toe.
Ook op organisatorisch vlak en op het gebied van de belangenbehartiging
weerspiegelen zich de zojuist geschetste patronen van sociale cohesie en geslotendan wel openheid. Op het terrein van de belangenbehartiging maken de hindoestanen
gebruik van de mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving biedt. Zo zijn er in de
grote steden verschillende hindoe- en moslimscholen opgericht. Ook hebben de
hindoes bijvoorbeeld een eigen radio en tv-omroep: de Omroep hindoe Media (OHM).
Deze vormen van organisatie en belangenbehartiging doen denken aan de
Nederlandse verzuilingstraditie, waarbij versterking van de eigen gelederen en
benadrukking van de eigen identiteit vooraf gaan aan emancipatie van de groep. In
het algemeen hebben hindoestaanse organisaties veel meer een etnisch-exclusieve
grondslag dan die van creolen. De creolen hebben veel minder de mogelijkheid of
de behoefte om zich apart te organiseren binnen het omroepbestel of in het
onderwijs. De creolen behoren in meerderheid tot de christelijke religies en als
zodanig hebben zij dus veel minder mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie
voor voorzieningen op etnisch-religieuze basis.
In allerlei vormen van populaire cultuur zien we eenzelfde patroon naar voren
komen. Verschillende uitingen van Indiase populaire cultuur, zoals de klassieke
Indiase dans, Indiase films en filmmuziek, trekken vooral een hindoestaans publiek.
Dat geldt ook voor de in Nederland levende hindipop: deze is meer naar binnen
gericht ofwel is hoofdzakelijk gericht op een eigen, hindoestaans publiek. De creoolse
cultuur daarentegen is per definitie een gemengde cultuur met zijn wortels in zowel
de westerse als de Afrikaanse cultuur. Zoals alle creoolse culturen is ook de
Surinaamse variant ervan een cultuur die gemakkelijk beïnvloedt en beïnvloed wordt
(vgl. Mintz & Price 1992). Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk bij de jongere generatie,
creoolse jongeren geven in het grootstedelijke vrijetijdsmilieu van disco en popmuziek
vaak de toon aan. Ze laten zich beïnvloeden en inspireren door de internationale
jeugd- en muziekcultuur en participeren zelf actief in het vormgeven ervan in de
Nederlandse context, zoals in de hiphopcultuur. Dat wil niet zeggen dat er bij creolen
geen sprake is van een etnisch bewustzijn of interesse in de eigen roots, integendeel.
De lobby voor de oprichting van een slavenmonument in Nederland, het gevoel van
verbondenheid met de zwarte diaspora en de interesse in Ghana - op toevallige
wijze versterkt door de aanwezigheid van een Ghanese gemeenschap in de
Amsterdamse Bijlmermeerzijn daar alle uitingen van. Maar in de praktijk van het
dagelijks leven is er bij creolen veel meer sprake van sociale en culturele menging
dan bij hindoestanen.

Tot slot
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tanen niet naar voren als maatschappelijk succesvoller dan creolen. De vraag is
waar de positieve beeldvorming over hindoestanen en de negatieve beeldvorming
over creolen dan vandaan komt. Vermoedelijk komt deze mede voort uit de
geschiedenis van relatief snelle sociale stijging van hindoestanen in de Surinaamse
samenleving. Ook speelt waarschijnlijk de zichtbaarheid van bepaalde subgroepen
binnen beide Surinaamse populaties een rol: de ondernemers bij de hindoestanen,
werkloze jongemannen bij creolen. Hoewel het hier slechts om delen van de groep
gaat, bepaalt hun zichtbaarheid kennelijk in sterke mate het algemene publieke
beeld van beide groepen.
De cijfers geven echter slechts een momentopname, en wel voor de groepen in
hun geheel. Uit mijn kwalitatieve onderzoek onder immigranten afkomstig uit de
lagere klasse in Suriname blijkt dat hindoestanen bezig zijn aan een relatief snelle
inhaalmanoevre. Verschillen in maatschappelijke positie en sociale mobiliteit van
beide Surinaamse populaties in Nederland heb ik verklaard vanuit de pre-migratie
geschiedenis en het geloof in vooruitgang dat zij meebrachten bij migratie, als ook
vanuit sociaal-culturele factoren op het niveau van de familie en de etnische
gemeenschap. Daarbij blijkt dat de hindoestanen in zekere zin in het voordeel zijn.
De sterke sociale cohesie en de geslotenheid bij hindoestanen lijken een positieve
invloed te hebben op de school- en beroepsloopbaan van de hier opgroeiende jeugd.
Daar waar het gaat om gezinnen in een kwetsbare maatschappelijke positie zijn
hindoestanen beter in staat om marginalisering of zogenoemde deviante carrières
van jongeren te voorkomen. Hiermee is niet gezegd dat er niet ook negatieve effecten
zijn van diezelfde cohesie en geslotenheid, maar in het algemeen lijkt er een gunstige
werking vanuit te gaan op de maatschappelijke loopbanen van jongeren.
Dit is niet in overeenstemming met het klassieke assimilatiemodel, waarin wordt
aangenomen dat assimilatie of culturele integratie noodzakelijkerwijs voorafgaat
aan maatschappelijke participatie en positieverbetering van immigranten. In termen
van dit model zouden hindoestanen immers in het nadeel zijn bij het streven naar
maatschappelijke stijging, en creolen in het voordeel. En dit is niet wat mijn
onderzoeksbevindingen suggereren, integendeel. Het lijken eerder de hindoestanen
te zijn die in de gunstigste positie verkeren voor maatschappelijke stijging, althans
op de korte termijn. Op de langere termijn zou dit wel eens kunnen verkeren. Het
is niet uitgesloten dat de lossere structuur en het opener karakter van de creoolse
gemeenschap op den duur juist meer voordelen zullen blijken te hebben.
Het staat dus te bezien of de ene of andere vorm van integratie op termijn de
beste mogelijkheden biedt voor maatschappelijke participatie en sociale mobiliteit.
In de Verenigde Staten is dit momenteel onderwerp van heftig debat, en de
bevindingen wijzen niet onomstotelijk in dezelfde richting (zie bv. Dewind & Kasinitz
1997). Dat houdt ook verband met de relatief korte geschiedenis van de naoorlogse
immigratie in de Verenigde Staten. Ook de migratie van Surinamers naar Nederland
is een nog betrekkelijk recent verschijnsel. Integratie van immigranten is een
lange-termijn proces, en in dat licht bezien is vijfentwintig jaar nog betrekkelijk kort.
De tweede generatie Surinamers begint pas nu op enige schaal volwassen te
worden. Pas bij een derde generatie - zo leert de geschiedenis elders - kan worden
vastgesteld welke wijze van incorporatie in de samenleving het meest succesvol is
geweest.
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Eindnoten:
1. Wanneer ik spreek over ‘Surinamers’ doel ik op etnische herkomst, niet op nationaliteit. Het zou
juister zijn te spreken van ‘Nederlanders van Surinaamse herkomst’, maar omwille van de
leesbaarheid verkies ik de kortere benaming ‘Surinamers’. Ook met de term ‘hindoestanen’
verwijs ik naar etnische herkomst. Ik versta onder hindoestanen de nakomelingen van de vroegere
Brits-Indische immigranten in Suriname, ongeacht hun religie (zie hierover ook: Van Niekerk
2000a: 239).
2. Dit bleek bijvoorbeeld ook uit een buurtstudie naar interetnische relaties (Van Niekerk, Sunier,
Vermeulen 1989: 56).
3. Zie bijvoorbeeld: Perlmann 1988; Portes & Rumbaut 1996; Steinberg 1989; zie ook: Vermeulen
& Perlmann 2000.
4. Het betrof hier data van de survey Sociale Positie en Voorzieningengebruik Allochtonen (SPVA)
1994, van het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Zie voor gepubliceerde gegevens uit dit SPVA ook: Martens & Verweij 1997.
5. Overigens richtte het onderzoek zich in beide steden zowel op creolen als hindoestanen, al lag
het accent in Den Haag op hindoestanen en in Amsterdam op creolen.
6. Door (al dan niet herhaalde) vraaggesprekken met 102 familieleden, verzamelde ik informatie
over in totaal 288 personen behorende tot 64 families. Van deze families beschouw ik er 25 als
‘kern-cases’, waarover ik meer en diepgaander materiaal wist te verzamelen.
7. Zie voor een uitgebreider overzicht van deze pre-migratie geschiedenis ook: Van Niekerk 1995,
1996.
8. Zie ook Van Niekerk 2000a: 60.
9. Als criterium voor ‘lagere klasse’ nam ik hier een combinatie van het scholings- en beroepsniveau.
Tot de lagere klasse rekende ik dan degenen die bij migratie uit Suriname hooguit een mulo- of
mavo-opleiding hadden gevolgd en/of geschoolde arbeid dan wel lager kantoorwerk verrichtten.
10. Anders dan de bovenbedoelde survey-gegevens die betrekking hebben op de totale groepen,
richtte mijn kwalitatieve onderzoek zich dus op een deel daarvan. Deze immigranten, afkomstig
uit de lagere klasse in Suriname, vormen veruit de meerderheid van de Surinamers in Nederland.
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Roy Khemradj
Surinaamse Zorg en Hoop in Hilversum
In dit artikel bespreek ik twee zaken. Ten eerste, als het gaat om ‘daar’ [Suriname]
de vraag of er momenten geweest zijn waarbij het nieuws over Suriname in
Nederland een rol heeft gespeeld in politiek Paramaribo. In de tweede plaats schets
ik met betrekking tot ‘hier’ [Nederland] het hedendaagse Surinaamse radiolandschap
en de functie die specifiek dit medium vervult in de berichtgeving over Suriname.
Belangrijk is te vermelden dat ik voor deze bijdrage het meest put uit mijn eigen
ervaringen bij het radioprogramma Zorg en Hoop en bij de Caraïbische afdeling van
Radio Nederland Wereldomroep waar ik tot eind 1986 werkzaam was. Zelf kwam
ik in augustus 1980 naar Nederland om te studeren aan de School voor de
Journalistiek in Utrecht. Tegelijkertijd begon ik in Hilversum te werken als freelance
redacteur en verslaggever.

Wereldomroep: destabilisator van de revolutie
Niet zo lang geleden kreeg ik een telefoontje van een bestuurslid van het Suriname
Forum, een organisatie in Nederland die streeft naar de bevordering van goede
betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Hij had het niet zelf gehoord, maar
iemand vertelde hem dat Bouterse in het radioprogramma Zorg en Hoop iets zou
hebben gezegd over dit Suriname Forum: ‘Is dit zo?’ klonk het aan de telefoon.
‘Absoluut niet,’ antwoordde ik: ‘Er was een fragment uit een toespraak van Bouterse
in het nieuwsoverzicht, waarin hij in drie talen zei dat niemand hem kon weerhouden
lid te worden van het parlement. Hij zei dat onder andere voor het Nederlands forum
in het Nederlands en voor het Surinaams forum in het Sranan.’ Het bestuurslid was
óf blij óf teleurgesteld dat zijn organisatie niet door Bouterse was genoemd.
Dit voorval is heel illustratief voor de betekenis die het nieuws uit Suriname nog
steeds heeft voor een groot deel van de Surinaamse gemeenschap in Nederland.
Nieuws dat niet alleen verspreid wordt via het landelijke en wekelijkse
radioprogramma Zorg en Hoop, maar inmiddels ook via een uitgebreid netwerk aan
Surinaamse lokale omroepen, vooral in de randstad, met bijna dagelijks berichten
van thuis in het Nederlands, Sranantongo en in het Hindi.
Vanaf de eerste coup van Bouterse in februari 1980 tot aan zijn tweede in de
kerstnacht van 1990 heeft de Wereldomroep in Suriname een belangrijke rol
gespeeld in de nieuwsvoorziening. Binnen dit decennium is er ook en tweedeling
aan te brengen met als scheidslijn de moorden van december 1982. Vóór december
1982 was de Surinaamse pers onderworpen aan censuur of paste zij, om haar
moverende reden, zelfcensuur toe. Daarna werd de persvrijheid materieel en
immaterieel aan banden gelegd.
In de duistere en bange dagen na de traumatische gebeurtenissen op 7 en 8
december 1982, kwam alle informatie - zelfs over wat er in Paramaribo gebeurde uit Hilversum. In dit persloze klimaat stemde bijna iedereen 's morgens vroeg de
radio af op de ochtenduitzending van de Caraïbische afdeling van de Wereldomroep
die om zes uur begon. De honger naar binnenlandse informatie en nieuws uit het
buitenland was zo groot dat er op gegeven moment in heel Suriname nergens meer
een radio met kortegolfontvangst te koop was. In die ochtenduitzendingen was
vooral het dagelijks
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persoverzicht waarin de berichten over Suriname in de Nederlandse ochtendkranten
werd samengevat, een belangrijke informatiebron voor de inwoners van Suriname.
Voor de militaire machthebbers een belangrijke bron van ergernis.
Om de populariteit van de Wereldomroep in Paramaribo een halt toe te roepen,
schakelde het militaire regime op wisselende tijden stoorzenders in om de beluistering
van de ‘Nederlandse destabilisator van de revolutie’ - zo werd de Wereldomroep
genoemd - te verhinderen. Hilversum maakte, na informatie ontvangen te hebben
van verschillende bronnen in Paramaribo over deze storingen, vervolgens een
andere krachtige frequentie vrij voor de Caraïbische Afdeling. Maar het lukte niet
altijd de luisteraars in Suriname een goede ontvangst aan te bieden. Wie niet naar
de Wereldomroep kon luisteren, was afhankelijk van de mofo koranti, informatie die
van mond tot mond en in die tijd op fluistertoon werd verspreid.
Vermeldenswaard is ook dat de luisteraars in Paramaribo de moeite namen om
Hilversum te informeren over de ontwikkelingen op het politieke vlak. Dit deden ze
uitsluitend door brieven mee te geven aan reizigers naar Nederland. Zo belandde
in het voorjaar van 1983 een anonieme brief op de redactie, waarin een
cassettebandje zat. Hierop was het radioverkeer opgenomen tussen de
brandweercommandant in de kazerne en de uitgerukte brandweerwagens, op de
avond van de branden in Paramaribo op 7 december 1982. Maar meer nog bleek
bij het beluisteren van deze opname dat de branden bij het gebouw van De
Moederbond en bij Radio ABC in opdracht van legerbevelhebber Bouterse niet
geblust mochten worden. Het bewind in Paramaribo werd met de uitzending van
deze authentieke opname in grote verlegenheid gebracht. Een dag later publiceerde
het dagblad Trouw de integrale tekst van het radioverslag over deze branden. Het
is een essentieel onderdeel van de bewijslast bij een eventueel onderzoek naar de
moorden van 8 december 1982.
De regering Alibux die na deze traumatische gebeurtenis aantrad, kwam met het
plan Suriname in een andere tijdzone in te delen. Zo werd het tijdverschil met
Nederland niet drie en een half, maar vier uur. Velen beweerden toen dat dit
geschiedde om de Wereldomroep te dwarsbomen, want om half zeven naar het
nieuws uit Hilversum luisteren in plaats van om zes uur was erg ongemakkelijk.
Velen moesten tegen die tijd juist het huis uit om tegen zeven uur de werkdag te
kunnen beginnen. Deze tijdaanpassing had volgens mij niets met de Wereldomroep
te maken; indien wel dan was de vreugde van korte duur geweest voor de militaire
machthebbers. Het was immers een fluitje van een cent om het zendschema zodanig
te veranderen dat men weer om zes uur 's morgens naar de populaire uitzending
kon luisteren. De tijdzoneaanpassing in Suriname ging in op 1 april 1983 met als
belangrijkste argument dat het langer licht zou zijn waardoor men in de namiddag
langer kon sporten. Ook zou er meer energie bespaard kunnen worden. Verder trad
er een standaardisatie met de oostkust van Amerika op, waardoor Suriname in
dezelfde tijdzone viel als Frans Guyana en Guyana. Dus snijdt het argument van
de tijdaanpassing in relatie tot boycot van de Wereldomroepuitzendingen eigenlijk
geen hout.

Redder van de revolutie
De ironie wil dat ondanks alle kritiek van het militaire regime in Suriname op de
Wereldomroep deze ‘destabilisator van de revolutie’ juist de redder is geweest van
de revolutie van Desi Bouterse. Op 11 maart 1981 deed Surinder Rambocus een
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uitgezonden dat Bouterse was uitgeschakeld. Ook in Hilversum was dit bericht
doorgekomen. Aan het eind van de dag op die elfde maart bracht een medewerker
van Bouterse hem op het geniale idee een telefoontje te plegen met de Caraïbische
Afdeling van de Wereldomroep. De dienstdoende redacteur die de avonduitzending
voor Suriname aan het voorbereiden was, viel bijna van zijn stoel toen hij hoorde
dat hij Bouterse zelf aan de telefoon had. Om een lang verhaal kort te maken; in
die avonduitzending was een interview met Bouterse te horen die, in tegenstelling
tot wat er op de Surinaamse radio gezegd was, uiteenzette dat hij het land en het
leger nog volledig onder controle had. De redenatie bij de inwoners van Paramaribo
was dat als die zo degelijke en betrouwbare Radio Nederland Wereldomroep in
Hilversum Bouterse zelf aan het woord had gelaten, er geen twijfel kon zijn aan zijn
woorden. Zie hier weer de rol van de Surinaamse mofo koranti. Bij het invallen van
de avond drong het heel snel tot de manschappen van Rambocus door dat Bouterse
nog de macht had over het land. Zo kwam een eind aan - wat later zou blijken - de
poging van Surinder Rambocus om de democratie in Suriname te herstellen. Daags
later was er op de redactie een pittige discussie over wat het effect zou zijn geweest
als het interview met Bouterse niet was uitgezonden. We concludeerden geen
zekerheid te hebben dat de machtsovername door Rambocus hierdoor zou zijn
geslaagd.

Censuur
Een ander belangrijk moment in de berichtgeving in Nederland op Suriname zelf
was de binnenlandse oorlog van Ronnie Brunswijk tegen het militaire bewind in de
stad. Vanuit Nederland werd deze oorlog gesteund door het Amsterdams Volks
Verzet en de Raad voor de Bevrijding van Suriname. Door dit ‘samenspannen van
contra revolutionairen in Nederland tegen Suriname’ zoals de machthebbers van
toen beweerden, durfden de media in Paramaribo uit angst voor represailles het
niet aan Brunswijk op te sporen en hem voor de microfoon te halen. Belangrijke
boodschappen van Brunswijk en zijn Jungle Commando voor het gezag in
Paramaribo of de leiding van het Nationaal Leger gingen rechtstreeks vanuit het
Surinaamse achterland of Frans Guyana eerst naar Hilversum en via de
Wereldomroep vervolgens naar Suriname.
Een van de eerste grote tegenslagen die Bouterse langs deze weg te horen kreeg
was het nieuws dat sergeant-majoor Van Randwijk, die met een peloton soldaten
het bos in was gestuurd om Brunswijk te vangen, zelf met zijn manschappen was
overgelopen. Het was de journalist Frans van Klaveren die deze onthulling deed in
de zaterdageditie van zijn krant, het NRC Handelsblad. Maandag zou een groter
verslag komen, want hij was net terug uit het Surinaamse binnenland. Een interview
in het programma Zorg en Hoop op de tussen gelegen zondag gooide echter roet
in het eten. In het radio-interview gaf Van Klaveren in wezen al zijn troeven voor de
krant weg en zo kon ik de volgende ochtend een mooie montage maken voor de
Wereldomroep, nog vóór de NRC van maandag uit was.
De reactie van het militaire bewind in Suriname tegen de uitzendingen van de
Wereldomroep manifesteerde zich ook door medewerkers van de Caraïbische
Afdeling de toegang tot Suriname te ontzeggen. Pas na het aantreden van de eerste
democratisch gekozen regering onder leiding van president Shankar (1987-1990)
kon ik - voor het eerst in zes jaar - in mei 1988 onder de beschermende vleugels
van een Nederlandse ministeriële delegatie weer eens in Paramaribo rondlopen.
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Justitie en Politie (nu wijlen) op de luchthaven Zanderij zelf waarnam dat ik mij bij
de Militaire Politie moest melden voor het verkrijgen van een visum om het land in
te kunnen.
In de zomer van 1987 kreeg de chef van de Caraïbische Afdeling, Victor Hafkamp,
bij zijn eerste bezoek na vele jaren aan Suriname het stempel van ongewenst
persoon in zijn paspoort toen hij Zanderij verliet. Het was Henk Herrenberg, een
van de vele rechterhanden van Bouterse, die persoonlijk hiervoor had gezorgd. Na
het aantreden van de regering Shankar maakte Hafkamp er heel veel werk van het
stempel van ‘persona non grata’ in zijn paspoort, ongeldig te krijgen. Tevergeefs.
Het griefde hem zeer dat hij zo bejegend was door de autoriteiten in Suriname.
Hafkamp overleed enkele jaren geleden.

Mofo koranti
Eerder heb ik naar aanleiding van de uitzendingen van de Wereldomroep de werking
beschreven van het verspreiden van het nieuws via de Surinaamse mofo koranti.
Deze mofo koranti is ook levendig binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland.
Vooral degenen die zo hun eigen lijnen hebben naar politieke toppers in Paramaribo
kunnen als het ware binnen een fractie van een seconde ‘Paramaribo’ op de hoogte
brengen van wat er hier op radio of televisie over Suriname wordt gezegd. Ik heb
mogen ervaren dat zo'n telefonisch verslag uit Nederland zelfs heel vervelend kan
uitpakken voor een journalist. In augustus 1992 liep door mijn toedoen een
werkbezoek van een Nederlandse parlementaire delegatie onder leiding van Harry
Aarts, Suriname-woordvoerder van het CDA, grote averij op. Wat was het geval;
voor de VARA -radio deed ik verslag van een ontmoeting van de Nederlandse
parlementsleden met de politieke leiders van het Nieuw Front voor Democratie en
Ontwikkeling. In het radioverslag zei ik: ‘Willy Soemita van de KTPI had in een paar
seconden zijn zegje gedaan, Lachmon van de VHP in een paar minuten, Henck
Arron van de NPS misschien een klein half uur, maar de absolute topper was toch
wel Fred Derby van de Surinaamse Partij van de Arbeid, de SPA, die wel een uur
nodig had zijn visie op de betrekkingen met Nederlandse te ontvouwen.’ Ik schreef
dit zinnetje per ongeluk toe aan delegatieleider Harry Aarts, terwijl ik eigenlijk zijn
naam niet had morgen noemen, want de beschrijving van de ontmoeting was
informeel verkregen. Een NPS of SPA- vertegenwoordiger in Nederland had het
hier erg moeilijk mee en belde meteen de partijleiding in Paramaribo. Daar werd
vervolgens halverwege de dag de Surinaamse pers opgetrommeld door de leiders
van het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling. Op een persconferentie werd
ernstig beklag gedaan over deze grove belediging van de politieke leiders van
Suriname door de leider van de Nederlandse parlementaire delegatie. De show
werd zo groots en ernstig opgevoerd dat menig lid van de Nederlandse delegatie
zodanig onder de indruk raakte van het Surinaamse verbale geweld, dat men
weigerde mij een interview af te staan in de dagen daarna. Natuurlijk bood ik Harry
Aarts mijn excuses aan; als gezegd, ik had zijn naam niet mogen noemen. De
delegatieleider vertelde mij op het terras van hotel Torarica, waar we met een biertje
de gebeurtenissen van de dag nog eens rustig doornamen, dat de situatie kennelijk
zo ernstig was dat er faxverkeer op gang was gekomen tussen de Nederlandse
Ambassade in Paramaribo en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
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Naya Kadam, Faried Pierkhan, was door een filmploeg van de
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actualiteitenrubriek Netwerk uitgebreid gevolgd. Er mocht zelfs in zijn riant opgezette
woonhuis gefilmd worden voor een portret van een geslaagde zakenman in de
politiek. Het verslag werd helaas geen portret, maar een reportage over het contrast
tussen arm en rijk in Suriname. Bij enkele Surinaamse televisiekijkers in Nederland
was de verontwaardiging over kennelijk zoveel opgepoetste egotripperij van Faried
Pierkhan zo groot dat al na enkele minuten na de Netwerkuitzending het in
Paramaribo begon rond te zingen dat Pierkhan zich schandelijk had laten vertonen
op de Nederlandse televisie. Ik was tijdens de verkiezingen zelf in Paramaribo en
stond die avond perplex van de snelheid waarmee het nieuws over Pierkhan in de
Netwerkreportage zich over de stad had verspreid. Sterker nog, ik werd als journalist
uit Nederland door sommigen in Suriname minzaam aangekeken toen ik liet blijken
(nog) niets te weten over de reportage in Netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat de
mofo koranti over deze televisiereportage de lijsttrekker van Naya Kadam in
Paramaribo behoorlijk parten heeft gespeeld bij de verkiezingen.

Zorg en hoop-microfoon
Het herstel van de democratie na de militaire dictatuur betekende ook een voorzichtig
herstel van de betrekkingen tussen de regeringen van Suriname en Nederland. In
dit klimaat nam de Wereldomroep zelf het initiatief de nieuwste uitzendtechnieken
ook voor Surinaamse media beschikbaar te stellen. Zo kregen Radio Apintie, Radio
Rapar en later ook Radio ABC de beschikking over satellietontvangst van de
uitzendingen in Hilversum; een ontvangst op FM - kwaliteit die de beluistering via
de kortegolf overbodig maakte. Hoewel er verschillende en complete uitzendingen
worden aangeboden op deze satelliet hebben de radiostations in Paramaribo alleen
belangstelling voor de nieuwsbulletins en de actualiteitenrubrieken - ook over
Suriname of Surinamers in Nederland - en uiteraard voor het weer in Nederland.
Aangezien er geen verplichting is om integraal uit te zenden worden interessante
onderwerpen uit het aanbod gelicht en ingebed in de eigen nieuwsuitzendingen.
Door deze nieuwe hoogwaardige ontvangststructuur werd het voor de redactie
van het radioprogramma Zorg en Hoop van de NOS, dat ook gaat over Suriname
en Surinamers, maar dan alleen bestemd voor Nederland, interessant om de
wekelijkse uitzending via de Wereldomroep aan radiostations in Paramaribo aan te
bieden. Toen de Wereldomroep met de NOS een overeenkomst sloot om enkele
programma's van de binnenlandse omroep via de satelliet uit te zenden, in eerste
instantie voor Nederlanders in Europa, was het geen enkele moeite om ook Zorg
en Hoop mee te nemen in dit pakket zowel voor Europa als voor doorgifte aan
Suriname. Vanaf 1992 is dit structureel het geval.
In Suriname wordt het programma Zorg en Hoop opgenomen en later afgeluisterd
op interessante onderwerpen die dan in de nieuwsuitzendingen later op de dag
meegaan; 14.00 uur bij Radio ABC en omstreeks 14.30 uur bij Radio Apintie. Soms
gaat het om de heruitzending van een reportage over een boekpresentatie, of een
theatervoorstelling, verder het politieke nieuws uit Den Haag inzake Suriname
(bijvoorbeeld de Kamerdebatten) en interviews met politici of andere bekenden uit
Paramaribo die in Nederland op bezoek zijn. Hier is niets mis mee en je bewijst
luisteraars in Suriname een grote dienst kennis te kunnen nemen van zaken die
zich hier afspelen met betrekking tot Surinamers of hun land.
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Paramaribo aan de telefoon te krijgen voor een toelichting op, of analyse van het
nieuws. Waarom journalisten in Suriname het nalaten in sommige gevallen een
eigen interview te maken in hun nieuwsuitzending, naar aanleiding van wat voor de
Zorg en Hoop-microfoon is gezegd, is mij nog steeds een raadsel. De eerlijkheid
gebiedt mij in dit opzicht te melden dat in de ondervraging voor de Nederlandse
markt geïnterviewden uit Paramaribo vaak de neiging hebben vollediger te zijn in
hun informatie dan in eigen land. Dit kan liggen aan de vraagstelling, of dat het
publiek in Nederland belangrijker wordt gevonden, of dat er bewust een boodschap
wordt afgegeven bijvoorbeeld aan de Nederlandse politiek.
Wat dit laatste betreft, herinner ik mij dat Susiel Girjasing, minister van Justitie en
Politie, voor de Zorg en Hoop-microfoon tot twee maal toe zijn grote teleurstelling
en ergernis uitsprak over het uitblijven van contact met toenmalig minister van Justitie
Winnie Sorgdrager die haar wittebroodsweken op het departement al lange tijd
achter zich had. Na een mooie vriendschap met haar voorganger, Ernst Hirsch
Ballin, wilde de Surinaamse bewindsman weten waar hij met Sorgdrager aan toe
was. De boodschap uit Suriname kwam luid en duidelijk over aangezien een
ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken kennelijk de taak had het
programma Zorg en Hoop te monitoren. In een ander geval werd een meningsverschil
tussen beide bewindslieden over de werking van het rechtshulpverdrag tussen
Suriname en Nederland voor het eerst via de Zorg-en-Hoop-microfoon wereldkundig
gemaakt. Suriname stond erop dat een belangrijk rechtshulpverzoek uit Nederland
per se door de minister ondertekend moest worden en niet door een ambtenaar
alvorens het in behandeling kon worden genomen. Zie hier een voorbeeld van
politieke communicatie tussen Paramaribo en Den Haag via Hilversum.
Ook politiek Den Haag heeft wel eens bewust gebruik gemaakt van de
Zorg-en-Hoop-microfoon om een boodschap aan Paramaribo af te geven. In de
zomer van 1994 liep de discussie tussen de Surinaamse regering en minister Pronk
van Ontwikkelingssamenwerking over het wel of niet inschakelen van het
Internationale Monetaire Fonds (IMF) bij de sanering van de economie zo hoog op
dat de Nationale Assemblee [het Surinaams parlement] dreigde een standpunt in
te nemen dat Nederland niet goed uitkwam. Pronk had er om een hem moverende
reden kennelijk behoefte aan het niet zo ver te laten komen. Toen aan het eind van
de week bleek dat in Paramaribo een meerderheid van het parlement bemoeienis
van het IMF zou afwijzen, werd ik door de voorlichter van Pronk gebeld met de
mededeling dat de minister mij zaterdagochtendvroeg, voor het begin van een
PvdA-congres in Amersfoort, kon ontvangen voor een interview. Het ging natuurlijk
om een ultieme poging van Pronk, het Surinaamse parlement duidelijk te maken
wat het belang zou zijn van een IMF-controle in Suriname, wetende dat de boodschap
via Zorg en Hoop nog dezelfde dag Suriname zou aankomen. Het mocht niet baten.
De Nationale Assemblee nam het besluit dat Suriname met een andere instantie
(Warwick Research Institute) in zee zou gaan en niet met het IMF zoals door minister
Pronk voorgestaan. Deze ervaring rijker, probeerde ik een jaar later ondanks eerst
een ‘nee’ van de woordvoerder van Pronk gekregen te hebben, toch om hem op
een zaterdagochtend ergens in Utrecht op te wachten voor een reactie op een
nieuwsbericht uit Suriname over de sanering van de Surinaamse economie. Wat ik
ook deed, mijn verzoek om een reactie werd door Pronk resoluut van de hand
gewezen. Het kan verkeren.
Overigens leidde de kwestie van welk instituut de sanering van de Surinaamse
economie zou begeleiden ook tot een openlijke botsing
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tussen de president en de voorzitter van het parlement (Lachmon). Lachmon - op
bezoek in Nederland - verklaarde voor de Zorg-en-Hoop-microfoon openlijk geen
enkele moeite te hebben met het IMF en dat hij niets liever wilde dan dat dit
gezaghebbend instituut de Surinaamse economie zou monitoren. In de daarop
volgende uitzending was vervolgens een woedende reactie van de president te
horen die Lachmon beschuldigde van inmenging in regeringsaangelegenheden.
Deze affaire heeft nog lang nagesmeuld binnen de coalitie.
Uitspraken in functie gedaan voor de Zorg-en-Hoop-microfoon pakten ook lastig
uit voor Otmar Rodgers, fractieleider van de NPS in het Surinaamse parlement. Aan
de vooravond van de verkiezingen van mei 2000 zei Rodgers in Hilversum dat hij
geen moeite had samen te werken met een NDP onder leiding van president Jules
Wijdenbosch. Het was geen NPS-standpunt zei Rodgers heel duidelijk, maar zijn
eigen mening. Desondanks moest hij, teruggekeerd in Paramaribo, al op de
luchthaven en later op de radio tekst en uitleg geven over wat hij nou wel of niet
gezegd had en in welke context. Het interview met Rodgers in Zorgen Hoop was
live en hij kon zich dan ook niet beroepen op woorden die uit hun verband zouden
zijn gerukt.

Gevolmachtigd
Eerder beschreef ik het belang van de uitzendingen van de Wereldomroep voor
Suriname. Zorg en Hoop heeft voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland
dezelfde functie gehad. Vooral na de staatsgreep van februari 1980 was dit
programma een onmisbare bron van informatie over ontwikkelingen in het
revolutionaire Suriname. Voor ik hier uitgebreider op inga, schets ik beknopt de
geschiedenis van het radioprogramma Zorg en Hoop. Daarna bespreek ik - zoals
in de inleiding aangekondigd - de recente ontwikkelingen in het Surinaamse
radiolandschap in Nederland met als slot de toekomst van het nieuws uit Suriname
voor de radiostations die op de Surinaamse gemeenschap in Nederland gericht zijn.
Al ruim voor de onafhankelijkheid van Suriname maakte de NOS-Radio een
programma gericht op Surinamers én Antillianen in Nederland. Na een middag
bladeren in oude omroepgidsen en een dagje speuren in de archieven van het
Centraal Archief van de NOS heb ik kunnen achterhalen dat zo'n programma voor
het eerst op 16 mei 1970 de lucht inging onder de titel ‘Gevolmachtigd, een Koninkrijk
voor uw verzoekplaten’. De regeringen van de rijksdelen Antillen en Suriname
hadden toen geen diplomatieke vertegenwoordiger in Den Haag, maar een
gevolmachtigd minister. Vandaar de titel. ‘Gevolmachtigd’ werd uitgezonden op de
zaterdag op Hilversum III en wel tussen 12.00 en 13.00 uur. Een radioprogramma
over Suriname bij de publieke omroep bestaat dus al langer dan dertig jaar.
Aangezien de invulling verstrooiend (muziek) van aard was kan beter gesproken
worden over een amusementprogramma in plaats van een nieuws- of
actualiteitenmagazine.
Wat ook opviel bij het doornemen van de verschillende archiefstukken is dat de
toenmalige programmaraad een machtig orgaan was. Mijn indruk is dat de
programmacommissaris Radio in het NOS-bestuur zowat aan handen en voeten
gebonden was aan de sectie ‘radio’ van deze raad die ook nog eens verdeeld was
in verschillende subsecties zoals regio's en minderheden. Deze programmaraad
oordeelde dat er op Hilversum III ‘een uur lichte Surinaamse en Antilliaanse muziek
gespeeld mocht worden, de presentatie in het Nederlands diende te geschieden en
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dat de gekozen muziek moest beantwoorden aan de smaak van een algemeen
Nederlands luisteraarpubliek.’ Een jaar na geboorte verhuisde ‘Gevolmachtigd’
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naar Hilversum II en tot aan 1975 ging het voorspoedig met dit muziekprogramma
dat per seizoen op wisselende tijden in het weekend werd uitgezonden. Zowel op
Hilversum III als op Hilversum II trok ‘Gevolmachtigd’ wekelijks ruim een miljoen
luisteraars. Dat waren nog eens tijden!

't Zwarte schaap
In de marge van de Surinaamse onafhankelijkheid op 25 november 1975 begonnen
opvallend genoeg de Antillianen en niet de Surinamers luid te roepen dat ze hun
eigen programma wilden hebben. Niet in het Nederlands, maar in de eigen taal het
Papiamentu. Aanleiding was verder ook dat de titel ‘Gevolmachtigd’ na het vertrek
van Suriname uit het Koninkrijk niet meer gehandhaafd kon worden voor Surinamers
én Antillianen. De samenstellers van ‘Gevolmachtigd’ en het NOS-bestuur konden
het niet eens worden over een vlag die de nieuwe historische verhoudingen moest
dekken. Tot dat iemand van de redactie op het idee kwam om het programma
voortaan maar 't Zwarte Schaap' te noemen. Het beest leefde niet lang: om precies
te zijn van 28 december 1975 tot 18 januari 1976. Het NOS-bestuur greep in en
sprak een verbod uit. Er mocht voorlopig uitsluitend gesproken worden over ‘het
programma voor Surinamers en Antillianen’. ‘Suggesties voor een andere titel waren
uiteraard van harte welkom’ schreef het plaatsvervangend hoofd van de radiodienst,
Cees Cabout, namens het NOS-bestuur aan de samenstellers van het programma,
de heren Buth Khargi (producer) en Hans Zoet (presentator). In maart 1976 doen
deze heren een nieuwe voorstel: ‘Kleur bekennen’!. Cabout klom onmiddellijk in de
pen: ‘Dat lijkt me geen gelukkige greep. Als 't Zwarte Schaap’ moet worden afgeschaft
vanwege associatie met gekleurde rassen, dan kan ‘kleur bekennen’ niet dienen
als vervanging,’ schreef hij. Hij vervolgde verder: ‘Wanneer u 't dan bovendien nog
bestaat om in de ondertitel ‘'t Zwarte Schaap’ te handhaven, dan denk ik dat u mij
allervriendelijkst voor 't lapje houdt. Voorlopig houd ik 't op ‘Programma voor
Surinamers en Antillianen’.
Uiteindelijk was het Hans Zoet die in het najaar van 1977 - het nieuwe seizoen
was allang begonnen - de titel ‘Zorg en Hoop’ bedacht. Het NOS-bestuur en Cabout
konden hiermee instemmen. Op 4 december van dat jaar kwam ik voor het eerst in
de omroepgidsen Zorg en Hoop tegen met als ondertitel, ‘voor Surinamers’. Zorg
en Hoop is een woonwijk aan de rand van Paramaribo waar ook het gelijknamige
vliegveld voor binnenlandse vluchten ligt. In de kop van een van de allereerste
Zorg-en-Hoop-tunes was dan ook de communicatie te horen tussen verkeerstoren
en vliegtuig. Ik neem aan dat bij de start van Zorg en Hoop als programma alleen
voor Surinamers, Antillianen hun lang gekoesterde wens voor een eigen programma
in vervulling konden laten gaan. Helaas! De taalstrijd - Nederlands of Papiamentu
- woedde nog minstens een half jaar en pas op 28 mei 1978 kregen de Antillianen
Tambu, dertig minuten in het Papiamentu op de zondagmiddag op Hilversum II.

Pro en contra bouterse
Vóór de staatsgreep van februari 1980 was de inhoud van het programma vooral
gericht op het wegwijs maken van de Surinamers in de Nederlandse samenleving
met onderwerpen over huisvesting, scholing, arbeid en discriminatie. Verder was
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er veel aandacht voor de opkomende drugsproblematiek en zelfs het terug gaan
naar Suriname was een veel besproken onderwerp. Ook de beleving van de eigen
identiteit via de muziek en andere cultuuruitingen was een belangrijk element bij de
invulling van het pro-
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gramma Zorg en Hoop Wie in het hoge noorden of in het zuiden woonde kon elke
week een uurtje genieten van het Surinamer-zijn. Toen rond 1977 een nieuwe
migratiegolf vanuit Suriname op gang kwam, ging langzaam maar zeker meer
aandacht uit naar de politiek in Suriname. Niet door een wekelijks nieuwsoverzicht,
maar door bezoekende Surinaamse politici aan Nederland voor de microfoon te
halen. Pas later ontstond de behoefte een wekelijks nieuwsoverzicht uit Suriname
als vast onderdeel van het programma te lanceren. De escalatie van het conflict
tussen militairen en regering over vermeende vakbondsrechten vormde hiervoor
de aanleiding. De staatsgreep van de muitende militairen onder leiding van Desi
Bouterse op 25 februari 1980 bracht een kentering in de inhoud van het programma.
Het accent kwam sterk te liggen op het bijna van dag tot dag volgen van wat de
militaire machthebbers in Suriname uitspookten. Aan het eind van de week was het
haast een kunst om de veelheid aan informatie op professionele wijze te bewerken
voor het programma.
In het Nederlandse medialandschap waren in die jaren weinig journalisten goed
ingevoerd in de ingewikkelde politieke en persoonlijke processen in Paramaribo.
Tegen deze achtergrond ontwikkelde Zorg en Hoop zich tot een zeer informatieve
en gezaghebbende informatierubriek over Suriname. Dit was in de eerste plaats te
danken aan een goed netwerk van informanten in Paramaribo zelf. Daarnaast kon
de redactie gebruik maken van het uitgebreide correspondentennetwerk van de
NOS-Radio en van de andere actualiteitenrubrieken. Het was zelfs mogelijk een
correspondent ergens naar toe te sturen, waar nieuws over Suriname te halen was.
De min of meer regelmatige correspondenten voor het programma waren: Paul van
Zumeren in België, Phillip Freriks in Parijs, Willem Offenberg in Genéve, Bernard
Hammelburg in New York, Ruud de Wit in Zuid Afrika, Anton Foek en Jean Mentens
in Brazilië en Luciën de Freitas in Paramaribo zelf.
Ook binnen de Surinaamse gemeenschap in Nederland leidde de gang van zaken
na 1980 in Suriname tot felle stellingname zowel pro als contra de revolutie van
Bouterse. Er bleef nauwelijks tijd over voor de echte binnenlandse onderwerpen als
arbeid, scholing, discriminatie, et cetera.. Alles wat de klok sloeg, was de toestand
in Suriname en luisteraars hadden heel erg de behoefte daarover hun mening te
uiten. Dit kon niet alleen bij het landelijke Zorg en Hoop, maar inmiddels ook bij het
hoofdstedelijke Damkso So Mi Tan van Radio Noord Holland. De redactie van Zorg
en Hoop had als uitgangspunt dat het programma Zorg en Hoop een platform moest
zijn waar elke organisatie of persoon zijn of haar mening moest kunnen uiten
uiteraard binnen de journalistieke kaders voor een fatsoenlijk programma. Vooral
de pro-Bouterse groeperingen of andere revolutiegezinde personen hadden hier
moeite mee en chanteerden van tijd tot tijd de programmamakers, echter zonder
succes. Vanuit de Surinaamse ambassade in Den Haag probeerde ook de toenmalige
persattaché, Marciano Jesserun, de redactie van Zorg en Hoop wat meer
revolutiegezind te krijgen. Ook zonder succes. Ten einde raad en bij gebrek aan
communicatiekanalen om de Surinaamse gemeenschap in Nederland te kunnen
bereiken bracht het regime in Paramaribo een eigen internationale radio-uitzending
in de lucht. Radio Suriname Internationaal (RSI) werd in Paramaribo gemaakt - ik
dacht twee keer in de week - en doorgespeeld naar de internationale omroep van
Brazilië voor uitzending richting Europa. Bij de start van RSI, zei ik tegen Het Parool
dat deze uitzendingen vanuit Paramaribo slechts in de Bijlmer te ontvangen zouden
zijn. Een uitspraak die mij door Bouterse-medestanders niet in dank werd afgenomen.
Radio Suriname Internationaal had overigens een kort leven.
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Concurrentie
De unieke positie die Zorg en Hoop tussen 1980 en 1987 had, heeft het programma
niet meer. Een viertal ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag. Ten eerste is er
vanaf 1986 in de randstad en inmiddels ook daarbuiten een enorm potentieel aan
Surinaamse lokale zenders ontstaan die in tegenstelling tot Zorg en Hoop niet een
keer in de week, maar bijna elke dag uitzenden. Met bijna elke dag nieuws uit
Suriname. Ten tweede verhuisde het programma van Hilversum II naar het veel
slechter beluisterde Radio 5 op de 1008 Kilohertz op de middengolf. Aangezien
deze etherfrequentie door de kabelmaatschappijen in bijna elke stad op een andere
FM-kanaal op de kabel wordt aangeboden, is het onmogelijk de vraag te
beantwoorden van iemand over de uitzendplek op de FM-band. Ten derde zijn er
inmiddels bij de landelijke media, voldoende journalisten werkzaam die de
ontwikkelingen in Suriname met veel kennis van zaken volgen en daarover berichten.
Ten slotte is het nieuwsaanbod over Suriname en Surinamers in Nederland in ruime
mate aanwezig op het internet.
Het is dan ook logisch dat als gevolg van deze ontwikkelingen de luisterdichtheid
drastisch is afgenomen. Onderzoek naar het mediagedrag van de doelgroepen
waarvoor de NPS radioprogramma's maakt, bevestigt deze trend. In het laatste
onderzoek dat in 1998 is uitgevoerd, staat dat ruim twintig procent van de Surinaamse
doelgroep op regelmatige basis naar het programma luistert (Mediagebruik etnische
publieksgroepen 1998, Amsterdam 1999: 118). Uit hetzelfde onderzoek blijkt verder
dat de lokale omroep bij Surinamers op de absolute eerste plaats staat, gevolgd
door Sky Radio op de tweede, Radio 538 op de derde, Veronica FM op de vierde
en tenslotte Radio 5 op - hoe kan het anders - de vijfde plaats. Ook bij de overige
doelgroepen waarvoor de NPS-Radio uitzendt (Turken, Marokkanen, Chinezen,
Antillianen/Arubanen en Molukkers), is er sprake van een behoorlijke daling van de
luisterdichtheid.
Toch lukt het Zorg en Hoop om zowel in rustige als in stormachtige tijden in
Paramaribo de krenten uit de pap te halen en zo toch nog een andere positie in te
nemen ten opzichte van de landelijke media en de radio in het bijzonder. Dit is
mogelijk door een beroep te doen op een uitgebreid netwerk van informanten en
andere bekenden van het programma in Paramaribo; mensen die vaak bij de
algemene landelijke media in Nederland niet of nauwelijks bekend zijn, maar wel
binnen de Surinaamse gemeenschap hier. Een ander voorbeeld: waar het Radio
1-journaal slechts twee minuten aandacht kan geven aan een verslag van de opening
van de brug over de Surinamerivier, krijgt dezelfde correspondent hij het programma
Zorg en Hoop de ruimte om dit verslag in maximaal acht minuten neer te zetten.
Verder is het altijd een ‘must’ het nieuwsoverzicht uit Suriname waar mogelijk te
voorzien van een stemfragment dat een bepaald nieuwsfeit ondersteunt of kleurt.
Dit laatste vooral bij de heftige debatten, soms ontaardend in scheldkanonnades,
in het parlement.

Toekomst
Het is een pessimistisch scenario, maar het is niet onmogelijk dat tegen 2005 een
radioprogramma als Zorg en Hoop niet meer zal bestaan of niet meer nodig is. Als
het zover komt zullen de liefhebbers enige stampij maken, maar helpen zal het niet
echt. De ontwikkelingen thans op het internet gaan zo snel dat je in wezen Zorg en
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Hoop niet nodig hebt om te weten wat er in Suriname gebeurt. Dagelijks lees ik op
het internet het ochtendblad De Ware Tijd en je kunt zelfs lezen wie er overleden
zijn. Laat in de avond
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luister ik wel eens naar de nieuwsshow van Radio ABC en om 23.00 uur kan ik live
naar de herhaling van het nieuws van Radio Apintie luisteren. De snelle
ontwikkelingen op het internet hebben ook gemaakt dat Zorg en Hoop inmiddels al
vier jaar actief is op het internet met complete tekstbestanden van het
nieuwsoverzicht, een gastenboek, interessante links, maar vooral met de faciliteit
om de uitzendingen in Real Audio te beluisteren. Dit hebben wij gedaan vanwege
het slechte uitzendtijdstip op de zaterdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur. Bij de
NPS-Radio valt het programma Zorg en Hoop altijd binnen de vijf meest beluisterde
uitzendingen op internet.
Een andere reden waarom ik denk dat Zorg en Hoop overbodig zal worden is het
groter wordende aantal Surinamers van de tweede en derde generatie. In de zomer
van 2000 schetste Glenn Willemsen, werkzaam bij de bestuursdienst van
Amsterdam-Zuidoost, op een bijeenkomst van het Surinaams welzijnsnetwerk dat
de jongste generatie Surinamers al hard op weg is de veertig procent te halen van
de totale Surinaamse gemeenschap in Nederland. Deze groep beleeft de Surinaamse
identiteit op een heel andere manier dan hun ouders en heeft vooral ook een ander
mediagedrag. Met andere woorden Surinamer zijn is al lang niet meer het enige
criterium om je te organiseren in wat voor een club dan ook. Als ik in Nederland
geboren Surinaamse jongeren spreek en zeg dat ik van het radioprogramma Zorg
en Hoop ben, dan is de reactie heel vaak: ‘Daar luisterden mijn ouders naar en dan
moesten wij in huis altijd heel erg stil zijn.’ De verwachting zou kunnen zijn dat de
redactie van het programma Zorg en Hoop een formule ontwikkelt die Surinaamse
jongeren aanspreekt. Maar dit heeft weinig zin, want jongeren luisteren nu eenmaal
niet naar Radio 5.
En hoe zit het dan met de ouder wordende Surinamers in Nederland en het nieuws
uit Suriname? Ook zonder Zorg en Hoop ben ik hier niet ongerust over. Er zijn
voldoende uitdagende initiatieven. In Amsterdam en omliggende steden is er Radio
Tamara met dagelijkse uitzendingen van het nieuws uit Suriname van Radio Apintie
en Radio ABC. Radio Tamara heeft aspiraties om landelijk via de kabel te gaan
uitzenden. Verder is in de hele randstad de hindostaanse Radio Amor uit Rotterdam
op de kabel en via de ether (FM), te ontvangen. Een andere hindostaans station is
Haagstad Radio in Den Haag, die met een 1 kilowatt AM-zender, overdag bij goed
weer in bijna heel Nederland is te ontvangen. Deze twee laatste zenders zijn meer
gericht op entertainment dan op informatie, maar wie weet wordt er in de toekomst
een goed en professioneel nieuwsaanbod ontwikkeld. Tenslotte is het zelfs voor
lokale omroepen mogelijk om de dagelijkse nieuwsuitzendingen van Radio ABC in
Suriname van het internet te plukken en deze uit te zenden. Als het allemaal zover
komt zoals hierboven beschreven, dan zitten we wellicht ook in een tijd dat er met
weemoed gesproken zal worden over het ambachtelijk gemaakte Surinaams
programma Radio Zorg en Hoop, zoals we nu in de volksmond heten. Zolang het
ons gegund wordt een dergelijk programma te maken, zullen wij dat met alle liefde,
inzet en vakmanschap doen.
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Bronnen
- Centraal Archief Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
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Ruben Gowricharn
Sociale cohesie in een plurale samenleving
Het is alweer enige tijd geleden dat de Amerikaanse publiciste E.B. Thompsen
(1967) de Surinaamse samenleving omschreef als een multiracial paradise. Zij is
1.
niet de enige die zich in dergelijke bewoordingen over Suriname heeft uitgelaten.
Deze omschrijving geeft echter aanleiding tot een tweetal opmerkingen. Ten eerste
is inderdaad vast te stellen dat Suriname, vergeleken met andere samenlevingen
in het Caraïbisch gebied, een openlijke en gewelddadige botsing tussen de grote
2.
culturele groepen bespaard is gebleven. Het buurland Guyana heeft begin jaren
zestig wel een dergelijke sociale explosie gekend en ook het verder gelegen Trinidad
is niet vrij geweest van raciale botsingen, al waren die geringer in omvang dan de
Guyanese. Vergeleken met deze twee landen, die qua geschiedenis en
bevolkingssamenstelling het meest vergelijkbaar zijn met Suriname, is de voormalige
Nederlandse kolonie in het Caraïbisch gebied inderdaad een raciaal paradijs.

Inleiding
De kwalificatie ‘raciaal paradijs’ wil niet zeggen dat Suriname geen sociale conflicten
heeft gekend. De grote explosies die het land vooral na de Tweede Wereldoorlog
regelmatig hebben gekenmerkt, voltrokken zich echter in de sfeer van politieke en
economische stakingen, veelal met het oogmerk om de arbeidsvoorwaarden te
verbeteren of om een regering te laten aftreden. Dergelijke conflicten van
sociaal-economische en politieke aard bleven ook de militaire machthebbers die in
1980 aan de macht kwamen, teisteren. In die periode van militaire heerschappij
(1980-1987) zijn de raciale verhoudingen niet noemenswaardig onder druk gezet,
ondanks de politieke onderdrukking en de wurgende deviezenschaarste, en de
daaruit voortvloeiende economische verslechtering en de morele verloedering - ook
van de politieke cultuur. De grote fluctuaties in de politieke en economische
conjunctuur ten spijt zijn de rassenverhoudingen in Suriname opvallend stabiel
gebleven.
De diverse waarnemers die Suriname een raciaal paradijs vinden, baseren het
paradijselijke op de waarneming dat verschillende culturele groepen hier geweldloos
samenleven, iets wat het begripsvermogen van de veelal Europese en Amerikaanse
onderzoekers te boven gaat. Hun gevoeligheid voor raciale vraagstukken komt tot
uitdrukking in zowel het gedweep met paradijzen als in het hardnekkig negeren
ervan. Het is een attitude die is terug te voeren op de ervaring van de auteurs met
raciale kwesties in de Verenigde Staten van Amerika, in Engeland en Nederland.
Kennissociologen als Berger en Luckmann (1971) zouden deze gevoeligheid voor
raciale vraagstukken in het Caraïbisch gebied karakteriseren als bepaald door de
eigen sociale achtergrond, of onaardiger gezegd, als een projectie van het eigen
onbehagen. Maar het gaat te ver om te stellen dat het Surinaamse paradijs louter
een projectie is, want de stabiliteit van de raciale verhoudingen blijft ondanks
relativerende opmerkingen inderdaad een opvallend gegeven.
Dominant is de gedachte dat plurale samenlevingen intrinsiek conflictueus zijn
(Dew 1990: 200). Het ligt voor de hand dit conflict te situeren langs lijnen van
raciaal-culturule groepen, wat betekent dat dit type samenleving gekenmerkt wordt
door een ‘cohesietekort’. Sociale cohesie is echter niet alleen aan extreme indicatoren
als raciale botsingen af te meten,
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maar ook aan minder spectaculaire verschijnselen zoals de mindere bedeling van
een culturele groep of aan het uitsluiten van bepaalde groepen van het
machtscentrum. Dergelijke ontwikkelingen kunnen nog samengaan met vreedzame
coëxistentie. Omgekeerd sluiten min of meer stabiele sociale verhoudingen het
bestaan van stereotypen of racisme niet uit. Op grond van het voorgaande laten
zich drie vragen formuleren:
1. Hoe is het ‘cohesietekort’ van de plurale samenleving in de wetenschap
geproblematiseerd?
2. Hoe kan de stabiliteit van de Surinaamse samenleving worden begrepen?
3. Is de problematisering van de plurale samenleving terecht, en zo neen, is de
Surinaamse ervaring te generaliseren naar andere plurale samenlevingen?
Ik zal proberen aannemelijk te maken dat deze theorieën en het ‘probleem’ van de
plurale samenleving alleen zijn te begrijpen als een projectie van een Europese
wensdroom. En dat stabiliteit van de raciale verhoudingen is toe te schrijven aan
de mislukking van die droom in Suriname

De plurale samenleving
3.

Het begrip sociale cohesie wordt afwisselend gebruikt als sociale samenhang en
als sociale eenheid en is daardoor voor meerdere uitleg vatbaar. Als eenheid
suggereert het begrip een gemeenschappelijkheid waaraan burgers of groepen
moeten voldoen, en als samenhang hoeft er niet zozeer een gemeenschappelijkheid
te bestaan als wel een bepaalde sociale verhouding. Daarnaast zijn andere
synoniemen gangbaar zoals ‘binding’ en ‘saamhorigheid’. Het is lang niet altijd
duidelijk in welke betekenis het begrip sociale cohesie wordt gebruikt, laat staan
dat dit helder zou zijn in de context van plurale samenlevingen. Vast staat dat de
Europese concepties waarbij de gemeinschaft overgaat in een gesellschaft of de
organische solidariteit plaats maakt voor een mechanische, een intern hechte sociale
constellatie vooronderstelt die door de modernisering ontbonden raakt of van karakter
verandert.
De plurale samenleving staat voor een andere opgave. Hier hebben we te maken
met verschillende hecht geïntegreerde culturele groepen. Niet hun interne
transformatie is aan de orde, maar hun samenvoeging tot een sociale eenheid. Dit
streven wordt in veel ontwikkelingslanden aangetroffen waarbij het probleem volgens
de tegenstanders van de plurale samenleving-these is gedefinieerd als teveel
pluraliteit en te weinig samenleving (Lewis 1968: 37). Dus als een vraagstuk van
nation-building waarin een homogeniserende nationalisme noodzakelijk is of waar
anders de verschillende culturele groepen elkaar moeten dulden. Tegen deze
achtergrond hebben zich een drietal perspectieven op de plurale samenleving
ontwikkeld die expliciet of impliciet de sociale cohesie aan de orde stellen.
J.S. Furnivall omschreef de plurale samenleving als een samenleving bestaande
uit twee of meer sociale groepen die naast elkaar leven in een politieke eenheid.
‘Each group holds by its own religion, its own culture and language, its own ideas
and ways. As individuals, they meet, but only in the market place, in buying and
selling’ (Furnivall 1948: 304). Dit samenlevingsmodel is door Van Lier (1949-1977)
toegepast op Suriname en voor West-Indië verder uitgewerkt door M.G. Smith
(1965). Het is niet de bedoeling en doenlijk om de uitgebreide discussie over de
West-Indische maatschappij hier samen te vatten. Wel wil ik erop wijzen dat Furnivall
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ervan uitging dat de westerse samenleving homogeen was en soms pluralistische
trekken vertoont, terwijl de plurale samenleving vooral een intrinsiek gesegmenteerde
samenleving was.
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Gegeven de gepercipieerde sociale problematiek rijst dan de vraag wat de plurale
samenleving bij elkaar houdt. De antwoorden zijn verschillend, al is er sprake van
enige overlap. Furnivall meent dat er sprake is van een economische
interdependentie: de culturele groepen zijn in verschillende beroepen gespecialiseerd
en de individuen ontmoeten elkaar ‘in the market place, in buying and selling’. Smith
(1965: 16) hanteert een vergelijkbare optiek doch is explicieter: ‘Government and
the economic system are the two principal sources of social order in the Caribbean’.
En ook hij verwijst naar de arbeidsverdeling in de nationale economie tussen de
culturele groepen. Maar hij noch Furnivall laar zich duidelijk uit over de betekenis
van de politieke eenheid of van de staat. Deze antwoorden op de cohesievraag zijn
in grote lijnen niet betwist, maar in een aantal belangwekkende opzichten
genuanceerd en aangevuld. Voor het onderhavige betoog is het van belang drie
samenhangende punten te noemen.
Het eerste punt betreft de theoretische concepties waarin geen melding wordt
gemaakt van processen van creolisering. Lewis (1968: 39) wijst op de menging in
elitekringen (‘...nothing corrupts custom more than wealth and economic power’),
terwijl Hoetink (1962: 182 e.v.) erop wijst dat de plurale maatschappij zich ontwikkelt
4.
en steeds homogener wordt. Of de culturele groepen in het Caraïbisch gebied nu
in een hiërarchisch verband of naast elkaar leefden, contact was er van meet af aan
en daarmee ook acculturatie. De voorstelling van intern homogene en van elkaar
gescheiden levende groepen is volgens deze auteurs moeilijk te handhaven.
Het tweede punt betreft de plurale samenleving die wordt voorgesteld als een
samenleving die bij elkaar wordt gehouden door economische noodzaak of door
dwang. De gedachte dat er iets overkoepelend is of dat er gedeelde waarden bestaan
die de verschillende culturele groepen bij elkaar houden, is een dissonant in dit
denken. Braithwaite (1953: 46-63) noemt in dit verband het feit dat alle negers op
Trinidad de superioriteit van de blanken zouden accepteren, en Rubin (1960: 783)
meent dat de gerichtheid op achievement een dergelijke overkoepelende of gedeelde
waarde zou zijn.
Het laatste punt betreffen cultuur en structuur die in de meeste beschouwingen
samenvallen waarbij ten onrechte de culturele verscheidenheid wordt
geproblematiseerd in plaats van de structurele. Zo betoogt Van den Muizenberg
(1965: 107) dat het conflictpotentieel van de plurale samenleving niet zozeer is
gelegen in de culturele verscheidenheid, maar in de structurele positie van de
verschillende groepen. In zijn biologische betekenis is ‘ras’ zelden een
groepsvormende waarde en om een collectiviteit te worden moeten er zeer bepaalde
omstandigheden zijn aldus Van den Muizenberg.
Deze drie discussiepunten komen in verschillende toonaarden terug in de discussie
over de plurale samenleving. Maar relativerende opmerkingen zijn op hun plaats.
Tegen de acculturatie of creolisering kan men opwerpen dat een gemeenschappelijke
creoolse cultuur een mogelijk conflictpotentieel niet vermindert. Aangezien culturele
groepen niet in gelijke tempo's en in dezelfde mate creoliseren, betekent een dergelijk
proces dat de culturele heterogeniteit binnen een en dezelfde groep toeneemt. De
mogelijke ‘breuklijn’ verschuift aldus naar binnen, maar het gevaar van de breuk
blijft bestaan. Daarbij valt te bedenken dat creolisering nooit totaal is en oude
gevoeligheden nog kunnen blijven voortbestaan. Evenzo is het de vraag of
overkoepelende gemeenschappelijke waarden voldoende zijn om andere
tegenstellingen, bijvoorbeeld in de sociaal-economische of machtspolitieke sfeer,
te overbruggen. Waarden die betrekking hebben op de
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eigen culturele groep en op de natie kunnen naast elkaar bestaan, waarbij het niet
a-priori vast staat dat de ene commitment sterker zal zijn dan de andere. Tenslotte
moet worden opgemerkt dat de factor cultuur te makkelijk wordt ingeruild voor
structurele tegenstellingen. Het onderscheid is vaak analytisch, aangezien een
sociale structuur niet langdurig kan voortbestaan zonder een onderliggende normenen waardenstelsel.

Consociationalism
De problematiek van de Surinaamse plurale samenleving werd in de jaren zeventig
ingeruild voor dat van de consociational democracy. Deze theorie kwam op in een
sterk veranderde context. De koloniale situatie waarin een duidelijke groep de macht
bezat, bestond niet meer. In plaats daarvan was er een algemeen kiesstelsel
ingevoerd die de zwarte creolen, hindostanen en javanen in staat stelden de
dominantie van de lichtgekleurde bovenlaag te doorbreken. Ten tweede kwamen
de verschillende culturele groepen, soms elkaar opvolgend en soms met elkaar
samenwerkend, aan de regeermacht. In een politiek bestel waarin het nationalisme
zwak ontwikkeld is en waar de culturele pluraliteit zich vertaalde in de politieke
partijen, is de voor de handliggende vraag hoe conflicten in de hand werden
gehouden.
Het is deze vraag die de theorie van consociational democracy tracht te
beantwoorden. De oorsprong van deze theorie is gelegen in de Nederlandse
zuilenmaatschappij die evenals de plurale samenleving verschillende elites
voortbracht doch waar elke elite te klein was om alleen te regeren. Aan deze
oriëntatie is de naam verbonden van Arend Lijphart. In zijn meest recente weergave
acht Lijphart (1992) een consociational democratie mogelijk onder een viertal
voorwaarden: 1. medebeslissingsrecht of machtsdeling, 2. maximale autonomie of
zelfbestuur van de culturele groepen, 3. evenredigheid in de politieke
vertegenwoordiging, en 4. een beperkt minderheidsvetorecht. Lijphart benadrukt
dat deze voorwaarden zowel formeel als informeel gestalte kunnen krijgen en dat
die niet beperkt zijn tot het parlementaire spel maar in de totale machtsconstellatie,
dus inclusief buiten-parlementaire actoren, bekeken moeten worden.
Deze benadering is op Suriname toegepast door onder andere de politicologen
Hoppe (1976) en Dew (1978). Opvallend in hun beschouwing is de relativering en
zelfs de omkering van Lijpharts model. Hoppe bijvoorbeeld (1976: 168-170) wijst
erop dat coalities niet alleen ontstaan tussen de partijen van de twee grootste
culturele groepen, maar ook tussen de dominante creoolse partij en een kleinere
hindostaanse partij. Deze tendens tot het uitsluiten van grote groepen van
regeringsdeelname vond haar hoogtepunt in de NPK-regering van 1973 die zonder
een hindo staanse partij werd gevormd. Inzet van de verkiezingen in dat jaar was
de overdracht van de soevereiniteit waar de grootste hindo staanse partij, de VHP,
tegen was. De uitsluiting van de VHP gaf Dew (1978: 205) aanleiding te spreken
van ‘anti-consociationalism’. Maar die regering werd wel gevormd met een Javaanse
partij, terwijl de drie creoolse regeringspartijen van zeer uiteenlopende signatuur
waren. Bovendien kan worden opgeworpen dat het een tijdelijk gepolariseerde
situatie betrof met de onafhankelijkheid als inzet.
Men kan ook aan voeren dat de creoolse regering van 1973 was samengesteld
om de onafhankelijkheid mogelijk te maken, dus gericht was op de realisering van
een issue en geen algemeen streven uitdrukte om hindostanen uit te sluiten. Zo
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werd de VHP herhaaldelijk uitgenodigd door de regeringspartijen om zich aan te
sluiten bij de pro-onafhankelijkheidstemmers.
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Toen op het laatste moment een lid van de VHP overliep en daarmee de vereiste
meerderheid werd gehaald voor de soevereiniteitsoverdracht, verzette de VHP zich
niet meer tegen de onafhankelijkheid. Een interpretatie van anticonsociationalism
gaat voorts voorbij aan het bestaan van de informele betrekkingen die leden van
de regering en van de oppositie bezaten. Tenslotte, zelfs als deze argumenten
worden verworpen, betreft het nog slechts een van de vier door Lijphart genoemde
voorwaarden, waardoor het de vraag is of het model (helemaal) verworpen kan
worden.
De verwijzing naar monopolisering van de regeermacht door een culturele groep
is een belangrijk onderdeel van de discussie over de plurale samenleving. In de
koloniale samenleving was de dominante groep een duidelijk identificeerbare blanke
bovenlaag. Maar in de postkoloniale plurale samenleving bestaat de bovenlaag uit
meerdere elites en wordt de dominantie zelden uitgeoefend door een groep. Als het
waar is, zoals M.G. Smith zegt, dat ‘government and the economic system’ de sociale
orde bepalen, dan is het wel van belang of meer dan een culturele groep controle
heeft over het overheidsapparaat. Deze kwestie is door de militaire staatsgreep in
1980 opnieuw op de agenda geplaatst. Lichtelijk overdreven kan men stellen dat
de staatsgreep voortvloeide uit een conflict tussen creoolse militairen en een creoolse
regering. Gedurende de periode van militaire heerschappij was er niettemin sprake
van enige vorm van machtsdeling, erkende Dew. Hij wees erop dat personen uit de
hindostaanse en javaanse gemeenschap op zichtbare hoge posities werden geplaatst
en voegde eraan toe dat dit geen toeval was (Dew 1990: 207). De onderliggende
plurale constellatie is door de militaire heerschappij dus niet aangetast. Zo er ook
in deze periode sprake is van een dominantie door een groep, is die in elk geval
nooit absoluut geweest.

Nationalisme
Een derde oplossing van het cohesievraagstuk in de plurale maatschappij werd
gezocht in het nationalisme. Het is vaker opgemerkt dat het nationalisme in
ontwikkelingslanden mogelijk was door de verbreiding van de idealen van de
Verlichting en dat de westerse natiestaten zijn voortgekomen uit homogene culturen
met een gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijke godsdienst (cf.
Worsley 1973: 70 e.v.). Maar Europa valt niet op door een gemeenschappelijke
godsdienst of een uniforme taal, getuige de processen van verzuiling in diverse
(kleine) landen alsmede de meertaligheid in vooral de Midden-Europese landen en
België. Om niet te spreken van de grote differentiatie en de vijandigheid tussen de
diverse stromingen binnen het christendom.
De beweerde oorspronkelijke homogeniteit ten spijt blijkt dat ‘homogene
natiestaten’ uit de vele gemeenschappen gecreëerd moesten worden (Anderson
1990). Dit nationalisme heeft een cultureel homogeniserende effect, al was het
omdat via het moderne onderwijs de taal geüniformeerd wordt en de Europese
waarden worden gepropageerd. Hoewel de culturele verscheidenheid in Europa
regionaal altijd groot was en in andere vormen tot op heden aanwezig is, bleef de
mythe van een homogeen natiestaat het cohesiebeeld kenmerken. Het is dit beeld
dat werd geëxporteerd naar de koloniën en het is geen toeval dat ook in de
ontwikkelingslanden een homogeniseringsdrift waarneembaar is.
Suriname heeft in het verleden processen van homogenisering gekend, zij het
dat die weinig met nationalisme te maken hadden. Te denken valt aan het koloniale
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‘beschavingsoffensief’ dat vooral door de christelijke kerken is ingezet of de
verbreiding van de Nederlandse taal en cultuur door de overheid. Ook de urbanisatie
van vooral hindostanen en javanen heeft
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geleid tot acculturatie en creolisering in stedelijke milieus. In het laatste geval is er
sprake van een andere vorm van homogenisering dan in het geval van verwestersing.
Toch is te verdedigen dat hindostanen en javanen ondanks de verstedelijking en
creolisering hun groepsidentiteiten hebben gehandhaafd. Ten dele is dat te begrijpen
uit hun besef onderdeel te zijn van een grotere beschaving met een diaspora-achtig
verleden. Het vereist nader onderzoek, maar de invloed van de Bollywood-industrie
[Indiase filmindustrie], de culturele activiteiten van de Indiase en Indonesische
consulaten, en de ‘opvoeding’ van de religieuze hindo e- en Moslimvoorgangers
die het contact met het moederland op verschillende manieren onderhielden, hebben
dit diasporabesef in aanzienlijke mate levend gehouden. Anderdeels is het
voortbestaan van de groepsidentiteiten te begrijpen uit processen van locale
groepsvorming die primordiale identificaties en loyaliteiten omvat (Geertz. 1971).
Het is daarom een misvatting om verklaringen voor het voortbestaan van de
interne groepscohesie van hindostanen en javanen te zoeken in
patroon-client-relaties zoals bijvoorbeeld Hoppe (1976: 171) meent. Of om de
apanjaat-politiek [de gerichtheid op de eigen culturele groep en vooral in de politiek]
toe te schrijven aan de angst voor de bedreigende andere zoals bijvoorbeeld Dew
(1990) doet. Dergelijke mechanismen hebben ongetwijfeld bestaan en bestaan nog
steeds, maar patroons en ‘angst voor de ander’ alleen kunnen het voortbestaan van
een totale cultuur niet verklaren.
Juist dit voortbestaan van de culturele pluraliteit heeft het Surinaams nationalisme
beperkt en verleid tot merkwaardige initiatieven. Een eerste beperking van dit
nationalisme bestond uit het samenvallen van een herwaardering van de creoolse
cultuur met de claim het eigene van Suriname te vertegenwoordigen.
Aanvankelijk betrof het een streven dat exclusief gericht was op de creoolse
bevolking, met als oogmerk een herwaardering van de onderdrukte creoolse cultuur.
Vanwege het emancipatoire karakter verkreeg dit streven een creools chauvinistisch
en antikoloniaal karakter. Maar door de identificatie van creoolse cultuur met
Surinaams nationalisme bleven de andere bevolkingsgroepen op afstand (Boedhoe
1983).
Een tweede beperking van het creools nationalisme bestond uit de aandrang tot
volledige, dus zowel culturele als biologische assimilatie. De gedachte dat Surinamers
door assimilatie een volk moesten worden drukte het streven uit naar een homogene
maatschappij. De propaganda van deze romantisering van een homogene culturele
en raciale gemeenschap vond vooral haar weg in novelles en gedichten, en een
enkele keer in beeld via de film Wan Pipel. Van dit streven mag worden gezegd dat
zij weliswaar iets meer succes had bij de andere groepen dan het streven naar de
herwaardering van het creoolse erfgoed, zeker bij de dogla's, maar in grote lijnen
beperkt bleef tot de creoolse bevolkingsgroep (Marshall 1999).
Tenslotte vielen de pogingen op om een gemeenschappelijk antikoloniaal
slachtofferschap en daarmee corresponderende helden te cultiveren. De nazaten
van de slaven en van de contractarbeiders, zo luidt nog steeds een belangrijke
nationalistische mythe in Suriname, zijn in dezelfde mate slachtoffer geweest van
het Nederlands kolonialisme (Meel 1990). Ook deze poging om een
gemeenschappelijkheid te creëren leed schipbreuk. Daarvoor was de interne cohesie
van de andere culturele groepen te sterk en hun geschiedenis alsmede de beleving
ervan, ondanks lokale processen van creolisering, te verschillend. Een geforceerd
nationalisme bleef grotendeels beperkt tot het creoolse segment van de bevolking
en daarbinnen tot de verwesterde bovenlaag.
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Raciale stabiliteit
De plurale samenleving wordt geproblematiseerd als een conflictueuze samenleving.
Over deze problematisering zijn niet alle auteurs het eens en zeker niet in dezelfde
mate. Twee argumenten komen regelmatig terug. In het eerste geval poogt men de
westerse samenleving ook voor te stellen als een gesegmenteerde samenleving of
als een samenleving met ‘gesegmenteerde trekken’ (Van Lier 1977: 6 e.v.). Dit type
argument is weinig overtuigend omdat hier hetzelfde kenmerk wordt teruggekaatst
en niet verworpen of bevestigd. Hoewel de meeste auteurs zich bewust zijn van de
veronderstelde homogeniteit van de westerse samenlevingen, doch dit uitgangspunt
niet altijd of helemaal delen, blijft er in de discussie een continuüm bestaan van een
volledig plurale naar volledig homogene samenleving. Dat verraadt de functie van
de westerse samenleving als referentiemodel.
Het andere argument is vooral moreel en daardoor niet dwingend. Lewis (1968:
37) bijvoorbeeld vindt dat het accent gelegd moet worden op datgene wat een
samenleving verenigt en niet op datgene wat een samenleving verdeelt. Maar is
een cultureel homogene samenleving niet verdeeld? Het vaak impliciete antwoord
op de vraag laat zich neerpennen als een algebraïsche vergelijking: een cultureel
homogene samenleving, is hetzelfde als gemeenschappelijkheid, is hetzelfde als
vreedzaamheid, is hetzelfde als cohesie. Omgekeerd geldt: een cultureel pluriforme
samenleving is hetzelfde als verdeeldheid, is hetzelfde als strijd en conflict, is
hetzelfde als ontbinding.
Suriname is tot op heden een falsificatie van de veronderstelling dat raciaal
5.
gemengde samenlevingen gekenmerkt worden door conflict. Op de vraag hoe dit
begrepen moet worden geeft de theorie van de consociational democratie als
belangrijkste antwoord dat er sprake moet zijn van ‘multipolariteit’. Er zijn meer dan
twee groepen nodig omdat dit de vorming van coalities makkelijker maakt. Hoe
groter het aantal groepen, des te groter is dus de speelruimte oftewel de rek in het
politieke systeem. En die speelruimte is optimaal als de meeste culturele groepen
meer dan een politieke partij kennen.
Deze verklaring verwijst naar een ‘sociale morfologie’ die gunstig uitwerkt voor
plurale samenlevingen. Zij suggereert dat onder deze voorwaarde de kans op raciaal
conflict minimaal is. Dat kan wel zo zijn, maar naast structurele verhoudingen zijn
intenties en handelingen eveneens van belang voor de uitkomsten. In dit kader zijn
ter aanvulling op het structureel gegeven van multipolariteit een drietal kenmerken
te noemen die bijdragen aan de raciale stabiliteit in Suriname.
Het eerste bestaat uit de ‘nationale ideologie’ van ‘eenheid in verscheidenheid’
(Adhin 1957). Een dergelijke eenheid is een dubieuze gedachte, want die eenheid
is weinig meer dan een formeel staatkundig omhulsel. De formulering verwijst dus
meer naar de culturele verscheidenheid dan naar de eenheid. Maar deze ideologie
is niet alleen verbaal. Zoals in de inleiding van dit artikel aangegeven is het juist de
grote mate van wederzijdse acceptatie die buitenlandse waarnemers opvalt. Geen
van de bevolkingsgroepen probeert de ander ervan te overtuigen dat de eigen
cultuur beter is en dus overgenomen moet worden. Het is volstrekt normaal dat de
verschillende culturele groepen hun eigen feestdagen hebben, hun eigen rituelen
bij verjaardagen, geboorte, huwelijk en sterfte, of dat ze anders denken en andere
belangen hebben. De grote culturele verscheidenheid is geaccepteerd als een
vanzelfsprekendheid. Zelfs als een Indiaan of Bosneger uit het binnenland in een
lendendoek gekleed de stad Paramaribo binnenwandelt, is er niemand die eisen
formuleert in de trant van ‘integreren’,
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‘een baan zoeken’, ‘Nederlands of Surinaams leren’ of meent dat er ‘grenzen’ gesteld
6.
moeten worden.
De grote mate van acceptatie sluit niet uit dat er over en weer negatieve beelden
bestaan, met name tussen hindostanen en creolen. Eerstgenoemden vinden creolen
autoritair en agressief, bevoorrecht, lui, parasiterend op afhankelijkheid en niet
genegen hun financiële verplichtingen na te komen. Creolen op hun beurt vinden
7.
hindostanen economisch agressief, gierig en onwillig om te assimileren. Hierbij
valt op dat de soep niet heet wordt opgediend, laat staan gegeten. Tussen woord
en daad gaapt soms een grote kloof. Naarmate processen van creolisering
voortschrijden en commitment aan democratische waarden duidelijker wordt - wat
tot uitdrukking komt in de oprichting van ‘gemengde politieke partijen’ - neemt de
betekenis van deze raciale beelden af. In elk geval leidt het nooit afwezige
antagonisme in de raciale betrekkingen tot een tweede kenmerk van de Surinaamse
politieke ideologie: de filosofie van verbroedering. Dat is een wederzijds beroep om
geweld te vermijden, om conflicten vreedzaam op te lossen en te koersen naar
harmonische raciale betrekkingen. Ook deze ideologie wordt door alle partijen
gedragen.
Ten derde wordt vaak gewezen op de vriendschappen tussen de leiders. Deze
vriendschap is niet weg te doen als louter retoriek. Ter voorbeeld: toen in 1955 de
leider van de grootste creoolse partij, J.A. Pengel, geen zetel behaalde voor het
parlement, stelde de leider van de VHP hem een zetel ter beschikking opdat Pengel
alsnog tot het parlement werd toegelaten. In 1963 deed zich een vergelijkbare
situatie voor, maar het is van belang te benadrukken dat dit niet alleen beperkt is
tot de twee genoemde leiders. Na de dood van de Pengel nam diens opvolger
dezelfde houding aan. Hoppe (1976: 165) ziet in deze vriendschapsrelaties een
zwakte van het systeem omdat die niet zijn geïnstitutionaliseerd. Hiertegen is op te
werpen dat met de voortzetting van de politics of friendship een kenmerkend aspect
van de politieke cultuur is gevestigd. Het effect van deze informele betrekkingen
kan groter zijn dan de formele institutionalisering ervan. ‘Geven en nemen’ wordt
niet alleen door de machtspositie bepaald, maar ook en wellicht vooral door het
persoonlijke vertrouwen en de affectie tussen de leiders. In elk geval laten politieke
leiders in Suriname zich graag voorstaan op de vriendschap met personen uit het
andere raciale kamp.
Dergelijke informele betrekkingen vormen echter ook een kenmerk van grote
delen van de Surinaamse bevolking. Het is niet duidelijk of de informele betrekkingen
tussen de politieke leiders de sociale verhoudingen hebben bepaald, of omgekeerd
dat de vriendschappen de sociale verhoudingen vorm hebben gegeven. Als we het
erop houden dat er een wisselwerking bestaat tussen de politieke en de sociale
sfeer, dan is hiermee het belang van het leiderschap en harmoniërende ideologie
evident, creolisering, acceptatie, sociale afstand en ‘goed nabuurschap’ blijken
samen te kunnen gaan.
Twee andere verschijnselen die conflictdempend kunnen zijn geweest verdienen
nadere aandacht: de raciale onlusten in Guyana en een verschil in groepsgrootte.
De raciale onlusten in Guyana in het begin van de jaren zestig lijken mij eerder de
verbroederingsfilosofie in Suriname te versterken; het dempend effect van rampzalige
ervaringen moet niet worden overschat. Als de Surinaamse samenleving inderdaad
zo spanningsvol is als de theorie wil doen geloven, dan had een explosie na bijkans
veertig jaar na dato zich ondertussen wel hebben voorgedaan. Ook het idee dat de
acceptatie wordt bepaald door een verschil in aantallen en dus in macht, gaat
nauwelijks op voor Suri-
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name. De grote groepen als de creolen en hindostanen accepteren de kleinere
javaanse en chinese groepen immers moeiteloos, terwijl vaak wordt vergeten dat
de hindostanen pas na de Tweede Wereldoorlog door demografische ontwikkeling
zijn gegroeid tot een der grootste groepen.

Plurale samenlevingen
Is de problematisering van plurale samenlevingen terecht? En zo neen, is de
Surinaamse ervaring te generaliseren naar andere plurale samenlevingen?
Samenlevingen waarin de culturele pluraliteit toeneemt worden in het westen ervaren
als een bedreiging van de sociale cohesie. Of het nu empirisch juist is of niet, het
is in dit kader wel van belang vast te stellen dat het westerse cohesiebeeld lange
tijd is beheerst door een cultureel homogene samenleving. De klassieke denkers
waren gepreoccupeerd met de gevolgen van de industrialisatie en de modernisering
waarbij veruit de grootste aandacht uitging naar de conceptualisering van de nieuwe
sociale, politieke en economische ordes. In deze zin hebben de sociale
wetenschappen door hun rationaliserende rol een ideologische functie vervuld in
het proces van modernisering.
In deze ontwikkeling was het nieuwe geloof dat in het proces van modernisering
de diverse culturen, en zeker de etnische kenmerken daarvan, zouden verdwijnen
(Young 1976: hoofdstuk 1). Culturele homogeniteit was het wenselijke eindstadium
en dit kenmerkte ook het beschavingsoffensief in West Europa. Het is in dit
wereldbeeld dat een homogene samenleving met grote vanzelfsprekend ten tonele
wordt opgevoerd. Ook in de ideaaltypen van de natiestaat valt deze culturele
homogeniteit op. Tegen deze achtergrond moet de cohesieproblematiek van cultureel
plurale samenlevingen worden bezien: als het bestaan van meerdere culturele
groepen in een staatsverband dat een probleem is en geneutraliseerd dient te
worden door processen van culturele assimilatie.
Dit verlichtingsconcept is dominant in de sociale wetenschappen. Het is daarom
geen toeval dat zelfs degenen die zich intensief bezig houden met de plurale
samenlevingen zich verzetten tegen wat afwijzend ethnic politics wordt genoemd.
Het voortbestaan van ethnic politics staat haaks op de Europese droom van een
homogene natiestaat en een eenvormige nationale identiteit. Westerse
samenlevingen zijn echter gesegmenteerd langs lijnen van klassen, religie, taal,
politieke ideologieën, streekculturen, loyaliteiten en dergelijke. Elke segmentatie
levert potentiële conflictstof op, maar het is niet gebruikelijk om deze vertrouwde
splijtzwammen in eigen land te problematiseren.
Dat neemt niet weg dat er naast vreedzame voorbeelden van plurale
samenlevingen ook explosieve voorbeelden bestaan. Om dicht bij huis te blijven:
hoe is het verschil tussen Suriname en Guyana te begrijpen? Hoezeer de
overeenkomsten tussen beide landen in het oog springen, de verschillen zijn van
grotere betekenis.
Suriname kent een lange traditie van gepropageerde culturele pluriformiteit. Lange
tijd werd door de Nederlandse koloniale overheid de assimilatiepolitiek gepropageerd
zonder dat er sprake was van een consequente toepassing. In de jaren dertig maakte
de officiële assimilatiepolitiek plaats voor een politiek van versterking van het
pluriforme karakter van de Surinaamse samenleving. In dat kader werd in 1940
onder meer de Aziatische huwelijkswetgeving geïntroduceerd. In Guyana zou men
pas in de jaren vijftig de zogeheten bamboe-huwelijken een legale status geven.
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culturele groep had in hun visie recht op een eigen identiteit. Zo ontstond vanuit de
missie en zending de categorale zielszorg op basis van taal en bevolkingsgroep.
Na 1945 werd deze kerkelijke politiek gecontinueerd. Vreedzame coëxistentie van
de verschillende bevolkingsgroepen binnen de christelijke kerk werd het uitgangspunt.
Pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw zouden de kerken de categorale
zielszorg afschaffen. In Guyana was assimilatie aan de Engelse taal en cultuur het
adagium en was de Presbyteriaanse kerk de dominante kerk die alle steun kreeg
van de koloniale overheid. Deze kerk was nogal agressief in haar benadering van
hindostanen: zij werden door hen beschouwd als barbaren die door middel van het
Engelse onderwijs, taal en cultuur moesten worden geciviliseerd. Tot in de jaren
vijftig kon men bij de Guyanese overheid alleen een aanstelling krijgen als men
christen was (Ramsoedh & Bloemberg 1995: 10 e.v.).
In het verlengde van het voorgaande valt een serie andere verschillen op. Nadat
de koloniale elite van het politieke toneel was verdreven ontwikkelde zich in Suriname
een politieke filosofie waarin de verschillende culturele groepen centraal stonden.
8.
Die filosofie werd bekend als ‘eenheid in verscheidenheid’. In Guyana daarentegen
was de nationale ideologie sterk gepolitiseerde als de ‘socialistische’ en
‘coöperatieve’ republiek. Hans Ramsoedh (1997) wijst op nog een ander verschil:
in Suriname werd de verbroederingspolitiek gepredikt, in Guyana was het de
klassenstrijd. Beide voorgaande punten kunnen als volgt worden samengevat: waar
in Suriname de nationale filosofie gericht was op ‘culturele coëxistentie’, kenmerkte
de Guyanese situatie zich door een ingebouwde politiek conflict.
Niet minder belangrijk was dat de voor Suriname kenmerkende situatie van
multipolariteit voor Guyana niet opging. Dat land kende een bipolaire situatie in de
politiek waarbij een groep langdurig werd uitgesloten (Premdas 1996). Tenslotte
moet worden gewezen op het verschil in ‘vriendencultuur’. De aanvankelijke
vriendschap tussen de leiders in Guyana verdampte in de politieke strijd, terwijl die
in Suriname bleef voortbestaan en zelfs werd overgedragen aan latere generaties
van politieke leiders.
Generalisering van de Surinaamse ervaring is dus niet mogelijk. Het gaat om een
te specifieke samenspel van bevolkingssamenstelling, politieke organisatie en
ideologie. Maar omgekeerd geldt ook - eveneens op grond van het voorbeeld
Suriname - dat de plurale samenleving niet a-priori geproblematiseerd kan worden.
Ook buiten Suriname is het aantal succesvolle voorbeelden groot (zie noot 5). De
sociale spanningen in deze plurale maatschappijen verdienen nadere identificatie.
Zoals in de inleiding gezegd manifesteren deze spanningen zich in Suriname vooral
in de sociaal-economische en machtspolitieke sfeer. Maar zelfs als conflicten zich
zouden voordoen op het terrein van bijvoorbeeld taal en religie, dan nog moet eerst
worden vastgesteld of deze tegenstellingen intrinsieke kenmerken zijn van plurale
samenlevingen. Europa is in ieder geval niet gevrijwaard van conflicten op deze
terreinen.

Slot
Het voorgaande impliceert dat een homogene samenleving niet kan bestaan, behalve
dan als wensdroom. Het beeld van een homogene samenleving heeft ten onrechte
gefungeerd als een referentiemodel, voor de Europeanen zelf, en zeker voor de
ex-koloniën. Daarom is het afzonderen van de plurale samenleving als een gevaarlijk
type samenleving een onjuiste gedachte, zoals het ook een gevaarlijke manoeuvre

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

is geweest van nationalisten om te trachten een natie te ontwerpen conform Europese
dromen. In het Surinaamse geval zou men zelfs

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

80
kunnen stellen dat het zwakke nationalisme een zegen is geweest. Want een groter
nationalistisch succes zou de identiteiten van de andere groepen hebben kunnen
bedreigen, de vriendschappen minder vanzelfsprekend hebben gemaakt en
waarschijnlijk tot gewelddadige conflicten hebben geleid. Een stabiel ‘raciaal paradijs’
is alleen mogelijk wanneer niet alleen de dominante groep haar identiteit vorm geeft
en uitdraagt, maar ook andere groepen die ruimte laat. Dat is in Suriname tegen wil
en dank gebeurd.
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Eindnoten:
1. Suggesties van een paradijselijke situatie, of van haar tegendeel, zijn in verschillende
bewoordingen aan te treffen in bijvoorbeeld Poole (1951), Naipaul (1962), Dodge (1966), Bagley
(1973), Oostindie ( 1997). De bevindingen van de verschillende auteurs zijn overigens niet
gebaseerd op dezelfde waarnemingen.
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2. In de algemene literatuur wordt de term ‘etnisch’ gereserveerd voor premoderne en dus veelal
niet-westerse groepen. Hierbij wordt het begrip etnisch opgehangen aan een al dan niet
veronderstelde gemeenschappelijke afstamming. Dit kenmerk, en vrijwel alle andere die hiervan
zijn afgeleid, gaat evenwel ook op voor westerse culturele eenheden, te beginnen met natiestaten,
waarvoor de term ‘cultuur’ en niet ‘etnisch’ wordt gebruikt (cf. Roosens 1989). Derhalve prefereer
ik ook in de context van de plurale samenleving de term culturele groepen in plaats van etnische
groepen.
3. Sociale cohesie kan worden beschouwd op micro- en mesoniveaus, denk aan uiteenlopende
sociale eenheden als gezinnen, buurten, groepen, dorpen en regio's. In deze beschouwing
beperk ik me tot de sociale cohesie op macroniveau, daarbij een onderscheid makend tussen
de interne en externe cohesie van de verschillende culturele groepen.
4. Hoetink maakt hier een contrast met de Indiase samenleving waar kasten (groepen) instemmen
met hun eigen onderschikking waardoor het ontstaan van een gemengde cultuur minder voor
de hand ligt. Voor een latere uitwerking van dit maatschappijbeeld, zie Dumont (1974).
5. Suriname is in dit verband geen uitzondering. Afhankelijk van het perspectief kunnen ook landen
als India en Canada tot de stabiele plurale samenlevingen worden gerekend, zie Young (1976)
voor een uitgebreide discussie. Dew (1978) en Lijphart (1992) bediscussiëren andere voorbeelden.
6. In de ondertussen klassieke woorden van V.S. Naipaul (1962: 213) ‘Surinam has come out of
Dutch rule as the only truly cosmopolitan territory in the West Indian region. The cosmopolitanism
of Trinidad is now fundamentally no more than a matter of race; in Surinam divers cultures,
modified but still distinct, exist side by side’.
7. Deze bevinden zijn in de jaren zestig opgetekend door de antropologen Speckmann (1963) en
Van Renselaar (1963). Sindsdien zal er wel het een en ander veranderd zijn. Recenter is door
Brinkerhoff and Jacob (1994) wederom een grote ‘sociale afstand’ vastgesteld. Dit laatste
onderzoek is niet helemaal vergelijkbaar met het voorgaande en heeft bovendien als nadeel dat
het is uitgevoerd onder middelbaar scholieren. Voor raciale stereotypen, zie ook Verberk,
Scheepers en Hassankhan (1997).
8. De pluraliteit in Suriname was niet alleen cultureel, maar ook sociaal en religieus. Zo werden
na de Tweede Wereldoorlog sociale hervormingen doorgevoerd waaronder de oprichting van
vakbonden die analoog aan het Nederlandse zuilenmodel een religieus-christelijke signatuur
bezaten (Gowricharn, 1990, hoofdstuk 7). Een vergelijkbare verscheidenheid was terug te vinden
in de politieke partijen.
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John Jansen van Galen
De PvdA en het Suriname-syndroom
Sociaal-democraten hebben het kolonialisme niet uitgevonden. Ze erfden het toen
ze aan de regeringen van de koloniale mogendheden gingen deelnemen en wisten
veelal met die erfenis niet goed raad. Hun hervormingsdrang noopte de
sociaal-democraten mee te werken aan de onafhankelijkheid van de koloniën.
Echter, de nationalistische bewegingen die soevereiniteit over de koloniën opeisten
gaven de sociaal-democraten veelal niet het vertrouwen dat daarmee een
ontwikkeling in democratische en sociale zin zou zijn gewaarborgd. Eerder dreigden
autocratische of feodale structuren bevestigd of gevestigd te worden. Voor
sociaal-democraten was dekolonisatie een ongewis avontuur, vol voetangels en
1.
klemmen.

Inleiding
Nederland kon maar niet moeite - ten koste zelfs van een oorlog - afscheid nemen
van Nederlandsch-Indië en dat gold in zekere zin ook voor de Partij van de Arbeid.
Van Suriname daarentegen namen de Nederlandse sociaal-democraten met een
zeker enthousiasme afscheid. Ze stelden zich een toekomst voor waarbij nauw
samengewerkt zou worden met de regering van het onafhankelijk geworden land.
Een ontwikkeling te richten op meer productiviteit, sociale vooruitgang en democratie.
Maar in de praktijk stuitten ze daarbij op interne weerstanden en structuren die ze
niet konden beheersen omdat het een soeverein land betrof. Daarbij aarzelden ze
voortdurend tussen interventionisme en non-interventionisme: krachtig ingrijpen
met behulp van de machtsmiddelen die Nederland ten aanzien van Suriname nog
ten dienste stonden (met name de geldkraan) en het land zijn eigen lot laten bepalen.
Het resultaat was doorgaans een koers die noodgedwongen het midden hield tussen
die twee opvattingen. In de Partij van de Arbeid kon en kan gesproken worden van
een Suriname-syndroom bestaande uit aarzelingen achteraf over de dekolonisatie,
bitterheid over het resultaat daarvan en frustratie over het onvermogen er verandering
in te brengen. In dit artikel bespreek ik de voortdurende aarzelingen bij de
sociaal-democraten tussen interventionisme en non-interventionisme.
De betrokkenheid van de sociaal-democraten bij Suriname is overigens van
recente datum. Tot de jaren zeventig werd de opstelling van de partij, en van
Nederland, gekenmerkt door gebrek aan interesse in de kolonie in de West. Het
land stond lange tijd tussen haakjes in een beleid dat zich concentreerde op
Nederlandsch-Indië. Dat gold ook voor de beroemde rede van koningin Wilhelmina,
op 6 december 1942 te Londen uitgesproken, waarin aan de koloniën van Nederland
een nieuwe staatkundige band met het moederland in het vooruitzicht werd gesteld.
Deze had ten doel Nederland als koloniale mogendheid bij de geallieerden in een
goed blaadje te brengen en richtte zich vooral op de toekomst van de Oost, waarbij
de West als het ware in één adem werd genoemd. In regeringsstukken uit die tijd
worden Suriname en de Antillen achter Nederlandsch-Indië tussen haakjes vermeld.
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden dat als uitvloeisel van Wilhelmina's
belofte in 1954 tot stand kwam was gemodelleerd naar de unie die oorspronkelijk
bedoeld was voor de dekolonisatie van Indonesië. Uit niets bleek dat rekening was
gehouden met de
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specifieke omstandigheden van Suriname en de Antillen. Wel vroeg Logemann,
oud-minister van Overzeese Rijksdelen (PvdA), zich in 1952 af of het uitgangspunt
van onderlinge gelijkwaardigheid der rijksdelen werkzaam kon zijn bij de grote
onderlinge afstand en de ongelijkheid in welvaart en bevolkingsomvang en welvaart
tussen Nederland en zijn deelgenoten in het Caraïbisch gebied.
Het Statuut is wel een constructie sui generis genoemd: een nooit eerder vertoonde
stap naar ontvoogding. Het verleende aan Suriname en de Antillen een grotere
interne autonomie dan andere afhankelijke gebieden bezaten en tegelijk een nauwere
band met het moederland dan Groot-Brittannië onderhield met zijn voormalige
koloniën. Jan Pronk, als PvdA-minister nauw betrokken bij de dekolonisatie van
Suriname, zei later dat het Statuut in het begin van de jaren vijftig een ‘voorlijke’
manier was om de betrekkingen met vroegere koloniën op een nieuwe leest te
schoeien. Daardoor werd het land zijns inziens echter slachtoffer van de wet van
de remmende voorsprong: men was al ‘baas in eigen huis’ en had weinig behoefte
het huis in eigendom te verkrijgen met alle verplichtingen tot groot onderhoud van
dien. Een krachtige nationalistische beweging ontstond er daardoor niet (interview
2000).
Bij de totstandkoming van het Statuut deed zich een conflict voor over het ‘recht
van secessie’ dat de Surinamers opgenomen wilden zien en Den Haag niet (zie
hierover Meel 1999: 44). Drees verdedigde dit nog in 1975 in een Nederlandse
televisie-documentaire over de Surinaamse onafhankelijkheid: het had volgens hem
‘geen fraaie alinea’ opgeleverd in een overeenkomst die gebaseerd was op
vrijwilligheid en waaraan de partners dus vanzelfsprekend vrijwillig een eind konden
maken.
Maar dit verzet kreeg iets navrants toen de PvdA en andere Nederlandse partijen
reeds anderhalf decennium na de totstandkoming van het Statuut begonnen aan
te dringen op de onafhankelijkheid van Suriname en de Antillen. Over het Statuut
werd overeengekomen dat het ‘geen eeuwig edict’ zou zijn. Maar Nederlandse
politici leken daar geruime tijd na 1954 wel van uit te gaan. Niemand, ook niet in
PvdA-kring, stelde de eindigheid van het Statuut aan de orde; niemand vroeg zich
af hoe de onderlinge verhouding daarna eventueel geregeld moest worden.
Veranderingen in de werking van het Statuut die de rijksdelen meer zelfstandigheid
gaven (op internationaal terrein met name) werden alleen van Surinaamse zijde
bepleit, met gering succes: enkele Surinamers werden opgenomen in de Nederlandse
diplomatieke dienst.
Nog aan het eind van 1964 noemde het PvdA-Kamerlid Gerard Nederhorst in de
Tweede Kamer de jaarlijkse behandeling van de Koninkrijksrelaties: ‘Altijd iets
feestelijks, bijna iets dierbaars’... ‘Wij zijn allen zeer trots op het feit dat wij zulke
goede en redelijke verhoudingen hebben met de rijksdelen overzee,’ zei hij, en
vervolgde: ‘We zijn geneigd dat gaarne ten voorbeeld te stellen aan het buitenland:
verbondenheid in vrijheid’ (Handelingen Tweede Kamer 1963-1964: 1380-1385).

Statuut uitgedaagd
De Partij van de Arbeid ging dus prat op het Statuut als een humane constructie.
Vijf jaar later sloeg die stemming drastisch om. Toen werd volledige en spoedige
dekolonisatie van de beide rijksdelen het doel van de Nederlandse
sociaal-democraten. Opmerkelijk was dat niemand in de PvdA zich intussen de
vraag stelde wat gezien de kleinheid en kwetsbaarheid van de betreffende gebieden
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het beste staatkundige verband voor Suriname en de Antillen was. Kon het Statuut,
als dit zo voorbeeldig was als
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Nederhorst het voorstelde, niet beter met modificaties gehandhaafd blijven? En zo
men op den duur hun onafhankelijkheid prefereerde, diende daar in het beleid dan
geen rekening mee gehouden te worden? De conclusie van Peter Meel in zijn Tussen
autonomie en onafhankelijkheid luidde dat de periode van het Statuut zich tot 1969
in staatkundig opzicht kenmerkte door ‘stagnatie’ (1999: p. 401 e.v.). Vervolgens
trad een onverhoedse stroomversnelling op.
Anders dan inzake Nederlandsch-Indië beschikte de PvdA tot die tijd niet over
Suriname-specialisten en evenmin waren er, weer in tegenstelling tot Indonesiërs,
Surinamers in Nederland die het beleid van de partij beïnvloedden. Wel waren twee
PvdA-leden in de jaren vijftig en zestig gouverneur van Suriname (Klaasesz
1949-1956; Van Tilburg 1956-1962). Zij beheerden het land maar droegen niet bij
aan een beleid op lange termijn voor dit land. Een gebrek aan kennis en interesse
overheerste in de partij.
De plotselinge voorkeur voor spoedige onafhankelijkheid begin jaren zeventig
had dan ook weinig te maken met het belang van Suriname. Het waren externe
factoren die daartoe aanleiding gaven. In de eerste plaats was dat het
arbeidersoproer in Willemstad op Curaçao in mei 1969 dat door Nederlandse
mariniers gedempt moest worden. De inzet van Nederlandse militairen vloeide voort
uit het Statuut dat aan Nederland het handhaven van rust en orde in de overzeese
rijksdelen opdroeg. Zo gauw de consequenties daarvan door dit gewapende optreden
duidelijk werden deinsde Den Haag ervoor terug en wilde zich zo spoedig mogelijk
terugtrekken uit deze wespennesten waar het gedwongen kon worden zich voor
het oog van de wereld als koloniale houwdegen te manifesteren: ‘Jarenlang hebben
wij in onze verhouding tot onze partners in een schijnwereld geleefd’ en ‘Wij worden
mede verantwoordelijk gehouden voor een beleid dat we in geen enkel opzicht in
de hand hebben. Artikel 43 van het Koninkrijksstatuut plaatst Nederland voor een
verantwoordelijkheid die het niet kan waarmaken’, verklaarde Nederhorst in de
Tweede Kamer. Vice-Premier Bakker kwalificeerde deze gebeurtenissen als ‘zeer
ernstig en in haar gevolgen rampzalig’ (zie Handelingen Tweede Kamer 1968-1969:
2991). Oud-premier Den Uyl (PvdA) erkende later dat daardoor het Nederlandse
verlangen naar onafhankelijkheid van de rijksdelen acuut was geworden. Het Statuut
had de eerste serieuze test niet doorstaan.
Het tweede motief voor het streven naar onafhankelijkheid was, vooral voor de
PvdA, de wereldwijde golf van dekolonisaties. Nagenoeg alle koloniën in Afrika en
Azië waren al onafhankelijk geworden en mensen als Pronk voelden het als een
schande dat Nederland - samen met nota bene het fascistische Portugal - tot de
laatste koloniale mogendheden behoorde. Maar ook dit motief had weinig met
Suriname te maken, zoals Anil Ramdas (1994: 29 e.v.) onderstreepte: dekolonisatie
was een algemeen ideaal, waaraan ook Suriname moest geloven - al was dit land
(wat iedereen in de PvdA over het hoofd leek te zien) uit hoofde van het Statuut
formeel al lang geen kolonie meer.
Het derde motief was de toenemende migratie van Surinamers naar Nederland
af te remmen, hetgeen niet mogelijk was zolang zij als rijksgenoten vrije toegang
hadden tot het Europese deel van het Koninkrijk. Men vreesde voor een stijgend
beroep op sociale voorzieningen en toenemende raciale spanningen. Deze drijfveer
speelde vooral bij andere partijen een rol maar ook in de PvdA, getuige het feit dat
Den Uyl in september 1974 in de ministerraad opperde dat de onafhankelijkheid
van Suriname wellicht vervroegd moest worden. Aanvankelijk had hij de termijn te
krap bemeten
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gcacht, nu leek bekorting ervan een middel om een halt toe te roepen aan de
landverhuizing. Ook van dit motief moet gezegd worden dat het voornamelijk een
belang van Nederland was, al benadrukte de PvdA dat het een belang van Suriname
was om ter wille van zijn toekomst leegloop en brain-drain tegen te gaan.
De PvdA was in die jaren sterk geporteerd voor onafhankelijkheid van Suriname
en kreeg daarbij de wind in de zeilen toen in Suriname zelf een regeringscoalitie
ontstond die deze opeiste. Het kabinet-Den Uyl was er veel aan gelegen om deze
dekolonisatie zonder conflicten te laten verlopen. Den Uyl en minister Pronk
verklaarden dit verlangen mede uit het trauma van het debacle in Indonesië en de
rol van hun partij daarin. Het gaf de Surinamers een voorsprong in de
onderhandelingen: door te dreigen met of zelfs maar te zinspelen op, kregen ze in
het algemeen hun zin. Het beperkte meteen de speelruimte voor de Nederlanders
om de door hen gewenste invloed op de toekomst van het land uit te oefenen. Dat
bleek met name inzake de migratie. De Surinaamse regering verzette zich met
succes tegen beperkingen daarvan. Pronk zei later in een interview dat het beter
was geweest als een rechtse Nederlandse regering dit dekolonisatieproces had
begeleid: haar gestrengheid zou tot botsingen geleid hebben, maar daardoor wellicht
ook tot een Surinaams nationaal besef, dat volgens hem omstreeks 1975 schromelijk
ontbrak. Het tekende de gevoelens van machteloosheid achteraf in de Partij van
de Arbeid.

Unieke dekolonisatie
Tegenwoordig wordt de PvdA regelmatig verweten dat zij Suriname door het te
dekoloniseren ‘in de steek gelaten heeft’, maar dat is het laatste wat haar
voormannen in 1975 voor ogen stonden. ‘Wij wilden het goed doen’ zei Pronk, ‘beter
dan met name Engeland dat landen als Guyana gewoon had laten vallen: ze
verdwenen en trokken zich er niks meer van aan. Dat had geleid tot machtsstrijd,
chaos en revolutie. Wij wilden de staatkundige onafhankelijkheid niet in economische
neergang laten uitmonden, maar garanties scheppen voor een economische
verzelfstandiging die verpaupering tegenging. Was dat een illusie? Misschien, het
had gekund’ (gesprek met Anil Ramdas voor MTV, april 1994).
De dekolonisatie van 1975 is dikwijls uniek genoemd, en terecht. In de eerste
plaats was het enthousiasme ervoor in het moederland (waar blijkens peilingen een
royale meerderheid van de bevolking erachter stond) groter dan in het te
dekoloniseren land zelf, waar de inwoners naar de mening van de meeste ingewijden
bij een referendum de onafhankelijkheid zouden hebben afgewezen. In de tweede
plaats ging het moederland bij verdrag de verplichting aan de voormalige kolonie
tot ‘economische weerbaarheid’ te helpen brengen - een gigantische opgave gezien
de kwetsbaarheid van een economie die tot dan toe een monocultuur kende die
sterk afhankelijk was van de prijs van bauxiet op de wereldmarkt.

Cons
Om de economische weerbaarheid van Suriname te vergroten werd daartoe door
een gemengd Nederlands-Surinaamse commissie een plan opgesteld. Aan
Nederlandse kant bestonden bezwaren tegen de eenzijdige nadruk die in de plannen
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van Surinaamse zijde werd gelegd op industriële exploitatie van de bodemschatten
in West-Suriname en de onvoldoende aandacht voor productie, werkgelegenheid
en sociale voorzieningen. Volgens minister Pronk was het plan die naam niet waard,
het was meer een opsomming van verlangens. Niettemin ging Den Haag ermee
akkoord, het was nu
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eenmaal het plan dat de Surinamers voor hun eigen toekomst ontwierpen en dat
hoorde gehonoreerd te worden. Als dat het uitgangspunt was, is de vraag waarom
Nederland de uitvoering ervan, met gedeeltelijke Nederlandse financiering, dan ook
niet aan Suriname heeft overgelaten. Het verdrag legde de verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling van het land bij Suriname, maar droeg de uitvoering van het
plan opnieuw op aan een gemengde commissie, de Commissie
Ontwikkelingssamenwerking Nederland-Suriname (CONS). Dat schiep een
schizofrene situatie die tot veel strubbelingen en wederzijdse frustraties leidde.
Het verdrag regelde bovendien dat meningsverschillen in de paritair samengestelde
commissie op ministerieel niveau beslecht zouden worden. Al gauw werd duidelijk
dat de Surinaamse minister Michael Cambridge daarbij meestal aan het langste
eind trok, zodat bezwaren van de Nederlandse leden in de CONS tegen gestes van
Suriname ‘overruled’ werden. Het CONS-lid Ferdinand van Dam ergerde zich aan
de souplesse die minister Pronk daarbij aan de dag legde, maar deze gaf te kennen
dat een ambtenaar als Van Dam daar niet over ging - het was zijn politieke
verantwoordelijkheid (interviews met Van Dam en Cambridge 2000; zie ook Jansen
van Galen 1999: 237-262) Den Haag vermeed conflicten met de jonge republiek
en gaf zo de mogelijkheid uit handen om de ontwikkeling aldaar in de door Nederland
gewenste richting te beïnvloeden.

Interventie versus non-interventie
Van Dam, PvdA-lid en destijds de hoogste ambtenaar van Pronk, zei altijd
‘non-interventionist’ te zijn geweest. Jonge naties leren zijns inziens alleen
verantwoordelijkheid door op eigen benen te staan. Na 1975 moest hij echter in de
CONS een beleid voeren dat naar de letter van het verdrag noopte tot toezicht en
een zeker interventionisme, maar dat door Pronk gefrustreerd werd. In een
memorandum voor de minister constateerde Van Dam in april 1977 dat op die manier
‘zelfs geen aanzet gegeven wordt tot een ombuiging van de Surinaamse economie
in een meer productieve richting en dat ze er nog slechter aan toe is dan voor de
onafhankelijkheid.’ Hij eiste een ‘drastisch ander beleid dat een eind maakt aan de
sfeer van toegevendheid en de zachte lijn-politiek die een fiasco is gebleken.’ Hij
vond geen gehoor en verliet de CONS (Jansen van Galen 1999: 249-251).
Nederland voelde zich verantwoordelijk voor Suriname, maar had als machtsmiddel
alleen de regelmatige overmakingen van geld uit het fonds ad 3,5 miljard dat bij de
onafhankelijkheid was toegezegd. En dat machtsmiddel wilde Den Haag (nog) niet
inzetten. Het leidde tot wrevel en een gevoel van machteloosheid. Volgens Marein
van Schaaijk, ontwikkelingseconoom in Suriname en later PvdA-lid, huldigden
Nederlanders in het algemeen en sociaal-democraten in het bijzonder een
‘activistische’ opvatting van het begrip verantwoordelijkheid: ze meenden handelend
te moeten optreden om deze tot gelding te brengen. ‘Dat leidde tot de fundamentele
fout van Nederlandse regeringen in Suriname: een voortdurende overschatting van
hun mogelijkheden om de situatie daar te beïnvloeden’ (interview 2000). Dat gaf
ook Van Dam achteraf toe. Nederland had onvoldoende rekening gehouden met
de interne dynamiek van Suriname die er een was waarbinnen drie etnische
piramides elkaar in evenwicht hielden door hun eigen achterban te bedienen met
gunsten. Wat Den Haag bedoelde als ontwikkelingsbeleid werd in Paramaribo
vertaald in termen van het daar bestaande verdelingsmechanisme. Nederland
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kon die structuur (die het vóór 1975 zelf in stand hield of zelfs bevorderde) niet
doorbreken: de macht die daarvoor nodig was had ze nu juist bij de
soevereiniteitsoverdracht afgestaan.
De tegenstelling binnen de PvdA tussen non-interventionisten en interventionisten
kwam aan het licht na de militaire staatsgreep in Suriname van 1980. Den Uyl en
Pronk veroordeelden deze breuk met democratie en rechtsstaat krachtig, maar veel
leden van de fractie en het partijbestuur stonden er anders tegenover. Onder hen
was PvdA-vice-voorzitter Bram Peper het meest uitgesproken. Hij reisde in dat jaar
tweemaal - eerst alleen en vervolgens met partijvoorzitter Max van den Berg en het
Tweede Kamerlid Ed van Thijn - naar Paramaribo om poolshoogte te nemen en de
rapporten van die missies pleitten ervoor het nieuwe regime het voordeel van de
twijfel te gunnen (hetgeen overigens ook de houding was van het CDA-VVD-kabinet
Van Agt en Wiegel).
Peper was naar zijn zeggen ‘interventionist’. ‘Nederlanders zijn kooplieden, geen
kolonisatoren,’ zegt hij nu. ‘Wij houden niet van macht, al hebben we macht; we
hebben moeite te erkennen dat we macht hebben en daardoor ontzeggen we ons
het vermogen orde op zaken te stellen. Suriname was een land waar wij beslissend
invloed hadden kunnen uitoefenen’ (interview 2000). Peper heeft in 1973 samen
met Jan Breman (thans hoogleraar in Amsterdam) een sociaal beleid voor Suriname
ontworpen dat door de regering in Paramaribo ‘in de prullenbak is gegooid’ en
vervolgens ook door Den Haag ‘genegeerd’ is, hoewel Nederland het toen nog had
kunnen afdwingen. Ook had Den Haag volgens Peper moeten afdwingen dat de
onafhankelijkheid door een bredere Surinaamse coalitie gedragen werd. De
consequentie van zijn interventionisme trekt hij niet: dat Nederland zo lang, mogelijk
de baas over Suriname had moeten blijven, zodat het maximale invloed kon
uitoefenen. Dekolonisatie is in wezen immers een afscheid van het interventionisme
(interview 2000).
De afwijzing van de staatsgreep door Den Uyl en Pronk en in hun kielzog de
fractie in de Tweede Kamer zou er volgens Peper toe leiden dat de PvdA zich
vervreemdde van de Surinaamse bevolking die er overwegend welwillend tegenover
stond. Deze was toch al geneigd de partij te vereenzelvigen met het bewind van de
regering-Arron die langzamerhand in een kwade reuk was komen te staan en
waartegen de staatsgreep gericht was. Peper, Van den Berg en Van Thijn zagen
in het nieuwe regime allerlei aanzetten tot een ander beleid voor een ontwikkeling
die Nederlandse sociaal-democraten aansprak. Door dit op formeel democratische
gronden te veroordelen zouden Den Haag en de PvdA hun invloed op het
ontwikkelingsproces in Suriname verspelen.
Op 23 juni 1980 botsten de twee stromingen in het PvdA-bestuur. Den Uyl vond
dat de intensieve bemoeienis met Suriname die Peper verlangde in strijd was met
de geest van de dekolonisatie. Het land moest echter wel beantwoorden aan de
criteria die voor alle ontwikkelingslanden gelden: eerbiediging van mensenrechten,
een doelgericht ontwikkelingsbeleid, hulp voor de allerarmsten.
Peper herinnerde zich geantwoord te hebben dat die criteria ‘zo interventionistisch
als de ziekte waren’: ‘Dus wat zit je mij nog te verwijten?’ Volgens hem waren er
maar twee opties: ‘Of we zeggen: hier is het geld, maak er wat moois van, tot ziens.
Of: we pakken het verdrag goed aan’ (interview 2000). Hier bleek het dilemma
helder: Den Uyl en Pronk wilden niet interventionistisch optreden, maar de criteria
die ze aan de hulp stelden noopten daar feitelijk toe.
Ferdinand van Dam keerde vervolgens terug in de CONS als voorzitter van de
Nederlandse sectie. Kennelijk zag hij nu betere mo-
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gelijkheden om de Surinaamse ontwikkeling te beïnvloeden. Later zei hij dat de
coup van de sergeants in één opzicht een zegen was voor Suriname: deze doorbrak
het piramidenstelsel van etnisch-politieke belangenbehartiging. En dat was Van
Dam na 1975 als voorwaarde gaan zien voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid
(interview 2000).
Ondertussen was wel duidelijk geworden dat de PvdA eigenlijk geen
Suriname-beleid had, in ieder geval niet zoals Peper het noemde ‘uitgekristalliseerd
beleid’. Marein van Schaaijk nam in 1981 het initiatief tot instelling van een
partijcommissie die een dergelijk beleid moest ontwerpen. Onder meer Evelien
Herfkens, Peter Kloos, Henk Knol, Paulien van den Tempel en Owen Venloo maakten
er deel van uit. Na een jaar intensief vergaderen verscheen het rapport Suriname
en Nederland, hoe verder? (Van Dijk 1982). Uit de tekst viel op te maken dat Van
Schaaijk, die een non-interventionist was, er een overwegende invloed op had.
Volgens de samenstellers van dit rapport had de CONS zich moeten beperken tot
‘marginale toetsing’ van Surinaamse plannen in plaats van zich er zo intensief mee
te bemoeien als ze deed. De goedbedoelde intensivering had niet geleid tot
kwaliteitsverbetering van de besluitvorming en het Surinaamse aandeel daarin
ontmoedigd. De CONS moest voortaan een ‘bescheiden rol’ spelen en Suriname
moest op den duur door Nederland niet anders behandeld worden dan andere
ontwikkelingslanden. In het rapport werd gepleit per saldo voor ‘de-intensivering’
van de onderlinge relatie. Men proefde er de overtuiging uit dat de voortdurende
Nederlandse begeleiding de ontwikkeling tot zelfstandigheid van Suriname remde.
Hoewel Van Schaaijk in de nacht na de staatsgreep een brief aan Pronk bezorgde
om aan te dringen op een prompte veroordeling, werd in het rapport een pleidooi
gehouden voor een Peperiaanse terughoudendheid tegenover de militaire
machthebbers: Suriname moest enige tijd gegund worden om tot nieuwe politieke
verhoudingen te komen. Zo kunnen in die periode volgend op de militaire staatsgreep
vier posities in de PvdA worden geschetst die de verwarring scherp in beeld brengt;
interventionisme versus non-interventionisme, politieke gestrengheid versus
souplesse die haaks op elkaar stonden. Pronk verscheen er als
interventionist-in-principe, omdat hij in 1974 in de PvdA-pers eerder stelde in
Suriname een ontwikkeling in socialistische zin te willen bevorderen.
Suriname en Nederland, hoe verder? had een uitgangspunt kunnen vormen voor
een helder, op ontvlechting gericht beleid, ware het niet dat twee maanden later de
decembermoorden plaatsvonden. Het schokeffect dat deze in Nederland teweeg
brachten leidde tot het opschorten van de geldovermakingen uit hoofde van het
verdrag van 1975. De vraag of dit rechtmatig was werd nooit opgehelderd, omdat
de Surinaamse regering ervoor terugdeinsde de zaak op internationaal niveau
aanhangig te maken. Maar in Socialisme & Democratie, het wetenschappelijk
tijdschrift van de PvdA, stelde dr Joan Verloren van Themaat (1983: 11-14) al een
half jaar later de vraag naar de motieven achter die opschorting: ‘Wil Nederland
hiermee schone handen houden of een getuigenis afleggen? Of wil het zo in
Suriname herstel van rechtsorde bewerkstelligen?’ De schrijver betwijfelde of
opschorting voor dit laatste een ‘geëigend middel’ was: het vergrootte in zijn optiek
de chaos in het land en verkrampte het regime. Of speelde ook het gebrek aan
effectiviteit van de hulp een rol? ‘Waar de onvrede met de wijze waarop Suriname
de Nederlandse hulp besteedde alom groeide kwam een dergelijke aanleiding
natuurlijk zeer gelegen om er maar helemaal mee te stoppen’, aldus Verloren van
Themaat.
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Het laatste was ook het oordeel achteraf van Van Schaaijk (interview 2000): ‘Voor
sommigen in de PvdA was de motivering instrumenteel: we schortten de hulp op
om de Surinamers klem te zetten. En uit het vervolg zou blijken dat daarmee de
eventuele hervatting van de hulp ook instrumenteel werd.’ In Suriname, het steentje
in de Nederlandse schoen bracht Marten Schalkwijk die er van de andere kant, op
het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken, bij betrokken was verslag uit
van het haast gekmakende proces dat aan deze hervatting vooraf zou gaan. Hij
sprak van het ‘worstjesgevoel’: telkens werd de Surinamers een nieuw worstje
voorgehouden waarin ze moesten toehappen vooraleer de geldkraan weer open
ging (1994: 131 e.v.).
Binnen de PvdA begon Van Schaaijk, samen met zijn collega Van der Straaten,
na een fact-findingmission al in 1984 te pleiten voor hervatting van de hulp. ‘Juist
om neutraal te zijn, om daar geen factor meer te zijn, moest onze hulp hervat worden
zonder daarbij ons geld als politiek middel in te zetten,’ verwoordde Van Schaaijk
zijn standpunt van toen. Hij merkte in 1984 echter spoedig dat dit ‘volstrekt
onhaalbaar’ was, bij Den Uyl en vooral ook bij Henk Knol die de
Suriname-woord-voerder van de partij was geworden nadat Pronk een internationale
functie had aanvaard. ‘Men was in de partij de opschorting van de hulp gaan zien
als instrument om de Surinamers klem te zetten, en beriep zich daarbij op de
gevoelens van de Surinaamse gemeenschap die in de PvdA sterk vertegenwoordigd
was,’ aldus Van Schaaijk (interview 2000).
De PvdA wilde door het onthouden van hulp optimaal politieke invloed uitoefenen
en de militairen uit het machtscentrum in Paramaribo verdrijven. Van Schaaijk die
er op wees dat daarmee ook kiemen van democratisch herstel verstikt konden
worden vond echter geen gehoor. En zeker niet toen hij in Socialisme & Democratie
schreef dat ‘continuering van opschorting van de hulp onrechtmatig was. De
onvoorziene omstandigheden die haar eind 1982 rechtvaardigden bestaan niet
meer, ze dient nu kennelijk alleen om een bepaald doel te realiseren: de disciplinering
van Suriname’ (1986: 376-381).
Toen vervolgens in Suriname de binnenlandse strijd (Jungle Commando van
Ronnie Brunswijk) uitbrak tegen het militaire bewind kreeg deze de morele steun
van met name PvdA-woordvoeder Knol, al waren er geen aanwijzingen dat de
opstandelingen borg stonden voor democratie. Bovendien verstoorde dit geweld
volgens Van Schaaijk de voorzichtige toenaderingen tussen democratische politici
en militairen in Paramaribo. Toen deze in augustus 1987 te Leonsberg een akkoord
sloten en 94 procent van de Surinaamse bevolking een maand later het ontwerp
van een nieuwe grondwet goedkeurde, leek een nieuwe situatie ingetreden: een
wankel machtsevenwicht tussen democratie en dictatuur.
Het PvdA-bestuurslid Owen Venloo, van Surinaamse origine, meende dat dit
voldoende aanleiding was de hulp te hervatten maar vond Knol tegenover zich. Er
ontspon zich een richtingenstrijd tussen Venloo's ‘optimisme’ en de ‘argwaan’ van
Knol jegens het ‘monsterverbond’ van Leonsberg. Venloo cum suis meenden dat
Nederland met hulpgelden de ontwikkeling naar democratie moest steunen, Knol
wilde de kat uit de boom kijken en hield de overhand in de PvdA. Ook het toenmalige
Nederlandse CDA-VVD-kabinet was niet toeschietelijk. Surinaamse politici als
Lachmon en wijlen Arron toonden zich in 2000 nog verontwaardigd over die houding.
Laatstgenoemde kwalificeerde die als ‘paternalisme’: ‘steeds maar informeren of
wij wel hard genoeg aan de herdemocratisering werkten!’ ‘De PvdA bleef voortdurend
waakzaam,’ zei Arron ‘niet zozeer om Suriname te pesten, neem ik aan, als wel om
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te zorgen dat het geld goed terecht zou komen. Maar misschien had Den Haag zich
toen anders op moeten stellen’ (interviews 2000).
Ad Melkert, die in 1988 het PvdA-woordvoerderschap inzake Suriname van Knol
overnam, oordeelde later dat het beleid van Nederland en zijn partij in die jaren
gekenmerkt werd door ‘een behoorlijke tweeslachtigheid’: ‘Enerzijds wilde men
vasthouden aan de geest van ontvoogding uit 1975, anderzijds wilde men Suriname
optimaal beïnvloeden om betere wegen te bewandelen’ (interview 2000). Het is in
een notendop het Suriname-syndroom dat de PvdA plaagde. Toen hij in 1988 met
een parlementaire afvaardiging voor het eerst in het land arriveerde constateerde
hij dat deze ‘het beeld vestigde van een delegatie die met nieuwe voorwaarden en
een opdracht tot controle van een soevereine regering aan kwam zetten’ (interview
2000).

Gemenebest
De tweede militaire coup in december 1990 leek het gelijk van de argwanende
Nederlandse politici achteraf te bevestigen, maar men kan zich afvragen of het zover
gekomen zou zijn als Den Haag zich ruimhartiger had opgesteld tegenover het
streven van Lachmon en Arron de democratie en rechtsstaat in Suriname te
herstellen. De hulp, die in 1988 mondjesmaat was hervat, werd nu opnieuw
opgeschort. Drie maanden later lekte in Den Haag een stuk uit dat bekend kwam
te staan als het ‘plan-Lubbers’. Het bleek te zijn opgesteld door premier Lubbers
en drie ministers, onder wie Pronk. De Nederlandse machteloosheid ten aanzien
van de ontwikkelingen in Suriname kreeg vorm in een poging de ‘geest van
ontvoogding’ van 1975 alsnog te matigen.
Men noemt het vaak een Gemenebest-plan maar in het stuk werd ontkend dat
een gemenebest in de bedoeling lag. Het ging om het scheppen van een ‘intensieve
associatie’ die in wezen hechter was dan de gemenebest-vorm. Hierover zei Pronk:
‘Ik ben geen voorstander van rekolonisatie maar wel van structuren die een
binnenlands proces kunnen schragen met zekerheden van buitenaf’ (gesprek met
Anil Ramdas voor MTV, april 1994). In wezen was het Koninkrijksstatuut van voor
1975 zo'n structuur. Had Pronk zijn droom van een onafhankelijk Suriname later
opgegeven? Hij erkende dat hij over onafhankelijkheid anders was gaan denken
dan in de jaren zeventig ‘toen je je er niet aan kon onttrekken’. ‘Voor sommige kleine
landen vind ik samenwerkingsverbanden met wellicht het vroegere moederland
wenselijk,’ verklaarde Pronk in hetzelfde gesprek. Hij bepleitte een statuut (zonder
hoofdletter, JvG) van wederzijds te respecteren verplichtingen (interview 2000).
Het plan haalde het niet in de Nederlandse ministerraad, waar de meeste leden
terugdeinsden voor de mogelijke financiële consequenties en eventuele gevolgen
daarvan voor de migratie. Maar een jaar later, in juni 1992, ondertekenden Lubbers
en de nieuwe Surinaamse president Venetiaan in Den Haag een Raamverdrag, dat
weliswaar minder omvattend was dan het plan-Lubbers maar een kader schiep voor
nauwe samenwerking tussen de twee landen op velerlei gebied. De Nederlandse
parlementariër Van Middelkoop (GPV) typeerde het als ‘het vroegere Statuut minus
de Surinaamse soevereiniteit.’
De regering-Venetiaan kreeg met grote interne problemen te kampen. Een taai
conflict tussen de militairen en de minister van Defensie over de benoeming van
een nieuwe legerleider werd ten gunste van de laatste beslecht, maar niet dan nadat
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vorm van interventionisme zijn geweest. Er steeg een roep op tot vervolging van de
decembermoorden die ook weer vanuit Nederland versterkt werd, met name door
PvdA-woordvoerder Melkert. Maar de grootste crisis was van monetaire aard: een
galopperende inflatie.
Het Nederlandse kabinet, waarin Pronk opnieuw minister van
Ontwikkelingssamenwerking werd, drong erop aan dat Suriname zich onder toezicht
van het IMF zou stellen, met name voor wat betreft de besteding van de hulp.
Kennelijk voelde men zichzelf niet meer in staat deze in goede banen te leiden.
Pronk stelde aan Paramaribo het buurland Guyana ten voorbeeld dat onder auspiciën
van het IMF een draconisch program van bezuinigingen doorvoerde en daarmee
het vertrouwen van het internationale bedrijfsleven en de geldinstellingen herwon.
‘Daarvoor is een rol van een internationaal instituut met groot gezag nodig,’
verklaarde hij in interviews. Maar de Surinaamse regering traineerde deze
koerswijziging met succes.
Van Schaaijk mengde zich opnieuw in het debat. Hij was voorstander van het
uitvoeren van het IMF-programma, maar vond dat Nederland zou sieren zich daarbij
bescheidener op te stellen. In laats van ‘zoveel voorwaarden te verbinden aan
economische steun’ kon het beter geld geven aan kinderbijslag of andere sociale
voorzieningen. ‘Achter het onafhankelijkheidsproces lag iets diepers: het besef zich
verantwoordelijk te voelen voor zichzelf,’ verklaarde hij anno 2000. ‘Het klinkt
paradoxaal maar op het moment dat men zich in Suriname volledig verantwoordelijk
voelt, worden innige banden met Nederland uitvoerbaar’ (interview 2000).
De regering-Venetiaan boette aan gezag in en de oppositie van de voormalige
dictator Bouterse won aan prestige. Tijdens de verkiezingscampagne van 1996
deden de Nederlandse bewindslieden Van Mierlo en Pronk, opzichtige pogingen
om Venetiaan met geschenken en lofprijzingen de wind in de zeilen te geven.
Vooraanstaande Surinamers als Schalkwijk en oud-premier Sedney protesteerden
tegen deze ‘onbehoorlijke inmenging in binnenlandse aangelegenheden’ waarvan
ze een contraproductief effect vreesden. De Nieuw-Front-coalitie onder leiding van
Venetiaan behaalde bij de verkiezingen in 1996 geen parlementaire meerderheid.
Na een ondoorzichtig proces van coalitievorming werd hij opgevolgd door Bouterse's
partijgenoot Wijdenbosch. Dat was de opmaat tot een nieuwe verkoeling in de
betrekkingen. In een poging de nationale verantwoordelijkheid te nemen blies
Wijdenbosch hoog van de toren tegen Den Haag. Hij kondigde een ‘minder eenzijdige
oriëntatie op Nederland’ af en eiste, toen Pronk op het punt stond naar Paramaribo
af te reizen voor het halfjaarlijkse beleidsoverleg, eerst een ‘top-ontmoeting’ met
premier Kok (PvdA). Die ging daar er niet op in en zo kwam aan de hulp weer eens
een tijdelijk einde.
In 1998 trad het tweede kabinet-Kok aan en de nieuwe ministers Van Aartsen
(Buitenlandse Zaken, VVD) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA)
verklaarden dat Suriname diende te ‘verdwijnen uit het hart van de Nederlandse
politiek’. Er moest een ‘zakelijker benadering’ komen. De vraag was of dat zou
lukken. Steeds waren er weer kwesties - vooral de eventuele bestraffing van Bouterse
wegens drugssmokkel, decembermoorden en terreur - die de harten in Nederland
(met name van de immigranten uit Suriname) heftig beroerden en een nieuwe
zakelijkheid in de weg stonden. Maar de weg voor een nieuw begin leek vrij toen
Wijdenbosch, presiderend over een inmiddels failliete staat, in 2000 de verkiezingen
schromelijk verloor en Venetiaan opnieuw president werd. Den Haag stelde zich
positief-
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afwachtend op tegen de nieuwe regering en Herfkens reisde naar Paramaribo. Maar
toen ik haar in haar verslag van die reis hoorde vertellen hoe zij de Surinaamse
regering herhaaldelijk ‘prees’ voor haar goede voornemens, vroeg ik mij af in
hoeverre de PvdA al genezen was van haar interventionistische neigingen jegens
Suriname.

Tot slot
Het beleid van de PvdA ten opzichte van Suriname is sedert 1974 steeds, zoals
Melkert het stelde, tweeslachtig geweest: schipperend tussen interventionisme en
ontvoogding. Voor geen van beide is gekozen. Interventionisme zou betekend
hebben een zorgvuldiger en langduriger begeleiding naar onafhankelijkheid, of zelfs
het ontmoedigen daarvan. Ontvoogding had dienen in te houden het aanvaarden
dat Suriname voortaan zijn eigen boontjes dopte. Het volgen van een tussenweg
fnuikte de eigen verantwoordelijkheid.
Omstreeks 1990 deed zich een scheuring voor in het bestuur van het Surinaams
Museum. Toen ik betrokkenen vroeg hoe die beslecht moest worden luidde het
antwoord: ‘O, binnenkort komt minister D'Ancona op bezoek.’ Vijftien jaar na de
onafhankelijkheid stelde men nog zijn vertrouwen in een Nederlandse minister van
Cultuur (PvdA) voor het oplossen van interne moeilijkheden. De voortdurende
bemoeienis van Nederland ondermijnde het vertrouwen in eigen kunnen. En het
blijvende uitzicht op Nederlandse hulpgelden (bedoeld voor maximaal vijftien jaar,
maar door allerlei verwikkelingen na vijfentwintig jaar nog niet uitbetaald) verlamde
het vermogen van Suriname zijn eigen problemen op te lossen.
Pronk stelde het lot van Guyana dat door Groot-Brittannië in de steek gelaten
werd als afschrikwekkend voor. Maar de rampen waardoor dat land getroffen werd
(economisch verval, corruptie, raciale strijd, dictatuur, terreur) deden zich ook in
Suriname voor. Rassenrellen bleven in Suriname uit, waartegenover staat dat een
verwoestende interne oorlog uitbrak. Is het model van ‘in de steek laten’ werkelijk
zoveel slechter dan de zorgvuldig begeleide dekolonisatie die de PvdA nastreefde?
Nadat Guyana door diepe dalen was gegaan voerde het op eigen kracht een krasse
sanering door en boekte in de jaren negentig een jaarlijkse groei van acht à negen
procent, terwijl de economie van Suriname stagneerde. Gevraagd naar het geheim
van dit succes zei de Guyanese oud-minister Kit Nascimento in 1994: ‘Wij moesten
onszelf uit het moeras trekken. Wij hadden namelijk nooit als Suriname een
sprookjeskoningin aan de overkant van de oceaan van wie we verwachtten dat ze
ons zou komen redden’ (Jansen van Galen 1995: 270).
Het toezicht van Nederland na 1975 was onvoldoende om van Suriname een
redelijk succesvolle staat te maken, terwijl de halve dekolonisatie het land tegelijk
onder curatele stelde waardoor het zich niet kon ontplooien. Maar Nederland, en
speciaal de PvdA, heeft volgens de politicoloog en PvdA-denker prof. Jos de Beus,
nu eenmaal de neiging zich ten opzichte van de wereld enigszins goddelijk op te
stellen (17 november 2000). En: ‘God dekoloniseert niet’.
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Chan E.S. Choenni
Aantal Surinamers in Nederland: verdubbeld sedert
onafhankelijkheid
Een kwart eeuw na de onafhankelijkheid van Suriname is het aantal Surinamers in
Nederland verdubbeld. Woonden er in 1975 circa 150.000 Surinamers in Nederland,
per 1 januari 2000 is hun aantal verdubbeld naar ruim 300.000 personen. Deze en
onderstaande gegevens zijn afkomstig van het CBS (Centraal Bureau voor de
Statistiek). De gegevens zijn door mij bewerkt en geïnterpreteerd. De verdubbeling
van het aantal Surinamers in Nederland in 25 jaar is het gevolg van zowel de
natuurlijke groei door geboorten als immigratie uit Suriname. In Suriname is mede
als gevolg van deze emigratie de bevolking gedurende de afgelopen 25 jaar in
geringere mate toegenomen: van ruim 350.000 in 1975 naar circa 450.000 personen
in 2000. In 1975 woonden ruim tweemaal zoveel Surinamers in Suriname als in
Nederland. In 2000 wonen in Suriname slechts anderhalf maal zoveel Surinamers
als in Nederland.: 300.000 versus 450.000.

Niet meer grootste minderheidsgroep
Tot personen van Surinaamse afkomst worden gerekend degenen van wie ten
minste een ouder is geboren in Suriname. Degenen die zelf in Suriname zijn geboren
horen tot de eerste generatie. Tot de tweede generatie worden gerekend degenen
van wie ten minste één van de ouders in Suriname is geboren. Dus personen van
gemengde Surinaamse-autochtone afkomst worden in Nederland tot de Surinaamse
groep gerekend. De derde generatie, dat zijn de kinderen van de tweede generatie
worden voorlopig niet tot de Surinaamse groep gerekend. Zij worden niet als
allochtoon i.c. Surinamer geregistreerd. Naar schatting behoren momenteel ruim
3.000 personen tot de derde generatie (Surinamers).
Vermeldenswaard is dat Surinamers niet meer de grootste etnische
minderheidsgroep in Nederland zijn. Dat zijn nu de Turken. Op 1 januari 2000
woonden 308.890 Turken versus 302.515 Surinamers in Nederland. Het aantal
Surinamers zal echter blijven toenemen. Volgens voorspellingen zullen in 2015
ongeveer 400.000 Surinamers in Nederland wonen. Marokkanen die in 2000 met
262.220 personen de derde grootste minderheidsgroep vormden, zullen - tenzij de
geboortecijfers drastisch verminderen - in 2015 met ruim 400.000 personen de
tweede grootste etnische minderheidsgroep vormen, gevolgd door Surinamers.
Surinamers maken momenteel bijna twee procent van de Nederlandse bevolking
uit, die op 10 maart 2001 zestien miljoen personen omvatte. De geringere groei van
de Surinamers ten opzichte van Turken en Marokkanen heeft onder meer te maken
met het gedaalde vruchtbaarheidscijfer onder Surinaamse vrouwen. Het kindertal
van in Suriname geboren vrouwen in de jaren negentig is gedaald van 1,9 naar 1,7.
Dit aantal is bijna gelijk aan dat van de autochtone Nederlandse vrouwen (1,6),
maar beduidend lager dan het gemiddeld aantal kinderen van vrouwen in Suriname,
dat gemiddeld 2.6 bedraagt. Er is voorts een tendens dat de tweede generatie
Surinaamse vrouwen op latere leeftijd kinderen krijgt.
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Meer Surinaamse vrouwen dan mannen
Een bijzonder gegeven is dat in Nederland meer Surinaamse vrouwen zijn dan
Surinaamse mannen: 52% versus 48%. Met name in de oudere leeftijdscategorieën
is het verschil opvallend. Uit tabel 1 blijkt dat bij de jongeren nog sprake van een
oververtegenwoordiging

Tabel 1: Surinamers per 1 januari 2000 naar leeftijdsklasse en geslacht
Leeftijdsklasse
0-14

Mannen
39.345

Vrouwen
38.035

Totaal
77.380

15-29

38.690

40.660

79.350

30-44

39.395

45.810

85.205

45-54

16.320

17.220

33.540

55-64

7.410

8.330

15.740

65 en ouder

4.190

7.115

11.305

Totaal

145.350

157.160

302.515

van mannen; er zijn ruim 1300 meer Surinaamse jongens dan meisjes. Maar
vooral in de leeftijdgroep van 30-45 is sprake van een opvallende
oververtegenwoordiging van vrouwen ten opzichte van mannen: 54% versus 46%
oftewel 8% meer Surinaamse vrouwen dan mannen. Deze oververtegenwoordiging
heeft te maken met enerzijds de migratie van meer vrouwen (vaak éénouder
gezinnen met kinderen) en de oververtegenwoordiging van vrouwen in de
Caraïbische in casu Surinaamse populatie. Uit CBS gegevens blijkt dat tussen
1990-1998 liefst 58,6% van de ruim 17.000 Surinamers die in deze periode naar
Nederland zijn gemigreerd vrouw was. Wellicht speelt ook het riskantere
levenspatroon van Surinaamse mannen een rol. Immers vrij snel na de
oververtegenwoordiging van mannen in de jongere populatie is bij de Surinaamse
volwassenen een kentering waarneembaar in de sekse-verhouding.
Dat in de leeftijdgroep van 45 plussers en sterker nog bij 65 plussers meer vrouwen
te vinden zijn dan mannen is een normaal patroon. Vrouwen leven immers gemiddeld
langer dan mannen. Bij de 55-64 jarigen is de verhouding 53% vrouwen versus 47%
mannen. Bij de 65 plussers (de bejaarden) is de verhouding nog schever: 63%
vrouwen versus 37% mannen.

Geringere vergrijzing
Van de ruim 11.000 Surinaamse 65 plussers behoren 1.670 tot de hoogbejaarden
(80 plussers). Daarvan was op 1 januari 2000 bijna tweederde vrouw (1.190).
Vergeleken met autochtone Nederlanders is de Surinaamse populatie nauwelijks
vergrijsd. Het aandeel 65 plussers bij Surinamers bedraagt slechts 3,7% van de
Surinaamse populatie, terwijl dit aandeel bij de Nederlandse populatie liefst 13,5%
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is. Bij de hoogbejaarden is het aandeel bij Surinamers 0,6% versus 3,1% bij de
autochtone Nederlanders. Indien wij de Surinaamse 55 plussers ook tot de ouderen
rekenen dan is het aandeel Surinaamse ouderen 9%, terwijl het aandeel 55 plussers
bij de utochtone Nederlandse populatie 20,3% bedraagt. Dat de Surinaamse
populatie momenteel nog geen omvangrijke groep 65 plussers kent heeft deels te
maken met het migratiepatroon. Er zijn verhoudingsgewijs minder ouderen
gemigreerd. Niettemin is het onmiskenbaar dat bij Surinamers een geringere
vergrijzing optreedt vergeleken met de autochtone Nederlandse populatie. Een
aanzienlijk deel van de Surinamers overlijdt vóór het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Al met al kan worden vastgesteld dat de
Surinaamse populatie meer vrouwen dan mannen telt en relatief minder ouderen
vergeleken met autochtone Nederlanders.

Tabel 2: Surinamers per 1 januari 2000 naar vier leeftijdsgroepen en
geslacht
Leeftijdsklasse
0-14 jeugd

Mannen
39.345

Vrouwen
38.035

Totaal
77.380 (25,6%)

15-24 jongeren

25.270

25.700

50.970 (16,8%)

25-55 volwassenen 69.115

82.990

152.105 (50,3%)

55 plussers

11.600

27.045

27.045 (8,9%)

Totaal

145.350

157.160

302.515 (100%)

Jongeren en tweede generatie
De Surinaamse populatie kan worden getypeerd als een relatief jonge bevolking
vergeleken met de autochtone Nederlandse bevolking. De Turkse en vooral
Marokkaanse bevolking telt echter verhoudingsgewijs nog meer jongeren dan de
Surinaamse bevolking. Wanneer wij in tabel 2 kijken naar het aandeel van de jongere
leeftijdsgroepen dan valt op dat de jeugd (0-14 jaar) liefst een kwart van de
Surinaamse populatie uitmaakt. Als wij de jongeren van 15-25 jaar die een zesde
van de Surinaamse populatie vormen, meerekenen tot de bredere categorie jongeren
dan hoort ruim 42% tot de jongere bevolking. De volwassenen van 25-55 jaar vormen
de helft van de bevolking. De ouderen bijna een tiende van de Surinaamse populatie.
De eerder geconstateerde oververtegenwoordiging van het aantal Surinaamse
vrouwen ten opzichte van Surinaamse mannen is vooral waar te nemen bij de groep
volwassenen van 25-55 jaar. Met bijna 9% oftewel 13.875 meer Surinaamse vrouwen
dan mannen is het niet verwonderlijk dat in de Surinaamse gemeenschap dit
verschijnsel vrij regelmatig onderwerp van gesprek is. Met name vrouwen klagen
erover dat er te weinig Surinaamse mannen beschikbaar zijn als partner. Bij de
Surinaamse jongeren is er echter nauwelijks sprake van een groot verschil in de
sekse-verhouding. Zo is er bij de 20-24 jarigen slechts een oververtegenwoordiging
van ruim 500
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Surinaamse vrouwen (12.290 vrouwen versus 11.780 mannen). Dat bij de
Surinaamse jongvolwassenen te weinig Surinaamse mannen in de huwbare of
relatieleeftijd zouden zijn is op grond van deze bevolkingsaantallen niet aan te tonen.
Gaandeweg is het aandeel van de tweede generatie Surinamers toegenomen in
de Surinaamse populatie. Per 1 januari 2000 zijn twee van de vijf Surinamers in
Nederland hier geboren.

Tabel 3: Surinamers per 1 januari 2000 naar generatie en geslacht
Eerste generatie

Mannen
85.020

Vrouwen
98.225

Totaal
183.245 (60,6%)

Tweede generatie

60.330

58.940

119.270 (39,4%)

Totaal

145.350

157.165

302.515 (100%)

Binnen afzienbare tijd zal de helft van de Surinamers in Nederland tot de tweede
generatie behoren. Het is begrijpelijk dat vooralsnog de categorie tweede generatie
Surinamers

Tabel 4: Surinamers in Nederland per 1 januari 2000 naar leeftijdsklasse
en burgerlijke staat
gehuwd

0-14

ongehuwd
77.380

verweduwd gescheiden totaal
77.380

15-29

67.675

9.175

25

2.465

79.350

30-44

31.845

32.445

460

20.450

85.205

45-54

6.540

15.060

760

11.200

33.540

55-64

1.885

7.590

1.180

6.245

15.740

65+

1.470

395

755

190

11.305

totaal

186.820

68.605

5.415

41.675

302.515

vooral uit jongeren bestaat; 60% van de tweede generatie Surinamers is jonger
dan 15 jaar.
Het valt op dat bij de tweede generatie Surinamers de onevenwichtigheid naar
sekse grotendeels is opgeheven. Bij deze generatie is er een oververtegenwoordiging
van ruim 1.300 mannen. Bij de eerste generatie Surinamers is er daarentegen een
oververtegenwoordiging van 13.000 vrouwen.
Al met al kan worden geconstateerd dat gelet op de ontwikkeling bij de tweede
generatie gaandeweg de onevenwichtigheid in de sekse-verhouding bij de
Surinamers in Nederland zal worden verkleind.
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Veel ongehuwde en gescheiden volwassenen
Een ander opvallend kenmerk van de Surinaamse populatie in Nederland is het
grote aantal ongehuwde en gescheiden volwassenen vergeleken met andere etnische
groepen - op de Antillianen na. Het grote aantal ongehuwde volwassenen heeft te
maken met Surinaamse en meer in het bijzonder creoolse cultuurpatronen. Binnen
de creoolse bevolkingsgroep huwt minder dan de helft. Uit tabel 4 blijkt bijvoorbeeld
dat in de leeftijdsgroep van 30-44 jarigen het aantal gehuwde en ongehuwde
volwassenen bijna even groot is. Bij de iets jongere leeftijdsgroep - de twintigers is de overgrote meerderheid ongehuwd. Van de groep 20-24 jarigen is minder dan
tien procent gehuwd (2.055 van 24.070); van de groep 25-29 jarigen een kwart
(7.035 van de 28.355). Vrouwen zijn gemiddeld vaker gehuwd dan mannen.
Een bijzondere kenmerk van de Surinaamse volwassenen populatie is het grote
aantal gescheiden personen. Het totaal aantal gehuwden

Tabel 5: Steden met meer dan 2.000 Surinamers per 1 januari 2000
Amsterdam

71.215

Arnhem

2.930

Rotterdam

50.045

Tilburg

2.810

Den Haag

41.605

Purmerend

2.725

Almere

10.375

Spijkenisse

2.710

Zoetermeer

6.560

Dordrecht

2.580

Utrecht

6.440

Nieuwegein

2.385

Zaanstad

3.475

Delft

2.220

Lelystad

3.360

Haarlemmermeer

2.115

Eindhoven

3.355

Schiedam

2.060

Capelle a/d IJssel

3.155

Leiden

2.055

Groningen

3.125

èn gescheiden Surinamers bedraagt 110.380. Daarvan zijn 41.675 gescheiden;
dat is 38%. Van de relevante autochtone Nederlandse populatie is 31% gescheiden.
Het aantal scheidingen onder Surinamers is dus hoger dan onder autochtone
Nederlanders. Dat onder mannen is gemiddeld lager dan onder vrouwen met name
in de leeftijdscategorie 30-39 jaar (4.690 versus 7.910). Blijkbaar hertrouwen
Surinaamse mannen vaker dan Surinaamse vrouwen. Deze conclusie wordt verstrekt
door het grote verschil tussen het aantal weduwnaren en weduwen: slechts 835
Surinaamse weduwnaren versus 4580 Surinaamse weduwen. Kennelijk hertrouwen
dc weduwnaren veel vaker dan de weduwen. Nog niet zo lang geleden was het
binnen de hindoestaanse bevolkingsgroep bovendien gebruik dat weduwen niet
hertrouwden.

Meer in Almere dan in Utrecht
Van oudsher hebben Surinamers zich voornamelijk gevestigd in de grote steden.
In de
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drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag woont thans ruim de helft
(53,3% oftewel 162.865 personen) van de Surinaamse populatie. Bijna een kwart
van de Surinamers in Nederland woont in Amsterdam; een vijfde woont in Rotterdam
en bijna 1 op de 7 Surinamers woont in Den Haag. In deze steden maken Surinamers
voorts een substantieel deel van de bevolking uit. In Amsterdam is 1 op de 10,
Rotterdam 1 op de 12 en in Den Haag 1 op de 11 inwoners van Surinaamse afkomst.
Zeer opmerkelijk is de ontwikkeling dat in Almere op 1 januari 2000 ruim 10.000
Surinamers woonden; zij vormen een substantieel deel van de bevolking van deze
nieuwe stad. In Almere wonen meer Surinamers dan in de stad Utrecht. Ook in
Zoetermeer wonen momenteel iets meer Surinamers dan in Utrecht. Het feit

Tabel 6: Steden met 1.000-2.000 Surinamers per 1 januari 2000
Breda

1.880

Nijmegen

1.455

Diemen

1.870

Alkmaar

1.390

Haarlem

1.845

Amersfoort

1.260

Enschede

1.815

Hoogezand-Sappermeer 1.255

Hoorn

1.795

Alphen aan den
Rijn

1.225

Den Bosch

1.740

Maarssen

1.180

Amstelveen

1.685

Leidschendam

1.105

Rijswijk

1.565

Zwolle

1.065

dat in dergelijke nieuwe steden of groeikernen - ook wel bekend als Vinexlocaties
- waaronder Nieuwegein, Purmerend, Lelystad, Capelle aan de IJssel en Spijkenisse
enkele duizenden Surinamers wonen indiceert dat Surinamers vanuit de grote steden
verhuizen naar deze steden waar meer ééngezinswoningen zijn. Het indiceert tevens
dat er sprake is van een groeiende middenklasse onder Surinamers.

Steeds vaker in middelgrote steden
Als gevolg van het zogeheten opvang- en spreidingsbeleid van de jaren zeventig
zijn in verschillende gebieden van Nederland terechtgekomen. Zo wonen relatief
veel Surinamers in steden als Hoogezand-Sappermeer, Enschede, Zwolle en
Amersfoort (zie tabel 6).
Surinamers hebben zich gaandeweg vanuit een grote stad gevestigd in een
zogeheten naburige overloopgemeente. Een aantal van deze gemeenten telt meer
dan 1.000 Surinamers, zoals Amstelveen, Diemen, Rijswijk, Leidschendam,
Maarssen en Alphen aan de Rijn. In de kleine stad Hoorn wonen relatief veel
Surinamers; een deel is verhuisd van Amsterdam naar ééngezinswoningen in Hoorn.
Dat echter niet alleen moet worden gekeken naar de bevolking per stad maar soms
naar stadsdeel is te illustreren aan de hand van het voorbeeld het stadsdeel
Amsterdam Zuidoost (de Bijlmermeer). In Amsterdam Zuidoost wonen ruim 25.000
Surinamers; zij vormen circa 30% van de stadsdeelbevolking. Deze Surinamers
drukken hun stempel op dit stadsdeel, dat vaak als klein Paramaribo wordt
gekenschetst.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

101
Wanneer wij kijken naar spreiding van Surinamers op provincieniveau dan blijkt dat
Surinamers in alle provincies zijn gevestigd. De hoogste concentratie is waar te
nemen in de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland is wat bevolkingsaantal de grootste
provincie (3.378.300 inwoners) gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.
Surinamers maken bijna vier procent van de bevolking van provincie Zuid-Holland
uit, terwijl hun landelijk aandeel in de bevolking bijna 2% is. Er wonen dus tweemaal
zoveel Surinamers in de provincie Zuid-Holland als in de rest van Nederland. De
grote concentratie van Surinamers in deze provincie is ook zichtbaar te maken op
een andere manier. Van de Surinaamse populatie in Nederland woont bijna 43%
in de provincie Zuid-Holland

Tabel 7: Surinamers per 1 januari 2000 per provincie
Provincie
Groningen

man
3.025

vrouw
2.810

totaal
5.930

Friesland

1.395

1.440

2.825

Drenthe

860

775

1.630

Overijssel

2.390

2.400

4.790

Flevoland

6.825

7.485

14.305

Gelderland

5.160

5.240

10.400

Utrecht

7.950

8.430

16.380

Noord Holland

44.765

49.670

94.440

Zuid Holland

61.875

67.300

129.175

Zeeland

1.150

1.165

2.310

Noord Brabant

8.550

8.885

17.440

Limburg

1.405

1.564

2.875

totaal

145.355

157.160

302.510

In de provincie Noord Holland woont 31% van de Surinamers. Driekwart van de
Surinamers woont dus in deze twee westelijke provincies. Hoewel er meer
Surinamers in de provincies Noord-Brabant en Utrecht wonen dan in de provincie
Flevoland is het aandeel van Surinamers in de bevolking van de provincie Flevoland
met 4,7% het hoogst. Er wonen in deze qua inwonertal kleinste provincie meer
Surinamers dan grotere provincies als Gelderland en Limburg. In Maastricht wonen
slechts 355, in Heerlen 385 en in Venlo 355 Surinamers. In de stad Vlissingen van
de dunbevolkte provincie Zeeland wonen 610 en in de hoofdplaats Middelburg 430
Surinamers. Ook in de provincie Drenthe wonen weinig Surinamers; zo telt Assen
365 en Emmen 410 Surinamers (zie tabel 7).
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Tot slot
Over één van de belangrijke kenmerken van de Surinaamse populatie, namelijk de
Surinaams-etnische afkomst ontbreken betrouwbare gegevens. Deze worden niet
bijgehouden. Op basis van steekproef tellingen en beredeneerde schatting wordt
ervan uitgegaan dat de creoolse en hindostaanse bevolkingsgroep ieder ruim 40%
van Surinaamse populatie uitmaken. Javanen maken minder de 10% uit en overige
groep bestaat ondermeer uit marrons, en chinezen. Creolen wonen vooral in
Amsterdam en Rotterdam, hindostanen vooral in Den Haag, Rotterdam en verspreid
over Nederland. Een substantieel deel van de marrons woont in Tilburg en de
javanen wonen in Rotterdam en bijvoorbeeld in Hoogezand-Sappermeer.
Volgens voorspellingen van de bevolkingstatistiekbureau van de Verenigde Naties
zal in 2015 Suriname waarschijnlijk 550.000 inwoners tellen. In 2015 zullen in
Nederland 400.000 Surinamers wonen. Wanneer wij de Surinamers uit de Verenigde
Staten, Antillen en andere landen hierbij optellen zal de Surinaamse populatie over
vijftien jaar circa één miljoen personen omvatten. In 2000 omvatte de totale
Surinaamse populatie (in Suriname en daarbuiten) ruim driekwart miljoen personen.
In 1975 bedroeg de Surinaamse populatie ruim een half miljoen personen. De
afgelopen 25 jaar is de Surinaamse populatie dus met een derde gegroeid. Dat de
groei van de Surinaamse bevolking groter is geweest in Nederland dan in Suriname
heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met de emigratie naar Nederland.
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Glenn Willemsen
Diaspora nationalisme en ontwikkeling
Nationalisme wordt meestal omschreven als de ideologie die gebaseerd is op de
notie dat de loyaliteit van het individu ten opzichte van de natie boven alle andere
individuele of groepsbelangen uitgaat. Twee punten zijn in een dergelijke omschrijving
van belang: het begrip natie en het begrip loyaliteit. Een natie is een politieke
gemeenschap. Een denkbeeldige politieke gemeenschap wel te verstaan, omdat
zelfs binnen de grenzen van de kleinste natie niemand iedereen persoonlijk of bij
naam kent. In een ieders bewustzijn behoren al deze mensen echter wel tot dezelfde
gemeenschap. Van een gemeenschap wordt gesproken, omdat er sprake is van
diepe horizontale banden. Loyaliteit verwijst in deze context naar de bereidheid om
offers te brengen, bijvoorbeeld de bereidheid om zijn of haar leven te geven in een
oorlog ter verdediging van de eigen groep. Nationalisme handelt derhalve om een
serieuze zaak. In de politiek kan het een bron van conflict zijn en is het dat ook vaak.
De vraag die in dit artikel aan de orde komt, is of er onder de Surinaamse
bevolkingsgroep in Nederland sprake is van enige vorm van nationalisme. En zo
ja, hoe ziet dit diaspora nationalisme er dan concreet uit? Wat betekent nationalisme
voor de groep Surinamers die niet Suriname, maar Nederland als zijn nieuwe thuis,
zijn nieuwe natie beschouwt? Alvorens deze vragen te kunnen beantwoorden,
moeten we erst weten hoe de groep Surinamers in Nederland er uitziet. In hoeverre
vormen zij een homogene groep? Is hun verbondenheid of loyaliteit groter met
Nederland of met Suriname?

Surinamers in Nederland
Het is niet eenvoudig de maatschappelijke positie van de Surinamers in Nederland
te schetsen, aangezien de personen die men in Nederland aanduidt als Surinamers
een zeer diverse groep vormen. Als we de geschiedenis van de Surinamers in
Nederland in de afgelopen 25 jaar bekijken, kunnen we drie fasen of perioden
onderscheiden. De eerste fase loopt ruwweg vanaf de koloniale tijd tot de
onafhankelijkheid van Suriname in 1975. De tweede fase start met de massale
emigratie uit Suriname, dat wil zeggen de tijd vlak voor de onafhankelijkheid, en
gaat door tot het midden van de jaren negentig. De derde fase is van recente datum.
Het begin hiervan in 1995 valt samen met het begin van een nieuwe bloeiperiode
in de Nederlandse economie en loopt door tot heden. Wat kenmerkt deze perioden?
Surinamers die tot 1975 naar Nederland kwamen, hadden hoofdzakelijk studie
als hoofddoel van hun verblijf. Kenmerkend voor de leden van deze groep was dat
zij na afronding van hun studie meestal naar Suriname terugkeerden. In de koloniale
tijd treft men deze terugkeer ideologie ook onder de plantersklasse aan. Deze groep
Surinamers kwam voornamelijk uit de elite of bovenlaag van de Surinaamse
samenleving. Vanaf de jaren zestig zien we echter ook personen uit de volksklasse
voor studie naar Nederland komen. Ook zij keerden na afronding van hun opleiding
naar Suriname terug.
Surinamers die vóór 1975 naar Nederland kwamen en om wat voor reden dan
ook hier zijn gebleven, vormden maatschappelijk gezien nooit een probleemgroep.
Hun integratie in de
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Nederlandse samenleving verliep relatief gemakkelijk, zonder tussenkomst van de
overheid. Velen uit deze groep hebben hoge posities in de samenleving weten te
verwerven. Onder hen waren artsen, leraren, personen in vrije beroepen,
verpleegsters, kunstenaars, auteurs en sportlieden (voetballers). Personen als Rudi
van Lier, Albert Helman en Max Woiski en topvoetballers als Erwin Sparendam en
Humphrey Mijnals kunnen gerekend worden tot de categorie ‘bekende Nederlanders’.
Deze groep Surinamers heeft het in Nederland ‘gemaakt’, mede op basis van wat
zij in de kolonie hadden meegekregen. Uit deze groep zijn ook degenen
voortgekomen die eenmaal teruggekeerd in Suriname, dáár het nationalisme tot
ontwikkeling brachten. Maar daarover later meer.
De tweede fase valt aanvankelijk samen met wat sommigen de periode van
massamigratie noemen (1972-1980). Personen uit alle maatschappelijke klassen
komen in deze tijd in een soort paniekreactie naar Nederland. Anders dan in de
eerste fase vertrekken de meeste migranten vrij onvoorbereid naar Nederland. Zij
willen zo snel mogelijk uit Suriname vertrekken, in ieder geval vóór de datum van
de onafhankelijkheid. Het is een tijd waarin de Nederlandse economie zelf in een
crisis verkeert. De arbeidsmarktpositie voor etnische minderheden begint ernstig te
verzwakken en de sectoren waarin migranten nog werk kunnen vinden, worden
getroffen door bedrijfsreorganisaties, kapitaalvlucht en overheidsbezuinigingen. In
deze tweede fase emigreren er veel Surinamers naar Nederland met een relatief
lage opleiding. Door de economische crisis kunnen velen van hen met moeite werk
vinden. En als ze dit al vinden, dan betreft dit overwegend werk in de verzorgende
beroepen, productiewerk en eenvoudige kantoorarbeid. Velen werden en bleven
werkeloos.
De combinatie van hoge werkeloosheid en paniekmigratie gaf aan de ene kant
voeding aan een terugkeer mentaliteit, maar bevorderde aan de andere kant een
afhankelijkheid van sociale uitkeringen en voorzieningen. Deze twee ontwikkelingen
gingen in belangrijke mate samen. Anders dan de categorie Surinamers uit de eerste
fase viel de groep die tijdens de tweede fase naar Nederland emigreerde onder het
minderhedenbeleid, later het integratiebeleid van de Nederlandse overheid geheten.
Het zijn delen uit deze groep en hun nakomelingen, die eerst als een probleemgroep
werden getypeerd, maar waarvan verschillende onderzoekers nu stellen dat zij
behoren tot een groep die als geheel ‘geslaagde migranten’ heeft voortgebracht.
De derde fase is die waarin wij ons thans bevinden. Het is de fase van het einde
van de terugkeer ideologie. De meeste Surinamers in Nederland hebben inmiddels
geaccepteerd dat ze hier zullen blijven wonen. De slechte politieke en economische
situatie in Suriname heeft hier belangrijk aan bijgedragen. Deze derde fase laat een
kwalitatieve omslag zien in de samenstelling van de groep Surinamers. Deze is
even divers als complex van aard geworden. Er zijn grote verschillen in leeftijd,
huwelijkspatroon, sociaal-economische positie en burgerschap.
Allereerst de diversiteit in leeftijd. We kunnen tegenwoordig spreken van een
eerste, tweede en zelfs derde generatie Surinamers. De maatschappelijke positie
van deze generaties verschilt sterk. Zo heeft de tweede generatie merendeels een
Nederlandse opleiding. Een deel van deze generatie spreekt geen Sranan, Sarnami,
Surinaams-Javaans of Chinees en is niet of weinig vertrouwd met de verschillende
culturen van Suriname. Ook de kennis over de Surinaamse geschiedenis - in het
bijzonder van slavernij en contractarbeid - is bij deze groep summier.
De tweede generatie omvat inmiddels een grote groep mensen. (Zie hiervoor ook
het ar-
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tikel van Chan Choenni in dit nummer). Maakte deze in 1990 al 32% van de
Surinamers uit, in 1999 bedroeg dit aantal 38%. Bij de tweede generatie gaat het
om een relatief jonge groep. Naar schatting 92% is jonger dan 30 jaar. Een groot
deel van deze Surinamers kent Suriname alleen van vakanties. Over de
toekomstperspectieven van deze groep kunnen we vooralsnog weinig zeggen. Velen
zijn nog bezig hun carrière vorm te geven. Opvallend is dat eenderde van de groep
die behoort tot de tweede generatie uit een gemengd huwelijk is geboren.
Nationalistische tendenties vallen binnen deze groep niet of nauwelijks waar te
nemen.
Diversiteit zien we ook op de huwelijksmarkt. Het aantal interetnische huwelijken
groeit snel, met name in Amsterdam, waar een op de drie huwelijken interetnisch
is. Veel Surinamers zijn getrouwd met niet-Surinaamse partners, variërend van
autochtone Nederlanders tot Ghanezen, Antillianen, Turken, Marokkanen, Belgen,
Duitsers, enzovoorts. Deze mate van interetniciteit heeft onder andere gevolgen
voor de huwelijkse cultuur. Het is mogelijk dat deze ontwikkeling op termijn leidt tot
een vermindering van het aantal alleenstaande moeders, dat vooral onder het
creoolse deel van de Surinamers hoog is te noemen.
In hoeverre zullen kinderen die uit interetnische huwelijken worden geboren, zich
nog Surinamer noemen, voelen en zich dienovereenkomstig gedragen? Veel zal
afhangen van de ervaringen die ze in de Nederlandse samenleving zullen opdoen.
Indien ze veelvuldig met discriminatie worden geconfronteerd, is de kans groot dat
ze bescherming zullen zoeken en terug zullen keren naar een Surinaamse identiteit.
Ook zij die veelvuldig op vakantie naar Suriname gaan, zullen wellicht een grotere
affiniteit voor Suriname ontwikkelen.
Niet minder opvallend is de diversiteit in sociaal-economische positie. Onder
Surinamers bestaat in dit opzicht een grote variatie als we in samenhang kijken naar
factoren als opleiding, inkomen en beroep. Een deel van de Surinamers kan dan
gerekend worden tot de middenklasse. Deze groep heeft over het algemeen een
hoge opleiding, een goede baan en een navenant inkomen. De meesten hebben
een eigen huis en kunnen het zich veroorloven meerdere keren per jaar op vakantie
te gaan.
Maar er bestaat ook een gemarginaliseerde groep Surinamers, die tot de
onderklasse is gaan behoren. Deze groep kent veel langdurig werkelozen, die
afhankelijk zijn van een uitkering. Behalve in de Bijlmer wonen velen van hen
geconcentreerd in bepaalde oude wijken in de grote steden. Onder hen treffen we
veel verslaafden aan soft- en harddrugs aan. Beide groepen Surinamers moet men
niet over één kam scheren. Hun maatschappelijke positie is niet dezelfde. Ze wonen
in verschillende wijken, hun kinderen bezoeken verschillende scholen en hun
participatie in de samenleving loopt sterk uiteen.
Diversiteit treffen we ook aan op het vlak van het burgerschap. De meerderheid
van de Surinamers in Nederland beschikt over de Nederlandse nationaliteit. Naar
schatting negen procent van de Surinamers in Nederland is in het bezit van de
Surinaamse nationaliteit. Dit betekent dat deze groep minder rechten heeft dan het
leeuwendeel van de Surinamers en minder aanspraak kan maken op het hoge
niveau van sociale voorzieningen in dit land. Onder hen bevindt zich een kleine
groep illegalen. Deze mensen hebben nog aanzienlijk minder rechten. Over beide
groepen kan worden opgemerkt dat ze voortdurend gevaar lopen tot de onderklasse
te gaan behoren. Bekend is dat sommigen onder hen zich af en toe genoodzaakt
voelen criminele activiteiten te ontplooien om het hoofd boven water te houden.
Het geheel overziende kan worden opgemerkt dat de Surinaamse gemeenschap
in Ne-
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derland zeer complex van samenstelling en karakter is. ‘De Surinamer’ bestaat niet.
Men kan nog steeds spreken over Surinamers, maar men dient dit begrip ruim op
te vatten. Het maakt veel uit of men te maken heeft met een Surinamer uit de eerste,
tweede of derde generatie, of hij of zij getrouwd is met een Surinaamse of een
niet-Surinaamse partner, of hij of zij tot de middenklasse of tot de onderklasse
behoort, en of hij of zij nog Sranan, Sarnami, Surinaams-Javaans of Chinees spreekt
en deel heeft aan de bijbehorende cultuur.

Vormen van nationalisme
Een van de meest opvallende kenmerken van het nationalisme is dat het in staat
is om mensen onafhankelijk van klasse, religie of cultuur bij elkaar te brengen en
aan elkaar te binden. Is er onder Surinamers in Nederland sprake van nationalisme?
Ik ben van mening dat er onder een zeer kleine groep inderdaad sprake is van wat
men zou kunnen noemen diaspora nationalisme. Deze groep is van mening dat
Nederland zich nog altijd gedraagt als een koloniale mogendheid en onverminderd
bezig is om - zij het in een nieuw jasje - Suriname te koloniseren. Deze Surinamers
menen dat Nederland leiding geeft aan een westers complot om Suriname te
onderdrukken, uit te buiten en afhankelijk te houden.
Om dit diaspora nationalisme goed te kunnen begrijpen, moeten wij het plaatsen
tegen de achtergrond van de bredere ontwikkeling van het nationalisme in Suriname
zelf. Doen wij dat, dan merken wij dat er in de loop der tijden in Suriname sprake is
geweest van drie vormen van nationalisme. Deze vormen zou ik als volgt willen
typeren: het primaire nationalisme van slaven en contractarbeiders tegen de koloniale
overheersers, het oude nationalisme en het moderne nationalisme. Laten wij deze
vormen van nationalisme nader bezien.
De eerste vorm van antikoloniaal verzet noem ik bij gebrek aan een betere term
primair nationalisme. Men treft het aan onder de toenmalige slaven en
contractarbeiders. Er moet onder de slaven die in opstand kwamen tegen de planters
en de bossen introkken kennelijk een notie hebben bestaan van zoiets als een
natiestaat. Want de marrons hebben immers niet alleen verzet en weerstand
gepleegd tegen de slavernij en de koloniale overheersers, maar ze hebben ook
zelfstandige gemeenschappen gesticht. Door de slavernij te verwerpen, kozen de
marrons de weg van het separatisme. Ze vormden eigen gemeenschappen, die
relatief autonoom waren. Naderhand werden deze gemeenschappen gesegregeerde
samenlevingen, ingesloten als zij waren door de wereld van de planters.
In de na-slavernij periode zien we een soortgelijke weerstand tegen koloniale
onderdrukking bij contractarbeiders uit India en Java. Verschillende malen zijn
contractarbeiders in opstand gekomen tegen de koloniale overheerser. In groten
getale kwamen zij luisteren naar de antikoloniale redevoeringen van Anton de Kom.
Zij vormden welbeschouwd de kern van de achterban van De Kom. Zij protesteerden
tegen de slechte arbeidsomstandigheden op de plantages en tegen hun uitsluiting
van deelname aan het overheidsapparaat. De etnische arbeidsverdeling die in de
samenleving was ontstaan, heeft tot het einde van de Tweede Wereldoorlog ervoor
gezorgd dat alleen creolen - die als groep de Nederlandse taal redelijk beheersten
- werden toegelaten tot ambten binnen de koloniale administratie. Contractarbeiders
werden gedwongen zich te bepalen tot werk in de landbouw. Overigens trof men
creolen alleen in de lagere- en middenregionen van de ambtelijke hiërarchie aan.
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Desondanks impliceerde de opname van creolen de uitsluiting van Aziatische
migranten en marrons van functies in overheidsdienst.
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Na de Tweede Wereldoorlog transformeerde het primaire nationalisme zich tot wat
ik het oude nationalisme zou willen noemen. Dit nationalisme is verbonden met het
idee van de natiestaat. Het vindt zijn oorsprong in het Europa van de negentiende
eeuw en is van daaruit in de twintigste eeuw over de gehele aardbol verspreid. De
antikoloniale vrijheidsstrijders uit de Derde Wereld hebben het ideaal van een
zelfstandige en onafhankelijke staat van de Europeanen overgenomen. Het
denkbeeld sloeg het eerst aan bij mensen uit Derde Wereldlanden die een hoog
niveau van onderwijs hadden genoten, meestal in Europa. Zo is het ook gegaan
met het Surinaamse nationalisme. Dit is ontwikkeld in Nederland, door mensen als
Bruma en Eersel, en vanuit Nederland naar Suriname overgebracht, waar het tot
bloei is gekomen. Eerst in een meer culturele vorm (Wie Eegie Sani), later ook in
een politieke vorm (PNR).
Het oude nationalisme is na 1975 in een moderne versie blijven voortbestaan bij
politici als Bouterse en Wijdenbosch en hun politieke partijen. Nederland wordt door
hen nog altijd afgeschilderd als de grote boosdoener. De schuld van falen in eigen
land plegen zij veelal te leggen bij de voormalige kolonisator. Den Haag zou
bemoeizuchtig zijn en Suriname nog steeds onder controle willen houden. De
contacten met Nederland willen zij om die reden op een laag pitje zetten. In plaats
van voortzetting van de ‘historische banden’ prefereren zij intensieve relaties aan
te knopen met andere Derde Wereldlanden, vooral uit de eigen regio.
De pendant van deze moderne vorm van nationalisme treft men onder een klein
deel van de Surinamers in Nederland aan. Dit nationalisme kan worden aangeduid
als diaspora nationalisme. Aanhangers van deze ideologie verdenken Nederland
ervan Suriname en de Surinamers nog steeds te willen onderdrukken en uitbuiten.
Deze opvatting manifesteert zich door wantrouwen ten opzichte van witte
Nederlanders. Witte mensen worden beschouwd als in wezen slecht: zij willen zowel
in Suriname als in Nederland de Surinamers er onder houden.
De aanhangers van het diaspora nationalisme voeren binnen de eigen groep
intense discussies over de ontwikkelingen in Suriname en de houding van Nederland
daarbij. Opvallend is dat zij hun opinies niet delen met het brede publiek, maar
beperkt houden tot het eigen circuit. Hoewel de aanhangers van deze ideologie niet
allen behoren tot de sympathisanten van Bouterse, hebben zij wel enige affiniteit
met zijn ideeën en zien zij hem als slachtoffer van een Nederlandse samenzwering.
Het diaspora nationalisme kan men beschouwen als een vorm van cultureel
nationalisme en wel in die zin dat de aanhangers ervan de Surinaamse cultuur als
maatstaf hanteren om andere gedragingen en houdingen aan af te meten.

Nieuw nationalisme
Recentelijk heeft zich in Suriname een nieuwe en subtiele vorm van nationalisme
ontwikkeld. Was het oude nationalisme tegen Nederland en het kolonialisme gekant,
het nieuwe nationalisme is tegen voormalige landgenoten gericht die in Europa of
elders wonen. Deze zwarte Nederlanders worden gezien als mensen die in relatieve
rijkdom leven en vanuit een comfortabele positie gemakkelijk kritiek leveren op
regering en samenleving in Suriname.
Surinamers die vroeger - na voltooiing van hun studie - naar Suriname
terugkeerden, werden met open armen verwelkomd. Ik kan mij nog goed herinneren
dat ik als jongen door mijn ouders werd meegenomen om bij de terugkeer van
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met vlaggetjes te zwaaien. De Surinamers die de
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laatste jaren naar Suriname zijn teruggekeerd, worden eerder weggekeken. Naar
het schijnt is men in Suriname eerder geïnteresseerd in financiële overmakingen
en pakketten die men vanuit Nederland ontvangt.
Het nieuwe nationalisme richt zich dus niet zozeer tegen de wille Nederlanders,
maar tegen de zwarte Nederlanders. Die zijn kennelijk niet welkom in Suriname,
terwijl sommigen uit die groep het gevoel hebben ook in Nederland niet welkom te
zijn. Het gevolg hiervan is dat veel Surinamers zich terugtrekken in eigen
organisaties, wat samenwerking met witte, autochtone Nederlanders tegengaat.
Niet integratie, maar separatisme krijgt dan de overhand.
Terwijl de meerderheid van de Surinamers met andere woorden bezig is te
integreren in de nieuwe natie, Nederland, worden zij in Suriname geconfronteerd
met een nieuwe vorm van nationalisme, dat hen uitspuugt. Dit is te meer opmerkelijk
aangezien de geschenkzendingen die de in Nederland woonachtige Surinamers
naar familie en vrienden in Suriname sturen de laatste jaren een belangrijke bron
van economische hulp vormen. De Surinaamse overheid beijvert zich om meer
buitenlandse hulp en investeringen aan te trekken, maar staat tegelijkertijd vijandig
tegenover de diaspora die de enige bron van continue buitenlandse hulp vormt.
Ook de beschikbare expertise binnen de diaspora wordt verwaarloosd, terwijl
deze deskundigheid in veel gevallen hoger moet worden aangeslagen dan die van
de zogenaamde ontwikkelingsexperts werkzaam bij internationale organisaties, die
Suriname niet kennen. Om verdere marginalisering tegen te gaan, dient de diaspora
zich te organiseren ten einde zijn belangrijke economische rol zo aan te wenden
dat zij meer politieke invloed krijgt.
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Wim Hoogbergen & Dirk Kruijt & Thomas Polimé
Goud en Brazilianen
‘De foltering van Eldorado’ noemde Albert Helman zijn in 1983 verschenen kroniek
van Suriname. ‘Meeslepend geschreven,’ recenseerde Vrij Nederland: ‘een goudmijn’.
Eldorado, het goudland. Geruchten omtrent het fabelachtige goudland Eldorado
doken in Europa al snel op na de eerste tocht van Columbus naar Amerika. Waar
dat precies lag, was onduidelijk, maar velen situeerden het in de Guyana's. Een van
de eerste gouverneurs van Suriname, van Aerssen van Sommelsdijk, stuurde dan
ook een expeditie naar het zuiden van de kolonie met de opdracht het meer van
Parima en de goudstad Manao te zoeken. In de periode van 1718 tot 1741 werd
met tussenpozen in de omgeving van Berg en Dal aan de Surinamerivier naar goud
gezocht. Men vond niet veel. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw bleek
Suriname toch een Eldorado. Het goud lag niet zo maar voor het opscheppen, maar
met wat geluk - en iedere goudzoeker gaat ervan uit dat dit geluk hem in de schoot
zal vallen - kon je ook in Suriname in korte tijd rijk worden. De Surinaamse
goudhausse duurde zo'n vijftig jaar, maar helemaal weggeweest zijn ze nooit, de
porknockers die in het binnenland hun geluk beproefden.
Sinds een jaar of tien is goud weer booming. Waren zo'n honderd jaar geleden
creolen uit geheel het Caraïbisch gebied de porknockers, thans zijn het vooral
caboclos (Brazilianen van gemengd Indiaanse oorsprong) die zich op deze tak van
mijnbouw storten. Deze Brazilianen komen met name uit Amapá, de deelstaat die
ligt tussen de Amazone en de Oayapock, waar zij zich reeds met goudwinning bezig
hielden. Zij raken daar hun inkomstenbron kwijt omdat de Braziliaanse overheid
grote gebieden in concessie heeft gegeven aan grootschalige ondernemingen. En
net als een eeuw geleden overspoelt een invasie van vreemdelingen het woongebied
van Marrons en Indianen, hartstochtelijk de bodem omkerend in de hoop stofgoud
aan kwik te kunnen binden. Goudkoorts komt, ebt weer weg om na verloop van tijd,
als de economie daartoe blijkbaar aanleiding geeft, als vanuit het niets weer op te
1.
bloeien.
In dit artikel zullen wij een impressie geven van de ontwikkelingen in de
Surinaamse goudindustrie van het afgelopen decennium. Expliciet zal daarbij aan
de orde komen de migratie van vele Braziliaanse garimpeiros (goudzoekers) naar
de Surinaamse goudgebieden en Paramaribo.

Historische ontwikkeling
De negentiende eeuwse goudkoorts ontstond in Suriname nadat in Frans Guyana
in 1860 goud werd gevonden. Goudvondsten, onder andere bij Mana, creëerden
nieuwe miljonairs. In 1874 voerde de Franse kolonie al 432 kilogram uit. In 1880
bedroeg de export van goud reeds 1928 kilo (Docteur 1974: 214-215). Vanaf 1876
kwam in Suriname de goudindustrie op gang. De Surinaamse goudaders bevinden
zich in het heuvelland ten zuiden van de kustvlakte en in de brede strook die vanaf
de Surinamerivier naar het zuidoosten loopt, via de Sarakreek naar de Tapanahoni
2.
en dan zo verder naar de Lawa.
De goudvelden liggen in onbewoond gebied, of in gebieden waarop Marrons en
Indianen een historische aanspraak hebben. Beide bevolkingsgroepen namen in
het verleden nauwelijks zelf deel aan de goudexploita-
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tie, maar met name de Marrons verdienden een goede boterham aan het vervoer
van personen en goederen van het kustgebied naar de goudvelden. Zij waren
onmisbaar als vrachtvaarders, gidsen en tracé-kappers. Het meeste goud werd en
wordt namelijk gewonnen in het moeilijk toegankelijke binnenland. Ten behoeve
van de goudwinning legde de overheid tussen 1903 en 1912 de beroemde
Lawaspoorlijn aan, die de Lawa nooit bereikte, maar eindigde in Dam bij de
Sarakreek. Deze spoorlijn was met name van belang voor de goudconsessies in
het stroomgebied van de Suriname. In het Marowijne-Lawagebied en het
stroomgebied van de Mana in Frans Guyana waren de goudzoekers voor hun
vervoer aangewezen op Marrons en Indianen. Hier was de enige manier van
transport die over de rivieren, voor leken onbevaarbaar vanwege de talloze
stroomversnellingen en watervallen. Het transport van de grondstoffen kwam zo
geheel in handen van de Marrons en in mindere mate van de Indianen. Zij voerden
de goederen, machines en gouddelvers in smalle houten korjalen van en naar de
concessies.
Door de grote vraag naar transport voor de goudindustrie ging de meerderheid
van de mannelijke Marrons in Oost-Suriname werken als vrachtvaarder. Per jaar
werden ongeveer 1000 tot 2500 vrachten vervoerd en 2000 tot 5000 passagiers.
De duur van een tocht over de Marowijne stroomopwaarts varieerde sterk door
schommelingen in waterstanden tijdens de verschillende seizoenen. De
transport-prijzen varieerden afhankelijk van vraag en aanbod en de afstanden. De
gemiddelde prijs voor transport van Albina naar een placer aan de Lawa lag een
eeuw geleden tussen de 15 en de 22,50 gulden per vrachteenheid. Als de goudkoorts
toesloeg, konden de vrachtprijzen verdubbelen en ontstond een tekort aan
vrachtvaarders (De Beet & Thoden van Velzen 1977: 117-125).
Conflicten rond de vrachtvaart leidden in 1921 tot de eerste grote staking op
Surinaams grondgebied. De ‘greatest strike in the history of the colony’ noemde De
Groot (1978: 211) haar. De belangrijkste reden voor deze staking was de devaluatie
van de Franse frank, waarna de vrachtvaarders probeerden deze te compenseren
door de vrachtprijzen te verhogen, wat de overheid verbood. Vanaf 21 februari tot
30 mei legden de Boni- en Ndyuka-vrachtvaarders het transport op de Marowijne
en de Lawa compleet stil. (Voor meer informatie over deze staking, zie Scholtens
1994: 65 e.v.).
De ontdekking van goud in het Lawagebied leidde tot problemen tussen Frankrijk
en Nederland omdat onduidelijk was of het gebied tussen de Lawa en de Tapanahoni
tot Frans Guyana of tot Suriname behoorde. In 1888 beslisten beide regeringen
hun geschil voor te leggen aan een onpartijdige scheidsrechter. Dat werd czaar
Alexander III van Rusland die in 1891 concludeerde dat de Lawa de grensrivier
vormde en het gebied tussen de Tapanahoni en de Lawa dus tot Suriname behoorde.
De goudwinning ontwikkelde zich op het eind van de negentiende eeuw tot een
belangrijke sector van de Surinaamse economie. In 1876, het eerste jaar van de
officiële productie werd 38 kg goud aangevoerd. In 1879 bedroeg de goudproductie
475 kg en een jaar later 670 kg. In de jaren negentig lag zij boven de 800 kg. Daarna
schommelde zij gedurende enige decennia rond de duizend kilo per jaar, met een
top van bijna 1200 kilo rond 1910. In 1900 werd er zo'n 1.196.141 gulden verdiend
met de goudwinning. De inkomsten waren in 1915 gestegen tot 1.619.844 gulden
3.
per jaar (De Beet & Thoden van Velzen 1977: 113-114). Daarna daalde de productie
geleidelijk naar zo'n 300 kilo in de jaren dertig, zo'n 200 na de Tweede Wereldoorlog
om terug te vallen op enkele tientallen kilo's in de jaren zeventig en tachtig.
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Marrons en garimpeiros
Tot medio jaren tachtig van de twintigste eeuw lieten de Surinaamse Marrons de
goudwinning aan anderen over. Dit veranderde na de ineenstorting van de
Surinaamse economie, met name die in het binnenland als gevolg van de
Binnenlandse oorlog (de Brunswijk-opstand; het Surinaamse leger versus het jungle
4.
commando). Door die oorlog raakte het zuidoosten van Suriname geïsoleerd van
de rest van het land. De handelsroute van het binnenland met het kustgebied
verplaatste zich naar Frans Guyana en levensmiddelen en andere benodigdheden
moesten voortaan betaald worden met dure Franse francs. Een ander gevolg van
de oorlog was dat de scholen in het binnenland niet meer functioneerden en de
niet-geschoolde jonge mannen naar alternatieve bronnen van inkomsten moesten
zoeken. Het jungle commando stimuleerde de goudwinning als bron van inkomsten
voor de oorlogsvoering. Vanaf het begin van de jaren negentig nam goud als
alternatief voor valuta in Oost-Suriname een plaats in. Een decigram goud
vertegenwoordigt een waarde, waarvan iedereen de tegenwaarde in Franse francs
of dollars kent. De Surinaamse munt verdween grotendeels uit het betalingsverkeer
omdat deze door een permanente inflatie onbetrouwbaar was geworden.
Toen in 1992 de oorlog eindigde, hadden porknockers met een Marron achtergrond
in de Surinaamse goudindustrie een belangrijke plaats ingenomen. Rond deze tijd
kwamen ook de Braziliaanse garimpeiros (goudzoekers) in toenemende mate in
het Surinaamse binnenland werken. Zij deden dat niet in concurrentie met de
marrons, maar werkten juist veel met hen samen. Beter dan de Surinaamse marrons
kenden zij de technieken om het stofgoud uit de Surinaamse bodem te halen.
Granman Levi verwoordde dit op een gaankutu (vergadering van stamhoofden) te
Gran Santi in 1994 als volgt: ‘Ik heb dit werk geleerd, maar op dit moment doe ik
het zelf niet meer. Ik kan het daardoor aan niemand meer overdragen. De Fransen
zijn meer dan honderd keer bij mij geweest om de Brazilianen weg te jagen maar
dat kan ik niet doen. Omdat ik daar mijn volk kwaad mee zou aandoen, omdat de
bosnegers het werk niet kennen en ik kan hen ook niet vertellen hoe het moet. Als
ik het zelf nog zou doen dan zou ik op de grond gaan liggen om het van hen
(Brazilianen) te leren. Als je van een baas het werk leert, dan moet je het goed leren,
zodat je het goed kan doen. Waarom moet je dit doen? Als je iets doet dan mag je
je gezicht niet bedekken met andermans handen. Daarom zal ik ze ook niet
wegjagen; de Paramaka willen het werk niet graag leren en ze kennen het werk ook
niet. De Brazilianen kunnen het werk doen en de marrons kunnen het van hen
5.
leren.’ Veel meer dan de marrons maken de Brazilianen gebruik van machines:
bulldozers, hydraulische boren, baggermachines, zuigers en waterspuiten. De komst
van deze Brazilianen leidde tot de goudkoorts van de jaren negentig met een
mentaliteit om zoveel mogelijk te produceren als mogelijk is, zo snel als maar kan
en zonder acht te slaan op de schade die de goudwinning aan het milieu toebrengt.
Aangezien de Brazilianen hard en efficiënt werken, ontwikkelden zij zich tot geduchte
concurrenten van de marrons.
De verhoudingen tussen Brazilianen en marrons zijn minder gespannen dan men
ondanks deze concurrentie zou verwachten. Zo werkten beide groepen heel lang
6.
redelijk goed samen aan de Sellakreek, een zijrivier van de Tapanahoni. Op een
gegeven moment ontstonden echter problemen waarna granman Gazon Amatodja
de Brazilianen de opdracht gaf het woongebied van de Ndyuka te verlaten. In de
omgeving van Maripasoula werken veel Braziliaanse ploegen voor Boni-conces-
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siehouders, maar grote conflicten hebben daar niet plaatsgevonden. De ondernemers
die op de pontons op de Lawa en Marowijne, of in concessies in het marrongebied,
naar goud zoeken, zijn natuurlijk aangewezen op goede contacten met de plaatselijke
bevolking. Om die te garanderen en getolereerd te worden, betalen de goudzoekers
een plaatselijke belasting. Marron-ondernemers in de omgeving van Gran Santi
betalen tien gram goud per week, de Brazilianen vijftien. De betaling wordt ter hand
gesteld aan een commissie, gevormd door de dorpshoofden in de omgeving. Die
zorgen ervoor dat alle dorpen er wat aan overhouden. In feite gaat het om een
informele vorm van lokale belastingheffing. Het geld komt ten goede aan de granman,
de kapiteins en de ouderen.
Beëindiging van ruzies en conflicten tussen Brazilianen en marrons, maar ook
tussen marrons onderling, waren het onderwerp van een vijfdaagse krutu
(vergadering) op Langatabbetje in juni 2000. Men heeft toen een commissie van
toezicht op de goudwinning ingesteld. De commissie bestaat uit negen personen,
twee dorpshoofden en zeven concessiehouders en heeft als taak ervoor te zorgen
dat er een oplossing komt als een concessiehouder problemen heeft met Brazilianen.
De commissie gaat in ‘dat geval met de Brazilianen praten.’ Komt er dan nog geen
oplossing, dan wordt de kwestie aan de granman - in dit geval granman Levi van
de Paramaka - voorgelegd, die een uitspraak doet. Mocht dat niet de oplossing
blijken, dan zal de politie ingeschakeld worden. Als er schulden gemaakt zijn, dan
verkoopt de commissie de machines. Als iemand steelt, dan is de boete 100 gram,
of in beslagname van de kettingzaag of de buitenboordmotor. Maar zo heel
gemakkelijk kan deze commissie niet tot de in het vooruitzicht gestelde sancties
overgaan. Bijna alle Brazilianen en marrons zijn bewapend, met pistolen, geweren,
in een enkel geval ook met machinegeweren. Sinds de binnenlandse oorlog kan
iedereen bijna vrijelijk aan moderne wapens komen.

Afbeelding 1: Goudprijs per troy-ounce 1998-2000

Aantallen Brazilianen
Veiga (1997: 6) schatte het aantal goudzoekers in Suriname in het midden van de
jaren negentig op 15.000 personen, waarvan tweederde tot driekwart uit Brazilië
afkomstig zou zijn. Ongeveer 8.000 zouden bij de overheid bekend en geregistreerd
zijn. Deze data berusten op gegevens van officiële zijde. De groep onderzoekers
die de omvang en de impact van de kleinschalige mijnarbeid in Suriname empirisch
heeft onderzocht (Ferrier et al, 2000, II: 12) houdt andere aantallen aan en komt op
de volgende inschatting van het aantal garimpeiros en hun directe verwanten:
uitgaande van ongeveer 2000 mijnputten in het bos en vijftig pontons op de rivieren
(data van 1998) schatten de onderzoekers het aantal werkers in de goudwinning
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en hun familieleden op 25.000 tot 30.000 (5.000 tot 7.500 marrons en 20.000 tot
25.000 garimpeiros). De Brazilianen hebben de vakkennis: het werken op de
grindlagen, het omgaan met de waterpompen, het zeven, winnen en smelten van
het goud. Vaak is het één informele self employed ondernemer die het

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

113
vak beheerst en die drie tot vier familieleden onderhoudt. Deze informele
ondernemers weten waar de lagen te vinden zijn en hebben geleerd met de Marrons
zaken te doen.

Afbeelding 2: Ponton op de Lawa
7.

De Brazilianen komen legaal of illegaal Suriname binnen, reizend vanuit Amapá
of vanuit Belém (de hoofdstad van de deelstad Pará) naar lapoque, een van de
meest noordelijke steden in Brazilië, en schepen dan in op een boot naar Frans
Guyana. Vandaaruit gaan zij over de weg naar Saint Laurent, waar zij illegaal de
Marowijne oversteken naar Albina om van daaruit de bus te nemen naar Paramaribo.
Maar heel wat mensen die wij spraken, kwamen anders binnen: via Maripasoula
(aan de Lawa) of voeren direct vanuit Brazilië met smokkel- en vissersboten naar
Suriname. Daar sprak men vaak openlijk over. ‘Ik ben met een cocaïneboot de
Marowijne opgevaren, nadat we de handel hadden verkocht en ik mijn deel had
gekregen, ben ik in Suriname in de goudwinning gegaan.’
Brazilianen die via Maripasoula binnenkomen, starten hun Surinaamse (of Frans
Guyanese) avontuur vaak direct in de goudvelden en vertrekken pas nadat zij wat
verdiend hebben naar Paramaribo. Een enkeling krijgt heimwee, maar dat is geen
probleem. Per slot van rekening zijn de Brazilianen illegaal en men regelt het dan
zo dat een concessiehouder de illegaal bij de politie aangeeft. Die zorgt dan voor
de gratis terugreis naar Brazilië. Deze service levert de Surinaamse politie overigens
niet.
In de wijk Tourtonne-2 wonen intussen voldoende Brazilianen om aan nieuwkomers
tijdelijk onderdak te verlenen en er zijn ook legio goedkope hotels. Alle door ons
geïnterviewde Brazilianen vinden Suriname een buitengewoon makkelijk migratieland:
niemand vraagt om je paspoort, de politie hoeft niet omgekocht te worden en vraagt
geen steekpenningen en de in de grensplaatsen aanwezige douane heeft zich in
een kantoortje te-
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ruggetrokken en is niet aanwezig op de plaatsen waar de korjalen aanmeren. De
ondervraagden maakten er ook geen geheim van als zij illegaal aanwezig waren.
Zij hebben het idee dat dit in Suriname nauwelijks belangrijk is. Het land is groot
genoeg, zij werken hard en zijn niet crimineel.
Het klopt dat Brazilianen een goede naam hebben als hard werkende garimpeiros.
Je kunt afspraken met hen maken, zeggen de Surinaamse patroons, het zijn
deskundige werkers, ze gebruiken geen drugs en geven niet snel een grote bek.
Je moet ze natuurlijk wel in de gaten houden, want elke werknemer probeert goud
achterover te drukken. Brazilianen vinden dan ook via familie, vrienden en
koppelbazen makkelijk emplooi in het bos of op de rivier, hoewel er eind 2000 in
Tourtonne meer aanbod van, dan vraag naar goudzoekers was.
Het migratieproces vanuit Brazilië nam een aanvang rond 1990. Momenteel zijn
er zo'n 25 à 30.000 Brazilianen in Suriname woonachtig, hetgeen betekent dat deze
bevolkingsgroep anno 2000 zo'n zeven procent van de totale bevolking uitmaakt.
De omvang is in ieder geval belangrijk genoeg om per 1 januari 2001 in het register
8.
van vreemdelingenverkeer ‘Brazilianen’ als aparte categorie te beschouwen. In
Frans Guyana vormen de Brazilianen sinds 1990 een vergelijkbare categorie
migranten (Anouilh 1995: 28).

Artesanale en informele mijnbouw
Het zijn kleine zelfstandigen die de overgrote meerderheid van de Surinaamse
goudproductie in handen hebben. Op dit moment zijn twee multinationale
goudonderneming in Suriname werkzaam. De eerste is de Sarakreek Resource
Corporation een in 1992 opgerichte joint venture van het Canadese bedrijf Canarc
Resources en de Surinaamse firma Wylap Developments. De Sarakreek Resource
Corporation is, zoals de naam reeds aangeeft, werkzaam in de omgeving van de
Sarakreek. De firma heeft daarnaast nog rechten in de locatie Benzdorp in het
Lawagebied. De tweede multinationale concessiehouder is Golden Star Resources,
actief in Suriname sinds 1991. Deze firma kreeg in 1994 toestemming naar goud
te gaan zoeken in de omgeving van Nieuw-Koffiekamp (ten noorden van het
stuwmeer). De activiteiten in het gebied verlopen echter stroef, vanwege problemen
met de plaatselijke bevolking (Veiga 1997: 3)
Wij betwijfelen of er een grote toekomst voor deze mijnbouwfirma's in Suriname
ligt. Het is de vraag of de Surinaamse mijnbouw onder de gegeven condities binnen
een formele economie rendabel is. Grote mijnbouwfirma's moeten arbeiders
aannemen op formele contracten en zij moeten belasting en sociale lasten betalen.
Het rendement op de productie lijkt daarvoor te laag. Het is waarschijnlijk daarom
dat de mijnbouw in Suriname vooral op informele arbeid berust. Salarissen worden
pas uitbetaald wanneer goud gevonden is. Vinden de goudzoekers niets, dan wordt
ook niets uitbetaald.
Om goud (of andere delfstoffen) te mogen exploiteren, dient de exploitant in het
bezit te zijn van een concessie. De huidige Surinaamse wetgeving kent vier soorten
mijn- en concessierechten, in tijdsduur variërend van drie tot 25 jaar. De meeste
artesanale (informele) goudzoekers proberen een concessie te krijgen voor drie
jaar. In principe kun je die bij de overheid krijgen, tegen vrij geringe kosten, maar
in de praktijk blijken de meeste concessies in de gebieden waar delfstoffen zitten,
al te zijn verleend. Een goudzoeker moet dus eerst uitzoeken wie de concessiehouder
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daar aan de slag te
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mogen gaan. Veel concessies zijn in handen van marrons en van Surinaamse
militairen (Ferrier et al 2000 II: 12). Marrons trekken zich overigens van de overheid
weinig aan. Zij beschouwen zichzelf als de rechtmatige eigenaars van de grond in
hun woongebied. Als de concessiehouder is opgespoord, wordt gewoonlijk
afgesproken dat deze een deel van de opbrengst krijgt. Meestal wordt daarbij een
percentage van tien aangehouden. Soms trekken de goudzoekers zich ook niets
van concessies aan en beginnen zij maar. Zolang niemand zich meldt is er niets
aan de hand. Zo maar in het wilde weg beginnen, is echter riskant, want er zijn vaak
al heel wat kosten gemaakt voor de eerste gram goud bovenkomt. Machines moeten
naar het concessiegebied worden vervoerd en bomen worden weggehaald.
De goudwinning geschiedt in ploegen waarvan de patroon (de baas, de voorman,
de patraõ) de financiële risico's draagt. Hij zorgt voor het vervoer van de machinerie
en ploegleden naar de goudput; hij is de eigenaar (of huurder) van de machinerie;
hij moet zorgen voor voedsel, drank en onderdak voor zijn ploeg en hij moet de
ploeg (laten) bewaken. Hij krijgt dan ook het grootste percentage van het goud,
tussen de 50 en 70%. Let op dat wij hier niet over winst spreken. Wat na zo'n acht
weken werken in het bos verdeeld wordt, is het gevonden goud. De informele
werknemers lopen in wezen geen ander financieel risico dan geen goud te krijgen.
In de gebieden waar marrons en Brazilianen samen werken en dat is in
Oost-Suriname met name rond Langatabbetje het geval, wordt het goud verdeeld
op fifty-fifty basis. Hier krijgen de patroons (de Braziliaan én de marron) twee delen
van het goud en de arbeiders ieder één deel. De marrons hebben de concessies
in handen en zorgen voor bewaking, waarbij in een aantal gevallen Franse
ex-legionairs worden gesubcontracteerd. Meer stroomopwaarts aan de Lawa krijgen
de arbeiders in totaal 35 procent van het gevonden goud en de patroon(s) 65 procent.
Alleen in het geval van de patroon kan dus eigenlijk gesproken worden van winst
boeken of verlies lijden. Zelfs als de patroon denkt winst te maken, is het de vraag
of dat ook het geval zou zijn als hij een bedrijfskundige boekhouding zou voeren.
Waarschijnlijk houdt hij met een deel van de kosten geen rekening. De patroon heeft
vaak al geïnvesteerd in machines, misschien heeft hij wel zijn huis verkocht of in
onderpand gegeven om aan geld te komen. Hij gaat ervan uit dat die machines
langer meegaan dan zij waarschijnlijk doen en reserveert in de regel te weinig voor
de vervanging ervan. Vaak denkt de patroon reeds winst te maken als de goudvondst
de kosten voor vervoer, het eten van de ploeg en de prijs van de dieselolie overtreft.
Hij hoopt dan op een hogere productie in de toekomst om de investeringen terug
te verdienen.

Economische aspecten
Goudwinning met al zijn romantische connotatie is natuurlijk een normaal industrieel
proces. De goudzoekers kunnen geluk en pech hebben, maar mits gravend op de
juiste plek is natuurlijk wel een kosten-baten analyse te maken. Als vuistregel bij
externe investeringen ‘in het goud’ geldt dat 80 procent van de bruto opbrengst de
kosten (inclusief de lonen en andere betalingen) moet dekken en de resterende
twintig procent winst is. Een veel gehanteerde berekeningswijze is de hoeveelheid
gewonnen goud per vat olie. Een vat (200 liter) dieselolie moet vijftig gram goud
opleveren, een valutawaarde van 2500 Franse francs dus. Dat schijnen velen niet
te halen, zodat we van de winsten die de meeste patroons maken, ons maar niet
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lopen. Het zou ons niet verbazen als zo'n tachtig procent van de marginaal
produceert. Er zijn intussen al weer heel wat goudzoekers gestopt met de
goudwinning, wat als het om patroons gaat in wezen geïnterpreteerd kan worden
dat zij of failliet zijn, of verachten dat te gaan als zij nog langer doorgaan.

Afbeelding 3: Braziliaanse goudsmeden in de Mozartstraat, Paramaribo 2000

Als belangrijkste onkostenpost wordt de prijs van dieselolie beschouwd. Waar de
meeste overheden winst maken op dit product door er een flinke belasting op te
heffen, subsidieerde de regering Wijdenbosch op het laatst de prijzen van
aardolieproducten. De nieuwe regering Venetiaan maakte daar snel een einde aan
en verdubbelde in oktober 2000 de prijs voor benzine en dieselolie. Nieuwe
prijsverhogingen zijn aangekondigd en dat zal wel eens de nekslag kunnen
betekenen voor heel wat artesenale goudzoekers.
De machinerie, brandstof en proviand betrekken informele mijnbouwers meestal
van zakenlieden in Paramaribo. Veel graafmachines worden tweede hands uit
Nederland of uit Brazilië betrokken. De toeleveraars en importeurs zijn dan degenen
die echt winst maken, zoals ‘Frans van der Jagt Agencies’ aan de Saramaccastraat.
Natuurlijk verdienen ook de vrachtvaarders flink aan alle transporten over de rivieren
en de personen die het ruwe goud opkopen, zij die het bewerken en zij die de
goudindustrie financieren. Vergeten we als ‘verdieners’ van de goudindustrie ook
niet de bedrijven in Paramaribo die voedsel leveren. Sinds de komst van de
Brazilianen in Suriname
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is de consumptie van rundvlees in het land verdubbeld. Slagerij Rossignol heeft
dan ook een mooi, nieuw filiaal geopend aan de Tourtonnelaan, midden in ‘Little
Brazil’.
In een aantal gevallen komt de financiering van de garimpeiro-mijnbouw voor
rekening van grote zakenlieden: onder andere Libanezen en Chinezen, die over
grote hoeveelheden cash geld beschikken en die het vanwege de economische en
politieke situatie in het land niet op een andere manier durven te investeren. We
kunnen ook rustig aannemenen dat in de goudindustrie veel drugsgeld witgewassen
wordt. Misschien hoeft deze tak van de economie daarom wel niet zo rendabel te
zijn.
Het blijkt uitermate moeilijk te achterhalen wat nu precies de goudproductie is en
welk deel daarvan als winst kan worden aangemerkt. De Surinaamse Centrale Bank
betaalt voor het goud de wereldmarktprijs en houdt van de aanbieders geen
registratie bij om deze mensen niet af te schrikken. In 1998 slaagde de Centrale
Bank erin meer dan 6.000 kg goud bij particuliere goudexploitanten op te kopen.
Toch is dat waarschijnlijk maar een vijfde van de totale productie, die op zeker dertig
ton per jaar wordt geschat, goed voor zo'n 250 à 300 miljoen dollar (Buddingh' 1999:
413). Van Heemskerk (2000a: 21) die onderzoek deed aan de Sellakreek, waar
voornamelijk Ndyuka in de goudwinning werkzaam zijn, merkt op dat van de
geïnterviewden een kwart aangaf het goud officieel te verkopen. Een derde verkocht
het in Saint Laurent of Paramaribo aan Chinese handelaren. De onderzoekers in
de studie naar informele goudwinning (Ferrier 2000, II: 13-14) schatten de
jaarproductie anno 1999 op 25 ton en becijferden dat de Centrale Bank in datzelfde
jaar slechts 6614 kilo via directe goudaankoop van de producenten verwierf. Een
evengroot deel van de goudopbrengst zou via particuliere kanalen (zoals Ouro
Minas) als remittances naar Brazilië verdwijnen, onder een gedoogbeleid van de
Centrale Bank.
De Surinaamse overheid lijkt nauwelijks baat te hebben bij de goudwinning. Het
gehele proces speelt zich af in een volstrekte schemerzone. Enkele duizenden
goudzoekers voldeden een jaar of twee geleden aan de door de
regering-Wijdenbosch opgelegde verplichting zich te laten registeren tegen betaling
van 200 dollar per persoon. De opbrengst ging volgens Buddingh' (1999: 412-413):
‘naar een speciale presidentiële rekening, die zich aan elke controle onttrok’. De
goudzoekers brengen hun geld liever zelf over de grens, of naar particuliere inkopers
als Ouro Minas. Het kan een taalkwestie zijn, maar het is waarschijnlijker dat Ouro
Minas aantrekkelijk is, omdat via deze opkoper een deel van de goudwaarde direct
naar Brazilië wordt overgemaakt (remittances).
De inkomsten uit de goudwinning en de drugshandel zijn in Suriname anno 2000
de grootste bronnen van de informele economie. Dat hier veel geld in omgaat, blijkt
uit de toegenomen consumptie van luxe goederen en de bouw van kapitale huizen.
Door die consumptie en bouwactiviteiten sijpelt een deel van de winsten door naar
de rest van de economie. Het gaat in Suriname minder slecht dan het er op papier
uitziet. Aan de andere kant komen de winsten uit de goud- en drugsector niet of
nauwelijks ten goede aan de Surinaamse schatkist.
Belasting over de winst in deze sector van de economie heft de overheid
nauwelijks. Gedurende de jaren tachtig verslonsde de belastingheffing in geheel
Suriname. De eerste regering-Venetiaan (1991-1996) heeft met Nederlandse hulp
getracht de fiscale diensten weer enigszins te doen functioneren, maar de
regering-Wijdenbosch (1996-2000) beschouwde de inning van belastingen als een
ondergeschikte prioriteit. In het binnenland beschikt de overheid uit Paramaribo
nauwelijks over sanc-
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ties om belastingheffing af te dwingen. Het lijkt erop of de overheid volstaat met het
toezenden van aanslagen, die vaak een slag in de lucht lijken. Tijdens onze interview
ronde toonden verschillende ondernemers ons lacherig belastingaanslagen voor
de inkomstenbelasting en de AOV, aanslagen voor tientallen miljoenen Surinaams.
In een enkel geval bezoekt een groep belastingambtenaren, vergezeld door
gewapende militairen, de pontons. De heffing is dan één kilo goud, terstond te
voldoen. Het zal duidelijk zijn dat zo'n actie door de goudzoekers gezien wordt als
een overval door de overheid.

Afbeelding 4: Basiskamp goudzoekers
Bron: Van Heemskerk (2000a: 13). Legenda: H = goudzoekershut met twee slaapplaatsen,
W = Wasplaats, SR = Winkel, S = Satellietontvanger

Het productieproces
De werkploegen in het bos bestaan meestal uit zeven personen: de patroon, een
kok(kin) en vijf arbeiders. De globale werkwijze is als volgt. Om te weten waar men
zal gaan werken, doet men eerst een prospect, hetgeen wil zeggen dat een gat
gegraven wordt van een vierkante meter door de (niet al te dikke) humuslaag tot
men op de verweringslaag komt die zich bevindt tussen deze humuslaag en de
harde ondergrond. De prospecteur ‘wast’ de aarde in een batée, een ondiepe, ijzeren
schaal met een middellijn van tussen de 40 en 50 cm.
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Hij vult de batée met de te wassen grond en houdt deze aan de wateroppervlakte.
Door deskundig met de hand te draaien en te slingeren aan de batée, spoelen de
lichtere bestanddelen weg en blijft in het midden een concentraat achter van
zwaardere bestanddelen, kruit genoemd, die een indicatie moet geven van de te
verwachten hoeveelheden goud. Als het resultaat naar tevredenheid is, besluit men
een perceel open te kappen. Men werkt op percelen van dertig bij dertig meter.
Grote bulldozers halen alle vegetatie weg. Dit deel van het werk besteedt de patroon
vaak uit aan loonwerkers die deze bulldozers hebben en het werk klaren tegen een
tarief van 40 US-dollar per uur. Indien zich op het perceel bomen bevinden die
economische waarde hebben, probeert men deze te verkopen. Het verwijderen van
de begroeiing duurt ongeveer twee dagen.
De volgende taak is het weghalen van de humuslaag, die over het algemeen één
à anderhalve meter dik is. Onder die humuslaag bevindt zich een laag van grof zand
en steentjes met een dikte van 50 tot 200 cm, in Suriname ‘gravel’ genoemd. In die
gravel - in en tussen de steentjes - bevindt zich het stofgoud (‘kleur’). Het is nu zaak
de gravellaag los te spuiten en het water - met hopelijk veel kleur - op te zuigen en
dan weer door een bak (vroeger veelal longtom genoemd, tegenwoordig spreekt
men door de Braziliaanse invloed vaak over esperada) naar beneden te laten lopen
via matten waarin het stofgoud blijft zitten. De goudzoekers spoelen deze matten
daarna uit in een grote bak waarin zich water met kwik bevindt. Kwik bindt zich aan
goud en zo ontstaan kleine goudkorreltjes die zij uit de bak zeven. Behalve in de
gedaante van kleur kan goud ook gevonden worden in kleine klompjes (pepieten)
die soms tientallen grammen zwaar zijn. Iedereen hoopt die natuurlijk te vinden,
maar de kans is niet zo groot.
Behalve in het gravel bevindt zich het goud ook in aders in ges[teente]n. Om bij
deze aders te komen moet men mijnen graven. Het gebeurt, maar niet veel. De
aders zijn blijkbaar te klein om rendabel geëxploiteerd te worden. In wezen boren
de pontons op de rivieren in de bodem in de hoop zo'n goudader te pakken te
hebben. Een ponton (zie afbeelding) is een drijvend fabriekje, (met op het bovendek
de keuken en slaapkamertjes), met als belangrijkste instrument een grote boor die
een gat graaft in de bodem. Een grote zuiger brengt het losgewoelde gesteente
naar de ponton, waar het water en de steentjes langs matten naar beneden loopt.
Verder is het procédé identiek aan dat op het land. Het stofgoud blijft weer in de
matten zitten, die men vervolgens uitspoelt in een bak met water en kwik. De
meerderheid van de pontons op de Lawa en Marowijne zijn het eigendom van
Brazilianen.
De dagindeling in het bos ziet er ongeveer als volgt uit. De ploeg staat op tussen
vijf uur en half zes. Voor het werk begint - en dat is om zes uur - drinkt men wat
koffie. Omdat het dan nog niet al te warm is, gaan de ploegen er stevig tegenaan
tot een uur of tien. Dan is er een kleine pauze voor een kop koffie en een snack.
Hierna werken de mannen verder tot twaalven. Dan is er een uur pauze waarin zij
de hoofdmaaltijd van de dag verorberen, bestaande uit kwak (maniok) of rijst met
gezouten vlees, bonen en brood. Om één uur gaat iedereen weer aan de slag. Van
tijd tot tijd drinkt men wat, maar in het algemeen werkt men stevig door tot zes uur.
Dan is het afgelopen met het werk. Men gebruikt nu een lichtere maaltijd en er is
tijd vrij om wat te kletsen.
Het kampement heeft eenvoudige woningen voor de arbeiders en wat luxere voor
de patroon en een eventuele voorman. Men beschikt er over een generator, zodat
er elektriciteit is om onder andere in een koelkast de dranken fris te houden en om
's avonds televisie te kijken via een satelliet ontvanger. Indien
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zich verschillende kampen bij elkaar in de buurt bevinden, en dat is meestal het
geval, is er een winkel waar van alles gekocht kan worden, maar waar het merendeel
van de omzet behaald wordt uit de verkoop van alcoholische drank en sigaretten.
Vlees en vis die de aan de maaltijden een extra cachet kunnen geven boven het
gezouten vlees, koopt de patroon in het algemeen van Marrons, die daartoe op
jacht gaan. Van Heemskerk (2000a: 30) heeft een plattegrond gemaakt van zo'n
basiskamp (zie afbeelding 4).

Negatieve gevolgen
Aan de goudindustrie kleven een aantal problemen die niet, ongenoemd mogen
blijven, hoewel wij daar in dit artikel niet al te diep op ingaan, aangezien daar reeds
door anderen uitgebreid aandacht aan besteed is (Antonius-Smits 1999; Forrest
Peuples Programme 1997; Healy 1996; Lotens 2000; MacKay 2000; Munting &
Veening, 1996; Veiga 1997). In hun artikelen wijzen de auteurs allereerst op de
conflicten die door de goudwinning ontstaan tussen de in het gebied wonende
bevolkingsgroepen en de binnentrekkende goudzoekers. In Brazilië gaat het daarbij
vooral om garimpeiros en in stamverband wonende Indianen die door de regering
(zij het in beperkte mate) beschermd worden in hun reservaten (zie hiervoor
bijvoorbeeld ook Almeida 1992). Healy (1996) bespreekt de moeilijkheden die in
Nieuw Koffiekamp ontstonden nadat de Surinaamse regering het gebied rondom
9.
dit transmigratiedorp in concessie had gegeven aan een Canadese
mijnmaatschappij. In de paragraaf ‘Marrons en garimpeiros’ gingen wij reeds in op
problemen tussen beide groepen in Oost-Suriname.
Het komt in de gebieden waar gond gevonden wordt, nogal vaak voor dat
leerplichtige kinderen de school voor gezien houden en in de goudwinning gaan
werken. Jongens bieden zich voornamelijk aan om diesel te sjouwen, terwijl meisjes
geld proberen te verdienen met koken en het wassen van kleren.
Een derde negatief gevolg van de goudwinning is de uitbreiding van malaria.
Doordat goudzoekers overal gaten graven en achterlaten, ontstaan poelen van
stilstaand water, broedplaats van de malariamug. Suriname heeft nu reeds in de
Amerika's per hoofd van de bevolking het hoogste aantal malariagevallen. Jaarlijks
worden er tussen de 10.000 en 15.000 besmettingen geregistreerd. In het
Boven-Marowijnegebied waar de grootste risicogroep zit, ligt de verhouding op 800
per 1.000 inwoners, omdat vrijwel iedereen in dat gebied de ziekte één tot meermalen
oploopt (De Ware Tijd, 23 februari 2001).
Goudwinning tast ook het eco-systeem aan: de humuslaag verdwijnt en er komt
kwik in het milieu. Bakker (2001) stelt dat tussen 1993 en 1998 goudzoekers ruim
150.000 kilogram kwik in het Surinaamse eco-systeem hebben gedumpt. Vaak komt
olie in het rivierwater terecht..
De uitbreiding van geslachtsziekten is ook een negatief gevolg van de
goudwinning. Waar gouddelvers zijn is prostitutie, zo verzekerden onze zegslieden
10.
ons eens-gezind. In het onofficiële sekscircuit van het binnenland en Paramaribo
wordt veel onveilig gevreeën.

Relaties, seks en prostitutie
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Voor Amazonia is berekend dat zestig procent van het geld dat goudzoekers
verdienen, gespendeerd wordt aan drank en vrouwen (Bezerra, Veríssimo & Uhl
1996. In het bos en op de rivier zijn overal kleine bordeeltjes te vinden in de
onmiddellijke nabijheid van de open pits en de pontons. De meeste goudzoekers
zijn Brazilianen, de meeste vrouwen komen uit Brazilië. De lijn tussen ‘harde’ com-
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merciële seks en ‘zachte’ seksuele binding is overigens buitengewoon vloeiend. De
garimpeiros hechten zich gewoonlijk aan hun noiva (verloofde), in ieder geval voor
de tijd dat die in de buurt zijn. Marrons staan niet toe dat hun jonge meisjes relaties
aanknopen met Brazilianen. Seksuele binding ontstaat wel vaak tussen Brazilianen
en volwassen en zelfstandige Marronvrouwen. Bij een vaste verhouding gelden
voor beide partijen codes en gedragsregels. In de cultuur van de Marrons kennen
we poligyne relaties, een man kan verschillende vrouwen hebben. Voor een vrouw
is het niet toegestaan dat zij gelijktijdig relaties met meer dan één man onderhoudt.
Ook is het bij een Marron de gewoonte dat een man een vrouw onderhoudt die hij
heeft zwanger gemaakt, minimaal tot een maand of negen na de geboorte. Omdat
men Brazilianen op dit gebied niet zo vertrouwt, laat men hen onmiddellijk betalen,
zodra zij een vrouw zwanger hebben gemaakt. Brazilianen in en rond Langatabbetje
betalen daarvoor honderd gram goud. Alleen al in de omgeving van dit eiland, waar
in november 2000 ongeveer 300 Brazilianen werkzaam waren, hebben tien
Marronvrouwen een gezin met kinderen van Brazilianen. Verschillende
Paramakaanse mannen hebben kinderen uit een verhouding met hun Braziliaanse
noivas.

Afbeelding 5: Goudbewerker aan het werk, Mozartstraat, Paramaribo 2000

Aan de Surinaamse of Franse kant van de rivier de Marowijne en de Lawa zijn
bijna alle vrouwelijke partners van de goudzoekers Bra-
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ziliaans. Over het algemeen gaat het om noivas die het huishouden verzorgen,
koken en seksuele diensten verlenen. Deze man-vrouw verhouding is al sinds
langere tijd geïnstitutionaliseerd in de garimpeiros-gemeenschappen in de noordelijke
Braziliaanse deelstaten, met name in de deelstaat Amapá waar de meeste
11.
‘Surinaamse’ Brazilianen vandaan komen. De noivas werken in het bos in kiosken
of cabarets, eigendom van Braziliaanse ondernemers onder het toeziend oog van
de Paramakaanse en overige Marron concessiehouders. Op de rivier bezoeken de
noivas de mannen op de pontons met vaste regelmaat. De aanwezigheid van en
het ‘recht’ op de diensten van de noivas behoren tot het informele maar vaste pakket
arbeidsvoorwaarden. De verhouding tussen de mannen en hun verloofde is relaxt.
De patrão (baas, ondernemer) houdt hiervoor een vast deel -tien procent- in op het
12.
te betalen loon in stofgoud. In andere gevallen bestaat er een stilzwijgend ‘seks
on credit’-systeem: elke keer dat wordt uitbetaald, krijgt de noiva een percentage.
Voor betaalde seks gelden vaste prijzen: 500 tot 1.000 Franse francs per gehele
13.
14.
nacht in de omgeving van Saint-Laurent, zeven tot tien gram goud in de omgeving
van Langatabbetje, twee tot drie gram voor een korte fuck, bij voorkeur com uma
camisinha (condoom). Natuurlijk hangt de prijs samen met de aantrekkelijkheid, de
bereidheid tot variaties en de beschikbaarheid van de vrouwelijke partner. In
Paramaribo, in de wijk Toutonne-2, liggen de prijzen lager. Langs de rivier betalen
de noivas per week vijf gram huur voor hun kamertje, in Paramaribo is die prijs
15.
ongeveer hetzelfde. Ze verdienen 50, 60, 70 of soms 100 gram per week. De
prijzen variëren stroomopwaarts en stroomafwaarts maar iedereen weet de lokale
standaardprijs te noemen. Niemand doet er moeilijk over. Op het ponton Barragem
aan de Surinaamse kant van de rivier de Lawa interviewden we de Braziliaanse
eigenaar en diens Surinaams-Javaanse vrouw, die ook de lokale kiosk runt in het
nabijgelegen gehucht Konjere. De garimpeiros komen er in het weekend, maar de
noivas gaan ook regelmatig, begeleid door mevrouw, de pontons langs. Iedereen
prefereert natuurlijk de rust van de kiosken, boven het lawaai op de pontons. Het
lijkt goed toeven in een hangmat tussen de bomen, dromerig schommelend en com
muita saudade familiefoto's bekijkend. De noivas die we daar interviewden waren
al eerder in Brazilië in dezelfde branche werkzaam. Het werk in Suriname zou meer
perspectieven bieden. In Paramaribo woont familie. Nichtjes zijn er in het huwelijk
getreden, de een met een Surinamer, de ander met een Nederlander. Allemaal
leuke mannen.
In de rendez-vous hotels in Tourtonne-2 wonen naar verhouding minder
Braziliaanse vrouwen dan langs de rivieren. Hier vinden we ook Surinamers en
Guyanezen, bij voorkeur niet al te donker, want de Brazilianen hebben een voorkeur
voor lichte mulatas, hindostanen en Javanen. De garimpeiros die in Paramaribo
zijn, verblijven daar niet al te lang, meestal één of twee weken, om daarna weer
voor zes tot acht weken naar het bos te gaan. In die rustperiode wordt geld
uitgegeven dat in het bos is verdiend. De goudzoekers huren over het algemeen
kamers in dezelfde hotels waar zich ook de noivas bevinden en betalen daarvoor
ongeveer hetzelfde als in het bos of op de rivier.

Little Brazil
Van de circa 25 tot 30 duizend Brazilianen die naar Suriname zijn gemigreerd, woont
ongeveer de helft in Paramaribo, met name in de wijk Tourtonne-2. De meesten
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wonen daar permanent en deze buurt met de belangrijkste concentratie migranten
is Little Brazil gaan heten. Dat zijn natuurlijk vrouwen en kinderen, maar
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ook een groot aantal mannen, die vooral werkzaam zijn in de dienstensector. Ook
kunnen daar de mannen onder gerekend worden die tijdelijk in Paramaribo zijn, om
even bij te komen van het harde werk in het bos. Zij houden daar vakantie en hebben
daarom een uitermate rustige dagindeling.
De meeste verlofgangers staan om een uur of zes op, drinken wat koffie, kijken
televisie en praten met de overige hotelgasten in de kamer waar de televisie staat,
of op het erf voor het hotel. Ook worden voor negen uur de dagelijkse inkopen
gedaan. Tussen negen en tien wordt ontbeten, een warm ontbijt met cassave (kwak,
manioca) en rundvlees, waarbij zij niet-alcoholische dranken nuttigen, vooral frisdrank
(softs). Tijdens de maaltijd, die of zelf bereid wordt of in een hotel gekocht, praat
men over het werk en voetbal. Daarna is een uur of twee tijd om te relaxen bij de
televisie, op het erf, of om even te wandelen naar bekenden in de buurt. Rond twaalf
uur nuttigen de Brazilianen de hoofdmaaltijd, die iets uitgebreider is dan het ontbijt.
De maaltijd bestaat weer uit manioca en rundvlees, maar ook feijaõ (een pot met
bonen, cassave en rundvlees) is populair. Hierna is het tijd voor een middagdutje.
Om een uur of vier wordt het weer tijd om iets te drinken, televisie te kijken en te
babbelen. Het is dan ook zaak in de richting van een winkel te slenteren, waar
informatie kan worden uitgewisseld met mede-goudzoekers. Bij de winkels komen
de goudzoekers ook in contact met de patrões en maken zij de plannen voor nieuwe
trips naar het bos. Tegen zevenen nuttigen zij nog een kleinigheid, waarna iedereen
weer richting eigen hotel slentert. Dan is het tijd om televisie te kijken en te beslissen
of de nacht alleen of in gezelschap met iemand van de andere sekse zal worden
doorgebracht. Tegen achten staat iedereen onder de douche in de gehuurde kamer.
De doorzetters zetten zich achter de drank.
Migranten vertonen in het algemeen de neiging te blijven. Dat geldt ook voor de
Brazilianen. Het bevalt hen over het algemeen goed in Suriname. Zij zijn in overgrote
meerderheid afkomstig uit Noord-Brazilië en het klimaat in Suriname wijkt daar
nauwelijks vanaf. In Suriname hebben zij veel minder last van de overheid en de
bureaucratie. De mensen die wij spraken benadrukten dat zij zich in Suriname meer
dan in Brazilië gerespecteerde burgers voelen. Een arts helpt je ook als je arm bent
en scholen doen niet moeilijk als de moeders hun kinderen daar brengen voor
onderwijs. Hoewel men onder elkaar natuurlijk Portugees spreekt, zijn velen in
Paramaribo het Sranantongo al meester. Dat hun kinderen daar Nederlands leren,
stellen zij uitermate op prijs. Nederland is een beschaafde natie en zij zien zichzelf,
maar in ieder geval de kinderen nog wel doormigreren naar Nederland, of naar de
Verenigde Staten.

Afsluiting
Een van de belangrijkste, maar nauwelijks gedocumenteerde ontwikkeling in de
eerste 25-jaar van het bestaan van de Republiek Suriname lijkt de komst van grote
aantallen Brazilianen. Op dit moment zijn zij voornamelijk werkzaam in de
goudindustrie. Aangezien de exploiteerbare goudvoorraad op nog minstens vijftig
jaar wordt geschat bij de huidige stand van de artesanale en informele mijnbouw,
zal de immigratie van Brazilianen vooralsnog niet minder worden. Mochten in de
andere Guyana's nieuwe goudvelden worden ontdekt, dan zal de Braziliaanse
migratie zich ook daarop richten. Maar vooralsnog lijkt Suriname het doel van de
migratiestroom te blijven. Men komt het land gemakkelijk binnen, de overheid is
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coulant en de relatief geprononceerde aanwezigheid van de buitenlanders heeft
vooralsnog niet tot grote etnische spanningen geleid in de Surinaamse
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multiculturele maatschappij. Wij verwachten niet dat deze migranten vrijwillig naar
Brazilië zullen terugkeren. Zij hebben dat land juist verlaten omdat zij daar in de
goudwinning zijn weggeconcurreerd of allerlei belemmeringen kregen opgelegd
door de overheid.

Afbeelding 6: Mode-atelier aan de Mozartstraat, Paramaribo 2000

Het Braziliaanse emigratiepatroon is niet alleen een Surinaamse aangelegenheid.
Buurlanden als Bolivia en Paraguay kennen inmiddels al veel grotere kolonies
Brazilianen. In Paraguay duurt het migratieproces al meer dan een halve eeuw en
langzaam, heel langzaam wordt het land een tussengebied voor Spaans- en
Portugeessprekenden. Dagjesmensen uit Saõ Paulo bezoeken de winkelstraten in
Asunción waar alles goedkoper is en waar nauwelijks belemmeringen gelden voor
in- en uitvoer. Het Braziliaanse territoir is tijdens de koloniale periode fors uitgebreid
door steeds nieuwe migratiegolven noord-, noordwest- en westwaarts. In een enkel
buurland is men expliciet beducht geworden voor de mogelijkheid van Braziliaanse
migranten in de grensregio. Zo liet de Peruaanse ‘Revolutionaire Regering van de
Strijdkrachten’ (1968-1975) de laatste vijftig km autoweg die de stad Pucalpa met
de Braziliaanse Trans-Amazoneweg aan de andere zijde van de
Peruaans-Braziliaanse grens verbond en die in het begin van de jaren zestig als
regionaal ontwikkelingsproject was aangelegd, weer afbreken (Kruijt, 1994). Ook
de regering van het buurland Guyana lijkt beducht voor de Braziliaanse expansie.
Plannen om het land via een weg naar het zuiden met Brazilië te verbinden, schuiven
de Guyanezen steeds weer op de lange baan.
Het is een interessante bespiegeling zich voor te stellen welk effect de Braziliaanse
instroom onder gelijkblijvende omstandigheden zal hebben. In het stedelijke Little
Brazil is intussen een bruggenhoofd gevestigd. Paramaribo zou de volgende 25
jaar wel eens een bevolking kunnen gaan krijgen die voor een vijfde of een vierde
deel Braziliaanse wortels heeft. In het bos en op de rivier zullen de marrons en de
Indiaanse bevolking een nieuw, mo-
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gelijk sneller groeiend Braziliaans bevolkingssegment naast zich gaan kennen.
Vooralsnog verloopt het migratie- en vestigingsproces bijna onopgemerkt. De
Surinaamse maatschappij met haar sterk multiculturele schakeringen is uiteindelijk
tot stand gekomen door elkaar opvolgende en relatief snel consoliderende groepen
van telkens andere etnische samenstelling. Zal ook deze nieuwe bevolkingsgroep
een plaats krijgen in het multi-etnische Suriname of zal Suriname in de komende
eeuw een deelstaat van Brazilië worden?
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Eindnoten:
1. Het empirisch materiaal voor dit artikel hebben we verzameld in Suriname en Frans Guyana in
november 2000. Wij ondervonden daarbij veel steun van Deryck Ferrier, die ons onder andere
genereus inzage gaf in nog niet gepubliceerde rapporten over de informele economie van
Suriname. We interviewden sleutelpersonen in Paramaribo (met name in de wijk Tourtonne-2),
in St. Laurent, op Langatabbetje, in Malobbi, in Gran Santi en op pontons en logementen langs
en op de Lawa en Marowijne. De geïnterviewden waren concessiehouders, garimpeiros,
vrachtvaarders, goudbewerkers, logementhouders en vrouwen die veel met hen in contact
komen. De interviews zijn afgenomen in het Sranantongo, in het Ndyuka, het Nederlands, het
Portugees, het Engels en het Frans. Voor dit artikel hebben we alle informatie naar het Nederlands
vertaald.
2. Het Surinaamse goud bevindt zich in de laag die bij geologen bekend staat als het ‘Guyana
Schild’, kristallijne gesteenten van precambrische ouderdom, met een oppervlakte van ongeveer
2

3.

4.
5.
6.

415,000 km en zich uitstrekkend van Venezuela door Guyana, Suriname en Frans Guyana
naar het Braziliaanse Amazone basin.
Dit waren aanzienlijke bedragen voor de Surinaamse industrie, ze vielen echter in het niets
vergeleken met de inkomsten die in Frans Guyana verworven werden uit de goudwinning. In
Frans Guyana was het productieniveau drie maal zo hoog als in Suriname.
Zie voor een samenvattend artikel over deze oorlog Volker, 1998.
Aantekeningen Thomas Polimé, 1994.
De Sellakreek mondt uit aan de rechteroever (in het afvaren) van de Tapanahoni, tussen de
plaatsen Gran Bori en Godo Olo.

7. De Braziliaanse deelstaat Amapá (140.000 km2) heeft op zijn beurt in de afgelopen decennia
een invasie van arme Brazilianen uit andere deelstaten, vooral Para, gekend. Het aantal inwoners
van deze deelstaat steeg van ongeveer 37.000 inwoners in 1950 naar 582.000 in 1995 (Munting
& Veening 1996: 18).
8. Volgens De Ware Tijd (4 februari 2001) zijn Brazilianen de grootste groep immigranten (77
procent), gevolgd door Guyanezen (12 procent), Haïtianen, Nederlanders en Chinezen. Het
grootste deel van de officieel toegelaten vreemdelingen is werkzaam in de mijnbouw. In 1999
kregen officieel 3119 vreemdelingen een werkvergunning in Suriname: 63 procent van
Braziliaanse, 12 van Guyanese en 4 procent van Nederlandse alkomst. De resterende 19 procent
is afkomstig van 32 landen.
9. Boven het stuwmeer in de Surinamerivier liggen een aantal Saramaka en Ndyuka dorpen. Zij
worden transmigratiedorpen genoemd omdat ze bewoond worden door Marrons die hun
oorspronkelijke woongebied moesten opgeven vanwege het wassende water in het stuwmeer.
10. Ook de empirische studie van Antonius-Smits et al over commerciële seks en goudzoekers
begint en eindigt met deze constatering: ‘Migrant work, such as gold mining, often creates
conditions that contribute to the development of sex work’ (1999: 63). ‘The high demand for
sexual services among gold miners with gold and money to spend, in combination with the
scarceness of women in most gold mining areas, created ideal conditions for a thriving sex
business’ (1998: 82).
11. ‘Prostitutas made in Brazil’ ISTOÉ, 5 de junho de 1996; ‘O que reluz é chumbo.’ ISTOÉ # 1568,
20 de outubro de 1999, ‘Histórias de blefe e bamburro.’ ISTOÉ # 1571, 10 de novembro de
1999, ‘Um falso brilhante’ ISTOÉ # 1571, 10 de novembro de 1999.
12. Ook vermeld in Antonius-Smits (1998: 80).
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13. Mendes Lopes (1996: 58-59) beschrijft de gangbare praktijk in Maripasoula, de Franse ‘hoofdstad
van de garimpeiros’: Maripasoula (...) 4000 habitants, la commune est un lieu de passage de
1900 clandestines - surtot brésiliens qui travaillent surs les placers, dont en particulier à Benzdorp
au Surinam. Les weekends ils descendent des concessions, investissent des veilles maisons
en location, et les deux hotels (...) Elles accompagnent aussi les orpailleurs-brësiliens ou Bonis
-sur les lieux de travail en tant que ‘cuisinieres’- formule que nous avons deja evoqué (...) ‘activité
prostitutionelle est intense. Une nuit avec un client “coute” 10 grammes d'or (500 FF). Et les
passes rapides d'une à trois heures prévent atteindre de 2 a 6 grames d'or’.
14. Een gram onbewerkt goud had in november 2000 de waarde van ongeveer 50 Franse francs.
15. Interview van de auteurs met een concessiehouder te Langatabbetje, 6 november 2000. Het
gaat hier overigens niet om een paradijselijke situatie. De onbewogen concessiehouder merkte
tijdens het interview op. ‘Als ze niet meer in het cabaret willen slapen, worden ze doorverhandeld.
Of verkocht aan iemand anders op een andere plek.’

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

128

Hans Ramsoedh
Surinamistiek 1975-2000
Suriname mag zich verheugen op een groeiende belangstelling van wetenschappers.
De plantage-economie en hiermee samenhangend de slavenhandel, slavernij,
slavenrebellie, marronage, het ontstaan van marronsamenlevingen met hun unieke
Afro-Surinaamse cultuur, contractarbeid en de multi-etnische samenstelling van de
bevolking maken Suriname tot een interessant onderwerp voor onderzoekers.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling een overzicht te geven van de Surinaamse
historiografie: historische studies over Suriname. De historiografische invalshoek
brengt een aantal beperkingen met zich mee. Veel sociaal wetenschappelijke,
economische en geografische studies met een historische component zijn strikt
genomen geen historische studies. Veel van deze studies zouden om die reden
hier dus onbesproken blijven. Om het selectie-criterium te verbreden is in dit artikel
gekozen voor de invalshoek van de Surinamistiek. Onder Surinamistiek versta ik
de studie van de Surinaamse samenleving in al haar (historische, sociale,
economische, culturele en geografische) facetten. Tot de culturele facetten kunnen
onder meer worden gerekend de religie, kunsten, taal- en letterkunde. In deze
bijdrage laat ik de taal- en letterkunde buiten beschouwing. Ook bespreek ik hier
slechts monografieën. Voor een uitgebreid overzicht van artikelen op het terrein van
de Surinamistiek vormen de bibliografieën en catalogi (zie hieronder) een goede
ingang.
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. Dit overzicht is opgehangen aan een
aantal thema's: algemene studies, politiek en politieke verhoudingen, sociale en
economische geschiedenis, religie, plantage-economie, slaven en slavernij, etnische
studies, geografische en ontwikkelingsstudies. Deze bijdrage wordt tenslotte
afgesloten met een aantal opmerkingen over de aard van de Surinamistiek, de
dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving en engagement of centrismen
in de wetenschap. Allereerst begin ik met een bespreking van de bronnen voor de
Surinamistiek.

Bronnen voor de surinamistiek
Bibliografieën of catalogi zijn onmisbaar als ‘apparaat’ of bronnen voor de
historiografie of in dit kader de Surinamistiek. Een goed hulpmiddel vormen hierbij
de door de Caraïbische Afdeling (Caraf) van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land1.
en Volkenkunde (KITLV) in Leiden uitgebrachte bibliografieën over Suriname. In
deze bibliografieën treft men een opsomming aan van monografieën en artikelen
die aanwezig zijn in de bibliotheek van het KITLV. Naast deze bibliografieën van
2.
Caraf is door de Univer-siteitsbibliotheek van Amsterdam een Surinamecatalogus
uitgebracht. Deze catalogus bevat alle titels die vanaf de zeventiende eeuw over
Suriname zijn verschenen en die aanwezig zijn in deze bibliotheek:

1.

2.

Gerard A. Nagelkerke, Suriname. A bibliography 1940 1980, Leiden 1980 (2.596 titels); Jo
Derkx en Irene Rolfes, Suriname. A bibliography 1980-1989, Leiden 1990 (1.926 titels); Irene
Rolfes, Suriname. A bibliography 1989-1995, Leiden 1997 (3.321 titels). De catalogus van
het KITLV is ook op internet te raadplegen: www.kitlv.nl
Kees van Doorne en Michiel van Kempen, Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam, Amsterdam 1995 (7.956 titels).
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de vroegste bellettristische uitingen over Suriname, reisverslagen,
plantershandboeken, een grote collectie kaarten, geschiedkundige, politieke,
economische en rechtskundige verhandelingen.
3.
Over de marrons (1667-1975) is er een bibliografie van de hand van de
Amerikaanse antropoloog en Saramakakenner Richard Price verschenen. Het eerste
deel van deze bibliografie bevat een historische inleiding waarin Price ingaat op de
historisch-demografische ontwikkelingen, de slavensamenleving, marronage en de
koloniale reactie, alsmede de vorming van verschillende marron-samenlevingen.
Voor beknopte achtergrondinformatie en literatuurverwijzing is de in 1977
4.
verschenen Encyclopedie van Suriname, als opvolger van de in 1917 verschenen
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, eveneens een belangrijke ingang.
De Encyclopedie van Suriname is feitelijk aan een update toe.
Voor de meest recente uitgaven is men aangewezen op de sinds 1990 door Caraf
jaarlijks uitgebrachte Caribbean Abstracts waarin recent verschenen monografieën
en artikelen over het gehele Caraïbische gebied zijn opgenomen. In Oso treft men
twee keer per jaar een overzicht aan van recent verschenen literatuur. In een drietal
nummers van Oso vindt men daarnaast een beschrijving van Surinamecollecties in
5.
Suriname en in Nederland.
Ook de door IBS en de afdeling Culturele Antropologie van de universiteit van
6.
Utrecht uitgegeven Surinaamse Bronnenserie is van groot belang voor de studie
van Suriname. Met deze Bronnenserie wordt beoogd ongepubliceerde documenten
die van betekenis kunnen zijn voor de studie van Suriname toegankelijk te maken.

Algemene studies
Van Liers Samenleving in een grensgebied (eerste druk 1949) geldt nog steeds als
de meest gezaghebbende inleiding in de Surinaamse geschiedenis. Het accent in
dit werk ligt op de periode vóór 1945. In de herdrukken (laatste en vierde druk in
1984) heeft Van Lier gezorgd voor een actualisering tot 1975, zij het summier.
In 1990 completeerde Cornelis Goslinga, tot aan zijn emiritaat hoogleraar aan
het Center for Latin American Studies van de University of Florida in Gainesville,
zijn trilogie (2.274 pagina's) over de geschiedenis van de Nederlanders in het
7.
Caraïbisch gebied tussen 1580 en 1942. Goslinga heeft deze geschiedenis vanuit
een Nederlands perspectief beschreven en zijn toonzetting is soms koloniaal.
3.
4.

5.
6.

7.

Richard Price, The Guiana Maroons. A historical and bibliographical introduction.
Baltimore/London 1976: The Johns Hopkins University Press.
H.B. Snelleman en Joh. F. Snelleman, Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, Leiden
1914-17 (herdruk in 1981: Emmering); W. Gordijn, Encyclopedie van Suriname, Amsterdam
1977: Elsevier.
Zie Oso 7 (2) en 8 (1 en 2).
In deze Bronnenserie zijn inmiddels 21 nummers verschenen. Deze nummers worden bij de
verschillende thema's behandeld. De Bronnenserie verscheen aanvankelijk (1978) als Bronnen
voor de studie van Bosnegersamenlevingen (BSB). Met ingang van 1985 werd de Bronnenserie
omgedoopt in Bronnen voor de studie van Afro-Surinaamse samenlevingen (BSA). Sedert
1997 heet deze reeks: Bronnen voor de Studie van Suriname (BSS).
Deel 1: The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast. 1580-1680, Assen 1971: Van
Gorcum; Deel 2: The Dutch in the Caribbean and in the Guianas 1680-1791, Assen 1985:
Van Gorcum; Deel 3: The Dutch in the Caribbean and In Suriname 1791/5-1942, Assen 1990:
Van Gorcum. Van de hand van Goslinga verscheen eerder een beknopte en nogal
impressionistische overzichtsstudie over Suriname en de Nederlandse Antillen: A short history
of the Netherlands Antilles and Surinam, The Hague 1979: M. Nijhoff.
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In 1983 verscheen Albert Helmans magnum opus waarin hij de gevolgen van het
koloniale beleid voor een hypothetisch ‘Groot-Guyana’, het gebied tussen de Orinico,
de Atlantische Oceaan en het noordelijk deel van het Amazone-gebied (Suriname,
Guyana, Frans-Guyana, Venezolaans en Braziliaans Guyana) blootlegde. Helmans
8.
Foltering (in 1995 herdrukt) is een uitgesproken voorbeeld van een ‘histoire engagé’.
Ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Surinaamse en Nederlandse
9.
historici verscheen in 1993 Geschiedenis van Suriname. Van Stam tot staat. In
deze publicatie wordt de geschiedenis van Suriname thematisch behandeld.
10.
Een gedegen overzichtswerk vormt Geschiedenis van Suriname (1995) van de
Nederlandse NRC-journalist Hans Buddingh'. Dit boek is in 1999 herdrukt en
geactualiseerd. Tot 1980 baseerde de auteur zich op secundaire bronnen. Voor de
ontwikkelingen na 1980 putte hij uit eigen ervaringen als Suriname-watcher bij de
NRC. Interessant is voorts dat de auteur veel cijfermateriaal over de periode na
1980 bijeen heeft gebracht. Van Janssen (1986) en Verschuuren (1987/1994)
11.
verschenen eerder beknopte overzichtwerken over Suriname.

Politiek en politieke verhoudingen
In 1978 schreef de Amerikaanse politicoloog Edward Dew een ‘klassieker’ over de
12.
Surinaamse politiek: The difficult flowering of Surinam. Deze studie beslaat de
periode tijdens de Tweede Wereldoorlog tot aan de onafhankelijkheid in 1975.
13.
Uitgaande van de theorie over pacificatie-democratie analyseert Dew de
na-oorlogse politieke ontwikkelingen in termen van etnische verzuiling
(consociatie-democratie). In 1994 kwam een vervolg op zijn studie van 1978: The
14.
trouble in Suriname. Hierin behandelt Dew de periode na de onafhankelijkheid tot
en met 1992. De optimistische toonzetting in The difficult flowering maakte plaats
voor teleurstelling door de ontwikkelingen in het onafhankelijke Suriname. De plurale
democratie en het vraagstuk van de levensvatbaarheid van jonge staten als Suriname
en de Nederlandse Antillen als autonome eenheid zijn centrale thema's in twee
15.
studies van Lagerberg (1985, 1989).

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

A. Helman, De foltering van Eldorado. Een ecologische geschiedenis van de vijf Guyana's,
's-Gravenhage 1983: Nijgh en Van Ditmar. In 1995 is dit boek in een tweedelige pocket-uitgave
herdrukt en door de historicus Hans Ramsoedh geactualiseerd (Kroniek van Eldorado,
Amsterdam 1995: In De Knipscheer).
Evelien Bakker & M. Hassankhan & Leo Dalhuisen en Frans Stugh, Geschiedenis van
Suriname. Van stam tot staat. Zutphen 1993; Walburg Pers.
H. Buddingh', Geschiedenis van Suriname, Utrecht 1995: Het Spectrum (tweede druk in
1999).
A.M. Janssen, Suriname, ontwikkelingsland in het Caraïbisch gebied, Amsterdam 1986: SUA;
S. Verschuuren, Suriname. Geschiedenis in hoofdlijnen, Utrecht 1987: HES, herdrukt 1994:
SDU.
E. Dew, The difficult flowering of Surinam. Ethnicity and politics in a plural society, The Haque
1978: Martinus Nijhoff.
A. Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven 1977:
Yale University Press.
E. Dew, The trouble in Suriname 1975-1993, Westport 1994: Praeger.
K. Lagerberg, Suriname '85, een vals dilemma van ras en klasse, Tilburg 1985: IVO; K.
Lagerberg, Onvoltooid verleden. De dekolonisatie van Suriname en de Nederlandse Antillen,
Tilburg 1989: IVO.
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Na 1975 diende zich een generatie Surinaamse auteurs aan met belangstelling
voor het eigen verleden. Derveld (1982) beschreef de politieke integratie van
16.
Javanen. Een interessant aspect in zijn dissertatie is de relatie

16.

F.E.R. Derveld, Politieke mobilisatie en integratie van de Javanen in Suriname. Tamanredjo
en de Surinaamse nationale politiek. Groningen 1982: Bouma's Boekhuis. Diss.
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tussen politiek en religie. Choenni (1982) maakte een vergelijkende studie van de
17.
rol van Hindostanen in de politiek in Suriname, Trinidad en Guyana. Naar aanleiding
18.
van vijf jaar onafhankelijkheid redigeerde Willemsen een bundel opstellen waarin
overheersing (kolonialisme en militarisme) en verzet (oud en nieuw) de rode draad
vormen. Chin en Buddingh' (1987) besteedden aandacht aan de na-oorlogse
ontwikkelingen met daarbij een te grote aandacht voor de rol van de linkse politieke
19.
partijen tussen 1980 en 1987. Ondanks de grote betekenis van de vakbeweging
in de Surinaamse samenleving was er lange tijd in de wetenschappelijke literatuur
weinig aandacht geschonken aan het vakbondswezen. De dissertatie van Campbell
20.
(1987) voorzag in deze omissie. Op staatsrechtelijk gebied verscheen de dissertatie
van Fernandes Mendes (1989). Hij maakte een staatsrechtelijke analyse van het
proces naar onafhankelijkheid en stelde dat Suriname eerder te laat dan te vroeg
21.
22.
onafhankelijk werd. Ook kan genoemd worden de studie van Munneke (1990)
naar de staatsrechtelijke ontwikkelingen tussen 1975 en 1987. Ramsoedh (1990)
schreef een dissertatie over de koloniale politiek en beleid van gouverneur Kielstra
23.
tussen 1933 en 1944. Over zijn ervaringen als ambtenaar op het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Suriname en belast met de Nederlands-Surinaamse
betrekkingen schreef de Surinaamse socioloog Schalkwijk (1994) een studie waarin
24.
de haat-liefde-verhouding tussen beide landen het centrale thema is. Jules Sedney
25.
(1997) , premier tussen 1969-1973, beschreef de parlementaire democratie in de
multi-etnische Surinaamse samenleving in de periode 1949-1996. Democratie,
etniciteit en politieke machtsvorming vormen de drie centrale thema's in zijn boek.
26.
Ook van en over een aantal politici verschenen publicaties. Azimullah (1986)
27.
schreef een politieke biografie over Lachmon. Werners (1998) maakte een studie
28.
van de politicus Pengel. Breeveld (2000) promoveerde op laatstgenoemde politicus.
Wijntuin (1994), parlementsvoorzitter tussen 1973 en 1980, schreef zijn politieke
29.
memoires. Hij maakte eerder studie van de pater-politicus Weidmann en de

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

C. Choenni, Hindoestanen in de politiek. Een vergelijkende studie van hun posities in Trinidad,
Guyana en Suriname, Rotterdam 1982: Futile.
G. Willemsen, Suriname, de schele onafhankelijkheid, Uitrecht 1983: Synopsis.
H.E. Chin/H. Buddingh', Surinam. Politics, Economics and Society, London 1987: Frances
Printer.
E.E. Campbell, Vakbeweging en arbeidsverhoudingen in Suriname, Tilburg 1987. Diss.
H.K. Fernandes Mendes, Onafhankelijkheid en parlementair stelsel in Suriname. Hoofdlijnen
van een nieuw en democratisch staatsbestel, Zwolle 1989: Tjeenk Willink. Diss.
H.F. Munneke, De Surinaamse constitutionele orde sinds 1975, Nijmegen 1990: ARS AEQUI
LIBRI.
H. Ramsoedh, Koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra 1933-1944, Delft 1990:
Eburon. Diss.
M. Schalkwijk, Suriname, het steentje in de Nederlandse schoen; van onafhankelijkheid tot
Raamverdrag, Paramaribo 1994: Firgos.
J. Sedney, De toekomst van ons verleden. Democratie, etniciteit en politieke
machtsverhoudingen in Suriname, Paramaribo 1997: Vaco.
E.G. Azimullah, Jagernath Lachmon: Een politieke biografie, Paramaribo 1986: Vaco.
S.E. Werners, Johan Adolf Pengel en de geest van zijn tijd. Paramaribo 1998: Firgos.
H. Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Een Surinaams politicus in Caraïbisch perspectief,
Schoorl 2000: Conserve. Diss.
E. Wijntuin, Reflecties op mijn politiek verleden, Paramaribo 1994.
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30.

31.

vakbondsleider Louis Doedel. Haakmaat (1987) , minister in de regering Chin A
Sen (1980-1982) schreef even-

30.

31.

E. Wijntuin, Weidmann, grondlegger van het algemene kiesrecht in Suriname, Paramaribo
1996; E. Wijntuin, Louis Doedel. Martelaar voor het Surinaamse volk, Paramaribo 1998: Leo
Victor;
A. Haakmat, De revolutie uitgegleden, Amsterdam 1987: Jan Mets.
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eens zijn memoires. Deze oud-minister stelde in 1996 zijn politieke observaties te
32.
boek. Van de Hindostaanse politieke partij, de VHP, verscheen in 1999 een
33.
gedenkboek.
De problemen en dilemma's van de voormalige Nederlandse koloniën in het
34.
Caraïbisch gebied worden door Oostindie (1997) besproken. In opdracht van de
35.
Nederlandse regering publiceerden Oostindie en Klinkers (2001) een driedelige
studie naar de betrekkingen tussen Nederland en de (voormalige) koloniën in de
36.
West in de periode 1940-2000. Inge Klinkers (1999) promoveerde eerder op het
37.
Nederlandse dekolonisatieproces in de Caraïben. Meel (1999) schreef een studie
over de Surinaams-Nederlandse betrekkingen tussen 1954 (totstandkoming van
het Statuut) en 1961 (de mislukte Rondetafel Conferentie). Hij besteedde hierin ook
aandacht aan de rol van het Surinaamse nationalisme. Eerder verzorgde dezelfde
38.
auteur een bronnenpublicatie over de linguist Jan Voorhoeve (1923-1983) die zich
beijverde voor de opwaardering van het Sranan met de uitgesproken bedoeling om
daarmee het zelfbewustzijn van de Creoolse bevolkingsgroep te verhogen.
Voorhoeve was eveneens betrokken bij de nationalistische groepering Wie Eegi
Sani rondom wijlen Eddy Bruma. Naar aanleiding van vijfentwintig jaar
onafhankelijkheid redigeerden Hoefte en Meel (2001) een bundel opstellen (religie,
kunsten, economie, migratie, politiek, taal- en letterkunde) over Suriname in de
39.
twintigste eeuw.
Het ontstaan en de ontwikkeling van het Surinaamse nationalisme werden
beschreven door de Nederlandse journalist en Surinamekenner John Jansen van
40.
Galen. Ooit noemde de Nederlandse minister-president J. den Uyl (1973-1977)
de onafhankelijkheid van Suriname het voornaamste wapenfeit van zijn
premierschap. Over de houding van de sociaal-democraten in Nederland ten opzichte
41.
van Suriname schreef John Jansen van Galen eveneens een studie. Eerder gaf
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.

40.
41.

A. Haakmat, Herinneringen aan de toekomst van Suriname, Amsterdam 1996: De
Arbeiderspers.
Gedenkboek 50 jaar Vooruitstrevende Hervor-mingspartij, VHP 1949-1999, Paramaribo 1999.
G. Oostindie, Het paradijs overzee. De ‘Nederlandse’ Caraïben en Nederland, Amsterdam
1997: Bert Bakker.
G. Oostindie & I. Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid
in de Caraïben 1940-2000. Deel 1, 1940-1954, Deel 2, 1954-1975, Deel 3, 1975-2000.
Amsterdam 2001: Amsterdam University Press. Aanvankelijk zou deze driedelige studie in
december 2000 uitkomen. De opdrachtgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken, weigert
vooralsnog toestemming te geven voor publicatie. De auteurs zouden volgens het ministerie
te ruimhartig hebben geput uit vertrouwelijke informatie van de overheid. De publicatiedatum
is thans 2001. Van deze trilogie verscheen tevens een publiekseditie: Oostindie & Klinkers,
Het Koninkrijk in de Caraïben. Een korte geschiedenis van het Nederlandse dekolonisatiebeleid
1940-2000, Amsterdam 2001: Amsterdam University Press.
Inge A.J. Klinkers, De weg naar het Statuut: het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de
Caraïben (1940-1954) in vergelijkend perspectief, Utrecht 1999. Diss.
P. Meel, Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen
1954-1961, Leiden 1999: KITLV Uitgeverij. Diss.
Op zoek naar Surinaamse normen: nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961).
Geselec-teerd ingeleid en van aantekeningen voorzien door P. Meel, Utrecht 1997: BSS, nr.
20.
De oorspronkelijke verschijningsdatum was november 2000, maar is thans voorjaar 2001. R.
Hoefte en P. Meel, Suriname in the twentieth century: continuities and discontinuities, 2001.
USA: Ian Randle/Markus Wiener.
John Jansen van Galen, Hetenachtsdroom. Suriname, erfenis van de slavernij, Amsterdam
2000: Contact.
John Jansen van Galen, Het Surinamesyndroom. De PvdA tussen Den Haag en Paramaribo,
Amsterdam 2001: Bert Bakker.
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hij in Kapotte plantage een impressionistische schets van de gesegmenteerde
Surinaamse samenleving met daarbij veel aandacht voor de ontwikkelingen tussen
42.
1970 en 1975. Het Surinaamse nationalisme is eveneens het onderwerp van een
in

42.

John Jansen van Galen, Kapotte plantage. Suriname een Hollandse erfenis, Amsterdam
1995: Balans.
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voorbereiding zijnde dissertatie van Edwin Marshall.
Over de militaire staatsgreep en de nasleep ervan is veel gepubliceerd, het
merendeel door journalisten: de vorming van het Surinaamse leger (Verstegen
43.
44.
1997) , de staatsgreep (Slagveer 1980, Boom 1982, Hira 1983, Verhey/Westerloo
45.
1983, Cardenas 1988), de Decembermoorden (Sariman 1983, Wako 1985,
46.
Boerboom/Oranje 1992), de schending van mensenrechten (Bossuyt/Griffiths
1983, OAS 1983, Amnesty International 1987, Moi Wana '86 1991, 1992), de
47.
48.
telefooncoup van 1999 , Bouterse (Oltmans 1984, Van Mulier 1990, Van Westerloo
49.
50.
1993), Brunswijk (Herrenberg 1986, Van der Beek 1987), drugshandel (Hirschland
51.
1993, Haenen 1999, Van den Heuvel 1999), Bosnegervluchtelingen (Polimé/Thoden
van Velzen 1988), verzet, de politieke rol van de militairen en de militarisering van
52.
de samenleving (Sedoc-Dahlberg 1990, Brana-Shute 1990, Payne/Sutton 1993,
Carlene J. Edie 1994), kritische studies over de rol van de militairen (Kross 1987,
53.
Para 1993, 1996 en 1998).
43.
44.

45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.
52.

53.

M. Verstegen, Inpakken onder de schijnwerpers. De prijs van het Surinaamse leger, Amsterdam
1997: Soeren.
J. Slagveer, De nacht van de revolutie. De staatsgreep in Suriname op 25 febr. 1980,
Paramaribo 1980: Kersten; H. Boom, Staatsgreep in Suriname. De opstand van de sergeanten
op de voet gevolgd, Utrecht/Amsterdam 1982: Veen; E. Verhey & G. van Westerloo, Het
legergroene Suriname, Amsterdam 1983: Vrij Nederland; S. Hira, Balans van een coup. Drie
jaren ‘Surinaamse revolutie’, Rotterdam 1983: Futile; O. Cardenas, De revolutie van
sergeanten. Getuigenis van mijn werk als residerend ambassadeur van Cuba, Nijmegen
1988.
De Decembermoorden in Suriname, Verslag van een ooggetuige (J. Sariman), Bussum 1983;
United Nations Commission on Human Rights, 1985 Report by the Special Rapporteur on
summary or arbitrary executions (A. Wako), 12 febr. 1985; H. Boerboom & J. Oranje, De
8-Decembermoorden, Slagschaduw over Suriname, 's-Gravenhage 1992: BZZTôH.
M. Bossuyt & J. Griffiths, Human rights in Suriname: report of a mission Febr./March 1983,
Geneva 1984: International Commission of Jurists; Report on the situation of human rights
in Suriname, Washington D.C. 1983: OAS, General Secretariat: Amnesty International,
Suriname: Schendingen van de mensenrechten sinds juli 1986, Amsterdam 1987; Moi Wanna
'86: mensenrechten 1991 Suriname, Paramaribo 1992; Moi Wana '86, Memre Moi Wana,
Paramaribo 1992.
A.P. Bangoer, De telefooncoup: grondwet, recht en macht in Suriname, Zoetermeer 1991.
W. Oltmans, Willem Oltmans in gesprek met Desi Bouterse. Amsterdam 1984: Jan Mets; L.
van Mulier & Desi Bouterse. Dekolonisatie en nationaal leiderschap. Nijmegen/Paramaribo
1990: Masusa; G. van Westerloo, De laatste dagen van een kolonel. Surinaamse notities,
Amsterdam 1993: De Bezige Bij.
H. Herrenberg, Het verschijnsel Ronnie Brunswijk. Paramaribo 1986, F. van der Beek, Ronnie
Brunswijk. Dagboek van een verzetsstrijder, Weesp 1987: Centerboek.
F. Hirschland, Dossier Moengo '290 uur, Den Haag 1993: Cast Publishing; M. Haenen, Baas
Bouterse. De krankzinnige jacht op het Surinaamse drugskartel, Amsterdam 1999: Balans;
J. van den Heuvel, De jacht op Desi Bouterse. Hoe het Suri-kartel de Nederlandse drugsmarkt
veroverde, Gravenhage 1999: BZZTôH.
T.S. Polimé & H.U.E. Thoden van Velzen, Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers
van Oost-Suriname 1986-1988, Utrecht 1988: BSA, nr. 13.
B. Sedoc-Dahlberg (red.), The Dutch Caribbean, Prospects for Democracy, New York 1990:
Gordon and Breach: G. Brana-Shute (red.), Resistance and rebellion in Suriname: Old and
New. Williamsburg 1990: College of William and Mary. Studies in Third World Series; A.
Payne & P Sutton (red.), Modern Caribbean politics, Baltimore/London 1993: The Johns
Hopkins University Press, zie hierin de bijdrage van Meel; Carlene J. Edie, Democracy in the
Caribbean. Myths and realities, Westport 1994: Praeger, zie hierin de bijdrage van
Sedoc-Dahlberg.
R.F. Kross, Anders maakt het leven je dood. De dreigende verdwijning van de staat Suriname,
Groningen 1987: Muusses; Theo Para, In de schaduw van de Mamabon. Politieke essays.
Paramaribo 1993: Sranan Buku: Theo Para, Belogen land, Paramaribo 1996; Theo Para,
Wraak der wijsheid. Het verlangen van Suriname, Amsterdam 1998: De Bezige Bij.
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Tot slot kan worden gewezen op de internetpagina van de Nederlandse
54.
kwaliteitskrant de NRC die achtergrondinformatie biedt over Suriname.

54.

www.nrc.nl. Hier dossiers & cahiers klikken en vervolgens Suriname kiezen. In het dossier
Suriname vindt men alle artikelen die sedert 1996 in de NRC over Suriname zijn verschenen.
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Sociale en economische geschiedenis
Massale emigratie is de prijs die Suriname onder meer betaalde voor de
onafhankelijkheid in 1975. Het Surinaamse migratievraagstuk (emigratie en
retourmigratie) vormde medio jaren zeventig onderwerp van studie door de
55.
antropoloog Frank Bovenkerk, thans hoogleraar criminologie in Utrecht.
Een aantal Surinaamse auteurs schreef heel duidelijk vanuit een ideologisch
perspectief. Met zijn Van Priary tot en met De Kom biedt Sandew Hira (1982) een
materialistische visie op de ontwikkeling van de Surinaamse maatschappij en de
56.
geschiedenis van het verzet in Suriname. Hira bekritiseerde in deze studie Van
Liers plurale benadering in Samenleving in een grensgebied. Willemsen (1980) en
Heilbron sloten met hun publicaties aan bij het werk van de Latijns-Amerikaanse
57.
58.
‘dependistas’ en de Amerikaanse socioloog Immanuel Wallerstein. Willemsen
en Heilbron hielden zich bezig met de sociaal-economische transformaties na 1863.
59.
60.
Willemsen concentreerde zich op het koloniale beleid, terwijl Heilbron het ontstaan
en de eerste ontwikkeling van de kleine boeren behandelde. Beide auteurs
presenteerden hun analyse vanuit een antikolonialistisch kader. Hoewel Gowricharn
zich in het begin van de jaren negentig distantieerde van zijn eerdere marxistische
61.
opvattingen, nam hij in zijn studie (1990) over agrarische modernisering en
economische ontwikkeling in Suriname tussen 1930 en 1960 de marxistische theorie
over primitieve accumulatie als exploratief uitgangspunt. Over de kleinlandbouwsector
en met name het functioneren van de overheid ten opzichte van de boeren in de
62.
63.
jaren zeventig en tachtig schreef Morenc een dissertatie. Hugo Essed (1984)
64.
en Oedayrajsingh Varma (1984, 1993) sloten met hun studies dicht aan bij Wij
slaven van Suriname van Anton de Kom. Carlo Lamur (1985) koos voor het thema
van de falende koloniale overheid met betrekking tot de vestiging van de
65.
Amerikaanse Alcoa in Suriname. De Surinaamse econoom Caram (1981), thans
directeur van de Centrale Bank van Aruba, onderzocht de monetaire politiek van
de Centrale Bank van Suri55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

F. Bovenkerk, Emigratie uit Suriname, Amsterdam 1975; F. Bovenkerk, Terug naar Suriname?
Over de opnamecapaciteit van de Surinaamse arbeidsmarkt voor Surinaamse retoutmigratie
uit Nederland, Amsterdam 1976; F. Bovenkerk, Wie gaat er terug naar Suriname? Een
onderzoek naar retourmigratie van Suriname uit Nederland 1972-1973, Amsterdam 1976
(uitgave: Antropologisch-Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam).
S. Hira, Van Priary tot en met De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname 1630-1940,
Rotterdam 1982: Futile.
Zie o.m. André Gunder Frank, Lompenbourgeoisie en lompenontwikkeling. Afhankelijkheid
en klassenstructuur van Latijns Amerika, Amsterdam 1975: Van Gennep.
I. Wallenstein, The Modern World-system, deel 1 (1974), deel 2 (1980) en deel 3 (1989).
G. Willemsen, Koloniale politiek en transformatie-processen in een plantage-economie.
Suriname 1873-1940, Rotterdam 1980. Diss.
W. Heilbron, Kleine boeren in de schaduw van de plantage: de politieke ekonomie van de
na-slavernijperiode in Suriname, Amsterdam 1982. Diss.
R.S. Gowricharn, Economische transformatie en de staat. Over de agrarische modernisering
en economische ontwikkeling in Suriname 1930-1960, Den Haag 1990: Ruward. Diss.
J. Morenc, Surinaamse kleine landbouw en landbouwbeleid. Een structurele analyse, diss.
Nijmegen 1988. Diss.
H. Essed, De binnenlandse oorlog in Suriname 1613-1793, Paramaribo 1984: A. de Kom
Universiteit.
De twee studies van F.H.R. Oedayrajsingh Varma kunnen worden beoordeeld als
pamflettistisch: Suriname, een apartheidsexperiment met de allergruwelijkste vormen van
Indianen- en negerslavernij, Paramaribo; 1984; De slavernij van Hindustanen in Suriname,
Amsterdam 1993.
C. Lamur, The American takeover: Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana
and Suriname 1914-1921, Dordrecht 1985: Foris. Diss.
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66.

name tussen 1957 en 1977. Over de Centrale Bank en De Surinaamse Bank
67.
schreef de historicus Loor (1990, 1992) een gedenkboek. Begin jaren negentig
beschreven Surinaamse en Nederlandse deskundigen de rol van de markteconomie,
de overheid, internationale samenwerking en de marktsector in de wijder perspectief
68.
op de middellange termijn (het jaar 2000) in Suriname. De huidige economische
situatie in Suriname (anno 2000) is nog dramatischer dan deze deskundigen begin
jaren negentig konden bevroeden. Paul van Gelder deed onderzoek naar de
informele sector in Groot-Paramaribo eind jaren zeventig met daarbij specifieke
69.
aandacht voor de meubelmakerij en autoreparatie. De veranderingen in de
werkgelegenheid, de informele sector en de armoedesituatie vanaf begin jaren
zeventig tot begin jaren negentig is het onderwerp waarop de socioloog Menke
70.
(1998) promoveerde. De Surinaamse sociologe Kromhout (2000) deed onderzoek
naar overlevingsstrategieën van arme vrouwen in drie volkswijken in Paramaribo
71.
in de jaren negentig. In de tweede helft van de jaren zeventig raakte Suriname
vertrouwd met het fenomeen van Guyanese en Haïtiaanse gastarbeiders in
Suriname. Singelenberg (1983) onderzocht begin jaren tachtig de aard van de
72.
Guyanese gastarbeid.
Wijdenbosch, oud-hoofd van de Luchtverkeersdienst, schreef een kroniek van
de Surinaamse burgerluchtvaart met aandacht voor concessies en formele regelingen
73.
op luchtvaartgebied.
De expansie en de activiteiten van de gouden multinationale houtkapbedrijven in
het binnenland actualiseerden het vraagstuk van de landrechten van de
binnenlandbewoners. Over dit vraagstuk verschenen studies van de hand van
74.
Vernooij (1988, 1995), Kanhai/Nelson (1993) en Kambel/Mackay (1999).
De opkomende arbeidersbeweging aan het begin van de jaren dertig is een
75.
belangrijk thema in de studies van Ben Scholtens (1986, 1987). Lange tijd vormden
de studies van De Klerk en Ismael de enige over Hindostaanse en
66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.

A.R. Caram, Geldanalyse en centrale bankpolitiek in Suriname. Enige beschouwingen over
de rol van het monetaire beleid bij de economische ontwikkeling sedert 1957, 's-Gravenhage
1981. Diss.
A.H. Loor, Verbonden: Suriname en DSB 1865-1990, Paramaribo 1990; Gedenkboek van de
Centrale Bank van Suriname. Uitgegeven ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan,
Paramaribo 1992.
A.J. Brahim & A. de Bruijne e.a., Suriname in het jaar 2000, Baarn 1994: Bosch en Keuning.
P. van Gelder, Werken onder de boom. Dynamiek en informele sector. De situatie in
Groot-Paramaribo, Dordrecht 1985: Foris Publications. Diss.
J. Menke, Restructuring urban employment and poverty. The case of Suriname, Paramaribo
1998: SWI Press. Diss.
M. Kromhout, Gedeelde smart is halve smart. Hoe vrouwen in Paramaribo hun bestaan
organiseren, Amsterdam 2000: Thela Thesis Publishers, Diss.
R. Singelenberg, Guyanese gastarbeid in Suriname, Utrecht 1983: ICAU.
R.Th.C. Wijdenbosch, Luchtvaartontwikkelingen in Suriname. Een historisch overzicht van
de belangrijkste gebeurtenissen op luchtvaartgebied vanaf 1835, Paramaribo 1997: Vaco.
J. Vernooij, Aktie grondrechten binnenland, Paramaribo 1988: SWI; J. Vernooij, Recht voor
een, recht voor allen: grondrechten in Suriname, Paramaribo 1995: SWI; I. Kanhai & J. Nelson
(red.), Strijd om de grond in Suriname: verkenning van het probleem van de grondrechten
van Indianen en Bosnegers, Paramaribo 1993; Ellen-Rose Kambel & Fergus Mackay, The
rights of indigenous peoples and maroons in Suriname, Copenhagen 1999: IWGIA, document
nr. 96.
B. Scholtens, Opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Doedel, Liesdek, De Sanders,
De Kom en de werklozenonrust 1931-1933, Nijmegen 1986: Masusa; B. Scholtens, Louis
Doedel, Surinaams vakbondsleider van het eerste uur. Een bronnenpublikatie, Paramaribo
1987: A. de Kom Universiteit; van zijn hand verscheen eerder: B. Scholtens, Suriname tijdens
de Tweede Wereldoorlog, Paramaribo 1985: A. de Kom Universiteit.
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76.

Javaanse contractarbeiders. Pas in de jaren tachtig zou het immigratie-onderzoek
77.
onder Hindostanen in Suriname nieuwe impulsen krijgen (Emmer 1986).
Bhagwanbali (1996) deed onderzoek naar de werving van contractarbeiders in
78.
India. De praktijk van de contractarbeid op de plantage Mariënburg werd door
Hoefte (1998) beschreven. Eerder publiceerde zij (1990) over de
79.
arbeidsomstandigheden van de Javaanse contractanten in Suriname. De
Surinaamse historicus Maurits Hassankhan werkt aan een dissertatie over
Hindostaanse contractarbeid. De opheffing van het concordantiebeginsel
(rechtseenheid) en de invoering van de rechtsdifferentiatie (Aziatische
80.
huwelijkswetgeving) is het thema van de studie van Zevenbergen.
Voor genealogisch onderzoek zijn de publicaties van Ten Hove/Dragtenstein
81.
(1997) en Hassankhan/Hira (1998, 2000) van belang. Ten Hove en Dragtenstein
hebben gegevens van 6.364 gemanumitteerden (vrijgelaten slaven vóór 1863)
82.
verzameld. Hassankhan en Hira publiceerden de gegevens (gedrukt en op
database) van Hindostaanse en Javaanse contractarbeiders.
Voor de sociale, geestes- en mentaliteitsgeschiedenis van Suriname is het ten
slotte van belang te wijzen op de in voorbereiding zijnde dissertatie van Michiel van
Kempen naar de Surinaamse literatuurgeschiedenis (zeventiende eeuw tot 2000)
waarop hij in 2001 hoopt te promoveren. Hierin beschrijft hij eveneens de
geschiedenis van de andere kunsten (theater, toneel, muziek etc.) en de gehele
institutionele achtergrond van het literatuurbedrijf, zoals onder andere drukkerijen,
uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken, leesgenootschappen, culturele instellingen
en de pers.

Religie-studies
Op het terrein van de christelijke religies verscheen een aantal studies (Jones 1981,
83.
Fontaine 1985, Lenders 1996, Vernooij 1989, 1996 en 1998, Ort 2000). Van Lier
(1983) maakte
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.

83.

C.J.M. de Klerk, De Immigratie der Hindostanen in Suriname, Amsterdam 1953: Urbi et Orbi;
J. Ismael, De immigratie van Indonesiërs in Suriname, Leiden 1949: Luctor et Emergo.
P.C. Emmer (red.), Colonialism and migration; Indentured labour before and after slavery,
Dordrecht/Boston 1986: M. Nijhoff.
R. Bhagwanbali, Contractanten voor Suriname. Arbeidsmigratie vanuit Brits-Indië onder het
Indentured-labourstelsel 1873-1916, Den Haag 1996: Amrit. Diss.
R. Hoefte, De betovering verbroken. De migratie van Javanen naar Suriname en het
Rapport-Van Vleuten (1909), Dordrecht 1990: Foris Publication; R. Hoefte, In place of slavery.
A social history of British Indian and Javanese laborers in Suriname, Gainesville 1998:
University Press of Florida.
J.A. Zevenbergen, De Surinaamse huwelijkswetgeving in historisch en maatschappelijk
perspectief, Deventer 1980: Kluwer. Diss.
O. ten Hove & F. Dragtenstein. Manumissies in Suriname 1832-1863, Utrecht 1997: BSS, nr.
19.
M. Hassankhan & S. Hira, Historische Database Hindostaanse immigranten, 5 delen,
Paramaribo/Den Haag 1998: IMWO/Amrit; M. Hassankhan & S. Hira, Historische Database
Javaanse immigranten, 5 delen, Paramaribo/Den Haag 2000. Beide databases zijn op internet
te raadplegen: www.archief.nl/suriname/. In voorbereiding zijn de publicatie van een database
van de Chinese contractarbeiders en de emancipatieregisters.
J.F. Jones, Kwakoe en Christus: een beschouwing over de ontmoeting van de
Afro-Amerikaanse cultuur en religie met de Hernhutterzending in Suriname, Brussel 1981.
Diss.; J. Fontaine, Onderweg van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. 250 jaar
Hernhutterzending in Suriname 1735-1985, Zutphen 1985: De Walburg pers; M. Lenders,
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84.

studie van de bonumans. Over de boslandprofeet Johannes King verschenen drie
85.
studies (Zamuel 1994, De Beet 1981, 1997). Geïnspireerd door de studie van
86.
87.
Wooding naar de winti-religie in het district Para, exploreerde Schoonheijm (1980)
de sociaal-economische aspecten van deze Afro-amerikaanse religie. Over een
messianistische beweging onder de Bosnegers, zendingsarbeid onder de Saramaka,
de Tapanahoni Ndyuka en de Kwinti, en het Afakaschrift verschenen
88.
bronnenstudies. Dubelaar en Pakosie hebben in hun bronnenstudie alle door
Afaka geschreven filosofische en religieuze teksten in het Afakaschrift (met
vertalingen in het Sranantongo en het Nederlands) bijeengebracht.
Sinds De Klerks Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname
89.
publicatie in 1951 is er heel weinig gepubliceerd over deze religie. Bakker (1999)
schreef een impressie van het huidige Surinaams hindoeïsme. Opvallend genoemd
mag worden het ontbreken van een studie van de hindostaanse en javaanse islam
in Suriname.

Plantage-economie, slavernij en marronage
90.

Over de vroege geschiedenis van Suriname schreef Van der Meiden (1987) ,
oud-rijksarchivaris van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, een dissertatie over
een steeds terugkerend thema in die periode: het conflict tussen de gouverneur en
de kolonisten. Het accent in zijn studie ligt vooral op het geschil rond gouverneur
Mauricius (1742-1751). De joodse gemeenschap vormde in de periode van de
plantage-economie het enige blanke segment in Suriname dat zich als blijvende
bewoners beschouwde. Hier was niet alleen hun vrijheid gegarandeerd, maar hun

84.
85.

86.
87.
88.

89.
90.

Strijders voor het lam. Leven en werk van Herrnhutter broeders en zusters in Suriname
1735-1900, Leiden 1996: KITLV uitgeverij. Diss.; J. Vernooij, Indianen en kerken in Suriname;
identiteit en autonomie in het binnenland, Paramaribo 1989: SWI; J. Vernooij, Bosnegers en
katholieke kerk: van confrontatie naar dialoog, Paramaribo 1996: SWI; J. Vernooij, De Rooms
Katholieke Gemeente in Suriname. Handboek van de geschiedenis van de Rooms Katholieke
kerk in Suriname, Paramaribo 1998: Leo Victor: J.W.C. Ort, Surinaams verhaal. Vestiging
van de Hervormde Kerk in Suriname (1667-1800), Zutphen 2000: Walburg Pers.
R.A.J. van Lier, Bonuman: een studie van zeven religieuze specialisten in Suriname, Leiden
1983: ICA-publicatie.
H.S. Zamuel, Johannes King: profeet en apostel van het Surinaamse bosland, Zoetermeer
1994; Berichten uit het Bosland 1864-1870. Johannes King. Inleidingen vertaling Chris de
Beet, Utrecht 1981: BSB, nr. 7; C. de Beet (red.), Skreki boekoe, boek der verschrikkingen:
Visioenen en historische overleveringen van Johannnes King, Utrecht 1997: BSA, nr. 17.
C.J. Wooding, Winti: een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname. Een cultureel-historische
analyse van de religieuze verschijnselen in de Para, Meppel 1972: Krips repro. Diss.
P. Schoonheijm, Je geld of je leven. Een sociaal-economische benadering van de religie der
Para-Creolen in Suriname, Utrecht 1980: ICAU.
Tori foe da bigin foe Anaka: verslag van een messianistische beweging. Bewerkt en ingeleid
door M. Sterman, Utrecht 1978: BSB, nr. 2; Zendingsarbeid in Aurora onder de Saramaka
Bosnegers van 1891 tot 1896 door Albitrouw. Bewerkt en ingeleid door M. Sterman, Utrecht
1979: BSB, nr. 3; De Tapanahoni Djuka rond de eeuwwisseling: het dagboek van Spalburg
1896-1900. Ingeleid door Thoden van Velzen & De Beet, Utrecht 1979: BSB, nr. 5;
Aantekeningen over de geschiedenis van de Kwinti en het dagboek van Kraag (1894-1896).
C. de Beet/M. Sterman, Utrecht 1980: BSB, nr. 6; C.N. Dubelaar & A. Pakosie, Het Afakaschrift
van de Tapanahoni in Suriname, Utrecht 1999: BSS, nr. 21.
F.L. Bakker, Hindoes in een Creoolse wereld. Impressies van het Surinaamse Hindoeïsme,
Zoetermeer 1999: Meinema.
G.W. van der Meiden. Betwist bestuur. Een eeuwige strijd om de macht in Suriname
1651-1753, Amsterdam 1987: De Bataafsche Leeuw. Diss.
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was ook een hoge mate van zelfbestuur in eigen kring toegekend. Cohen (1991) ,
historicus aan de universiteit van Haifa, schreef een geschiedenis van de Joodse
groep in Suriname in de tweede helft van de achttiende eeuw. Cohen redigeerde
92.
eerder een bundel over de vroege Joodse geschiedenis in Suriname. Schalkwijk
(1994) promoveerde op een theorie over de koloniale staat

91.
92.

R. Cohen, Jews in another environment. Surinam in the second half of the eighteenth century,
Leiden 1991: E.J. Brill.
R. Cohen (ed.), The Jewish nation in Suriname: historical essays, Amsterdam 1982: Emmering.
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93.

in de Caraïbische plantage-samenlevingen. Hij beschreef hierin onder meer het
ontstaan en de formatieprocessen van de kolonie Suriname in de periode 1650-1920.
94.
De studie van Van de Voort (1973) naar de West-Indische plantages gold lange
tijd als een belangrijke bron op dit terrein. Oostindie (1989) en Stipriaan (1993)
95.
schreven twee standaardwerken over de plantage-economie en slavenarbeid.
Oostindie schreef een microstudie van twee plantages in de achttiende en
negentiende eeuw waarin hij de ontwikkeling van het agrarische bedrijf, de
arbeidsverhoudingen en aspecten van de wereld der slaven reconstrueert. Van
Stipriaans Surinaams contrast is een van de meest grondige studies die over
plantage-economie en slavenarbeid zijn verschenen. Van de hand van Postma
96.
97.
(1990) en Emmer (1998, 2000) verschenen studies over de rol van Nederland
98.
in de slavenhandel. Beeldsnijder (1994) gaf met zijn studie een inkijk in de vroegste
99.
slavernijgeschiedenis en met name in het leven van de slaven. Lamur (1985, 1987)
behandelde de kerstening en reproductie van slaven op de plantage Vossenburg.
100.
Door middel van een kwantitatieve analyse reconstrueerde Everaert (1999) het
101.
leven van de slaven op een viertal suikerplantages. Klinkers (1997) beschreef de
ervaringen van de slaven bij hun overgang van slavernij naar vrijheid in de periode
1830-1880. Rosemary Brana-Shute (1985) schreef een dissertatie over
102.
gemanumitteerde slaven in Suriname tussen 1760 en 1828. De oud-journalist
103.
Toes (1992) deed in zijn dissertatie verslag van een onderzoek naar het
functioneren van Nederlandse overheidsdienaren in de periode van gouverneur
Schimpf (1855-1859). Hij behandelde uitgebreid de oude regels voor de behandeling
van slaven uit 1784 en de toepassing hiervan tot 1856.
Over de Boni-oorlogen in de achttiende en negentiende eeuw schreef de
104.
antropoloog Hoogbergen (1985, 1992) een standaardwerk. Over de Surinaamse
93.

94.
95.

96.
97.

98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.

M. Schalkwijk, Colonial State Formation in Caribbean Plantation Societies. Structural analysis
and changing elite networks in Suriname 1650-1920, Cornell University, New York 1994.
Diss. (microfilm). Nog te publiceren door de University Press of the West Indies.
J.P. van de Voort, De Westindische plantages van 1720 tot 1795: Financiën en handel,
Eindhoven 1973. Diss.
G. Oostindie, Roosenburg en Mon Bijou. Twee Surinaamse plantages, 1720-1870, Dordrecht
1989: Foris Publications. Diss.; A. van Stipriaan, Surinaams contrast. Roofbouw en overleven
in een Caraïbische plantagekolonie 1750-1863, Leiden 1993: KITLV Uitgeverij. Diss.
J.M. Postma, The Dutch in the Atlantic slave trade 1600-1815, Cambridge 1990: Cambridge
University Press.
P.C. Emmer, The Dutch in the Atlantic Economy, 1580-1880: Trade, Slavery and Emancipation,
Aldershot 1998: Ashgate; P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel 1500-1850, Amsterdam
2000: De Arbeiderspers.
R. Beeldsnijder, ‘Om werk van jullie te hebben’, plantageslaven in Suriname, 1730-1750,
Utrecht 1994: BSA, nr. 16. Diss.
H.E. Lamur, De kerstening van de slaven van de suikerplantage Vossenburg 1847-1878,
Amsterdam 1985; H.E. Lamur, The production of sugar and the reproduction of slaves at
Vossenburg, Suriname 1705-1863, Amsterdam 1987.
H. Everaert, De suikerplantages Fairfield, Breukelerwaard, Cannewapibo en La Jalousie in
de periode voorafgaande aan de emancipatie, Amsterdam 1999. Diss.
E. Klinkers, Op hoop van vrijheid. Van slavensamenleving naar Creoolse gemeenschap in
Suriname 1830-1880, Utrecht 1997: ICAU/BSS. Diss.
R. Brana-Shute, The manumission of Slaves in Suriname, 1760-1828, University of Florida
1985. Diss. (microfilm).
J. Toes, Wanklanken rond een wingewest. In de nadagen van de Surinaamse slavernij,
Amsterdam 1992. Diss.
W. Hoogbergen, De Boni-oorlogen. 1757-1860. Marronage en guerilla in Oost-Suriname,
Utrecht 1985: BSB, nr. 11, Diss. Van dit proefschrift verscheen in 1992 een populaire versie:
W. Hoogbergen, ‘De Bosnegers zijn gekomen!’ Slavernij en rebellie in Suriname, Amsterdam
1992: Prometheus.
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‘weglopers’ van de negentiende eeuw, de Saramakaanse Vrede van 1762 en de
strijd van de Boni's verschenen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

139
105.

bronnenstudies. De Surinaamse historicus Frank Dragtenstein bereidt een
dissertatie voor over vroege marronage in de achttiende eeuw. Van het boek van
de Schotse militair John Gabriël Stedman Narrative of a Five Years Expedition,
waarin hij verslag doet van zijn strijd tegen de Boni's in de achttiende eeuw,
106.
verscheen een herdruk (1988). Het antropologenechtpaar Price ontdekte het
originele manuscript in de James Ford Bell Library (University of Minnesota) in de
VS. Bij lezing bleek dat er een aanmerkelijk verschil bestond tussen Stedmans
handschrift uit 1790 en de boekuitgave uit 1796 die veel slaafonvriendelijker en
plantersvriendelijker bleek te zijn. Kritische opmerkingen van Stedman onder meer
over slavernij en zijn positieve opmerkingen over de Afrikaanse cultuur zijn in de
gepubliceerde versie weggelaten. De herdruk na bijna tweehonderd jaar is voorzien
107.
van een inleiding en annotatie. Siwpersad (1979) beschreef de houding van
Nederland en van de blanke plantersgroep in Suriname met betrekking tot de
afschaffing van de slavernij. Hij plaatst dit debat tegen de achtergrond van een
beschrijving van de Surinaamse maatschappij van die dagen. De vraag waarom
Nederland als laatste van de West-Europese naties de slavernij afschafte wordt
door Nederlandse en Amerikaanse slavernijdeskundigen besproken in een door
108.
109.
Oostindie (1995) geredigeerde bundel. Kolfin (1997) bracht de verbeelding
(gravures, litho's en tekeningen) van twee eeuwen slavernij in Suriname in kaart en
beschreef de ontwikkelingen in die beeldvorming. In deze studie maakte hij tevens
een vergelijking met de verbeelding van de slavernij in Noord-Amerika en elders in
het Caraïbisch gebied.

Geografische en ontwikkelingsstudies
110.

De Bruijne (1976) geeft in zijn stadsgeografische studie van Paramaribo een
analyse van Surinames hoofdstad als centrum en de rol die de verschillende etnische
groeperingen daarin vervullen. Hij plaatst deze analyse in een historische context,
sedert de tijd van de plantages en slavernij tot aan het begin van de jaren zeventig
in de twintigste eeuw.
De Guyanese olieboringen in het kustgebied in mei/juni 2000 en de reactie daarop
van Surinaamse zijde actualiseerden het grensconflict tussen beide landen. De
105.

106.

107.
108.
109.
110.

W. Hoogbergen, De Surinaamse ‘weglopers’ van de 19e eeuw, Utrecht 1978: BSB, nr. 1;
Chr. de Beet & R. Price, De Saramakaanse Vrede van 1762. Geselecteerde documenten,
Utrecht 1983: BSB, nr. 8; Chr. de Beet, De Eerste Boni-Oorlog 1765-1776, Utrecht 1984:
BSB. nr. 9; W. Hoogbergen, De Boni's in Frans-Guyana en de Tweede Boni-Oorlog 1776-1793,
Utrecht 1985: BSB, nr. 10; H. van den Bouwhuijsen e.a., Opstand in Tempati 1757-1760,
Utrecht 1988: BSB. nr. 12.
John Gabriël Stedman, Narrative of a Five Years Expedition Against the Revolted Negroes
of Surinam. Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited and with
a introduction and notes by Richard and Sally Price, London/Baltomore 1988: The Johns
Hopkins Unlversity Press. In 1992 verscheen een populaire versie: John Gabriël Stedman,
Stedman's Surinam. Life in an eighteenth-century Slave Society, edited by Richard & Sally
Price, Baltimore/London 1992: The Johns Hopkins University Press.
J.P. Siwpersad, De Nederlandse regering en de afschaffing van de Surinaamse slavernij,
Groningen 1979: Bouma's Boekhuis. Diss.
G. Oostindie (ed.), Fifty Years Later. Antislavery. Capitalism and Modernity in the Dutch Orbit,
Leiden 1995: KITLV Press.
E. Kolfin, Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding van de slavernij in
Suriname. Leiden 1997: KITLV Uitgeverij.
G.A. de Bruyne, Paramaribo, stadsgeografische studies van een ontwikkelingsland, Bussum
1976: Romen.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

111.

cartograaf Wekker (1984) geeft in zijn studie een overzicht van de verwikkelingen
rond Surinames grenzen sedert de zeventiende eeuw.

111.

J. Wekker, Onze landsgrenzen. Een historische en cartografische documentatie, Paramaribo
1984: Vaco.
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112.

Ten Hove en Janssen (1993) stelden een Historisch-Geografisch Woordenboek
van Suriname samen op basis van alle lemma's uit het 150 jaar oude Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden van Van der Aa die betrekking hebben op Suriname.
113.
De Amsterdamse socioloog Kruijer (1977) behandelde vanuit de
‘dependencia-invalshoek’ in zijn boek de economische, politieke en culturele
ontwikkelingen in Suriname in termen van neo-kolonialisme. Kruijer analyseerde
Suriname in termen van een welvaart-naast-armoede systeem. Deze studie uit 1977
is een bewerking van zijn eerdere publicatie uit 1973: Suriname. Neokolonie in
rijksverband.
114.
Over het ontwikkelingsvraagstuk publiceerden Mhango (1980, 1984),
115.
116.
Jeffrey/Menke (1991) en Van Schaaijk (1981, 1991). De afwezigheid van een
toekomstbeeld of visie bij de Surinaamse politieke leiders met betrekking tot het
ontwikkelingsvraagstuk en een visie op de Surinaamse onderontwikkeling vormen
117.
het thema van de studie van Silos (1991). Inzicht in de wijze waarop de
Nederlandse ontwikkelingshulp (zogeheten Verdragsgelden) tussen 1975 en 1996
werd besteed en hoe de besluitvorming daarover tot stand kwam zijn het onderwerp
118.
van een evaluatiestudie van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
119.
Van belang is te wijzen op de reeks Surinaamse Verkenningen onder redactie
van Ad de Bruijne van het instituut voor Sociale Geografie van de universiteit van
Amsterdam waarin door Nederlandse en Surinaamse onderzoekers gegevens op
het terrein van sociaal-ruimtelijke organisatie en inrichting, de bestaansverwerving,
gendervraagstukken en de relatie van Suriname (met name van Surinaamse
huishoudens en organisaties) met het buitenland worden gepresenteerd.

Etnische studies
Onder etnische studies wordt hier verstaan de studie van de diverse
bevolkingsgroepen in Suriname. Dit studiegebied is vooral het terrein van
antropologen. Een algemene inleiding en een momentopname in het veelkleurige
112.
113.
114.

115.
116.

117.
118.

119.

O. ten Hove & R. Janssen, Historisch-Geografisch Woordenboek van Suriname, Utrecht
1993: BSA, nr. 14.
G.J. Kruijer, Suriname. De problemen en hun oplossingen, Utrecht/Antwerpen 1977: Het
Spectrum.
B. Mhango, Gap analysis to the Surinamese economy: a study of the savings, foreign exchange
and absorptive capacity constraints to the economic development of Suriname, Paramaribo
1980: Universiteit van Suriname. Diss.; B. Mhango, Aid and dependence. The case of
Suriname, a study in bilateral aid relations, Paramaribo 1984: SWI.
H. Jeffrey & J. Menke (red.), Problems of development of the Guianas, Paramaribo 1991: A.
de Kom Universiteit.
M. van Schaaijk, Suriname, Ontwikkelingshulp en Democratie: een standpuntbepaling
betreffende het Nederlandse beleid ten aanzien van Suriname. Den Haag 1981: Stuseco. M.
van Schaaijk, Een macro-model van een micro-economie: een empirisch macro-model voor
de analyse van de Surinaamse micro-economie en de simulatie van ontwikkelingsbeleid. Den
Haad 1991: Stuseco, Diss.
M. Silos, Onderontwikkeling is een keuze, Paramaribo 1991: Leo Victor
R. van den Berg & I. Brave e.a., Nederland en Suriname. Ontwikkelingssamenwerking van
1975 t/m 1996, Den Haag 1998: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Voorlichting
Ontwikkelings-samenwerking.
Het Amsterdam Research Institute for Global Issues and Development Studies (AGIDS) heeft
een lange traditie van onderzoek doen in Suriname. Tussen 1994 en 2000 zijn negen van
deze onderzoeken gepubliceerd in de reeks ‘Surinaamse Verkenningen’.
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culturele leven binnen de Surinaamse samenleving worden geboden in de door
120.
Albert Helman (1977) geredigeerde bundel.
121.
Na de studie van Buschkens (1974) over

120.
121.

A. Helman, Cultureel mozaïek van Suriname. Bijdrage tot onderling begrip, Zutphen 1977:
De Walburg Pers.
W.F.L. Buschkens, The family system of the Paramaribo Creoles, 's-Gravenhage 1974: M.
Nijhoff. Diss.
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familiesystemen van Creolen in Paramaribo verschenen er nog andere publicaties
122.
over deze groep. Brana-Shute richtte zich op het sociale leven van Creoolse
mannen in de volkswijk Frimangron met daarbij speciale aandacht voor de sociale
functie van de winkel in de wijk als ontmoetingsplek voor mannen. Over vrouwelijke
homoseksualiteit bij de stadscreolen verschenen er twee studies (Van Lier 1986,
123.
Wekker 1994). Wekker behandelt dit onderwerp vanuit een
feministisch-antropologisch perspectief.
124.
Hoogbergen (1996) beschreef in zijn ‘Het kamp van Broos en Kaliko’ de
geschiedenis van een groep Surinaamse marrons vanaf de vlucht van de plantages
tot aan hun integratie in de creoolse samenleving. Hij koppelde oral history aan
125.
archiefonderzoek. Gobardhan-Rambocus, Hassankhan & Egger (1995)
redigeerden een bundel over de lotgevallen van de slaven en hun nakomelingen.
126.
Na de studie van Speckmann (1965) is er geen vervolgonderzoek geweest
onder Hindostanen. Wel verscheen er een aantal herdenkingsbundels
(Gobardhan-Rambocus/Hassankan 1993, Hassankhan/Hira 1998, Mitrasing/Harpal
127.
1998). In verband met de herdenking van 125 jaar immigratie van Hindostanen
in Suriname werden de twee separate studies van De Klerk (Cultus en ritueel uit
1951 en Immigratie van Hindostanen uit 1953) in 1998 herdrukt en in één bundel
128.
uitgegeven.
129.
Er kwamen twee vervolgstudies op het onderzoek van De Waal Malefijt uit
130.
1963 onder Javanen: Van Wengen (1975) en Parsudi Suparlan (1976).
131.
Hassankhan & Mingoen (2000) stelden in verband met 110 jaar herdenking
immigratie van Javanen in Suriname een bundel samen. Loor/Van Brussel (1995)
stelden in verband met de herdenking van 150 jaar Nederlandse boerenkolonisatie
132.
in Suriname eveneens een herdenkingsbundel samen.
122.
123.

124.
125.
126.
127.

128.
129.
130.

131.
132.

Gary Brana-Shute, On the corner. Male social life in a Paramaribo Creole neighborhood,
Assen 1979: Van Gorcum.
R. van Lier, Tropische tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele
vrouwen in Suriname, Dordrecht 1986: Foris Publications; G. Wekker, Ik ben een gouden
munt, ik ga door vele handen, maar verlies mijn waarde niet. Subjectiviteit en seksualiteit van
Creoolse volksklasse vrouwen in Paramaribo, Amsterdam 1994: Vita. Diss.
W. Hoogbergen, Het kamp van Broos en Kaliko. De geschiedenis van een Afro-Surinaamse
familie, Amsterdam 1996: Prometheus.
L. Gobardhan-Rambocus & M. Hassankhan & J. Egger, De erfenis van slavernij, Paramaribo
1995: A. de Kom unviersiteit.
J.D. Speckmann, Marriage and kinship among the Indians in Surinam, Assen 1965: Van
Gorcum. Diss.
L. Gobardhan-Rambocus & M. Hassankhan, Immigratie en ontwikkeling. Emancipatie van
contractanten, Paramaribo 1993: A. de Kom Universiteit; M. Hassankhan & S. Hira, Grepen
uit 125 jaar maatschappelijke ontwikkeling van Hindostanen, Paramaribo/Den Haag 1998:
IMWO/Amrit; B.S. Mitrasing/M.S. Harpal, Hindostanen. Van contract-arbeiders tot Surinamers
1873-1998, Paramaribo 1998.
Uitgeverij Amrit te Den Haag. Deze gezamenlijke uitgave werd van een inleiding voorzien
door Sandew Hira
A. de Waal Malefijt, The Javanese of Suriname: segment of a plural society, Assen 1963:
Van Gorcum. Diss.
G.D. van Wengen, The cultural inheritance of the Javanese in Surinam, Leiden 1975: E.J.
Brill; P. Suparlan, The Javanese in Suriname: Ethnicity in an ethnically plural society (diss.),
Illinois 1976: University of Illinois. Diss.
M. Hassankhan & H. Mingoen, 110 jaar maatschappelijke ontwikkeling van Javanen,
Paramaribo/Den Haag 2000: IMWO/Amrit
A. Loor & E.W. van Brussel, 150 jaar boeren-kolonisatie in Suriname 1845-20 juni-1995.
Paramaribo 1995.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

Indianen en marrons vormen voor het grootste deel het onderzoeksterrein van
133.
buitenlandse antropologen. Voor de indianen zijn de publicaties van Kloos (1975)
Koelewijn

133.

P. Kloos, Galibi: een karaïbendorp in Suriname, Paramaribo 1975: Bureau Volkslectuur.
Eerder promoveerde hij op The Maroni River Caribs of Surinam, Assen 1971: Van Gorcum.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

142
134.

135.

136.

& Rivière (1987), Magaña (1988), Jara (1990) van belang. Peter Kloos (wijlen)
geniet vooral bekendheid vanwege, zijn onderzoek onder de Caraïben. Koelewijn,
tussen 1973 en 1981 werkzaam als missie-onderwijzer bij de Trio's te Tepoe,
verzamelde een honderdtal mythische Trio-verhalen. De in Nederland woonachtige
Chileense antropologen Magaña en Jara houden zich bezig met orale tradities onder
meer bij de Akoerio's. De dissertaties van Magaña en Jara zijn in het Spaans
geschreven, maar beiden hebben daarnaast tal van artikelen in het Nederlands en
137.
Engels gepubliceerd. De Amerikaanse etnobotanicus Plotkin (1995)
inventariseerde in zijn studie de onschatbare kennis van Indiaanse medicijnmannen.
In zijn boek beschrijft Plotkin tevens de culturele veranderingen bij deTrio-Indianen
onder meer als gevolg van de activiteiten van Amerikaanse zendelingen. Voor de
inheemse bevolking zijn voorts van belang de studies van Karin Boven en Aad
138.
Versteeg.
Ten aanzien van de marrons werd de grootste bijdrage geleverd door zogeheten
‘stamantropologen’ of ‘bosnegerjongens’. Een belangrijk aanzet voor onderzoek
naar de bosnegersamenleving werd reeds in de jaren dertig gegeven door het
139.
Amerikaanse antropologenechtpaar Melville en Frances Herskovits. Het moderne
onderzoek naar deze samenlevingen werd in de jaren vijftig verder gestimuleerd
140.
door Rudolf van Lier. Het antropologenechtpaar Richard en Sally Price heeft
baanbrekend werk verricht met betrekking tot verschillende facetten van de
marron-cultuur en de Saramaka in het bijzonder. Een belangrijk kenmerk in het werk
van deze antropologen is dat zij oral history met archiefonderzoek combineren.
Köbben (1979) bespreekt het netwerk van relaties met familie- en clangenoten, met
141.
goden en geesten van Ndyuka in de dorpen langs de Cottica. Thoden van Velzen
en Van Wetering (1988) onderzochten bij de Ndyuka langs de Tapanahoni het
ontstaan van een overheersende religieuze cultus en de reactie daar134.
135.
136.
137.
138.

139.
140.

141.

C. Koelewijn & P. Rivière, Oral literature of the Trio Indians of Suriname, Dordrecht 1987:
Foris Publications
E. Magaña, Oríon y la Mujer Pléyadas: simbolismo astronómico de los Indios Kaliña de
Suriname, Amsterdam 1988: CEDLA,. Diss.
Fabiola Jara, El Camino del kuma: Ecologia y ritual entre los Akuriyo de Surinam, Utrecht
1990: ISOR. Diss.
Mark J. Plotkin, In de leer bij de Sjamanen. Een botanicus op zoek naar nieuwe medicijnen
in het Amazone regenwoud, Rijswijk 1995: Elmar.
Karin Boven (Cultuurstudies MINOV) heeft talloze artikelen over de inheemse volken waaronder
de Wayana op haar naam staan. Op dit moment werkt zij aan een dissertatie over
identiteitsprocessen hij de Wayana in Suriname en Frans-Guyana. Aad Versteeg (archeoloog)
heeft veel artikelen gepubliceerd over de Indianen van precolumbiaans Suriname.
Melville J. & Frances S. Herskovits, Rebel Destiny. Among the Bush Negroes of Dutch Guiana,
Amsterdam 1974: S. Emmering (oorspr. druk 1934).
Richard & Sally Price hebben verschillende publicaties over de marron-cultuur op hun naam
staan. In de eerdergenoemde bibliografieën kan men terecht voor een compleet overzicht.
Ik volsta hier met enkele belangrijke publicaties van dit antropologen echtpaar: Sally & Richard
Price, Afro-American arts of the Suriname rain forest, Berkeley/London 1980: University of
California Press; R. Price, First-Time: The historical vision of an Afro-American people,
Balimore 1983: The Johns Hopkins University Press; R. Price, To slay the hydra: Dutch
colonial perspectives in the Saramaka Wars: Ann Arbor 1983: University of Michigan Press;
R. Price, Alabi's world, Baltimore/London 1990: The Johns Hopkins University Press; Sally
& Richard Price, Two evenings in Saramaka, Chicago 1991: University of Chicago Press; S.
Price, Co-wives and calabashes, Ann Arbor 1993: University of Michigan Press; S. & R. Price,
Maroon arts: cultural vitality in the African diaspora, Boston 1999: Beacon Press. Van dit
laatste boek verscheen een Nederlandse vertaling: De kunst van de marrons: Culturele vitaliteit
in de Afrikaanse diaspora, Amsterdam 2000: KIT-uitgeverij.
A. Köbben, In vrijheid en gebondenheid. Samen-leving en cultus van de Djoeka aan de Cottica,
Utrecht 1979: BSB nr. 4.
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142.

op van tegenbewegingen tussen 1840 en 1979. De betekenis van het christendom
bij de Matawai in relatie tot de Afro-Amerikaanse religie (duale religie) is het
143.
onderzoeksterrein van De Beet en Sterman (1981) . De Amerikaanse antropoloog
144.
145.
Ken Bilby heeft de Aluku's als onderzoeksterrein. Scholtens (1994) schreef
over de politieke verhouding tussen de bosnegers en de overheid tussen 1651 en
1992. De relatie tussen de bosnegers en de (koloniale) overheid is eveneens
146.
onderwerp van studie door Sylvia de Groot.

Tot slot
Dit overzicht sluit ik af met een aantal opmerkingen over de dekolonisatie van de
Surinaamse geschiedschrijving, de aard van de Surinamistiek en engagement of
centrismen in de (historische) wetenschap.
Anton de Kom (1898-1945) en Rudolf van Lier (1914-1987) hebben een groot
stempel gedrukt op de Surinaamse historiografie. De Koms felle aanklacht tegen
het kolonialisme in Wij slaven van Suriname (eerste druk 1934) en zijn herontdekking
in de jaren zeventig en begin jaren tachtig betekenden voor een aantal Suri-naamse
wetenschappers en publicisten een ideologische inspiratiebron voor de presentatie
van een anti-kolonialistische visie op de Surinaamse geschiedenis. Van Liers
142.

143.
144.
145.
146.

H.U.E. Thoden van Velzen & W. van Wetering, The Great Father and the danger: religions
cults, material forces and collective fantasies in the world of the Surinamese Maroons,
Dordrecht 1988: Foris Publications.
Chr. de Beet & M. Sterman, People in between: the Matawai-Maroons of Surinam, Utrecht
1981. Diss.
K. Bilby promoveerde in 1990 op de Boni's (Aluku's), van Frans-Guyana. Van zijn verschenen
verder tal van artikelen over deze marrongroep.
B. Scholtens, Bosnegers en overheid in Suriname. De ontwikkeling van een politieke
verhouding 1651-1992, Paramaribo 1994: Cultuurstudies MINOV. Diss.
In 1969 promoveerde Silvia de Groot op Djuka society and social change. History of an attempt
to develop a Bush Negro community in Suriname 1917-1926. In 1977 verscheen van haar
Nederlandstalige publicatie ‘Van Isolatie naar Integratie’ uit 1963 een Engelstalige versie:
From Isolation Towards Integration. The Surinam Maroons and their Colonial Rulers. Official
Documents relating to the Djukas: Den Haag 1997: Martinus Nijhoff.
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Samenleving in een grensgebied (eerste druk 1949) kenmerkt zich door de kritische
distantie van een in Europa opgeleide wetenschapper. Zijn wetenschappelijke
opleiding (geschiedenis, filosofie, culturele antropologie en sociologie) kreeg hij van
de Leidse coryfeeën als Huizinga, Colenbrander en De Josselin de Jong. Naast zijn
studie in Leiden studeerde hij aan de Sorbonne en de Ecole des Hautes Etudes te
Parijs en aan de universiteit van Chicago en North-Western University te Evanston.
Van Liers grootste bijdrage aan de Surinaamse his-
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toriografie blijft zijn Samenleving in een grensgebied. Daarnaast zette hij als
hoogleraar Niet-Westerse sociologie in Leiden en Agrarische Sociolologie voor de
Ontwikkelingslanden in Wageningen studenten (veelal Nederlandse) op het
Surinaamse historische pad en tot onderzoek naar verwantschapsystemen bij de
verschillende bevolkingsgroepen.

Een overzicht van de Surinamistiek de afgelopen vijfentwintig jaar confronteert ons
met de belangrijkste vraag: is de Surinamistiek het werk van Surinamers? Het
antwoord op deze vraag moeten we negatief beantwoorden. De wetenschappelijke
productie in Suriname is vooralsnog voor een groot deel beperkt tot de uitgave van
herdenkingsbundels en een enkele dissertatie. Het zwaartepunt van de productie
ligt nog steeds bij Nederlanders en Surinamers in Nederland. Deze afhankelijkheid
op wetenschappelijk terrein zal naar alle waarschijnlijkheid de komende decennia
ongewijzigd blijven. In dit verband sprak de Utrechtse hoogleraar Caraïbistiek Gert
Oostindie van ‘een onvoltooide dekolonisatie op het terrein van de geschiedschrijving
147.
in Suriname’. Afhankelijkheid is de realiteit van met name kleine staten, niet alleen
op politiek en economisch terrein, maar ook op het terrein van de wetenschap. Een
overzicht van de Surinamistiek is dan ook vooral een verhandeling over wat
voornamelijk anderen over dit land hebben gepubliceerd. Een eventuele dekolonisatie
van de Surinaamse geschiedschrijving zal voorlopig wel een illusie blijven.
Ook de situatie in Suriname sedert het begin van de jaren tachtig is niet bevorderlijk
geweest voor een goed wetenschappelijk klimaat en optimale wetenschappelijke
infrastructuur: militaire repressie, politisering van de universiteit, het vertrek van
gekwalificeerde wetenschappers en de weerslag van de sociaal-economische crisis
op het wetenschappelijk bedrijf. Achterblijvers op de universiteit moesten op alle
mogelijke manieren het hoofd boven water zien te houden. Het gebrek aan financiële
middelen limiteert ook in grote mate de mogelijkheden om te publiceren. Veel
publicaties komen tot stand dankzij giften van het bedrijfsleven. De aanwezigheid
van een groot deel van de bronnen over de Surinaamse geschiedenis in Nederland,
147.

Gert Oostindie, ‘De onvoltooide dekolonisatie en de geschiedschrijving van Suriname’, In
Leidschrift 6 (2): 5-27, 1990; zie ook Gert Oostindie & Rosemarijn Hoefte, ‘Historiography of
Suriname and the Netherlands Antilles’, In: Barry Higman (ed.), General History of the
Caribbean, vol. VI. Methodology and historiography of the Caribbean, Unesco, London/Oxford:
Macmillan 1999, p. 604-631.
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de deplorabele staat en de afwezigheid van beleid op het terrein van het
archiefwezen in Suriname vormen eveneens belemmerende factoren voor de
historiografie aldaar. Samenwerking tussen Suriname en Nederland op
wetenschappelijk terrein kan
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een belangrijke bijdrage leveren aan de bevordering van de Surinamistiek.
Een positieve ontwikkeling is dat het aandeel van in Nederland verblijvende
Surinaamse wetenschappers en publicisten belangrijk gegroeid is. Hun aandeel
betreft met name het slavenverleden, de contractarbeid, sociaal-economische en
politieke aspecten. Het terrein van de etnische studies wordt gedomineerd door
buitenlandse onderzoekers.
Van een of enkele paradigmata die de recente Surinaamse geschiedenis
domineren is geen sprake. Keuze van onderwerpen, methodologie, ideologische
positiebepaling zijn afhankelijk van de publicist of het onderzoek. Van schoolvorming
is geen sprake. Belangrijk is om vast te stellen dat de vooroorlogse dominante
(Nederlandse) koloniale visie definitief tot het verleden behoort. In publicaties van
149.
de meeste Nederlandse auteurs staat Suriname en niet het moederland centraal.
Met andere woorden hoewel de overgrote meerderheid van de historische productie
op conto van buitenlandse of in Nederland woonachtige Surinamers kan worden
geschreven kan niet worden gesteld dat Surinamers in Suriname zich niet met deze
publicaties zouden kunnen afficheren. Deze publicaties zijn volgens gangbare
wetenschappelijke standaarden geschreven en over het algemeen van goede
wetenschappelijke kwaliteit. Voorts constateert Oostindie dat van een Surinaamse
versus een Nederlandse visie of van een eensluidende Surinaamse of Nederlandse
visie op de Surinaamse geschiedenis geen sprake is. Wel zijn er volgens hem heilige
huisjes opgericht waarbij het koloniale perspectief is omgekeerd. In zijn optiek zou
de omkering van dit perspectief dermate voorgeschreven zijn dat nuanceringen
150.
hierop al snel op een verwijt van Eurocentrisme komen te staan. In bepaalde
Surinaamse kringen houdt men een pleidooi voor het schrijven van de Surinaamse
151.
geschiedenis primair door Surinamers zelf en vanuit een Surinaams perspectief.
De impliciete veronderstelling bij een dergelijk pleidooi is dat er van Surinaamse
zijde consensus zou bestaan over de vraag wat het Surinaamse perspectief nu
precies inhoudt, welke toetsings- of kwaliteitscriteria hierbij gehanteerd moeten
worden en welke doeleinden hiermee worden beoogd. Een dergelijk pleidooi komt
feitelijk neer op het ‘pedagogiseren’ van de geschiedenis (presentatie van de
geschiedenis conform de eigen politieke idealen) en geëngageerde
152.
geschiedschrijving. Geëngageerde geschiedbeoefening kan conflicteren met
geschiedkundige zuiverheid en betrouwbaarheid. Of zoals de geschiedfilosoof
Ankersmit het stelt: ‘De geëngageerde historicus veronderstelt historisch inzicht dat
eerst binnen een onbevooroordeeld of niet-geëngageerd historisch onderzoek
153.
gewonnen kan worden.’
148.

149.
150.
151.

152.

153.

Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen Oso en Cultuurstudies/IMWO, de publicatie
van de Databases Hindostaanse en Javaanse immigranten door samenwerking tussen
Surinaamse en Nederlandse partners en de publicatiereeks Surinaamse Verkenningen.
Oostindie 1990, p. 8 e.v.
Ibidem, p. 11.
Zie o.m. E. Bakker (red.), Problemen rond de Surinaamse geschiedenis en geschiedschrijving,
Paramaribo 1984: IOL; John Jansen van Galen, Hete nachtsdroom. Suriname, erfenis van
de slavernij, Amsterdam 2000: Contact, p. 66-69 en 225; Recensie van het proefschrift van
P. Meel (Tussen autonomie en onafhankelijkheid) door E. Marshall, In: Oso 19 (2): 340.
Interessant in dit verband is het debat in Nederland over het belang van historische reflectie
op het verleden van slavenhandel en slavernij in relatie tot de realisering van een nationaal
monument Nederlands slavernij verleden. Zie o.m. G. Oostindie (red.). Het verleden onder
ogen. Herdenking van de slavernij. z.p., 1999: Arena/Prins Claus Fonds.
F.R. Ankersmit, Denken over geschiedenis. Een overzicht van moderne geschiedfilosofische
opvattingen, Groningen 1984: Wolters Noordhoff, p. 301-303; Over objectiviteit, subjectiviteit
en de rol van waarden. Zie Chris Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in
de theorie van de geschiedenis, Meppel 1987: Boom, 234-282.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

146
Een studie van plantersfamilies of de plantersklasse is even waardevol en interessant
als een studie naar de sociale condities van slaven of contractarbeiders op de
plantages zonder daarbij te vervallen in de vraagstelling rond het perspectief.
Illustratief in dit verband is de houding van nationalisten in Suriname in de jaren
vijftig, zestig en zeventig ten opzichte van de schrijver Albert Helman. Hoewel zijn
meest bekende romans (Zuid-Zuid-West, De stille plantage, Mijn aap lacht) handelen
over Suriname, werd hij door lieden uit deze groep verweten dat hij geen Surinaamse
schrijver zou zijn. In hun ogen lag het perspectief in Helmans romans bij de blanken
154.
en waren zijn romans dus ‘onsurinaams’. Hiermee werd groot onrecht gedaan
aan een van de grootste schrijvers en persoonlijkheden die Suriname heeft
voortgebracht.
Studies dienen primair beoordeeld te worden op hun (wetenschappelijke) kwaliteit.
Ook het ‘monopoliseren’ of het ‘nationaliseren’ van historisch onderzoek, voorop
gesteld dat dit mogelijk zou zijn, verdient geen aanbeveling. Juist de inbreng van
‘buitenstaanders’ die, naar we mogen aannemen niet worden gehinderd door
conventies, zelfcensuur, navelstaarderij et cetera in met name ‘klein steedse’
samenlevingen als de Surinaamse, kan leiden tot nieuwe wetenschappelijke
inzichten, kruisbestuiving en prikkelen tot nieuw of vervolgonderzoek volgens
wetenschappelijke standaarden.
Het perspectiefvraagstuk woedde al in de jaren zestig onder historici in Azië met
betrekking tot de eigen Aziatische geschiedenis en is inmiddels een achterhaalde
discussie. Door hier kennis van te nemen kan worden voorkomen dat men in
Surinaamse kring opnieuw het wiel uitvindt en de (wetenschappelijke) horizon
samenvalt met de eigen grenzen. De discussie onder Aziatische historici was een
reactie op het eurocentrisme binnen de geschiedschrijving, door hen koloniale
geschiedschrijving genoemd. De koloniale geschiedschrijving beschreef vooral de
activiteiten van de kolonisatoren met daarbij weinig aandacht voor de inheemse
bevolking. Dit kolonialistische geschiedbeeld was vanuit het sterk westers
superioriteitsbesef vaak moreel gekleurd. Als reactie op de koloniale historici
vervingen Aziatische historici het euro-centrisme door het Aziëcentrisme. Deze
pogingen zijn uiteindelijk uitgelopen op moralistische constructies waarbij de dramatis
155.
personae in een slechte en een goede partij zijn ondergebracht.
Met Oostindie kunnen we het eens zijn dat de geschiedschrijving niet gebaat is
bij inhoudelijke conventies over wat geschreven mag worden en vanuit welk
perspectief. Moderne en wetenschappelijke historiografie is een wetenschap die
156.
niet cultuurgebonden is, maar een universeel karakter heeft. Toepassing van
moderne wetenschappelijke methodologie is de aangewezen weg om nationale
grenzen te overschrijden en het vraagstuk van perspectief of centrismen te
overwinnen.

154.
155.

156.

Zie M. van Kempen, Kijk vreesloos in de spiegel. Albert Helman 1903-1996, Notities, nota's,
noteringen, Haarlem 1998: In de Knipscheer, 59-93.
Voor een discussie hierover: zie H.A.J. Klooster, Indonesiërs schrijven hun geschiedenis. De
ontwikkeling van de Indonesische geschiedbeoefening in theorie en praktijk 1900-1980,
Dordrecht 1985: Foris Publications. Diss., p. 2-12.
Ibidem, p. 6.
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Recensies
Hugo Pos, Het talmen van de tijd; kwatrijnen, In de Knipscheer, Haarlem
2000. ISBN 90 6265 492 4, 95 pp.
Zoals in een gedicht als ‘Toen ik mijn raam wijd open had gedaan / vloog er een
strofe in het zwart naar binnen / en ik ben op haar rouwkleed blijven zinnen / was
zij met mij of ik met haar begaan?’ zo heb ik Pos' kwatrijnen het liefst met hun volle
rijm, hun stevige metrum en zijn in een volzin geperste intrigerende vraagstelling.
In de met de Eddy du Perron-prijs bekroonde memoires In triplo (1995)
karakteriseerde Hugo Pos zijn gedichten zélf als volgt: ‘Mijn kwatrijnen zijn
mededelingen, berichten, het verklappen van geheimen, die ik niet langer voor me
wil houden, fluisteringen over trouw en ontrouw, afscheid, nu al, bij mijn volle
bewustzijn, voordat ik afreis.’ In de 72 kwatrijnen in Het talmen van de tijd drukt de
dichter zijn verwondering uit dat de dood nog niet gekomen is, zodat het erop begint
te lijken dat deze vergeten heeft dat elke mens slechts een specifieke tijd gegund
is: ‘Wat is de rechtsgrond van het lange leven / ik ben jurist en stel de malste vragen,
/ God aan de lijn: “Het recht eens soeverein / is meten buitentijds met ongelijke
maten.”’
Het oud worden en daarmee het naderbij komen van de dood en het sterven zijn
het steeds terugkerende onderwerp, maar daarnaast vinden we de ook de op hoge
leeftijd nog steeds aanwezige fysieke levenslust, of zoals Hugo Pos het zelf in een
vroegere bundel uitdrukte: ‘Eros en Thanatos zijn de ruggengraat van mijn kwatrijnen.
De dood is onafwendbaar, maar zolang het leven duurt wordt het genoten: ‘Wat
weet een vlinder van de dood? / Geen vlindervanger zal het wagen / het aan zijn
vlinders ooit te vragen / een vlinder vlindert, wij gaan dood.’ De kwatrijnen van Hugo
Pos zijn uitingen van betrokkenheid en distantie, van ernst en relativering van die
ernst. De kwatrijnen lijken op het eerste gezicht schijnbaar achteloos neergepend
te zijn, maar nadere beschouwing legt een groot technisch vormvermogen bloot.
Een voorbeeld van deze vitale keerzijde vinden we in het schijnbaar luchtige maar
in feite doodserieuze Nostalgie: ‘Uitzwaaien is er niet meer bij, / niet langer naar
Nieuw-Zeeland varen, / geen liefje tranend aan de kade, / geen ontucht plegen ver
van huis.’
Een derde thema vinden we in de psychische bevrediging die de werkzame
creativiteit en het geslaagde schrijfproces als resultaat verschaft: ‘Vanavond kroont
de paus Napoleon, / aan d'oever van de Eufraal zit Saddam te wenen, / niet
Stauffenberg, ik plaats straks de bom, Allah is groot, Hij schonk ons de verbeelding.’
Hugo Pos grijpt hier inhoudelijk terug op het aloude motief van de ‘omgekeerde
wereld’ en kleedt dat in een vorm die ‘in en uit de maat huppelt.’ Het regelmatig
jambische metrum van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen in de eerste
en tweede versregel, wordt in derde en vierde versregel doorbroken, omdat er hier
plotseling een syllabe minder is, waardoor de woorden ‘ik’ en ‘Allah’ alle nadruk
krijgen. Zo is Hugo Pos de meester van dit kleine genre, waarbij met weinig woorden
veel gezegd wordt.
Er valt in de Surinaamse literatuur een onderscheid te maken tussen
nationalistische dichters die hun inspiratie in eigen land vinden én kosmopolitische
dichters die hun literatuur funderen op grote internationale levenservaring en eruditie.
Hugo Pos hoort zonder enige twijfel tot de tweede categorie. Wat overigens niet
betekent dat hij nooit over zijn geboorteland zou schrijven. Ter gelegenheid van de
emancipatieherdenking op 1 juli schreef hij: ‘Een volmacht kreeg ik toen de eeuw
verstreek / Plantages, boedels, erfenissen, / Op mijn bureau getuigenissen / want
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negerbloed dat spreidt zo breed.’ Met de verwijzing in het slotvers naar het bekende
Middel-Nederlandse Lied van Heer Halewijn verbindt hij Surinaamse geschiedenis
met
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de Europese literaire traditie. Zo eigent Hugo Pos zich verschillende cultuursferen
toe, waaruit hij put: ‘Wat ik bewaarde heb ik opgegeven / en wat was opgegeven
bleef bewaard; / vóór in mijn boekenkast de ongelezenen, / Vestaalse maagden,
ach, onaangeraakt.’
Het probleem van Hugo Pos lezen en bespreken is dat je wilt blijven citeren. ‘Weet
ik wel zeker dat ik leef / en denk en doe of is het schijn / dat ik nog altijd het kwatrijn
/ als ademtest verbaasd beleef!’ is het vijfde gedicht in een serie van acht
samenhangende gedichten die alle de dood tot onderwerp hebben, een serie die
eindigt met de vraag of de dood hem niet vergeten heeft te halen: ‘is dit beloning,
is het straf, o dood.’ In het geciteerde gedicht vinden we de levensbevestiging
verwoord in de vorm van een retorische vraag. Het is een volkomen gaaf metrisch
gedicht met schematisch eindrijm. Het is bovendien een heel geraffineerd
meta-gedicht over de dichtersactiviteit zelf. Een woord als ‘ademtest’ is volgens Van
Dales woordenboek een test om na te gaan of een automobilist alcohol gebruikt
heeft, maar ik zou het hier lezen als een controle of iemand nog leeft, of hij nog niet
gestorven is.
Hugo Pos heeft in totaal een half dozijn dichtbundels op zijn naam staan, waarbij
in elke bundel steeds weer gedichten uit vorige publicaties zijn opgenomen. Dat is
indicatief voor de hechte eenheid die de bundels samen vormen, als uitdrukking
van hetzelfde levensbesef van eenvoudig ogende gecompliceerdheid.
Hugo Pos is niet meer. Zijn laatste bundel, Het talmen van de tijd, kan naast de
overige in de boekenkast gezet worden. Maar iedere keer als een lezer de bundel
oppakt en leest, worden de gedachten en woorden erin weer tot leven gewekt. Zo
vaak en zo lang de lezer zich in deze gedichten verdiept, vormen deze zíjn ademtest:
dronken van de prachtige poëzie van een bewonderenswaardig mens.
Wim Rutgers

Hans Breeveld, Jopie Pengel 1916-1970. Leven en werk van een
Surinaamse politicus. Uitgeverij Conserve, Schoorl 2000. ISBN: 90 5429
101X., 501 pp., prijs f 65.-.
Het lijkt mij een hachelijke onderneming om een duizendpoot als Hans Breeveld
aan te zetten tot het schrijven van een proefschrift. Hij begon in 1990 met het
schrijven van een biografie over de charismatische Surinaamse politicus Johan
Adolf (Jopie) Pengel en promoveerde in november 2000 op dit onderwerp aan de
Anton de Kom Universiteit in Suriname. Tussen 1990 en 2000 heeft Breeveld, naast
het schrijven van zijn proefschrift, verschillende functies in Suriname bekleed. Hij
was minister in het interimkabinet in 1991, hierna beleidsmedewerker op het
ministerie van regionale ontwikkeling, coördinator van de studierichting Public
Administration op de Anton de Kom Universiteit, decaan van de faculteit der
maatschappijwetenschappen van dezelfde universiteit, voorzitter van de afdeling
Wanica van de Nationale Partij Suriname (NPS), adjunct-secretaris van het
congresbestuur van deze partij, bij de verkiezingen van 1996 kandidaat voor de
NPS in het district Wanica. Daarnaast maakte hij deel uit van verschillende
regeringscommissies. Niet meer dan lof voor iemand die naast al deze
werkzaamheden in staat is geweest het promotieonderzoek af te ronden. In deze
studie richt Breeveld zich op de volgende drieledige probleemstelling:
• Wie was Pengel in het politieke en maatschappelijke leven?
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• Wat was zijn invloed op de politieke en overige maatschappelijke ontwikkelingen
in Suriname in de periode 1950 tot 1970?
• Welke overeenkomsten en verschillen zijn er te ontdekken ten aanzien van de
politiekvoering van Pengel en andere Caraïbische leiders (Burnham in Guyana,
Manley in Jamaica en Williams in Trinidad & Tobago)?
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Deze studie is opgebouwd uit tien hoofdstukken. Na het inleidend hoofdstuk
bespreekt de auteur in hoofdstuk 2 de afstamming van de familie Pengel sedert
1863 en Pengels periode tussen 1916 en 1939. Geboren op 20 januari 1919 en
afkomstig uit de creoolse middenklasse doorliep Pengel de MULO waarna hij een
baan vond bij de griffie van het kantongerecht. Naast deze baan begon hij met een
praktizijnstudie [studie advocatuur] die bij echter niet afrondde.
In hoofdstuk 3 bespreekt Breeveld twee zaken die bepalend waren voor Pengels
politieke loopbaan en betrokkenheid: de informele bijeenkomsten in de winkel van
Moksan en de kwestie Land van Dijk. In de winkel van Moksan was Jopie Pengel
dagelijks te vinden, belegde hij - nadat hij in 1949 tot Statenlid was gekozen voorbesprekingen van Statenvergaderingen, evalueerde en besprak hij de actuele
politiek. Zijn betrokkenheid in de kwestie Land van Dijk bezorgde hem een grote
populariteit onder de creoolse volksklasse. De eigenaar van Land van Dijk wilde in
1948 de percelen die verhuurd waren aan creolen uit de volksklasse, ontruimen.
De bewoners wendden zich vervolgens tot Pengel - hoewel geen praktizijn - voor
hulp. In de Staten wierp Pengel zich op als belangenbehartiger van de
verschoppelingen op Land van Dijk. Uiteindelijk werd dankzij de interventies van
Pengel door de Staten een regeling getroffen ten gunste van de bewoners van Land
van Dijk. Hij verwierf hiermee grote bekendheid als nengre-oso-afkati
[zaakwaarnemer van de armen].
In hoofdstuk 4 beschrijft de auteur Pengels intrede in de politiek. Opvallend is dat
Pengel nauwelijks betrokken was bij de oprichting van de NPS in 1946, binnen
welke partij de dienst werd uitgemaakt door de blanke en lichtgekleurde creoolse
elite. Wel had hij de aandacht op zich gevestigd door zijn kritische artikelen over
politieke en maatschappelijke vraagstukken in het blad De West en zijn rol in de
kwestie Land van Dijk. Enkele maanden voor de eerste algemene verkiezingen in
1949 werd Pengel de NPS binnengehaald. Een spraakmakend figuur uit de zwarte
creoolse volksklasse kon men binnen de partij goed gebruiken.
In hoofdstuk 5 beschrijft Breeveld Pengel in zijn rol als vakbondsleider en journalist.
Ook beschrijft de auteur in dit hoofdstuk de machtsstrijd binnen de NPS aan het
begin van de jaren vijftig tussen Pengel en Findlay, exponenten van respectievelijk
de creoolse volksklasse en de lichtgekleurde creoolse elite. Die strijd beslechtte
Pengel in 1954 in zijn voordeel en leidde tot het vertrek van de lichtgekleurde
creoolse elite uit de partij. De NPS werd sindsdien de spreekbuis van de creoolse
volksklasse. In de Staten ontpopte Pengel zich als belangenbehartiger van de
arbeiders en het creoolse proletariaat. Toen de vakbond De Moederbond, een
overkoepeling van negentien bonden, in 1952 werd opgericht werd hij de eerste
voorzitter. Naast Statenlid en vakbondsleider was Pengel ook nog journalist. Als
eigenaar van het blad De Volksstem, later omgedoopt in Nieuw Suriname, had hij
een krachtig wapen in zijn hand dat hem van pas kwam in de strijd om het
leiderschap binnen de NPS.
Pengels visie op de onafhankelijkheid en de verbroederingspolitiek is het thema
van hoofdstuk 6. De Surinaamse politiek werd in de periode 1955-1967 bepaald
door de samenwerking tussen Pengel en Lachmon, de leider van de hindostanen.
Dit verbond werd aangeduid met de term verbroederingspolitiek. Bij de verkiezingen
in 1958 kwam dit verbond als grote overwinnaar uit de bus. Tussen Pengel en
Lachmon bestond geen eenduidigheid over de inhoud van de politieke samenwerking.
Pengel was volgens Breeveld erop uit om sociale macht te verkrijgen, terwijl Lachmon
zich vooral richtte op het verkrijgen van economische macht voor zijn achterban.
Breevelds analyse van de verbroederingspolitiek is nogal een-
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dimensionaal. Het is jammer dat hij niet andere aspecten bij deze politiek betrekt.
De verbroederingspolitiek was een belangrijk vehikel voor de politieke en
maatschappelijke emancipatie van volkscreolen en hindostanen. Voorts vormde de
verbroederingspolitiek een integrerende factor waarbij zij de eerste aanzetten gaf
tot een geleidelijke afbraak van de etnische omheining waarbinnen de grote
meerderheid van creolen, hindostanen en javanen had geleefd. Tot slot kan worden
gewezen op het pacificerende aspect van deze politiek waarbij de politieke
samenwerking tussen hindostanen en creolen raciale strijd in Suriname voorkwam,
dit in tegenstelling tot het buurland Guyana waar de etnische tegenstellingen in het
begin van de jaren zestig uitmondden in een raciale strijd met honderden doden.
Beide politici kwamen binnen de eigen groep onder vuur te liggen. Binnen het
eigen segment vond men dat Lachmon de hindostanen aan de creolen uitleverde.
De VHP kreeg te maken met concurrerende hindostaanse partijen die zich afzetten
tegen de verbroederingspolitiek. De rol die Pengel in de jaren veertig en vijftig
vervulde (de gematigde nationalist) werd eind jaren vijftig en begin jaren zestig
overgenomen door de nationalisten verenigd in Wie Eegi Sani en later de Partij
Nationalistische Republiek (PNR) onder leiding van Eddy Bruma. Pengel schuwde
geen enkel middel om de nationalisten te dwarsbomen en in een kwaad daglicht te
stellen. Jarenlang hebben Pengel en Bruma elkaar verguisd. Pengel vreesde niet
ten onrechte dat de PNR door haar nationalisme een grote aantrekkingskracht zou
uitoefenen op jongeren en intellectuelen. Om de nationalisten de wind uit de zeilen
te nemen introduceerde het kabinet Emanuels een drietal nationale symbolen
(volkslied, vlag en wapen) en omarmde Pengel het idee van meer armslag voor
Suriname bij de buitenlandse betrekkingen zonder echter voorstander te zijn van
volledige staatkundige onafhankelijkheid. Daartoe forceerde Pengel in 1961 de
Derde Rondetafel Conferentie die, vanwege anti-onafhankelijkheidsdemonstraties
in Suriname en het wantrouwen binnen de VHP tegen Pengels plannen, een zachte
dood stierf.
Beleidsaspecten ten tijde van Pengels premierschap tussen 1963 en 1969,
waaronder de diversificering van de economie, de groei van het ambtenarenapparaat,
het onderwijs en het conflict met de Nederlandse regering rond de benoeming van
de Vries tot gouverneur van Suriname in 1964 staan centraal in hoofdstuk 7. In 1963
nam Pengel de leiding van het kabinet op zich. In dit kabinet was Pengel naast
minister-president ook nog minister van algemene zaken, van binnenlandse zaken
en van financiën. Een grotere machtsconcentratie was in Suriname voordien niet
voorgekomen. De preponderante machtspositie van Pengel in het politieke en
maatschappelijke bestel (het premierschap bleef hij combineren met het
voorzitterschap van De Moederbond) vormde uiteindelijk aanleiding voor conflicten
binnen zijn eigen partij en de coalitie met de VHP.
In hoofdstuk 8 gaat de auteur in op de breuk met de VHP in 1967 en de interne
conflicten binnen de NPS die uiteindelijk leidden tot het uittreden van een groep
intellectuelen die de Progressieve Nationale Partij (PNP) oprichtte. De verbreking
van de samenwerking tussen Pengel en Lachmon betekende het einde van een
periode van relatieve etnische en politieke stabiliteit. Pengel zette de
verbroederingspolitiek voort door een coalitie aan te gaan met de kleinere
hindostaanse Aktie Groep en de Surinaamse Democratische Partij (SDP) onder
leiding van zijn vroegere tegenstander Findlay. In de tweede helft van de jaren zestig
groeide het verzet tegen het autoritaire bewind van Pengel. Anno 1967 had Pengel
volgens Breeveld het contact met de maatschappelijke realiteit in het algemeen en
met de vakbeweging in het bijzon-
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der verloren. Hij had door enkele uitspraken in zijn laatste regeerperiode het beeld
van een autoritaire regeerder versterkt: ‘Alleen ziekte en dood kunnen mij van deze
stoel [het premierschap] halen.’ Een averechtse werking had ook de afsluiting van
zijn rede voor radio en televisie in januari 1969 (‘Ik heb gezegd’) toen hij een poging
deed de stakers voor zich te winnen, woorden die toen in de Surinaamse
samenleving veel kwaad bloed zetten.
Een deel van de vakbeweging was inmiddels overgenomen door de aan de PNR
gelieerde personen die de motor waren achter de grote stakingen in het onderwijs
in 1969. Deze stakingen, die behalve om loonsverhoging gingen, waren ook gericht
tegen de corruptie, het nepotisme en het dictatoriale optreden van Pengel. Het
uittreden van de Aktie Groep uit de coalitie leidden uiteindelijk tot zijn val. Suriname
leek opgelucht adem te halen bij de val van de ‘dictator’ in 1969: ‘tigri fadon’ [we
hebben de tijger te pakken] werd er in die dagen geroepen. De verkiezingen in 1969
werden in hoge mate een samenbundeling van allerlei krachten tegen Pengel, aldus
Breeveld. Zijn partij leed bij die verkiezingen een historische nederlaag. Ook binnen
de NPS greep een aantal personen de verkiezingsnederlaag aan om af te rekenen
met de grote machtspositie van Pengel binnen de partij. Die interne afrekening werd
Pengel bespaard. Op 25 mei 1970 overleed hij op 54-jarige leeftijd. Pas na zijn dood
zou deze politicus de erkenning krijgen die hij verdient.
In hoofdstuk 9 plaatst de auteur Pengels leiderschap in een comparatief Caraïbisch
perspectief door hem te vergelijken met andere Caraïbische leiders, tijdgenoten van
hem: Forbes Burnham in Guyana, Norman Manley in Jamaica en Eric Williams van
Trinidad & Tobago. De auteur betrekt in zijn vergelijking de aspecten ideologie,
patronage, controle en dwang, een vergelijking die niet consequent wordt uitgewerkt.
In het laatste hoofdstuk, de samenvatting en conclusies, stelt Breeveld onder
meer dat Pengels bijzondere bijdrage aan het politieke bestel was dat hij uiteindelijk
de macht heeft gesteld aan het volk. Pengel transformeerde de NPS van een elitetot een volkspartij waarbinnen de zwarte volkscreolen een stem kregen. Hij had een
autoritaire wijze van leidinggeven, zowel binnen de NPS als in de samenwerking
met de VHP. Daarnaast creëerde Pengel een politieke cultuur waarbinnen
andersdenkenden te vuur en te zwaard werden bestreden. Het premierschap bracht
volgens Breeveld Pengel grote roem, maar hij vraagt zich of deze er niet beter aan
had gedaan om niet in 1963 maar later minister-president te worden, een stelling
die de auteur in deze studie niet of nauwelijks heeft uitgewerkt.
Bij deze studie kan een aantal kritische open aanmerkingen worden geplaatst.
Breevelds biografische schets is meer beschrijvend dan analyserend. Wellicht dat
dit deels samenhangt met het beschikbare materiaal. In de inleiding geeft hij aan
dat zijn studie niet een biografie in de ware zin van het woord genoemd kan worden.
Als gevolg van de vele branden van overheidsgebouwen die Suriname de afgelopen
decennia hebben geteisterd, is veel materiaal van en over Pengel verloren gegaan,
inclusief diens persoonlijk archief. Dat neemt echter niet weg dat Breeveld een
aantal al dan niet vermeende stereotypen (corruptie, patronage, cliëntelisme etc.)
rond Pengel niet heeft kunnen ontzenuwen. In zijn rol als mythejager (p. 29) heeft
de auteur weinig munitie op zak gehad. De vergelijking van Pengel met de drie
andere Caraïbische politieke leiders leidt niet tot een beantwoording van zijn vraag:
welke factoren hebbende machtspositie van Pengel versterkt c.q. verzwakt (p. 340).
De vergelijking wordt niet consequent uitgewerkt. Nu eens laat hij Norman Manley
buiten beschouwing (bij patronage en dwang), dan weer Eric Williams en Norman
Manley (bij controle).
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Bij het schrijven van deze biografie heeft de auteur ruim honderd personen
geïnterviewd. De auteur verantwoordt nergens zijn keuze. Op deze lijst ontbreken
in mijn optiek namen van een aantal belangrijke sleutelinformanten die wellicht de
analyse in deze studie zou hebben kunnen bevorderen. Voor de
verbroederingspolitiek en de relatie van Pengel met de VHP lijken mij interviews
met de VHP-toppers Jan Adhin en Kries Nanan Panday voor de hand te liggen.
Voor de relatie van Pengel met de vakbeweging en de nationalisten in de jaren
zestig mis ik in de lijst van geïnterviewde personen belangrijke namen als Eddy
Bruma (in november 2000 overleden), Harold Rusland, Hendrik Sylvester en Fred
Derby. Door deze omissies zullen wetenschappelijk geïnteresseerden weinig
verrassende zaken in dit boek tegenkomen.
Tot slot nog een opmerking over betrokkenheid en kritische distantie bij Breeveld.
Te veel betrokkenheid kan ten koste gaan van kritische distantie. Kritische distantie
kan conflicteren met de perceptie van de eigen politieke achterban voor wie Jopie
Pengel inmiddels mythische proporties heeft aangenomen. Voor een politiek
geïnvolveerde wetenschapper (in de neutrale betekenis van het woord) is in de
Surinaamse politieke arena het gevaar van ostracisme niet ondenkbeeldig. Breeveld
heeft in dit spanningsveld een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid
of engagement (als NPS-er) en kritische distantie (als wetenschapper). Met zijn
biografie over Jopie Pengel heeft de auteur een voor een breed publiek toegankelijk
boek geschreven over een van de meest markante persoonlijkheden in de
Surinaamse politiek.
Hans Ramsoedh

André R.M. Pakosie, Gazon Matodja; Surinaams stamhoofd aan het
einde van een tijdperk, met een inleiding van prof. dr. H.U.E. Thoden
van Velzen, Stichting Sabanapeti, Utrecht 1999. ISBN 90-805186-1-1,
172 pp., prijs f 35.-.
Gazon Matodja, gaanman van de Aukaners (Ndyuka), heeft intussen de leeftijd van
de zeer sterken bereikt. Geboren vlak na de vorige eeuwwisseling, is hij nu rond de
100 jaar. Pakosie, zijn biograaf, heeft berekend dat het groot-opperhoofd in 1904
geboren moet zijn. In de orale traditie is namelijk bekend gebleven dat Gazon net
van de borst was, toen de beroemde De Goeje de Ndyuka bezocht tijdens zijn
expeditie naar het Toemoekhoemakgebergte. Dat was in 1907. Aangezien
Ndyuka-vrouwen in die tijd hun kinderen drie jaar zoogden, was voor Pakosie het
geboortejaar vrij nauwkeurig te bepalen.
De relatie tussen Gazons biologische ouders liep vrij snel na zijn geboorte spaak.
De kleuter ging niet met zijn moeder mee, maar bleef in Diitabiki, het dorp van zijn
vader Da Sadepai. Ma Muyu, de nieuwe vrouw van zijn vader voedde hem op. Als
tienjarige jongen volgde hij zijn vader naar de kuststreek, die vanuit de standplaats
Albina als vrachtvaarder werkzaam was. Hij was nog te jong voor het kula-werk (het
voortduwen van een korjaal met een lange stok), maar hij kon zijn vader helpen op
diens reizen door water uit de boot te lozen. Tijdens een van zijn reizen kreeg Da
Sadepai een relatie met een Aluku vrouw uit het dorp Asisi. Bij haar liet hij Gazon
achter om hem na zo'n twee jaar weer op te halen. Na een kort verblijf in Albina,
keerden vader en zoon terug naar het Tapahonigebied.
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Rond 1930 had Gazon de leeftijd bereikt dat hij zelf vrachtvaarder kon worden.
Onder supervisie van zijn opa vervoerde hij zijn eerste vracht naar de Grankreek,
een zijrivier van de Marowijne in opdracht van ene De Kom, hoogstwaarschijnlijk
de vader van de beroemde Anton, die goudzoeker in dit gebied was. Omdat
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er lang niet altijd vracht voorhanden was, werd de kost ook op andere manier
verdiend: met houtkap, met het maken van korjalen, met het verzamelen van tasi
(blad van de taspalm (Thrynax perviflora), veel gebruikt voor dakbedekking), met
het vlechten van die dakbedekking en door te vissen en te jagen. In deze periode
ging Gazon ook mee met één van de expedities die door de overheid uitgerust
werden om de grens met Brazilië te verkennen. Die stond onder leiding van de
mannen die in de orale traditie Staal en Balon heten, respectievelijk luitenant-ter-zee
F. Straelen en A.J.H. baron van Lynden.
In 1937 werd Amatodya, de oom (moedersbroer) van Gazon de nieuwe gaanman
van de Ndyuka. Hij vroeg Gazon, die tot op dat moment afwisselend in Moitaki en
Mainsi had gewoond, te verhuizen naar zijn residentie in Diitabiki. Gazon was de
enige volwassen neef van Amatodya en het lag in de lijn der verwachtingen dat ook
hij ooit groot-opperhoofd zou worden. In Diitabiki begon voor hem stilzwijgend de
traditionele vorming voor een toekomstige taak als gaanman. In deze periode had
Gazon reeds twee potimofu-uman, vrouwen die door hem of zijn familie reeds op
jeugdige leeftijd als echtgenote waren aangezocht: Ma Noli en Ma Luni. Ma Noli
zou niet lang daarna met een andere man gaan samenwonen, Ma Luni bleef Gazons
partner. Hun huwelijk bleef kinderloos, op een doodgeboren kind na. Gazon kreeg
wel kinderen bij zijn derde echtgenote, Ma Mma: een zoon en een dochter.
Na de dood van Amatodya in 1947 zou Gazon hem eigenlijk moeten opvolgen,
maar gezien zijn jonge leeftijd, hij was amper 40, deed hij een beroep op de oudsten
van zijn stam om een andere kandidaat (Akontu Velanti) voor te dragen. Velanti
was gaanman van de Ndyuka tot 1964. In de Ndyuka maatschappij zit er een lange
tijd - meestal zo'n jaar of twee - tussen de dood van het ene groot-opperhoofd en
de inauguratie van zijn opvolger. De belangrijkste reden hiervoor is dat eerst de
plechtigheden voor de overledene helemaal voltooid moeten zijn. Een jaar na de
dood van Amatodya zou de onbekendheid van de Surinaamse politieke leiders met
de cultuur van de bosnegers tot een ernstig conflict leiden.
Stemrecht hadden de binnenlandbewoners lange tijd niet. Op voorstel van de
NPS werden in het begin van de jaren zestig twee kiesdistricten gevormd, die ieder
een zetel in de Staten konden leveren: Brokopondo (het woongebied van de
Saramaka) en Marowijne (het woongebied van de Ndyuka en de Paramaka). Pengel
voerde in deze periode op twee gebieden strijd: tegen de lichtgekleurden binnen
de NPS, waarvan David Findley een representant was en tegen de hindostanen
van Lachmon. De laatsten vormden weliswaar met Pengel een coalitie, maar extra
zetels uit het binnenland voor de NPS waren natuurlijk niet te versmaden. Om te
benadrukken dat bosnegers en creolen eigenlijk één etnische groep vormden ten
opzichte van hindostanen en bakra's (de groep van Findley) werd de naam
boslandcreolen uitgevonden. Voorafgaand aan de verkiezingen van 1963 ging een
big smile offensief richting boslandcreolen. De gaanmans werden uitgenodigd voor
een bezoek aan Paramaribo en daar uitgebreid gefêteerd. Boten met bakkeljauw,
zoutvlees, rijst, rum en tabak vergezelden de stembiljetten naar het binnenland. Het
succes was navenant, vrijwel alle boslandcreolen stemden op de NPS.
Pengel die zich duidelijk als voorman beschouwde van alle zwarte Surinamers
besloot in augustus 1965 naar de Ndyuka af te reizen om in Diitabiki Gazon als
nieuwe gaanman te installeren. Zijn bezoek viel samen met de bookodee van Akontu
Velanti, een jaar na diens overlijden. Het was geen goedkoop reisje, het heeft zo'n
f 100.000,- Surinaamse gekost in een periode dat één Surinaamse gulden nog twee
keer zoveel waard was als een Nederlandse. In Pengels ge-
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zelschap bevonden zich tal van buitenlanders, speciaal voor deze trip uitgenodigd.
De inwoners van Diitabiki dachten aanvankelijk dat Pengel uit eerbied voor Velanti
naar diens bookodee was gekomen, maar toen bleek dat hij van plan was Gazon
als nieuwe gaanman te installeren, brak de verontwaardiging los. Allereerst waren
de plechtigheden nog niet achter de rug en daarnaast behoorde een gaanman niet
te Diitabiki, maar in Puketi te worden geïnstalleerd. Daar zou men natuurlijk even
heen hebben kunnen reizen, maar een groter probleem was dat in de visie van
Gazon hij eerst door zijn eigen volk (waaronder de reeds overledenen) aangewezen
moest worden, waarna een installatie in Paramaribo slechts een formaliteit zou zijn.
Gazon vond het trouwens een degradatie om door Pengel geïnstalleerd te worden.
Dat was de taak voor de vertegenwoordiger van de koningin, de gouverneur. Als
dat allemaal gebeurd was, had Pengel de nieuwe gaanman mogen bezoeken. Hij
was dus ongeveer een jaar te vroeg. Gazon weigerde Pengel te zien. ‘Wie denkt
die Gazon wel, wie hij is!’, zou Pengel bij die gelegenheid hebben uitgeroepen. Hij
stuurde een aantal ambtenaren erop uit, om Gazon onmiddellijk te halen, maar
tevergeefs. Twee dagen later, vlak voordat Pengel zou vertrekken, stond Gazon
een gesprek met hem toe, maar tot een installatie tot gaanman is het (toen) niet
gekomen. Dat gebeurde pas in juli 1966 in (natuurlijk) Paramaribo. Gazon voegde
bij die gelegenheid de familienaam Amatodya (de naam van zijn oom en de vroegere
gaanman) aan de zijne toe. Tussen Gazon en Pengel is het nooit meer goed
gekomen en bij de eerstvolgende verkiezing stemde het district Marowijne niet meer
op de NPS.
Intussen is Gazon Amatodya al weer 35 jaar groot-opperhoofd van de Ndyuka.
‘Surinaams stamhoofd aan het einde van een tijdperk’ voegde André Pakosie als
ondertitel aan dit boeiende boek toe. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 11) probeert
de auteur uit te leggen, waarom. Allereerst heeft de Surinaamse binnenlandbevolking
zich sinds medio 1960 in grote getale verspreid over geheel Suriname en migreerden
heel wat Ndyuka naar Frans Guyana en Nederland. In het begin van de jaren
zeventig maakte de profeet Akalali een einde aan de Gaan Gadu-cultus, waarbij de
macht van de Ndyuka priesterklasse, die in Gazons residentie Diitabiki zetelde,
aanzienlijk beperkt werd. In de jaren daarna ontstond een machtsstrijd tussen Akalali
en Gazon. De opstand van Brunswijk en de zijnen tegen de militaire dictatuur, werd
door de militairen beantwoord met een moordpartij te Moiwana in 1986, waarna
ongeveer 7.000 Ndyuka uit het Cotticagebied naar Frans Guyana uitweken. Na het
sluiten van een vredesakkoord in 1992 zijn de meesten weer naar Suriname
teruggekeerd, maar slechts heel beperkt naar het Cotticagebied. Als belangrijke
verandering in de laatste jaren noemt Pakosie ook nog de aanstelling van vrouwelijke
basya's (hulpkapiteins) en in 1994 van vier vrouwelijke kapiteins. Over het feit dat
Suriname in 1975 onafhankelijk is geworden, rept Pakosie niet
Pakosie heeft met de biografie van Gazon Matodja een uitermate belangrijk boek
geschreven. Hij heeft uitgebreid gebruik gemaakt van de bestaande literatuur, maar
zijn boek steunt toch vooral op orale tradities die hij de afgelopen dertig jaar
hartstochtelijk heeft verzameld. Voor de beschrijving van Gazons leven heeft hij de
gaanman diverse keren uitvoerig geïnterviewd. Daarnaast heeft de auteur beperkt
archiefonderzoek gedaan. Het boek is daardoor veel meer geworden dan een
biografie. Het is een antropologisch én een historisch werk geworden, te meer daar
Pakosie in de eerste zestig pagina's de periode in de geschiedenis van de Ndyuka
behandelt die aan het gaanman-schap van Gazon Matodja vooraf ging.
Pakosie en ik hebben als eens eerder de degens gekruist over de verhouding
tussen gegevens die uit de orale traditie komen en data uit
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de archieven. In het boek refereert Pakosie ook aan die discussie. Ik blijf met hem
van mening verschillen over de vroegste Ndyuka geschiedenis. Het gaat daarbij
niet alleen om de ‘feiten’, maar tevens om de methodologische kwestie of
archiefgegevens en orale tradities zonder al teveel bezwaren met elkaar
gecombineerd mogen worden. Pakosie heeft daar geen moeite mee en voegt orale
tradities en archiefgegevens naadloos ineen, maar het is voor de lezer vaak
ondoenlijk om te achterhalen of bepaalde informatie afkomstig is uit boeken, uit
archiefgegevens, of uit de orale traditie. Het boek zou zeker aan waarde gewonnen
hebben als bij die delen die (blijkbaar) gebaseerd zijn op orale tradities in noten zou
zijn aangegeven, van wie die informatie afkomstig is en waar deze werd verzameld.
Wim Hoogbergen

Clazien Medendorp, Gerrit Schouten (1779-1839). Botanische tekeningen
en diorama's uit Suriname, KIT, Amsterdam, en SSM, Paramaribo 1999.
ISBN 9068322796, met kleurenfoto's, 160 pp. Teylers Museum, Een kijk
op Suriname. Tekeningen en kijkkasten van Gerrit Schouten (1779-1839).
Tentoonstelling 16 december 2000 tot 18 maart 2001. Haarlem.
Intussen is de tentoonstelling in het Teylers Museum in Haarlem van het werk van
de Surinaamse kunstenaar Gerrit Carel François Schouten (1779-1839) al weer
gesloten. Teylers organiseerde dit evenement in samenwerking met directeur Laddy
van Putten van het Surinaams Museum te Paramaribo. Het Teylers Museum (Marijke
Besselink en Bert Sliggers) heeft veel werk van deze gebeurtenis gemaakt. Er waren
lezingen met Surinaamse persoonlijkheden en men heeft doelgericht aan het
Surinaamse publiek in Nederland geappelleerd om de tentoonstelling te bezoeken.
Volgens de prachtig uitgevoeide folders stond de ‘uitbundige Surinaamse natuur’
voorop. Dat klopte volledig. De tentoonstelling toonde fragmenten van de 154
botanische en 24 zoölogische tekeningen, die van Schouten bekend zijn. 51
botanische bladen werden van Paramaribo naar Haarlem overgebracht, waar zij
met andere, uit particuliere en openbare collecties, werden aangevuld.
Een bezoek aan de tentoonstelling was meer dan de moeite waard. Het is niet
toevallig dat de tentoonstelling samenviel met 25-jarige bestaan van de Republiek
Suriname. De onafhankelijkheid van dit land was vooral de wens van de creoolse
bevolkingsgroep en juist die groep kan in Gerrit Schouten een voorbeeld zien.
Schouten was een stadscreool en zijn familierelaties, huisadres, werkzaamheden,
en financiële situatie laten zien dat hij tot de creoolse burgerij in Paramaribo
behoorde, die vanwege huidskleur en afkomst ernstig werd gediscrimineerd. Dit
laatste is overigens geen expliciet thema in Schoutens werk.
In de tentoonstelling zien we op de eerste plaats de grote aquarellen (ongeveer
45 × 58) die de ontwikkeling van bloem tot vrucht tot onderwerp hebben. Er hangen
afbeeldingen van de mango, gember, ananas, papaja, cashewnoot, bananen of
avocado, die in Schoutens tijd in Europa nog niet voor dagelijkse consumptie
verkrijgbaar waren. Schouten besteedt aan deze planten minstens evenveel aandacht
als aan het suikerriet, de koffie, de cacao of de katoen, die tot de voornaamste
exportproducten van de Surinaamse plantage-economie gerekend werden. Schouten
tekende ook bloemen, zoals de passiebloem of de palulu, die de indruk van de
vegetatieve rijkdom van Suriname nog verder versterken. De aandachtige
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inheemse, Amerikaanse, of ook van Aziatische afkomst. De zoölogische teke-
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ningen met slangen, hagedissen, vissen of schildpadden voegen daar nog een extra
dimensie aan toe.
De kleurrijke en expressieve veelvoud van planten en dieren in de open
tentoonstellingsruimte staat in scherpe tegenstelling tot het verdonkerde en gesloten
gedeelte, waarin Schoutens diorama's zijn opgesteld. Deze geven een indruk van
facetten van de bewoonde wereld: de Indianendorpen aan de rivier; de slavenfeesten;
de plantages. Natuurlijk is het halfduister aan de kwetsbaarheid en broosheid van
de uit papier samengestelde driedimensionale composities in de kijkkasten te danken.
Bij te veel daglicht verkleuren deze of brokkelen uit elkaar. Maar desondanks is dit
contrast tussen het volle daglicht en het vage duister heel suggestief. De uitbundige
plantentuin komt zo heel wat ondubbelzinniger over dan de innerlijke dynamiek van
de Surinaamse leefwereld.
Allereerst is er de persoon van Gerrit Schouten zelf, van wie er blijkbaar geen
enkel portret bekend is. Hij tekende wel mensen. Er is zijn ontwerp van een
grafmonument voor gouverneur Frederici te zien en ook de litho's van Mentor,
Present en Cojo, de ter dood veroordeelde brandstichters van de stad Paramaribo.
Mede dankzij het onderzoek van Cynthia McLeod weten we hoe de creoolse
bevolking in Paramaribo zich in de tweede helft van de achttiende eeuw tot
vooraanstaande leden van de koloniale samenleving heeft weten op te werken.
Leden van de familie Schouten bezaten eveneens plantages, gingen soms naar
Nederland voor hun opvoeding en waren op de hoogte van de politieke
ontwikkelingen. Het waren ongemakkelijke tijden. Vóór Schoutens geboorte was
Suriname voortdurend in staat van oorlog door de overvallen van de Marrons in het
binnenland. De crisis op de beurs in 1773, die vele plantagebezitters ruïneerde,
maakte het er niet eenvoudiger op. Ten tijde van de Franse Revolutie en haar
tijdelijke afschaffing van de slavernij haalde gouverneur Frederici de
plantage-eigenaren uit Frans Guyana met open armen binnen. Frederici bleef
gouverneur, toen de Engelsen in 1799 de kolonie overnamen.
Paramaribo was dus steeds een handelsplaats, die in het centrum van
internationale en binnenlandse ontwikkelingen stond. Wat Schouten daarvan dacht,
is onbekend. Maar hij heeft zeker geprofiteerd van de contacten om zijn vaardigheden
in het afbeelden van flora en fauna te vervolmaken. In de catalogus van de
tentoonstelling, Gerrit Schouten (1779-1839). Botanische tekeningen en diorama's
uit Suriname, 1999, besteedt Clazien Medendorp aan dit aspect veel aandacht.
Suriname was op botanisch gebied reeds beroemd, sinds Maria Sybilla Merian
(1647-1717) in 1705 in Amsterdam haar Metamorphosis Insectorum Surinamensium
had uitgegeven. Ook het kunstig geïllustreerde Narrative of a Five Years Expedition
against the Revolted Negroes of Surinam van John Gabriel Stedman (London 1796)
was in verschillende talen verschenen. Daarbij kwam nog het bezoek van Louise
van Panhuys (1763-1844), die van 1811 tot 1813 en daarna als vrouw van de eerste
Nederlandse gouverneur na het Engels bewind in 1816 in Suriname landschappen
en botanische tekeningen heeft vervaardigd. Medendorp noemt in de catalogus nog
andere namen, zoals de Zweed Dahlberg, de Deen Rolander, de Fransman Philippe
Fermin, en de Engelse jurist John Henri Lance (1793-1878), die waarschijnlijk met
Schouten heeft samengewerkt. Via diens erfgenamen zijn er 86 botanische
tekeningen van Schouten in de Lindley Library in London terecht gekomen.
Medendorp beschrijft alle botanische en zoölogische tekeningen met medewerking
van Mia Quik-Stregels en Marga Werkhoven. Bovendien geeft zij een opsomming
van de 31 diorama's, die van Schouten bekend zijn. We weten niet wie Schouten
op het idee van de kijkkasten heeft gebracht en zouden dus de
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hypothese kunnen opstellen, dat deze diorama's door Schouten zelf zijn uitgevonden.
Men kan zelfs voorzichtig veronderstellen, dat de kijkkasten wellicht tot Schoutens
meer persoonlijke werk behoren. Die van de Indianendorpen moeten tot de grootste
groep gerekend worden. De oudst gedateerde kijkkast van dit genre stamt uit 1809
en werd door de broer van Gerrit, Hendrik Schouten, gemaakt. De latere
standaarduitvoering is hier al duidelijk te zien: een hut aan de rivier, korjalen,
papagaaien, honden, de mokomoko plant, hangmatten, een barbekot, de salempoeris
(omslagdoek van blauwe geweefde stof van ‘Haarlemse’ komaf), en de fabricatie
van de maniokplant tot cassave. Gerrit Schouten heeft vele verschillende variaties
van het leven van de Arowakken en de Cariben ‘in papier geboetseerd,’ zoals hij
het noemde. De verschillen tussen beide groepen zijn te ontdekken in hun kleding
en door het feit dat de Arowakken de kleurstof roucou niet gebruiken om zich te
beschilderen. Er zijn soms muzikantengroepen te zien, maar deze schijnen geen
dramatisch spektakel op te voeren.
Ook in de negen diorama's waarin de feesten van slaven in het middelpunt staan
trekt de grote open hut onmiddellijk de aandacht van de toeschouwer. Hier zien we
geen rivier, hangmatten of dorpstaferelen. Het gaat klaarblijkelijk om het gebeuren
rond een narratief plot met muziekbegeleiding, gekostumeerde acteurs en
toeschouwers, die op het gebeuren direct commentaar leveren. Deze serie van
kijkkasten kent weer andere stereotiepen: de fluitspeler en de trommelaar; de
dansende vertelster die in het middelpunt staat; de jager als toeschouwer. Medendorp
vermeldt dat iedere kijkkast een andere fragment van een du te zien geeft. Deze
één- of ook tweemaal per jaar georganiseerde feesten vinden bij Schouten tussen
de bomen plaats, maar speelden zich in werkelijkheid even goed in de stad af. Zij
werden in de literatuur van die tijd meermaals genoemd en door de politie
herhaaldelijk verboden, omdat ze als opruiend en verderfelijk werden beschouwd.
Alex van Stipriaan heeft over de centrale functie van zulke du's voor de muzikale
creolisering geschreven (Oso 19.1: 8-37). Het is duidelijk, dat ze sterk de aandacht
trokken en het is dus uiterst relevant dat Schouten deze gebeurtenissen voor zijn
diorama's als thema heeft genomen. Jammer genoeg is het Medendorp blijkbaar
niet gelukt van alle negen kijkkasten duidelijke reproducties te krijgen en ze werden
daardoor niet allemaal in Teylers tentoongesteld. Het zou interessant zijn een
separaat onderzoek aan het documenteren en interpreteren van alle figuren te
wijden, want deze du's maakten deel uit van de creoolse beeldvorming en het valt
aan te nemen dat hun interpretatie van de gebeurtenissen grote invloed heeft
uitgeoefend op de semi-officiële publieke opinie in de Surinaamse samenleving.
Een fascinerend kunstenaar dus, deze Gerrit Schouten, die op bestelling werkte
en behoorlijke prijzen voor zijn werk ontving. Het Teylers Museum heeft een
interessant begeleidend programma in de tentoonstelling gebracht, met tekeningen,
gravures en litho's van Willem Winkels (1818-na 1891), Arnold Borret (1848-1888),
Pierre Jacques Benoit (1782-1854), en Théodore Bray (1818-1887). Een
vergelijkende blik onderstreept nog eens de unieke dimensie van Schoutens
vakmanschap. Medendorp levert daartoe in haar boek onontbeerlijke informatie. Zij
geeft tegelijkertijd toe dat het zich hier slechts om een beginnende studie handelt.
Hij roept vele vragen op. Wat hadden de door haar genoemde geleerde
genootschappen voor problemen? Waarover discussiëerden ze? Wat voor
briefwisseling werd er onderhouden, en met wie? Wat waren de programma's in de
theaters? Is er een overzicht over de inhoud van de Surinaamse Almanak? Kortom,
er is nog veel meer speurwerk nodig, om zich een beeld te kunnen maken van de
wetenschappelijke en
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artistieke aspecten in het creoolse Paramaribo. Het boek en de tentoonstelling over
deze klassieke en classificerende ‘kijk’ van Gerrit Schouten laat zien, hoe belangrijk
dit is en biedt in die zin een waardige bijdrage aan het 25-jarig jubileum van de
Republiek Suriname.
Ineke Phaf

Ben Arps, Els Bogaerts, Willem van der Molen, Ignatius Supriyan en
Jan van de Veerdonk met medewerking van Betty Litamahuputt,
Hedendaags Javaans; Een Leerboek, Serie Semaian 20, Universiteit
Leiden: Opleiding Talen en Culturen van Zuid-Oost Azië en Oceanië,
Leiden 2000. ISBN 90-73084-20-2; xxvii + 581 pp; prijs f 75.-.
Laat mij vooraf duidelijk stellen dat ik geen taalkundige ben, maar iemand uit de
doelgroep waar het leerboek zich ondermeer op richt: de Surinaamse javanen. Ik
beheers voornamelijk het informele Javaans zoals dat in Suriname wordt gesproken
en ben tegelijkertijd bezig het Javaans te leren, zowel in de informele- als in de
formele vorm. Deze recensie beslaat verder slechts het boek en niet het multimedia
materiaal dat bij het leerboek hoort.
Hedendaags Javaans is een leerboek gericht op de gesproken taal. Het is bedoeld
als hulpmiddel om de leerling in staat te stellen zijn gedachten goed en op een juiste
manier te verwoorden, met inachtneming van de omgangsnormen in de javaanse
cultuur die met het taalgebruik samenhangen. In vergelijking met eerder verschenen
taalkundige boeken over het Javaans, zoals Ras' (1985): Inleiding tot het modern
Javaans, is Hedendaags Javaans een echt leerboek waarmee de leerling op
systematische wijze inzicht krijgt in de structuur van de taal en de gelegenheid krijgt
om door middel van oefeningen, leesteksten en woorden zich de basis kennis van
het Javaans eigen te maken.
Onderwijs in eigen taal, zoals men dat kent in de laagste klassen van de
basisscholen in Indonesië, bestaat in Suriname niet. De javaanse taal kreeg, net
als de andere etnische talen, van de kant van de Surinaamse overheid geen
aandacht tot aan de beginjaren tachtig, toen er verandering kwam in het cultuurbeleid
en er binnen het ministerie van onderwijs en volksontwikkeling de afdeling
Cultuurstudies werd gevormd. Sindsdien hebben taalkundigen het Surinaams
Javaans bestudeerd en heeft men zich beijverd om leer- en leesmateriaal te
produceren. Voor Suriname, en zeker voor de Surinaamse javanen, is dit leerboek
een aanwinst, vanwege de taalkundige opzet en de herkenbaarheid (het omvat de
alledaagse spreektaal, zoals die ook in Suriname wordt gesproken).
Helaas zijn niet alle onderdelen die handelen over het element cultuur in de taal,
hoewel zeer interessant als wetenswaardigheid, herkenbaar in de Surinaamse
context. Zo zijn bijvoorbeeld, de verwantschapstermen op blz. 109 in Suriname niet
als zodanig bekend en dus ook niet gangbaar. Voor Paklik en Bulik gebruikt men
in Suriname Paman en Bibi, en voor Pakdhe en Budhe, Siwo lanang en Siwo wedo.
In sommige gevallen spreekt de informatie zelfs niet tot de verbeelding van de
Surinaamse javaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toelichting inzake het gebruik
van ngoko of het basa (pag. 33 e.v.). Deze gaat niet helemaal op voor Suriname
omdat de omgangsnormen in Suriname binnen de javaanse gemeenschap zich in
de loop der tijd anders hebben ontwikkeld dan in Indonesië. Migranten kwamen
terecht in dezelfde moeilijke omstandigheden ongeacht hun sociale status in het
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land van herkomst. Maatschappelijke verschillen en de daaraan gerelateerde
omgangsnormen werden minder belangrijk en men vond steun aan elkaar tegen
de rest. Het Javaans moest sterk concurreren met het Sranantongo en het
Nederlands. Aan het Javaans ontleende men geen status en de omrin-
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gende samenleving vond de javaan maar dom als hij alleen het Javaans kon spreken.
De kennis van de taal dreigde daardoor vooral onder de jongere generatie verloren
te gaan.
De economische vooruitgang onder de javanen en de emancipatiegolf die eind
jaren zestig op gang kwam, versterkte het gevoel van eigenwaarde, dus ook de
waardering voor de eigen taal en cultuur. Tegenwoordig is het kleine beetje Javaans
dat men nog kan spreken meegenomen. Men heeft dan ook respect en bewondering
voor mensen die het Javaans goed beheersen, ook al is het de informele vorm. Zo
wordt geaccepteerd dat een kind in het ngoko spreekt tegen de eigen grootvader
of grootmoeder. In feite speelt generatieverschil in familie en vriendenkring geen
rol meer. Wat wel uitmaakt, is of men spreekt tot een volstrekt vreemde of met een
persoon die aantoonbaar sociale status en aanzien heeft binnen de gemeenschap.
Het leerboek heeft als nadeel dat het niet eenvoudig te volgen is. De gemiddelde
Surinaamse javaan die minder dan een middelbare school opleiding heeft genoten
en die geïnteresseerd zou zijn het leerboek aan te schaffen voor zelfstudie, zal
moeite hebben de taalkundige toelichting te begrijpen. Dat is erg jammer aangezien
er voldoende belangstelling bestaat onder deze groep om het Javaans beter te
beheersen. Voor iemand die helemaal geen voorkennis heeft van de taal en de
cultuur is zelfstudie door middel van dit boek een brug te ver.
Voor Surinaamse javanen die voorkennis hebben van de taal als spreektaal, maar
nooit stil hebben gestaan bij de structuur van de taal bevat het boek waardevolle
informatie die bijdraagt aan de appreciatie van de gesproken taal en daardoor aan
een juister gebruik van de taal. Surinaamse javanen die veelal het Javaans hebben
leren spreken door mondelinge overlevering en niet door middel van lezen en
schrijven ontdekken door dit leerboek de schrijfwijze en de functie van woorden.
Bijvoorbeeld, simpele woorden zoals lho en kok, die heel gewoon lijken en waar
men bij het spreken niet bij stil staat, blijken wel degelijk een functie te hebben om
een extra dimensie te geven aan een expressie.
De Surinaamse javaan die een meer dan gemiddelde belangstelling kan opbrengen
om het boek door te worstelen, raad ik aan de taalkundige begrippen die gehanteerd
worden, erbij te leren. Het boek is een welkome aanvulling op het lesmateriaal dat
door Surinaams javaanse organisaties in Nederland - ondermeer door de
sociaal-culturele vereniging Perukunun Budi Sedjati in IJsselstein: Javaans voor
beginners deel 1 en 2 - is ontwikkeld, dat veelal toegespitst is op het aanleren van
zoveel mogelijk javaanse woorden en niet op het verkrijgen van inzicht in de
grammaticale grondslagen en de compositie van de taal. Om deze redenen is het
boek van harte aan te bevelen.
Hariëtte K. Mingoen
Literatuur: Ras J.J., 1985, Inleiding tot het modern Javaans, tweede druk, Foris
Publications, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-USA.

John H. de Bye, Ter dood veroordeeld. Liefde en dood in de Surinaamse
Joodse geschiedenis, Ralicon, Paramaribo 1999.
ISBN 99914-890-1-0.
De debuutroman van John de Bye, Ter dood veroordeeld, is een verrassende
uitgave. Ten eerste omdat een historische roman van Surinaamse bodem altijd een

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

zeer welkome aanwinst is voor de boekenplank, maar vooral omdat de manier
waarop deze uitgave tot stand is gebracht getuigt van vernieuwd denken over het
uitgeven van boeken. De productie sluit aan bij de Surinaamse situatie. Het is een
combinatie geworden van een historische roman en een
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leerboek over de Surinaams joodse geschiedenis.
John H. de Bye stamt uit een oude Surinaamse familie. De naam De Bye komt
al voor in het Naamboekje voor 't jaar 1789 van de Surinaamsche Almanac op het
jaar uit onzes Heere Jesu Christi Anno 1789. Ene P.H. de Bye staat vermeld als
veilingmeester: ‘Commissaris tot de vendue voor de maand maart van dat jaar’.
John H. de Bye, in het dagelijkse leven chirurg, heeft als hobby de bestudering van
de Surinaamse geschiedenis, in het bijzonder de joodse. Zijn moeder heette
Jessurun, een naam die door de joden naar Suriname is gebracht. De Bye verzette
veel werk op het gebied van de genealogie, ofwel het stamboomonderzoek met
betrekking tot de joden. Dankzij internet heeft deze wetenschap een enorme vlucht
genomen. Veel families zien het als een hobby om hun stamboom uit te zoeken en
geven dan zelfs vaak een boek uit. In Europa kun je nu informatie terugvinden tot
de 13e of 14e eeuw, als de familiegegevens tenminste opgetekend zijn in
kerkregisters of in boeken van de burgerlijke stand.
In de epiloog vermeldt De Bye de ontruiming van de Portugees-joodse
begraafplaats aan de Kwattaweg in 1959. Er werden toen in totaal 724 grafstenen
verplaatst. Daaronder waren de grafstenen van Joseph del Castilho en Jacob da
Costa (de hoofdpersonen uit de verderop te bespreken roman). De joodse
begraafplaatsen aan de Kwattaweg zijn weer actueel, omdat er momenteel gewerkt
wordt aan de inventarisering en ordening van de zerken, zodat ze bewaard blijven
voor de toekomst. In november jongstleden was er een groep Amerikaanse joden
in Suriname om de Hebreeuwse teksten op de stenen te vertalen.
Een mooie kijk op de joods-Surinaamse geschiedenis krijgen wij ook als De Bye
schrijft over de mogelijkheid dat een slavin zwanger zou raken van een joodse man
en wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Het kind zou een congregant worden, een
tweederangs jood (p. 20): ‘Er waren zoveel kleurling-Joden, dat zij een eigen
gebedshuis hadden in Paramaribo, op de plaats die later het Sivaplein zou gaan
heten’. Uit de historische bronnen blijkt dat er een broederschap ‘Siva’ bestond
waarin de gekleurde joden zich hadden verenigd. Deze groep noemde zich ‘Darhe
Jesarim’ en probeerde dezelfde rechten te krijgen als de blanke joden, voornamelijk
omdat zij zich ook van hun plichten bewust waren en zich aan de joodse wetten
hielden.
Ter dood veroordeeld is een joods familiedrama dat zich afspeelt in Suriname
rond het jaar 1800. De roman is gebaseerd op informatie uit het Notulenboek van
de Hoogduitsche Gemeente van 1795 tot 1805. De Bye, die zich bezighield met
onderzoek naar de stamboom van zijn familie, kwam hierin gegevens over een
moordzaak tegen. De beschrijving riep een aantal vragen op die hij beantwoord
wilde zien. Bij verdere naspeuring vond hij informatie in Den Haag, in de afschriften
van de Raad van Politie. Een omvangrijke collectie van stukken betreffende het
koloniale Suriname is verhuisd naar het Algemeen Rijksarchief te Den Haag om ze
beter te kunnen conserveren. Het grootste gedeelte van de stukken die dateren van
vóór het jaar 1800 zijn dus alleen daar te raadplegen. De Bye heeft er het bijna
2000 pagina's tellende handgeschreven verslag van het proces gevonden. Dit proces
vormt de historische kern van de roman.
Rond een boeiend historisch gegeven heeft De Bye een sterk geromantiseerd
verhaal geweven. De hoofdpersonen zijn de twee neven Joseph del Castilho en
Jacob da Costa. Ze verschillen een jaar in leeftijd en groeien samen op. Tot aan
hun volwassenheid spelen vooral de verhoudingen tussen mannen en vrouwen van
diverse kleuren binnen de Surinaamse gemeenschap een grote rol. Beide neven
hebben bezit-
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tingen in de stad en plantages aan de Boven-Suriname. De historische kern van de
roman is gebaseerd op een proces dat in 1804 in Paramaribo is gevoerd. De
afschriften van de Raad van Politie en Criminele Justitie, waaronder in die tijd de
rechtbank ressorteerde, zijn bewaard gebleven. Het proces vond plaats na een
dubbele moord op een plantage aan de bovenloop van de Surinamerivier. Een
opmerkelijk gegeven, want we horen en lezen veel over slavenprocessen. Uit het
proces tegen Joseph del Castilho en Jacob da Costa blijkt dat ook slaven werden
gehoord als getuigen en dat ook blanken ter dood werden veroordeeld.
De stijl van het boek is populair en eenvoudig, met enkele sappige passages over
liefde en seks. Het eerste hoofdstuk draagt de titel ‘Verbannen uit Suriname’. Hierin
kijkt Sarah da Costa-Robles de Medina, de moeder van Jacob en Rachel, terug op
haar gevangenschap van ruim een jaar in Fort Zeelandia en haar verbanning uit
Suriname, omdat ze medeplichtig was aan een verschrikkelijk drama. De Bye verklapt
verder nog niets: wat dit drama omvat, komen we pas ruim tweehonderd pagina's
later te weten. De spanning wordt langzaam opgevoerd door de wijze waarop de
gebeurtenissen in het leven van Joseph en Jacob worden verwoord. De lezer blijft
benieuwd hoe het zal aflopen.
Na de proloog verandert het perspectief. De lezer kijkt niet langer via Sarah da
Costa naar de gebeurtenissen. De auteur beschrijft verder in negenenveertig
hoofdstukken als alwetende verteller het verhaal van de twee neven Joseph en
Jacob. Hun groei naar volwassenheid binnen de joodse plantersgroep en hun rol
als planter in de slaveneconomie staan centraal. Joseph trouwt met zijn buurmeisje
Abigaël maar hun geluk is kortstondig. Abigaël overlijdt tijdens haar eerste
zwangerschap. Joseph hertrouwt dan met zijn nicht Rachel, de zus van Jacob. Dit
huwelijk versterkt de familiebanden en vergroot ook hun bezit. Joseph heeft een
prettig karakter. In zijn gezin profileert hij zich als een goede echtgenoot en vader.
Rachel steunt haar man door dik en dun, ook als slechte tijden aanbreken. Jacob
is een valse kerel, die veel karaktertrekken gemeen heeft met zijn moeder Sarah.
Hij is het prototype van de wrede planter. Zijn houding is zeer ambivalent: hij heeft
een hekel aan negers, is altijd op hen aan het schelden. Tegelijkertijd is de enige
betekenisvolle relatie die hij in zijn leven heeft, de verhouding met de slavin Joanna.
Het leven van Jacob en Joseph volgt een voor die tijd voorspelbaar patroon totdat
de Engelsen in 1799 de kolonie Suriname overnemen. Gouverneur Frederici heeft
geen andere keus dan, nadat zes oorlogsschepen de Surinamerivier zijn opgevaren,
de kolonie over te dragen aan een Engels tussenbestuur. De aanwezigheid van de
Engelsen verandert het leven van Joseph en Jacob zeer drastisch. De neven komen
in contact met enkele soldaten die aanbieden reparaties aan hun huizen in
Paramaribo uit te voeren. De soldaten hosselen, omdat ze in de kolonie een
hongerloon verdienen. Om het weglopen van de soldaten tegen te gaan, vaardigt
Frederici een bericht uit dat planters die deze deserteurs helpen, de kans lopen al
hun bezittingen te verliezen.
Sarah schrijft een brief naar de plantage. Deze brief zet Joseph en Jacob aan tot
wel heel verregaande acties, die uiteindelijk uitmonden in moord op twee van de
drie soldaten. In zijn paniek laat Joseph zich volledig meeslepen door Jacob. De
brief die Sarah stuurt om haar eerdere brief te herroepen, bereikt de neven te laat.
Ze worden opgejaagd en gevangengenomen. In Paramaribo volgt een langdurig
proces. De derde soldaat, die het drama heeft overleefd, is kroongetuige. Joseph,
Jacob en hun medeplichtigen worden veroordeeld. Het is een bittere pil voor de
lezer om te ontdekken dat de goede Joseph uiteindelijk hetzelfde lot ondergaat als
de doortrapte Jacob.
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De ondertitel van het boek is zeer toepasselijk: Liefde en dood in de Surinaamse
Joodse geschiedenis. De auteur legt de nadruk op liefdesrelaties en dood. Vooral
dat laatste is niet zo verwonderlijk. In die tijd was er een grote sterfte door ongezonde
omstandigheden en daarmee samenhangende epidemieën. De dood krijgt in deze
roman een extra dramatische dimensie doordat de neven ter dood veroordeeld
worden. Ter ondersteuning van de historische basis van de roman heeft De Bye
vooraan in het boek een korte familiestamboom opgenomen. Uit deze stamboom
blijkt onder meer dat veel kinderen op jonge leeftijd stierven. We zien dat niet alleen
onder de slavenkinderen maar ook onder de kinderen van blanken het sterftecijfer
erg hoog was. In de roman wordt de tragiek door die hoge kindersterfte versterkt.
Uit de stamboom kunnen we verder opmaken dat de eerste drie kinderen, onder
wie Joseph, van Mozes Robles de Medina en Sarah (Saartje) del Castilho de naam
van hun moeder dragen. De andere negen hebben de naam Robles de Medina
gekregen. Dat vrouwen, en zelfs vrouwen van zeer aanzienlijke familie, zoals Sarah
da Costa, lang werden opgesloten in Fort Zeelandia, is verrassend. De Bye laat
zien dat de verhoudingen tussen de joodse planters en de andere blanken niet altijd
even goed waren. De slavenmaatschappij schetst hij vooral middels de wijze waarop
de slaven behandeld worden. Het wrede gedrag van Jacob en de opdrachten die
hij zijn slaven geeft, zijn in dit verband tekenend. Een bewijs dat De Bye zorgvuldig
met historische gegevens omgaat, is dat de routes die de roeiboten over de
Surinamerivier aflegden precies die zijn, welke op oude kaarten staan aangegeven.
De Bye heeft in zijn roman drie verschillende manieren gebruikt om zijn verhaal
te vertellen. Grote delen van het boek bevatten paginalange, geromantiseerde
beschrijvingen, zoals hoofdstuk 9 tot en met 12. In andere delen worden historische
gegevens droog beschreven. Als voorbeeld neem ik hoofdstuk 15, ‘Het jaar 1799’,
dat zes pagina's geschiedkundige feiten over de Engelse inval bevat, die helemaal
niet zijn ingebed in het verhaal. En dit terwijl het hoofdstuk heel boeiend begint met
een kanonschot waar Joseph en Rachel van wakker schrikken. De roman is veruit
op zijn best wanneer De Bye listig fictie en historie met elkaar verweeft. De vlot
leesbare en hier en daar zelfs spannende roman put zijn kracht vooral uit de
passages waar de historie op een interessante manier door de romantische lijn is
gevlochten.
Wat kritische kanttekeningen bij het gebruik van Sranantongo teksten in de
dialogen. Op p. 12 staat een curieuze noot: ‘Ter wille van een vlot leesritme, zijn de
dialogen in het Sranantongo volgens de spelling van de rest van de tekst geschreven.
Hiervoor wordt Uw clementie gevraagd’. Enkele dialogen zijn in het Sranan, met
een verklaring onderaan de pagina. De auteur heeft zich niet aan de officiële spelling
van het Sranan gehouden. Waarom? Juist schrijvers, die vaak een groot
lezerspubliek bereiken, zouden zich beter aan de regels van de taal kunnen houden,
tenzij ze een experimentele bedoeling hebben met die taal, zoals bijvoorbeeld Edgar
Cairo. Soms gebruikt De Bye moderne woorden als ‘privacy’, ‘wereldburger’ en
‘apartheidswetten’, die naar mijn gevoel niet zo thuishoren in een roman die zich
rond 1800 afspeelt. De computerplaatjes tegen een felrode achtergrond op het
omslag wekken de indruk dat men met een goedkope thriller te maken heeft. Een
smaakvoller omslag behoort wellicht bij een volgende oplage tot de mogelijkheden.
Het manuscript van de Bye heeft een aantal jaren op de plank gelegen. In 1995
leverde de auteur het af. Robby Parabirsing heeft het toen uitgebreid geredigeerd
en gecorrigeerd. De eerste print verscheen in 1999 op de jaarbeurs. De oplage was
zo klein, dat het boek snel uitverkocht was. Parabirsing is de formule van de
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kleine oplage blijven toepassen. Het is een hele prestatie om een boek bijna geheel
in eigen beheer, zijn uitgeverij Ralicon, te vervaardigen. Er speelden motieven van
zowel financiële als praktische aard om het zo aan te pakken. Een boek uitgeven
kost erg veel geld. Parabirsing print de pagina's uit en vermenigvuldigt ze. Het boek
is dus niet hij een drukker geweest. De verzameling gevouwen prints gaat in katernen
naar de binder, die ze ook inlijmt. De verdere afwerking ligt weer bij Ralicon. Harde
of zachte kaft, geplastificeerd of niet, de koper mag het bepalen. In de nieuwe
herziene druk heeft Parabirsing gecorrigeerd, maar er zitten nog steeds fouten in.
Dit productieproces biedt nog een ander voordeel: door met kleine oplagen te werken
kunnen er steeds correcties worden aangebracht. Het boek hoeft dus nog niet af te
zijn, het kan altijd nog beter.
Hilde Neus

Heinrich Helstone & Joop Vernooij, Documentatie; Afschaffing van de
slavernij in Suriname, z.u., Paramaribo 2000. ISBN 99914-9634-3, 57 p.
Het zal niet zo verschrikkelijk lang meer duren en dan staan de namen van alle
34.394 slaven die in 1863 geëmancipeerd werden op het internet. Op deze lijst
kunnen we dan vinden op welke plantage deze slaven werkten, wie hun eigenaar
was, wat de naam was waarmee zij in de slavenregisters stonden ingeschreven,
onder welke voornamen en achternaam zij in de Burgerlijke Stand werden
ingeschreven, hoe oud zij waren, van welke sekse, het geloof en beroep. Wie die
gegevens op dit moment wil raadplegen, moet daarvoor naar het Bureau
Bevolkingszaken in Paramaribo waar zich de Emancipatieregisters bevinden. In het
vorige Oso-nummer (2000: 278-287) hebben Okke ten Hove en ik de aandacht
gevestigd op het Archief van de Algemene Rekenkamer, gedeponeerd in het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag, waar bijna dezelfde informatie te vinden is,
met uitzondering van de uitermate belangrijke informatie over de familienamen die
de slaven in 1863 kregen.
In Suriname is Heinrich Helstone al een paar jaar bezig de informatie te ordenen
die zich in die Emancipatieregisters en achterliggende ‘borderellen’ bevindt. Met
name om de amateur-historicus te helpen zich een weg door de slavernij-archieven
te banen, schreven hij en Joop Vernooij: Documentatie; Afschaffing van de slavernij
in Suriname. Het is uitgegeven in folioformaat en telt 57 pagina's. De informatie is
verdeeld over drie paragrafen (A1, A2 en A3) en elf bijlagen (B1-B11).
De introductie (A1, de pagina's 5-19) moet de lezer maar snel overslaan. Het is
een merkwaardige mengelmoes van feitjes en wetenswaardigheden, maar volslagen
chaotisch opgezet. Waarschijnlijk was het de bedoeling in deze paragraaf de slavernij
en slavenhandel in zijn algemeenheid te behandelen, maar hier is duidelijk een kans
gemist om over deze onderwerpen een overzichtelijke, korte inleiding te schrijven.
Paragraaf 2 is nog steeds chaotisch, maar wel veel interessanter, omdat hier
informatie in staat die direct uit de bronnen komt, in dit geval uit het Archief van de
Evangelische Broedergemeente. De broedergemeente had namelijk ook slaven.
Albert Helman (1968, Zaken, zending en bezinning. De romantische kroniek van
een tweehonderdjarige Surinaamse firma. Paramaribo: Kersten) heeft daarover
reeds opgemerkt dat we nu niet direct met het vingertje moeten gaan wijzen. In de
kolonie Suriname was in die tijd nauwelijks (vrij) personeel te krijgen en om toch
over arbeidskrachten te kunnen beschikken, was er eigenlijk geen andere optie dan
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registers van de broedergemeente. Interessant is dat in die registers bij de doop de
nationaliteit van de slaven vermeld werd, dus tot welke Afrikaanse etnische groep
zij behoorden. Er zijn opvallend veel Sokko's, Abo's, Ibo's en Kormantijnen onder
de gedoopten. Een deel van deze slaven werd later gemanumitteerd en de auteurs
geven over een aantal van deze mensen aanvullende informatie.
Bij de laatste paragraaf zijn de auteurs eindelijk bij het onderwerp van hun studie
aangekomen: de afschaffing van de slavernij in 1863. Dat zoveel over de emancipatie
en de demografie van de Surinaamse slaven in de archieven te vinden is, is te
danken aan het feit dat de eigenaars f 300,- tegemoetkoming kregen voor elke
geëmancipeerde. (Het kan ook anders: in Brazilië werd in 1888 bij decreet de
slavernij afgeschaft en kregen de eigenaars niets en bovendien besloot de regering
de schande van de slavernij uit te wissen door alle overheidsarchieven met betrekking
tot de slavernij te vernietigen.) Op de Antillen (waar de eigenaars overigens slechts
f200,- per slaaf kregen) en in Suriname moest een commissie nauwkeurig nagaan
van wie de slaven waren en wat dus iedereen voor vergoeding kreeg. De absolute
topper werd Insinger & Co met 838 slaven werkzaam op de plantage Kroonenburg.
Deze Amsterdamse firma incasseerde maar liefst f 251.400. De gegevens van de
slaven zijn te vinden in borderellen, die gedeponeerd zijn in het Surinaamse
Landsarchief aan de Doekhiweg (én zoals Ten Hove en ik in ons artikel in Oso 19.2
hebben duidelijk gemaakt, in het Archief van de Algemene Rekenkamer in het ARA
in Den Haag.
De bijlagen bevatten de teksten van relevante documenten met betrekking tot de
slavernij (de wettelijke bepalingen omtrent de emancipatie, de tekst uit het Staatsblad
van de wet van 8 augustus 1862 waarbij de slavernij in de Nederlandse kolonies
werd afgeschaft, deze wet in het Sranantongo zoals gepubliceerd door gouverneur
van Lansberge op 16 april 1863 en het ‘Emancipatielied voor Koning Willem III’ van
1 juli 1863) en fotokopieën (bijvoorbeeld van gouvernementsresolutie waarbij een
slaaf gemanumitteerd werd en van een borderel).
Al met al wel een charmante publicatie, met liefde gemaakt, een hebbedingetje,
maar of iemand die verder weinig van het onderwerp weet, na lezing nu beter begrijpt
hoe de emancipatie in Suriname in zijn werk ging, betwijfel ik. Ook is het jammer
dat de teksten niet wat didactischer zijn neergeschreven: een amateur genealoog
- en dat zijn heel wat Surinamers - krijgt weinig systematisch aangereikt waar de
informatie over deze voor Suriname zo belangrijke periode, is te vinden.
Wim Hoogbergen

Ds. J.W.C. Ort, Surinaams Verhaal. Vestiging van de hervormde kerk in
Suriname (1667-1800), Walburg Pers, Zutphen 2000. ISBN 90-5730-141-5,
317 pp., geïllustreerd.
Ds. Ort was van 1913 tot 1921 dominee voor de hervormde kerk in Paramaribo. Hij
heeft zijn tijd hier goed besteed en deed archiefonderzoek. Hij publiceerde in 1920
in het dagblad De West enkele artikelen over zijn kerk en die heeft hij gebundeld
en verder uitgebreid. Hij zette zijn onderzoek voort zoals blijkt in het Generale
Kerckenboek van Suriname, de geboorte- en doopboeken, huwelijks- en
doodregisters, lijsten van lidmaten en de Acta Conventus Deputatorum. Vele
archiefstukken liggen uiteraard in Nederland, zoals in het Algemeen Rijks Archief
en in het gemeente-archief van Amsterdam, betreffende de kerkelijke classis
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heeft in 1963 zijn studie Vestiging van de hervormde kerk in Suriname 1667-1800
in stencilvorm via de Stichting Culturele Samenwerking (Sticusa) uitgegeven. De
huidige publicatie is daar een heruitgave van, maar dat wordt, merkwaardig genoeg,
niet vermeld. Walburg Pers staal garant voor een keurige publicatie met illustraties
van Ort en familie en nog niet eerder gepubliceerde foto's van gebouwen van de
hervormde kerk in Suriname. De drie dochters van Ort (1880-1971) leven nog en
een van hen, W. van Veen-Ort heeft het voorwoord geschreven. Piet Bolwerk heeft
een handje geholpen bij de heruitgave.
A. Marcus meldt in zijn Geschiedenis van de Ned. Hervormde Gemeente in
Suriname (Paramaribo 1935) dat Ort lichamelijk en geestelijk gebroken wegens
teleurstelling in zijne plannen Suriname verliet (p. 82).
De hervormde kerk heette in de tijd van de aanmaak van de kolonie Suriname,
de Gereformeerde Kerk, die meekwam met de veroveraars, en dan speciaal de
Zeeuwen. Ort vindt dat wat anderen zoals J. Wolbers en L. Knappert over de
hervormde kerk geschreven hebben, niet altijd juist is: een goede drijfveer om
kritische correcties te plegen. We kunnen er dus van uit gaan dat Ort, hoewel geen
historicus, degelijk werk heeft geleverd.
De aanvang en groei van de hervormde gemeente in Suriname is erg interessant
en heeft alle kenmerken van pionierswerk. Begonnen op Thorarica (Waterland),
werd het kerkelijk leven verlegd naar Paramaribo en in het begin zeker ook naar de
Commewijne waar de eerste uitbreiding van de kolonie plaatsvond. Maar in
Perica-Cottica is in het begin eveneens veel te doen geweest. Ort behandelt
minutieus de kerkelijke trek naar het Oosten, de kerkenbouw, de weerbarstigheid
van het oerwoud en de inzet van de dominees en kerkleden. Hij geeft ons ook
informatie over de zogeheten Waalse gemeente waar Frans werd gesproken (p.
118).
Ort gebruikt als perioden: 1667-1683 (tot aan de komst van Van Aerssen van
Sommelsdijck); 1683-1688 (de periode van de eerste gouverneur); 1689-1700 dus
na Van Aerssen van Sommelsdijck; 1701-1731 de Nederduitse en de Waalse
gemeenten; 1731-1760 met onderwerpen als tucht, zending, kerk en staat, geestelijke
stromingen, de lutherse gemeente, kerkvoogdij, kerkenraad; en tenslotte de periode
1760-1800 met in het bijzonder de gemeente Paramaribo, verdraagzaamheid en
syncretisme, de ostagiërs, de vrije negers, een excurs over de plantagenamen en
uitzicht op meer humaniteit. Ik noem deze onderwerpen om duidelijk te maken hoe
breed het scala van de kerk was in het geheel van de samenleving.
Zijn verhalen over de talloze dominees van de eerste tijd (velen stierven binnen
een jaar, sommigen kregen tropenkolder) is boeiend en ter zake. Hij schetst de
mooie kanten van diverse dominees, die pastoraal goed werk leverden, maar ook
de wat afwijkende gedragingen van betweterij, fitten en klagen van anderen. G. Kals
is een mooi exempel.
Opvallend is de toch wel grote openheid en democratie van die tijd: klachten
konden ingediend worden en die werden uitgebreid behandeld. Hangende kwesties
kwanten, als dat nodig was, vaker op de agenda. Ruzies tussen dominees onderling
en ruzies tussen dominees en leden van de kerkenraad of ruzies met mensen van
de overheid worden op een eigen democratische en rechtvaardige wijze (uiteraard
niet altijd) afgehandeld. Dat is een verworvenheid van de reformatie! In de verslagen
van die tijd van vergaderingen komt dat tenminste naar voren (dat is dus een aparte
kennisbron).
Dit is de body van Orts onderzoek. Daarnaast heeft hij een aanvullend deel met
de behandeling van zending (de Herrnhutters), de vroomheid (bededagen,
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van de verslagen van het Conventus Deputatorum, de vergadering van de hoogste
kerkelijke instantie in Suriname. Daarin komen de accenten naar voren, maar ook
de vergadertechniek, besluitenlijsten en de afhandeling van zaken.
Ort geeft een prachtig tijdsbeeld, soms in de Tale Kanaäns, vaker in journalistieke
schrijfstijl. Hij draagt ontzettend veel materiaal aan. We mogen blij zijn dat dit alles
nu toegankelijk is voor een groot publiek. Hij geeft een beeld van het begin van
Suriname, dus voor iedere burger erg interessant en een must.
De publicatie roept om een vervolg want Ort gaal tot 1800. Er is nog heel veel
archiefwerk te doen en de hervormde kerk zou daar grote zorg aan moeten besteden
nu zij zo'n uitstekend begin aangeboden heeft gekregen. De Evangelische Broeder
Gemeente en het bisdom Paramaribo van de rooms-katholieke kerk zijn al een eind
op weg met de behandeling van hun historie.
Joop Vernooij

Armando Lampe, Mission or Submission? Moravian and Catholic
th
Missionaries in the Dutch Caribbean during the 19 century, Studies in
the History of Christianity in the Non-Western World 4, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 2001. ISBN 3-525-55963-1, 244 pp.
Armando of Rudy Lampe biedt ons een interessante studie over enkele facetten
van de verhouding christendom en slavernij in de Nederlandse kolonies.
Armando Lampe is een Arubaanse priester, heeft theologie gestudeerd op Trinidad
en in Nijmegen en heeft sociologie in Amsterdam gedaan, waar hij promoveerde
op een studie over de rooms-katholieke kerk en de slavernij op de Antillen, Yo te
nombro Libertad (1988). Hij kreeg een Humboldt Fellowship aan de universiteit van
Bochum (Duitsland) in 1996-97. Daar richtte hij zijn onderzoek op de houding van
de Evangelische Broeder Gemeente (Moravians of Herrnhutters) die al vanaf 1732
(St. Thomas en 1735 Suriname) in de regio zendingswerk doen onder de zwarte
slaven. Deze twee facetten heeft hij nu bijeengebracht in deze publicatie. De titel
van zijn studie is in de vragende vorm gesteld. Het antwoord is voor hem eigenlijk:
zending en onderdrukking. Armando Lampe heeft in 1998 in Paramaribo een lezing
over Otto Tank en de slavernij gehouden op de dertigste bijeenkomst van de
Association of Caribbean Historians. Deze werd gepubliceerd in de Journal of Social
Sciences van de Universiteit van Suriname (Paramaribo), vol. V, 1-2, June +
December 1998 (p. 86-99).
We moeten de publicatie zien in het kader van de discussie over de slavernij in
de regio en ook in Nederland. Lampe wil aan dit debat een gedegen bijdrage leveren.
Lampe is veeltalig en dat is bijna uniek in de wereld van deskundigen die deelnemen
aan het slavernijdebat. Lampe meldt dat hij niet alleen dit deel van de
kerkgeschiedenis wil beschrijven maar ook zal interpreteren, dus uitleggen. Hij wil
in elk geval het kerkelijk doen en denken in verband brengen met de koloniale
politiek. Hij gaat ervan uit dat christendom in het Caribisch gebied een wezenlijk
onderdeel van het westerse koloniale expansionisme was (p. 15). Hij is ervan
overtuigd dat zijn studie een herdefinitie van de christelijke zending oplevert.
Na een inleiding over de begrippen Caribbean, christelijke zending, slavernij, de
anti-slavery beweging, en de slavensamenlevingen in Curaçao en Suriname, buigt
hij zich over de geschiedenis van de broedergemeente en de slavernij in Suriname
(p. 34-103). Daarna komt de rooms-katholieke kerk en de slavernij op Curaçao (p.
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Engels vertaald en toegevoegd. De publicatie heeft tenslotte een lijst van eerste
bronnen van het tweede deel, een lange literatuurlijst en een index.
Lampe wil aantonen dat de christelijke kerken, dus de broedergemeente in
Suriname en de katholieke kerk op de Antillen, het emancipatieproces, dus de
afschaffing van de slavernij in de Nederlandse gebiedsdelen vertraagd hebben. Hij
moet daarbij twee centrale personen ontmythologiseren, namelijk Otto Tank, die in
een brief aan de eigenaars in 1848 de belangen van de slaven op de voorgrond
geschoven zou hebben, en de apostolisch vicaris van de Antillen, M. Niewindt, die
volgens Lampe niet de erenaam van slavenemancipator verdient.
Zijn aanloop tot de feitelijke kwestie onder het kopje The Anti-Slavery Debate
gaat in op de kwestie van een handzame definitie van de notie Caribbean, waarin
volgens Lampe suiker en slavernij meegenomen moeten worden. De regio hoort
wel bij het Latijns-Amerikaanse continent, maar is toch eigenlijk ook weer een gebied
met een eigen karakter. Ik zou er bovendien aan willen toevoegen dat de issue
Indo-Caribbean (East-Indians, hindostanen) even essentieel is voor een nieuwe
definitie van de regio. Wat het christelijk karakter betreft merkt Lampe op dat de
mensen van de regio op eigen wijze het evangelisch aanbod hebben opgepakt en
vorm gegeven. Dat is ook een wezenlijk element van de christelijke kerken. Lampe
wijst er zodoende op dat studie en reflectie niet alleen gerichtmoet zijn op wat de
officiële kerk doet en laat, maar ook op het volksreligieuze karakter van de christelijke
kerk, die wat anders in elkaar steekt in Suriname dan in de Antillen.
In het slavernijdebat blijft het nog steeds een groot raadsel waarom de publieke
opinie in Nederland en die van de christenen in het bijzonder, niet tegen de slavernij
opkwam, terwijl Groot-Brittanië in haar anti-slavery society zo'n goed voorbeeld gaf.

Otto Tank
Lampe begint zijn behandeling van de Herrnhutters in Suriname in de tijd
voorafgaande aan de afschaffing van de slavernij, met een uiteenzetting over de
verhouding van de christelijke kerk en de slavernij in het Caraïbisch gebied. Daaraan
voorafgaat echter nog een uiteenzetting over de kerk van de Herrnhutters, hun
theologie en houding (geen tussenkomst in wereldse zaken). Natuurlijk komen langs
die omweg vrijheidstrijders en slachtoffers als Sam Sharpe, William Knibb, John
Smith voor het voetlicht, om de positie van de moravische broeders uit te tekenen.
Lampe vond in het archief van de Herrnhutters een nooit gebruikt dossier over
de moravische zendeling H.G. Pfeiffer die in 1832 zelfs gevangen genomen werd
op Jamaica als verdacht van opstokerij van slaven tot opstand en rebellie. De casus
wordt breed uitgemeten. Goed werk van Lampe.
Hij komt daarna via het geval Otto Tank van 1848 terecht in Suriname. Tank was
in 1842 vanuit Noorwegen in Suriname voor de zending komen werken en werd
hoofdvoorstander van de zending. Op reis in Europa in 1848 schreef hij een Circulaire
over de behandeling van de slaven in Suriname en daarin pleit hij voor een snelle
emancipatie. Lampe wil graag iets anders over Tank naar voren brengen dan K.
Zeefuik (die Tank een profeet noemt) en Jan van der Linde (die Tank een groot en
uniek figuur noemt). Lampe had ook nog Jan van Raalte kunnen noemen die ook
wel enige aandacht aan Otto Tank heeft gegeven.
Tank schreef, in Holland, een brief aan de eigenaars over de slavenbehandeling
en pleitte voor emancipatie. Lampe ontmythologiseert Tank op basis van nieuwe,
of nooit eerder gebruikte documenten en vindt dat de Circulaire van Tank een
proefballon was en dat Tank zich nergens een voorstander van de afschaffing
getoond heeft. De Circulaire veranderde niets. De
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hele affaire was wel een triomf van de anti-slavery beweging van Groot-Brittanië.
Tank wilde eigenlijk helemaal in de lijn van de evangelische broeders: geen
bemoeienis met de zaken van de overheid. Dat speelde de eigenaars in de kaart
en zodoende werd de emancipatie vertraagd, volgens Lampe.

Niewindt
Lampe gaat op dezelfde manier te werk met deze persoon van de Antillen. Hij
kadert Niewindt in binnen de historie van de kerk aldaar. Niewindt kwani in 1824 op
Curaçao, werd in 1842 benoemd tot apostolisch vicaris en stierf er in 1860. Hij heeft
veel voor het schoolwezen gedaan (anderen ook!), maar had zelf slaven en was
zelfs slavenhandelaar. Hij deed niets voor de afschaffing van de slavernij en lijmde
en slijmde met de overheid. Dat had Lampe al in zijn dissertatie aangetoond.
Aan beide voorbeelden, twee personen en hun context, is het volgens Lampe te
wijten waarom de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse gebieden zo laat
kwam in vergelijking met de Engelse (1834) en de Franse gebieden (1848).
De 24 documenten die vanuit het Duits in het Engels zijn vertaald (handschriften
wellicht in gotische letters over de Baptist War (Jamaica) van 1828, documenten
van de Pfeiffer-kwestie, Herrnhutters in de Britse kolonies, een document van de
Anti-Slavery Society (1844), berichten en commentaren van de Deense eilanden
en Suriname) geven een ruim inzicht in de discussie: voor of tegen de afschaffing
van de slavernij vanuit bijbelse en kerkpolitieke standpunten.
Lampe heeft aan de twee behandelde personen zo ongeveer alles rond
christendom en de slavernij in de regio, opgehangen. Twee goede kapstokken, want
er is veel over hen te schrijven.
Niemand zal omvallen van de titel want voor velen is het geen vraag meer: zending
en onderdrukking gingen samen. Uiteraard zijn er wel marginale voorbeelden van
het tegendeel aan te halen. Lampe heeft het een en ander in ieder geval hard
gemaakt.
Dat is natuurlijk een les. Het gefrommel met de geschiedenis, met de
kerkgeschiedenis had als doel de ware toestand te verdoezelen ten bate van macht
en positiehandhaving. De actualisering van de kwestie leidt tot de volgende vraag:
wat doen de kerken op dit moment met de politiek-economische crisis en de
verpaupering?
Daarom is het boek van Armando Lampe van belang. Het is een handvat om de
eigen geschiedenis na te lopen, maar ook een eye-opener naar de toekomst van
de kerken toe.
Joop Vernooij

Roy Tjin, Suriname onafhankelijk, Srefidensi Sranan, 25 november 1975,
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam 2000. ISBN 90 6832
1994.
In 1975 woonde en werkte ik in Suriname en ik kan me nog heel goed de sfeer
tijdens de onafhankelijkheidsviering herinneren. Dit boek geeft een impressie van
die historische dag. Het voorwoord van dit boek is geschreven door de Éminence
grise van de Surinaamse historici, dr. André Loor. Daarin schrijft hij dat hij hoopt
dat het boek een blijvende herinnering zal vormen aan die onafhankelijkheidsdag.
Het boek bestaat enerzijds uit - niet eerder gepubliceerde - foto's over die dag en
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anderzijds uit verhaalschetsjes (in het Nederlands en Engels) van hoe de Surinamers
die die dag hebben beleefd. Het boek is zeer goed verzorgd uitgegeven. De foto's
in kleur zijn bijzonder sfeervol.
Ik heb het boek met veel plezier gelezen en ook de foto's en detail bekeken. Het
zijn foto's die blijven ontroeren en oude herinneringen
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oproepen. De veelkleurigheid van de samenleving komt in dit fotoboek goed tot
uiting.
Ik vind het wel een beetje jammer dat er zo weinig foto's zijn van javanen,
hindostanen, chinezen en andere bevolkingsgroepen tijdens die
onafhankelijkheidsdag. Het creoolse element is mijn inziens te nadrukkelijk aanwezig.
Of is dat de realiteit geweest, die de fotograaf Tjin trefzeker heeft vastgelegd? Het
fotoboek maakt geheel waar wat het belooft. Het is inderdaad een historisch
documentje geworden om herinneringen op te halen of om kennis te maken met
een stukje Surinaamse geschiedenis.
Een aanrader als presentje aan vrienden en kennissen in Nederland en Suriname.
Edwin Marshall

Chandra van Binnendijk en Paul Faber, Beeldende kunst in Suriname.
De twintigste eeuw, KIT-Uitgeverij, Amsterdam 2000. ISBN 90 6832 298
2, prijs f 45,-.
Dit prachtig uitgegeven boek is een bewerkte heruitgave van Twintig jaar beeldende
kunst in Suriname 1975-1995, dat verscheen als catalogus bij de
overzichtstentoonstelling in Fort Zeelandia in 1995 en in het Stedelijk Museum in
Amsterdam in 1996. De nieuwe uitgave pretendeert een groter overzicht te bieden
maar slaagt daar maar ten den dele in. Zijn de laatste 25 jaar goed te documenteren,
de hele twintigste eeuw lijkt te hoog gegrepen. De beperking tot kunst ín Suriname
betekent dat ontwikkelingen van kunstenaars niet te volgen zijn.
De moderne beeldende kunst van Suriname vindt zijn weg naar vooral particuliere
verzamelaars en de kunstwerken zijn dus niet gemakkelijk te traceren. Beide boeken
bevatten een schat aan afbeeldingen en documentatie over de hedendaagse
Surinaamse kunst.
De tentoonstelling Twintig jaar beeldende kunst in Suriname in het Stedelijk was
een unicum: niet-westerse kunst werd immers gewoonlijk tentoongesteld in een
volkenkundig museum naast etnografica en rariteiten. Nu hing Surinaamse kunst
in een vooraanstaand westers kunstmuseum.
De catalogustekst geeft een prima inleiding op de ontwikkeling van de beeldende
kunst in het koloniale Suriname. De drie ‘pioniers’ van de Surinaamse beeldende
kunst, Erwin de Vries, Stuart Robles de Medina en Rudi Getrouw volgden een
opleiding in Nederland. Het kunstonderwijs werd in de jaren vijftig en zestig bepaald
door het beleid van de Sticusa, de Stichting voor Culturele Samenwerking, die
ondermeer tot doel had de kennis van westerse cultuur in de overzeese gebieden
te stimuleren. In Suriname werkte de Sticusa via het CCS, het Cultureel Centrum
Suriname. De kunstenares Nola Hatterman gaf tekenles en kreeg in 1960 de leiding
over de CCS-School voor beeldende kunst. Haar inzet was de ontwikkeling van een
Surinaamse kunst en de vorming van een zwart bewustzijn onder jonge kunstenaars.
In de jaren zeventig volgden verschillende kunstscholen elkaar op en
beconcurreerden elkaar. Jules Chin A Foeng ontplooide vele initiatieven in de roes
van de onafhankelijkheid tot en met de oplichting van de Academie voor Hogere
Kunst en Cultuur in 1981. In 1984 wordt daarnaast het Nola Hatterman Instituut
opgericht, een kunstschool waarvoor geen vooropleiding vereist is.
Kunstenaars verenigen zich in de ABKS, de Associatie van Beeldende
Kunstenaars Suriname, die vanaf 1984 tweejaarlijks een tentoonstelling organiseert.
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In de jaren negentig is er een enorme kunstproductie ondanks de moeizame
economische situatie. De tentoonstelling in het Stedelijk in 1996 omvat het werk
van 24 kunstenaars, zowel van de oudere generatie als van veel jongere
kunstenaars, die veelal in Suriname zijn opgeleid. In de heruitgave is de inleiding
uitgebreid met een hoofdstuk over de laat-
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ste vijf jaar, met ondermeer de belangwekkende tentoonstelling in Washington DC,
waar Surinaamse kunst vanaf de jaren veertig gepresenteerd wordt in het kader
van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische kunst.
Het boek is daarmee een prima overzicht van de laatste 25 jaar. Hadden de
auteurs zich daar maar aan gehouden. Het wil echter een overzicht zijn van de
Surinaamse beeldende kunst van de twintigste eeuw. De lijst van kunstenaars is
veel langer geworden; er zijn maar liefst vijftien namen toegevoegd. Dat zijn vooral
jonge kunstenaars die destijds niet deelnamen aan de expositie. Wim Bos Verschuur
is de enige uit de periode voor 1975. Verder is men gaan kijken naar ouder werk
van de kunstenaars, uit de jaren voor 1975. Zo is er een mooi schilderij van Stuart
Robles de Medina uit de collectie van het Surinaams Museum, ‘Stilleven in zwart
en blauw’. En zijn er vroege werken van Erwin de Vries, waarin het zoeken nog
zichtbaar is, zoals het ‘Paard’ uit 1956. Een vroeg abstract werk van Rudi Getrouw
uit 1967 laat zien hoe hij zich altijd heeft beziggehouden met de schilderkunst zelf,
met kijken en opnieuw kijken. In ieder werk begint Getrouw opnieuw een studie over
hoe de illusie van ruimtelijkheid te scheppen op een plat vlak.
Een mooie, maar bescheiden terugblik dus, voor wat betreft deze drie pioniers.
Daarmee is echter niet de periode voor 1975 gedekt. Er is veel meer gebeurd en
gemaakt, maar dat is slecht gedocumenteerd. Vergeten zijn bijvoorbeeld de
gebroeders Faverey. In de inleiding wordt hun naam even genoemd, maar wat
maakten zij? Mappen vol pasteltekeningen zijn er in het Surinaams Museum,
honderden. En verder olieverfschilderijen met thema's als portretten en erfwoningen,
- lang voordat Klas dit thema behandelde, uit de jaren zestig en eerder. Vergeten
is ook Rudi Kappel, de vliegenier die in de jaren vijftig landschappen schilderde
gezien vanuit de lucht. Een lappendeken van verf op doek. Waar tenslotte is het
expressionistische werk van Hans Lie in dit overzicht? Het Surinaams Museum bezit
zes olieverfschilderijen van deze kunstenaar, in deze collectie moderne kunst
behorend tot de beste en meest interessante stukken. Zijn ‘Stilleven met bloemen
en maskers’ uit 1964 is prachtig. ‘Meloenetende vrouw’ uit 1971 is een gruwelijk,
maar intrigerend schilderij. Maar, en dat is de crux, Hans Lie verliet Suriname. De
auteurs hebben zich de onbegrijpelijke beperking opgelegd alleen dat werk te
documenteren dat in Suriname is of gemaakt is. En nu is zelfs het werk dat Lie in
Suriname maakte vergeten. Van de kunstenaar Lie A Fo is alleen dat werk dat hij
maakte in zijn Surinaamse jaren gedocumenteerd. Werk uit de jaren 1979 tot 1983.
Hoe het verder ging, komen we niet aan de weet. De prachtige kleurige litho's uit
de jaren negentig zien we niet.
Kunstgeschiedenis wil ontwikkelingen laten zien, de ontwikkeling van het werk
van een kunstenaar en ontwikkelingen tussen kunstenaars en kunststromingen. De
kunstenaars zijn in beide boeken alfabetisch gerangschikt. In de eerste uitgave was
dat niet storend, het ging immers maar om twintig jaar. Maar voor een breder
overzicht is het interessant om deze ontwikkelingen in hun samenhang te laten zien,
letterlijk door kunstwerken naast elkaar te plaatsen en lijnen uit te zetten, niet alleen
in tekst maar ook in beeld. In de inleiding worden de kunstenaars gegroepeerd rond
instituten en collectieven. Zo kunnen onderlinge verbanden en ontwikkelingen
zichtbaar worden gemaakt. Nu staan de oudere kunstenaars, de ‘pioniers’, tussen
de jongere die aan hen schatplichtig zijn. Zet het werk van Binda naast dat van
Getrouw, en het fotorealisme van Fung Loi bij dat van Chin A Foeng. Een simpele
chronologie zou al helderder zijn dan de gekozen alfabetische opzet. Het nieuwe
overzicht biedt ook verrassingen. De batiks waarmee Soeki Irodikromo zijn naam
vestigde zijn uit het overzicht verdwenen. Zijn
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javaanse motieven in een aan Cobra verwante stijl zien we in maar liefst acht
olieverfschilderijen. Verrassend is ook het nieuwe werk van Setropawiro. Het schilderij
‘Javaanse danseres’ uit 1998 vertoont een mooie transparantie en een vrolijke
lichtheid. En Sirano Zalman draagt grote thema's aan, het schilderij ‘Lovers’ uit 1999
maakt nieuwsgierig naar meer.
Clazien Medendorp

Mayke Yolanda Kromhout, Gedeelde smart is halve smart. Hoe vrouwen
in Paramaribo hun bestaan organiseren, proefschrift Universiteit van
Amsterdam, Amsterdam 2000.
Met dit proefschrift wil de auteur de centrale vraag beantwoorden naar de
bestaansverwervingsstrategieën van vrouwen van verschillende etnische groepen
in arme huishoudens in Paramaribo, in de context van de economische
verslechtering. Deze verslechtering is volgens sommigen dramatisch te noemen:
tussen de 60 en 80% van de bevolking zou onder de armoedegrens leven. Volgens
de Wereldbank (2000) behoort Suriname tot de Caraïbische landen met de meeste
armoede. Deze armoede treft met name de kwetsbare groepen zoals alleenstaanden,
jongeren en bejaarden in de samenleving.
De centrale vraag van de onderzoekster is geconcretiseerd in drie
onderzoeksvragen (p. 35):
• wat zijn de aard en vormen van bestaansverwerving van vrouwen in relatie tot
die van hun huishouden en welke dynamiek kan men er onderscheiden?
• welke zijn de kenmerken van besluitvorming tussen vrouwen en hun mannelijke
partners en hoe worden die beïnvloed door de hulpbronnen van vrouwen?
• welke taakverdeling kan men tussen vrouwen en hun mannelijke partners
onderscheiden en welke verschuivingen zijn hierin waar te nemen?
Het proefschrift bestaat uit tien hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat een theoretische
verkenning van de verschillende benaderingen van het concept huishouden. Het
derde hoofdstuk schetst de nationale context van het onderzoek, in het bijzonder
de negatieve gevolgen van de economische crisis op de eerste levensbehoeften,
de huisvesting, etc. Hoofdstuk 4 is methodologisch van aard en gaat in op de
technieken van dataverzameling.
De kern van het proefschrift wordt gevormd door de hoofdstukken 5 t/m 9. In deze
hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde de operationalisering van drie
verschillende huishoudtypen: het female headed, het male headed en het female
managed huishouden. De verschillende dimensies van bestaansverwerving, het
budgetteren als reactie op de overlevingsdruk, de besluitvormingsprocessen tussen
mannen en vrouwen en tenslotte gender awareness en taakinhouden in de
verschillende typen huishouden.
De onderzoekster heeft voor haar onderzoek drie etnisch gemengde en lage
inkomenswijken in Paramaribo geselecteerd: Munderbuiten, Frimangron en
Abrabroki. Daarbij zijn de drie grootste bevolkingsgroepen, creolen, hindostanen
en javanen in het onderzoek betrokken. Ik vind het jammer dat een steeds groter
wordende groep die zich in deze wijken vestigt, namelijk die van de Marrons, niet
in het onderzoek zijn meegenomen. Het lijkt ook van belang om te weten te komen
welke overlevingsstrategieën deze groep gebruikt (p. 71).
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De onderzoekster maakt gebruik van drie centrale begrippen in haar onderzoek
die de karakteristieke huishoudens representeren: female headed huishoudens,
female managed huishoudens en male headed huishoudens. Een male headed
huishouden is een huishouden waarin man en vrouw getrouwd zijn, of in concubinaat
leven en waarin de man de belangrijkste economische inbreng heeft. Hiertegen-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

173
over staat de female managed huishouden waarin man en vrouw getrouwd zijn of
in concubinaat leven en waarin de vrouw de belangrijkste economisch inbreng heeft.
In de female headed huishouden is de mannelijke partner afwezig. De onderzoekster
geeft aan hoe moeilijk het is om een representatieve steekproef te doen vanwege
het ontbreken van adequate steekproefkaders. Ze heeft zich desondanks veel
inspanning getroost om via allerlei databestanden van particuliere en (semi-)
overheidsinstanties een zo goed mogelijke onderzoeksgroep te selecteren. Het is
voor de uitvoering van haar onderzoek een geluk dat zaken als privacybescherming
in Suriname nog niet zo'n grote rol spelen.
Er beslaat een verband tussen etniciteit en de aard van de huishoudtype. Het
female headed huishoudtype komt het meest voor bij de creoolse groep (69% van
deze groep: n is totaal van de groep = 42). Het female managed huishoudtype komt
het meest voor onder de javanen (38%; n = 11) en hindostanen (36%; n = 11). Het
male headed huishoudtype komt het meest voor bij creolen (34%; n = 68) en javanen
(38%; n = 68). Zie p. 82 in tabel 5.1.
Wat direct opvalt, is het geringe aantal respondenten per cel. Hierdoor wordt het
niet meer mogelijk om bepaalde statistische toetsen uit te voeren. Ik ben daarmee
beland op het belangrijkste punt van kritiek op dit proefschrift. In de bijlagen zijn
prachtige vragenlijsten opgenomen waarin allerlei aspecten over de huishoudtypen
zijn opgenomen, zoals vragenlijsten over de opvattingen over mannen en vrouwen,
besluitvormingsprocessen en patronen in het huishouden. Deze vragenlijsten lenen
zich uitstekend voor schaalanalyses en multivariatieanalyses om verschillen tussen
groepen en interactie-effecten te kunnen toetsen. Hoewel de onderzoekster aangeeft
dat het veldwerk bestond uit een participerende verkenning, een survey en interviews
van kwalitatief karakter (p. 76), blijkt dat het survey gedeelte weinig is uitgewerkt.
De onderzoekster heeft kennelijk gekozen voor een meer impressionistische beschrijvende of kwalitatieve benadering, terwijl naar mijn mening het materiaal zich
uitstekend leende om ook een meer kwantitatieve benadering te beproeven.
Gegevens van beide benaderingen zouden het proefschrift naar mijn mening een
steviger body hebben gegeven. Een grotere steekproef zou daartoe een
noodzakelijke voorwaarde zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat huishoudens afhankelijk zijn van een verscheidenheid
aan bestaansmiddelen om het hoofd boven water te houden zoals:
inkomensbijdragen van vrouwen, inkomensbijdragen van kinderen en verwanten
ook uit Nederland. Deze laatste vorm van inkomensherverdeling komt het meest
voor bij de middeninkomens en het minst bij de volksklasse.
Ook horizontale netwerken (met buren) en verticale netwerken zorgen voor
inkomstenbronnen of componenten van lastenvermindering. Het is opvallend dat
de onderzoekster alleen rapporteert over ‘legale’ activiteiten van vrouwen om hun
inkomsten te vermeerderen. Is er hier sprake van bias? Zijn er geen vrouwen die
door andere activiteiten (prostitutie, buitenman, gokken/dobbelen etc.) hun
inkomenspositie proberen te verbeteren?
Voor wat betreft de besteding en het beheer van het inkomen concludeert de
onderzoekster dat mannen relatief minder van hun eigen inkomen afstaan ten
behoeve van het huishoudbudget dan vrouwen. Vrouwen zouden hun inkomsten
meer aanwenden voor het collectief belang, terwijl mannen dat doen ten behoeve
van henzelf. Als het gaat om besluitvormingsprocessen die betrekking hebben op
het ‘krijgen van kinderen’ of ‘kinderzorg’ zijn de vrouwen meestal dominant. Hoe is
het gesteld met de gender awareness en de feitelijke taakverdeling tussen vrouwen
en mannen. Vrouwen in de
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female managed huishoudens zijn gemiddeld meer voorstander van gelijke inbreng
van hun seksegenoten in de male headed huishoudens. Creoolse vrouwen stellen
zich meer open voor de idee van integratie van de taakverdeling tussen mannen
en vrouwen dan de javaanse en hindostaanse. De onderzoekster doet ook enkele
aanbevelingen voor verder onderzoek: het opzetten van een betrouwbaar
steekproefkader is een noodzakelijke voorwaarde en dus een gebiedende eis, meer
gender-gericht onderzoek als aanvulling voor het tot op heden vooral
etniciteit-specifiek onderzoek.
Onverminderd enkele kritiekpunten vind ik dat dit onderzoek in belangrijke mate
bijdraagt aan onze kennis van de Surinaamse samenleving, met name de lagere
inkomensgroepen. Het onderzoek is zorgvuldig uitgevoerd en de vele ‘kaders’, korte
situatieschetsen, geven de lezer een boeiend beeld van het reilen en zeilen in de
verschillende huishoudtypen.
Edwin Marshall

John Jansen van Galen, Hetenachtsdroom, Suriname, erfenis van de
Slavernij, Uitgeverij Contact, Amsterdam & Antwerpen 2000. ISBN: 90
254 1209 2, 368 pp., prijs f 49.90.
Hetenachtsdroom, Suriname, erfenis van de Slavernij verscheen kort voor de viering
van de vijfentwintigste verjaardag van de republiek Suriname. Wie naar een inleidend
hoofdstuk, of naar een voorwoord, zoekt om aan de weet te komen waar het boek
van de journalist John Jansen van Galen precies over zal gaan, moet zich in eerste
instantie tevreden stellen met de wel erg summiere informatie op de achterflap van
het boek: ‘Hoe komt het dat het Surinaamse nationalisme, in Nederland opgeschoten,
naar Paramaribo overgeplant, daar nooit tot bloei is gekomen? In 1980 proberen
jonge militairen er via een staatsgreep alsnog ernst mee te maken, maar hun revolutie
loopt uit op moordpartijen, burgeroorlog en drugssmokkel’. John Jansen van Galen:
‘reconstrueert de geschiedenis van het Surinaamse nationalisme en beschrijft de
opkomst, triomfen en tekortkomingen. Hetenachtsdroom geeft de geschiedenis van
Suriname, schetst een politiek portret en geeft daarmee inzicht in de actualiteit van
het land’
In hoofdstuk 2 maakt de schrijver nog een van zijn andere voornemens bekend
wanneer hij - nogal kort door de bocht - vertelt dat Suriname in 1975 haast
onverhoeds onafhankelijk geworden is en dat ‘de Nederlanders de last van het
koloniale verleden beu, meer voor die dekolonisatie geporteerd zijn dan de
Surinamers' (p. 30). Hun jonge republiek lijkt spoedig te verzanden, eerst in stagnatie
en corruptie, dan in een militaire dictatuur en burgeroorlog. Komt dat omdat de
onafhankelijkheid niet bevochten of zelf nagestreefd is door een brede
nationalistische beweging?’ De auteur vindt het de moeite waard te onderzoeken
waarom het culturele nationalisme van Wi Eegie Sanie uit de jaren vijftig niet
uitgroeide tot een beweging die grote groepen van de bevolking heeft aangesproken
en geënthousiasmeerd. Deze vraag en het voorlopig antwoord van de schrijver zijn
tezamen met zijn opmerkingen op de achterslap, te zien als de probleemstellingen,
de hoofdthema's van het boek.
Het boek is ontstaan uit researchmateriaal dat bedoeld was voor een film over
Wi Eegie Sanie (p. 29), een onderzoek dat mogelijk gemaakt werd door een subsidie
van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Verder maakt de schrijver
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in hoofdstuk 1 één van zijn andere (hoofd)voornemens bekend. Hij heeft zich
voorgenomen de geschiedenis van Wi Eegie Sanie in een film vast te leggen. ‘Het
mooist zou zijn wanneer Bruma dan bij de repetities zelf een kijkje kwam nemen en
voor de camera zou vertellen wat hem bezielde toen hij als student in Amsterdam
op zijn kille kamer zat
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en de Geschiedenis van Suriname herschreef’ (p. 28).
Het haast onverhoedse van de onafhankelijkheid (p. 30) blijkt mee te vallen, als
even later meegedeeld wordt dat ‘van Surinaamse kant het streven naar
onafhankelijkheid al van kort na de oorlog dateert’ (p. 32). Ook verderop in het boek,
in hoofdstuk 7 - ‘Geen eeuwig edict’ - corrigeert hij dit ongenuanceerde beeld. Een
belangrijk deel van het boek gaat juist over de politieke strijd van een voorhoede
tegen het kolonialisme. Een creoolse voorhoede weliswaar, maar een voorhoede
van wie de voorouders het meest en langer onder de kolonisator hebben geleden
dan de overige bevolkingsgroepen. Het is een voorhoede ook die, voor een deel,
eerst culturele reparatie wilde plegen (‘het kweken van culturele eigenheid’ volgens
Waaldijk: p. 109). Deze voorhoede was bovendien in intellectueel opzicht (kwalitatief
en kwantitatief) in die jaren het meest toegerust om het voortouw te nemen in de
strijd tegen de kolonisator. Tijdens en na de periode van gouverneur Kielstra
(1933-1944) hadden met name de javaanse en de hindostaanse gemeenschappen
niet de behoefte zich te keren tegen de koloniale overheersers. Immers hun zaak
was in handen van Kielstra, een koloniaal heerser, ook vanuit het gezichtspunt van
deze groepen, in goede handen. Overigens, het degelijke werk van Ramsoedh over
Kielstra behoort kennelijk niet tot de bagage van de schrijver.
In ditzelfde hoofdstuk 7 stelt John Jansen van Galen dat: ‘het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, in twee rondetafelconferenties van de betrokken
rijksdelen voorbereid, het startpunt wordt van het Surinaams Politieke nationalisme’
(p. 126 e.v.). Hier wreekt zich zijn gebrek aan kennis van de Surinaamse politieke
geschiedenis. Verschillende onderzoekers van de Surinaamse politiek laten het
Surinaamse politieke nationalisme een aanvang nemen met Anton de Kom (1933).
Repressieve maatregelen van de koloniale overheid en de besognes van de Tweede
Wereldoorlog hebben de ontwikkelingen van dit proces naar de achtergrond gedrukt
en aan de waarneming onttrokken. Het Statuut te zien als een beletsel voor de
ontwikkeling van het Surinaamse nationalisme om tot wasdom te geraken - een
instituut waar de wet van de remmende voorsprong van toepassing op zou zijn waar
het gaat om de invloed van dit instituut op de ontwikkeling van het politieke
nationalisme - is een miskenning van de dynamiek van dit proces. Voor tijdens en
na het Statuut ging de groei van het proces, het politieke nationalisme, gewoon door
(p. 135 e.v.).
In hoofdstuk 3 - ‘Voor ons door ons’ - wordt met instemming een onderwijshistorica
aangehaald, die weet te vertellen dat in de Evangelische Broeder Gemeente de
mensen die door de zendelingen werden bekeerd, geïndoctrineerd werden met een
houding van deemoed (sakafasi). ‘Het werd onderdeel van de Creoolse cultuur’ (p.
55). Als dit al waar is, dan geldt dit toch zeker alleen de leden van de
broedergemeente. Voor grote delen van de creoolse gemeenschap, onder wie de
rooms-katholieken, gaat dit stellig niet op.
De auteur merkt op dat ‘de rol van de Hollanders in de geschiedschrijving van
Suriname groot is’ (p. 69). De voorbeelden die hij geeft van driehonderd jaar
bemoeienis met de kolonie, zijn, een uitzondering daargelaten, in kwalitatieve en
kwantitatieve zin nu niet bepaald hemelbestormend. Ook hier speelt zijn gebrek aan
kennis van de literatuur hem parten. Een en ander neemt niet weg dat het beeld
dat in de Nederlandse schoolboeken geschetst wordt van de slavernij, ondanks die
Hollandse historici, van wie John Jansen van Galen het werk zo zeer roemt, nog
steeds niet is bijgesteld. Weinig kritisch is John Jansen van Galen ook ten opzichte
van eigentijdse Nederlandse historici. Sommige van die eigentijdse historici kiezen
of huldigen
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blijkbaar het standpunt: ‘We laten ons geen schuldcomplexen aanpraten.’
Hoofdstuk 6 is getiteld ‘De bevrijder van Suriname’. De titel van dit hoofdstuk dekt
de inhoud van het gebodene niet helemaal. Mogelijk slaat de titel op de meer formele
introductie van Bruma in het boek (p. 120 e.v.). Ook in dit hoofdstuk uit de auteur
zijn weerzin tegen de mening van veel Surinaamse wetenschappers dat de
Surinaamse geschiedenis alleen door Surinamers herschreven mag worden. Nu
wordt een man van de vrije wetenschap (een pleonasme?) ten tonele gevoerd (p.
112), waarlijk een unicum. Deze ‘man van de vrije wetenschap’ verzet zich tegen
het feit ‘dat de nazaten van de tot slaaf gemaakten het exclusieve recht opeisen om
hun versie van die historie... ingang te doen vinden’ (p. 112). Dat is een misvatting.
De nazaten van de tot slaaf gemaakten willen de kans krijgen met hun andere optiek
andere onderwerpen te onderzoeken en te bestuderen, of dezelfde onderwerpen
vanuit hun optiek. Dat is een ander perspectief dan bijvoorbeeld het impliciete
uitgangspunt van ‘We laten ons geen schuldcomplexen aanpraten’. Waartegen de
nazaten van de tot slaaf gemaakten te hoop lopen, is niet zozeer de
wetenschapsopvatting van ‘de mannen van de vrije wetenschap’, maar tegen de
bemoeienissen van mensen die weinig affiniteit hebben met een voor de nazaten
van de tot slaaf gemaakten emotioneel en maatschappelijk zo belangrijk item. De
dekolonisatie van deze tak van wetenschapsbeoefening moet nog een aanvang
nemen.
Het boek heeft niet de pretentie een wetenschappelijk werk te willen zijn (p. 69),
stelt de auteur. Daar wil ik mijn mening tegenover zetten: het is een uit de hand
gelopen journalistiek werk. Op een aantal plaatsen komt dat hinderlijk tot uiting. Zo
is bijvoorbeeld de inhoud van de hoofdstukken 14 en 15, met uitzondering van het
verhaal over Slory, elders beter gedocumenteerd beschreven (Dew 1978). Trouwens
de verwikkelingen rondom de onafhankelijkheid en de periode tot 1994 zijn door
dezelfde auteur (Dew 1978 en 1994) uitgebreid behandeld en in een theoretisch
kader geplaatst. Het zou de auteur sieren hier meer naar te verwijzen en niet slechts
het ene boek uit 1978 in de bibliografie op te nemen. Het is trouwens jammer dat
de auteur geen gebruik heeft willen maken van de kennis die Marshall op dit terrein
heeft vergaard (p. 68). Dat had hem kunnen behoeden voor onnodige
onnauwkeurigheden, bijvoorbeeld over uitspraken met betrekking tot de periodisering
van het politieke nationalisme. Marshall heeft (p. 68) niet alleen toegang tot Bruma
weten te verschaffen, hij beschikt ook over ander interessant materiaal (mondelinge
communicatie). Het boek maakt trouwens pijnlijk duidelijk dat er nog steeds ruimte
is voor een systematische wetenschappelijke studie naar deze voor Surinamers zo
belangrijke sociologische en historische processen.
Deugt er dan niets aan het boek van Jansen van Galen? Natuurlijk is dat niet het
geval. Zo geeft het werk interessante beschrijvingen van de groep mensen die bij
de processen van culturele bewustwording en politiek nationalisme betrokken waren,
hun drijfveren, inzet en opofferingen. Onvoldoende belicht is misschien de rol van
de BVD. Slechts sporadisch (in het geval Gessel, p. 143) komt dit ter sprake, terwijl
de activiteiten van deze dienst voor de Surinaamse studenten uit die jaren een bron
van voortdurende ergernis vormden. Het ontbreken van Bruma bij de geïnterviewden
draagt er niet in geringe mate toe bij dat het boek toch de status van petite histoire
zal krijgen, ondanks het feit dat Bruma de meest voorkomende naam in het boek
is.
Het boek wekte bij mij irritaties op toen de auteur plompverloren met
wederwaardigheden op de proppen kwam over hoe in Nederland
onderzoekssubsidies worden verstrekt (p. 319 e.v.). Nota bene met behulp en met
instemming
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van een hoogleraar Caraïbistiek, een vrije wetenschapper die anoniem adviseerde
over een studie naar het politiek nationalisme door een Surinamer uit te voeren, wil
John Jansen van Galen achterhalen wie de adviseurs zijn die negatief over zijn
aanvraag adviseerden. Cynischer kan het bijna niet. Wat voor meerwaarde heeft
de ontdekking en de mededeling dat twee van de drie adviseurs bij een bepaalde
subsidie verstrekking Surinamers waren (p. 320)? De auteur laat duidelijk merken
dat hij een zondagskind is op het gebied van onderzoeksfinanciering en
onderzoeksadvisering. Zulke passages ontsieren het werk en kunnen beter
weggelaten worden. Kleine storende fouten zoals verkeerde straatnaamaanduidingen
en naamsverwisselingen (b.v. Emile in plaats van Frits Frijmersum), die hij makkelijk
had kunnen vermijden, ontsieren hier en daar de tekst. Niet iedereen zal het met
de schrijver eens zijn dat (louter) het gebruik van de Surinaamse taal isolerend
werkt, zoals de auteur schijnt te suggereren aan de hand van de lotgevallen van
Slory (p. 338). In zeker opzicht werkt het gebruik van het Nederlands in Suriname
binnen het Caraïbisch gebied eveneens isolerend.
Op de door hem gestelde vragen geeft Jansen van Galen antwoorden die niemand
zullen verrassen (p. 294). Het nationalisme schijnt in zoverre wortel te hebben
geschoten dat het mede de onafhankelijkheid heeft helpen bespoedigen, zoals uit
het boek blijkt, hoewel de achterflap ons anders wil doen geloven. Voor wie de
Surinaamse politieke geschiedenis kent, is dat niet verbazingwekkend. De
beschrijving van de weerstanden die het politieke nationalisme en de culturele
bewustwording bij met name de hindostaanse bevolkingsgroep oproepen (onder
andere p. 184 e.v.) als reactie op deze processen geven een redelijk inzicht in de
etnische verhoudingen van die tijd.
Het boek liet mij met een onvoldaan gevoel achter. Het maakt een onsystematische
indruk, maar dat kan mede veroorzaakt zijn door de verteltrant van de auteur. Het
werk heeft veel weg van een kruising tussen een journalistiek verslag en een roman.
Toch moet men het lezen, al was het alleen maar om de sfeertekening uit die jaren,
die de auteur redelijk goed weergeeft. In het boek komt de betrokkenheid van de
auteur met Suriname tot uiting, hoewel hij de Surinamers een eigen visie op een
deel van hun geschiedenis schijnt te willen ontzeggen. In de laatste alinea lijkt de
auteur zijn gram te willen halen voor de afzegging van Bruma voor een interview,
wanneer hij Sedney, die niet bekend staat als een vriend van Bruma, aan het woord
laat over de laatste (p. 340 e.v.). Geen fraaie manoeuvre om een teleurstelling te
verwerken in een boek waarvan de toonzetting zo nu en dan ietwat verongelijkt is.
F.E.R. Derveld

Ellen Ombre, Valse verlangens, De Arbeiderspers, Amsterdam 2000.
ISBN 90 295 35598, 166 pp., prijs f 29.95.
Het vierde boek van Ombre is een bundel van acht verhalen. De plaats van actie
wordt gevormd door de landen van de Atlantische driehoek, de oude handelsroute
voor goud, slaven en wapens. Twee vertellingen spelen in West Afrika, twee in
Suriname en vier in Nederland. De hoofdpersonen in deze verhalen hebben een
duidelijke band of betrokkenheid met een of meer van deze landen.
Zoals de titel van het boek aangeeft, hebben de verhalen als gemeenschappelijk
thema: menselijke verlangens. Soms zijn het duidelijke, doelgerichte verlangens,
dan weer is het een onbestemd verlangen naar iets wat men kennelijk mist of meent
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verloren te hebben. In alle gevallen gaat men op zoek, zelfs op reis, in de hoop het
geluk te vinden of het gestelde doel te bereiken. De zoektocht naar roots, geborgen-
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heid, het verleden of een mooie toekomst voert de personages in de verhalen van
Nederland naar West Afrika, van Suriname naar Nederland en vice versa.
Onvervulbare verlangens en misverstanden in ruimte en tijd maken dat deze tochten
gedoemd zijn te mislukken.
Vier verhalen zijn gesteld in de persoonlijke ik-vorm, in de overige wordt de derde
persoon gebruikt. Uit al de vertellingen spreekt een sterke maar afstandelijke
betrokkenheid. Lea, de hoofdpersoon in ‘De geest in de ether’ is voor de tweede
keer op bezoek in Suriname. Zij noemt zich een ‘nostalgische bezoeker’ en laat zich
overhalen een organisatie voor het behoud van de bosnegercultuur te helpen.
Ten einde raad en wanhopig, door geluidsoverlast van mens en dier op het erf
van de door haar gehuurde woning aan de Rust-en-Vredestraat, doet Lea haar radio
aan (‘Liever eigen herrie dan andermans lawaai’). De stem op de radio spreekt in
het Aukaans. Het is radio Koyeba met een uitzending voor het binnenland. De
presentator kondigt een reis aan door de ether en de leidsman is de wereldpokuman
Masra Wolfgang Amadeus Mozart, een grote geest van ons aller wereld.
‘Cultuur, luisteraars is meer dan civilisatie. Het is van ons allemaal.’ De schrijfster
geeft met dit verhaal aan hoe betrekkelijk het eigene van cultuur is. Was dit wat de
organisatie voor het behoud van de bosnegercultuur voor ogen had?
De culture clash tussen een Europese kunstverzamelaar en een Afrikaans meisje
wordt in ‘De verdorven verzamelaar ‘op bijna journalistieke wijze beschreven, of,
zoals de hoofdpersoon zegt, ‘ik noteer’. Enerzijds is de immorele kunsthandelaar
op zoek naar exotische cheap thrills, anderzijds verkoopt het Afrikaanse meisje haar
ziel en zaligheid op zoek naar westerse welvaart en ‘spullen’.
De verhalen uit deze bundel hebben allen een confronterend karakter, hetzij de
confrontatie tussen verschillende ‘werelden’, hetzij de confrontatie van het individu
met zijn vroegere en huidige directe omgeving. Het groepsdenken (‘in termen van
wij’), dat als een last ervaren wordt, wordt afgezet tegen het individualistische denken
(‘in termen van mij’), wat te verkiezen is, ook al is de consequentie vervreemding.
Voor Ombre blijkt persoonlijke onafhankelijkheid het grootste goed. Zoals in haar
vorige boeken is ook hier het taalgebruik zeer sober en zeer precies, maar creatief
en een lust voor de aandachtige lezer.
Van Ellen Ombre verschenen eerder de volgende verhalenbundels Maalstroom
(1992), Vrouwvreemd (1994) en Wie goed bedoelt (1996)
Dorine van Hinte-Rijswijk

Cynthia Mc Leod. De Vrije Negerin Elisa-beth. Gevangene van kleur.
e
Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2000. 508 pagina's. ISBN 90 54 290773 (2
druk), f 49,95.
De grootste verdienste van Cynthia Mc Leod is dat zij tijd noch moeite spaart om
met haar historische romans perioden uit de geschiedenis van Suriname levendiger
en daardoor toegankelijker te maken. Surinaamse geschiedenis zoals die tot aan
de zestiger jaren van de twintigste eeuw in Suriname onderwezen werd, nodigde
niet uit tot verdieping van het gepresenteerde. Het was alsof inventarislijsten uit het
hoofd geleerd moesten worden. Aan de opsomming van talrijke gouverneurs met
naam, datum van aankomst, vertrek of overlijden leek geen eind te komen. Vele
decennia na het verlaten van de school, zijn mij van de gouverneurs slechts een
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viertal namen bijgebleven. Een magere oogst. Wel herinner ik me nog heel goed
de grote branden die delen van Paramaribo in hopen as veranderden.
In De Vrije Negerin Elisabeth beschrijft Cynthia Mc Leod meer dan vijf decennia
Su-
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rinaamse geschiedenis met genoemde Elisabeth als centrale figuur. Elisabeth,
geboren in 1715 en overleden in 1771, is een rijke, vrij geboren zwarte vrouw die
haar zinnen gezet heeft op een huwelijk met een blanke. Een exercitie die in het
toenmalige Suriname, waar zwarten per definitie rechteloze slaven zijn, een haast
onmogelijke opgave is. De opzet van deze historische roman, zegt de auteur, is te
laten zien ‘dat een zwarte vrouw met lef en moed, met kennis en ontwikkeling en
vooral zonder angst en sakafasi-gedrag, in staat was zelfs binnen een
slavenmaatschappij een belangrijke financiële positie te veroveren, alle racistische
vooroordelen en tegenwerking ten spijt.’
De prestatie die deze Elisabeth levert, is zonder meer bewonderingwaardig. In
de beschrijving van Mc Leod komt zij over als een krachtige, intelligente, mooie
maar bijzonder egocentrische en monomane vrouw. Monomaan moet ze wel zijn
om te bereiken wat ze zich in het hoofd gezet heeft: rijk te zijn en te trouwen met
een blanke. Vier jaar voor haar dood - ze is dan al enige tijd een zeer rijke vrouw trouwt zij op 52-jarige leeftijd met een dertigjarige, blanke jongeman: Hermanus
Daniel Zobre. Het huwelijk slaat in als een bom.
Mijnheer Zobre is overigens huwelijkskandidaat nummer twee. De eerste blanke
uitverkorene, Christoph Polycarpus Braband, koster-organist van de hervormde
kerk, overleed voordat de toestemming voor het huwelijk Suriname bereikte. Elisabeth
had op eigen initiatief een rekest voor het huwelijk met een blanke ingediend bij de
Staten Generaal in Nederland. Kennelijk heeft ze munt geslagen uit haar verbanning
naar Nederland, toen ze net twintig jaar oud was. Elisabeth werd toen naar Nederland
verbannen omdat ze klikte over een blanke tegen een blanke. Dat was toentertijd
voor een zwarte een onvergeeflijke fout. Voor Elisabeth als persoon was het een
verkeerde manoeuvre in die sociale context. Maar intelligente vrouw als ze is, heeft
ze de mogelijkheden die het moederland bood naar waarde ingeschat. Dit
opmerkende, is het bijzonder vreemd dat ze niet getrouwd is met de blanke Carl
Otto Creutz met wie ze vele jaren heeft samengewoond. Het samenwonen van
blank en zwart is geen probleem in het achttiende eeuwse Suriname. Een huwelijk
kennelijk wel.
De auteur kon, wat mij betreft, het Suriname van de achttiende eeuw feller
getoonzet hebben. Wat bedoel ik daarmee? Een klein voorbeeld. Op pagina 26 legt
de auteur uit: ‘Maar ze had geen schoenen aan want deze dochter van Izaak was
nog slaaf, net als haar zusje en twee broertjes.’ Dank je de koekoek. Het was bij
wet verboden: slaven mochten geen schoenen, kousen en hoeden dragen. Voorts
was het slaven verboden zich 's nachts op straat te vertonen. De lijst met verboden
is nog veel langer. (Zie: J.A. Schiltkamp & J.Th. Smidt, West Indisch Plakaatboek.
Plakaten, ordonnantiën en andere wetten, uitgevaardigd in Suriname van 1667-1816,
2 delen). Het West Indisch Plakaatboek vermeldt ook dat slaven bij wet
ge(brand)merkt moeten worden door hun eigenaar. De bedoeling is dat hiermee de
eigenaar makkelijker te traceren is als een slaaf iets misdaan heeft. Elisabeth heeft
een groot aantal slaven die haar persoonlijk bezit zijn. Heeft ze hen laten
brandmerken of niet?
Merkwaardig is verder het ontbreken van winkels in deze historische roman. Wel
geeft de auteur aan dat er sprake is van ambulante handel zoals de textielverkoop
van Elisabeth (later verkoop vanuit de thuisbasis) en van groothandelverkoop, met
name spiritualiën, door haar blanke zwager Bosse. Bladerend door het eerder
genoemd West Indisch Plakaatboek kom ik de term ‘vettewariers’ tegen. Dat zijn
kleine winkels ‘alwaar alle waeren van slaven als soute vlees, spek bij klyne gewigt,
soute en gedroogde vis, tobakspijpen, messen, coralen, indiaanse spiegels,
zogenaamde camiesjes, paantjes en
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meer andere goederen voor slaven en slavinnen te bekomen zijn (West Indisch
Plakaatboek Suriname, deel 2, pag. 708). Waar ik ook naar snakte bij het lezen van
De Vrije Negerin Elisabeth waren lekkere maaltijden. Of gaf Elisabeth niet veel om
eten?
Cynthia Mc Leod heeft eigenlijk een historische roman annex biografie geschreven,
waarbij vooral de zakelijke, politieke en (inter) etnische aspecten de nadruk krijgen.
Elisabeth ziet tijdens haar leven een stuk of acht gouverneurs komen en gaan.
Enkele worden ronduit weggepest. Het gekrakeel en geroddel in de kleine dorpse
samenleving die de blanke toplaag in Suriname's ‘Gouden eeuw’ vormt, neemt soms
karikaturale vormen aan. Zo wordt melding gemaakt van een gouverneursvrouw
die opeenvolgende gouverneurs trouwt omdat de voorafgaande is overleden. Ten
huize van de gouverneur en andere rijken worden banketten gehouden die veel
weg hebben van een soort potlatch (ceremoniële feesten van de
Noordwestkust-indianen van Noord-Amerika waarbij hooggeplaatste personen hun
aanzien trachten te vergroten door elkaar te overtreffen in het geven van
geschenken). Te veel drank, te veel kleding, te veel opmaak, te veel voedsel, te
veel slaven voor een kleine blanke toplaag. Je reinste kapitaalvernietiging.
De grote sociale verbanden worden dus genoegzaam belicht, maar juist de intieme
huiselijke sfeer wordt onderbelicht. Ik zie, om iets te noemen, Elisabeth graag met
haar pruik op (want die droegen ze toen immers) en met wit bepoederd gezicht aan
een mooie gedekte tafel zitten met gasten of met haar man. Haar zilveren bestek
hanterend en etend van haar porseleinen borden. Ja, die had ze zonder meer,
getuige de inventarislijsten van haar bezittingen als bijlage van de eerder door
dezelfde auteur geschreven (1996) (wetenschappelijke) studie Elisabeth Samson.
e

Een vrije zwarte vrouw in het 18 eeuwse Suriname. Alle genoemde details zijn
misschien niet zo belangrijk zou men kunnen zeggen, maar ze zouden ongetwijfeld
de ‘couleur locale’ ten goede komen.
De echtgenoot van Elisabeth, Hermanus Zobre, is alleen goed in consumeren.
De bezittingen die zijn vrouw heeft weten te vergaren, komen uiteindelijk in overzeese
Hollandse handen terecht. Elisabeth hoeft dat gelukkig niet mee te maken. Al met
al is De Vrije Negerin Elisabeth een goede beschrijving van het leven in Suriname
in de achttiende eeuw waaraan, naar mijn idee, wat kleurvolle details ontbreken.
Sylvia M. Gooswit
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Berichten & Commentaar
IBS-colloquium op 24 november 2001
Het IBS-colloquium 2001 zal gewijd zijn aan het thema Religies in
Suriname. Het colloquium zal plaatsvinden op zaterdag 24 november
2001 in het Soeterijntheater van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
in Amsterdam. Suggesties voor papers in het gelijknamige themanummer
dat zal verschijnen in het voorjaar van 2002 zijn welkom. Gelieve hierover
contact op te nemen met w.hoogbergen@fss.uu.nl of
hans.ramsoedh@pa.han.nl.

In Memoriam Hugo Pos
Hugo Pos (1913-2000) heeft een werkzaam en avontuurlijk leven geleid. Hij groeide
op in een joods milieu te Paramaribo, in een familie die al vanaf de eerste helft van
de vorige eeuw in de kolonie woonde. Volgens de traditie vertrok de jonge Hugo
naar Nederland, waar hij het gymnasium in Alkmaar volgde. Hij studeerde vervolgens
rechten in Leiden en Parijs, een tijd waarin hij kennismaakte met het opkomend
nazisme. Toen de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitbrak, vluchtte hij dan ook
via allerlei omwegen over de halve aardbol naar Suriname en uiteindelijk naar
Engeland, waar hij een officiersopleiding bij de Prinses Irenebrigade kreeg en
vervolgens kanonnier werd op een koopvaardijschip in het Caraïbische gebied. Hij
werd later gestationeerd bij de Netherlands Indies Civil Affairs in Australië, ging naar
Indonesië en Portugees Timor en kwam uiteindelijk als openbaar aanklager voor
de ‘minor war crimes’ in Japan terecht. Na een kort verblijf in Nederland ging hij
terug naar zijn geboorteland, waar hij rechter werd en procureur generaal. Hij was
er tevens heel actief op cultureel gebied.
Tijdens zijn Surinaamse periode publiceerde Hugo Pos onder het pseudoniem
Ernesto Albin het toneelstuk Viva la Vida (1957). Het hoorspel Black and White
(1960) werd bekroond. Veel later, in 1988, werd zijn toneelstuk De tranen van Den
Uyl in De Balie opgevoerd, waarin enkele ‘essentiële episoden van de naoorlogse
geschiedenis’ gedramatiseerd worden. Pos wijdde zijn stuk aan de
8-decembermoorden in Suriname en plaatste daarbij de journalist Jozef Slagveer
centraal.
Na zijn Surinaamse pensionering in 1963 ging Hugo Pos opnieuw naar Nederland,
waar hij rechter en raadsheer werd. Na zijn Nederlandse pensionering begon hij
geregeld creatief werk te leveren in de vorm van verhalen en kwatrijnen. Daarbij
moeten allereerst genoemd worden het verhalendrieluik Het doosje van Toeti (1985),
De ziekte van Anna Printemps (1987) en Het mausoleum van de innerlijke vrede
(1989). Hij publiceerde gedichten in de vorm van kwatrijnen in de bundels Een
uitroep zonder uitroepteken (1987) en Voordat ik afreis (1993). Daarnaast verschenen
nog verhalen en herinneringen in Reizen en stilstaan (1988) en Van het een (1992)
en De ongewisse tijd (1999). In 1986 tekende Jos de Roo voor Radio Wereldomroep
Nederland de herinneringen van Hugo Pos op, die vervolgens verschenen in Oost
en West en Nederland; episodes uit het leven van Hugo Pos (1986). Ook In triplo
(1995) en Voorbij Confucius (1996) zijn de meest recente pogingen om de
herinneringen vorm te geven. Samen met Jan Kuyk schreef hij het historische werk,
Het averechts handelen; De Geer in Lissabon; naïef, wereldvreemd, eigengereid.
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Tot in de n-de, n-de graad; nestoriaanse kwatrijnen 2 was een nieuwe dichtbundel,
waarna nog Het talmen van de tijd (2000) volgde.
Hugo Pos hield zich ook intensief bezig met de geschiedschrijving van de
Surinaamse
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literatuur. Hij publiceerde daartoe talrijke recensies en achtergrondartikelen. ‘Ik weet
maar al te goed dat ik geen baanbrekend criticus ben geworden, behalve waar het
de opkomst van de Surinaamse literatuur betreft. Ik zag mijn taak meer als
voorlichter, omdat ik voornamelijk boeken recenseerde uit of over vreemde culturen...
Leidraad was voor mij dat een recensent zich niet moet laten leiden door het rumoer
dat soms rondom een schrijver op gang komt. (...) Mijn recensies zijn er meer op
toegespitst om de lezers wegwijs te maken in een literatuur waar ze alsnog vreemd
tegenover staan. (...) Een criticus moet het veld wieden, dat is zijn functie, dat wordt
van hem verwacht. Het kan niet zijn bedoeling zijn dat hij zich tot de orchideeënkas
beperkt,’ oordeelt hij er zelf in zijn memoires In triplo over.
Hier is Pos al te bescheiden voor wie de resultaten van dat voorlichten en ‘wieden’
ziet die onder meer vorm kregen in Tirade (1973), het Sticusa-Journaal (1974),
Bzzlletin (1976) en De Gids (1985). Hij verzorgde de inleiding van Kennismaking
met de Surinaamse poëzie (1973) en het hoofdstuk over letterkunde in Cultureel
Mozaïek van Suriname (1977). Talrijke letterkundige kritieken verschenen
aanvankelijk in het Amsterdamse dagblad Het Parool en later in Trouw.
Hugo Pos was met zijn tweede, ‘Nederlandse’ debuut op 72-jarige leeftijd
ongebruikelijk laat, maar hij heeft zich sindsdien gestaag ontwikkeld, met elke nieuwe
bundel, tot een van de grootsten van de Nederlands-Caraïbische literatuur, die in
eigen land slechts Albert Helman (1903-1996) nog voor moest laten gaan.
Wim Rutgers
Hugo Pos werd geboren op 28 november 1913 in Paramaribo. Hij bezocht de
Conradischool en de Hendrikschool. Op 14-jarige leeftijd ging hij naar Nederland,
waar hij in Alkmaar het gymnasium doorliep en in huis woonde bij een leraarsgezin.
In Leiden studeerde hij rechten. In 1936 studeerde hij enkele maanden vergelijkend
recht in Parijs. Direct na de inval van de Duitsers in 1940 probeerde hij met enkele
andere vluchtelingen in een roeibootje naar Engeland te vluchten, wat mislukte. Ze
strandden na vier dagen dobberen in België. Via Finland, Rusland, Japan en
Californië bereikte hij Canada, waar hij deel ging uitmaken van een Nederlands
legioen, met de bedoeling naar Engeland gezonden te worden. Maar eerst mocht
hij in Suriname zijn ouders bezoeken. In Engeland diende hij als soldaat en later
als kanonnier. Nadat zijn schip tot zinken was gebracht kreeg hij in Suriname een
officiersopleiding. Via Australië, waar hij een spoedopleiding van de Inlichtingendienst
volgde, kwam hij in Nieuw Guinea terecht en vandaar op Java, waar hij betrokken
was bij de berechting van Indonesische republikeinse opstandelingen. Na de oorlog
werd hij naar Japan gezonden waar hij oorlogsmisdaden berechtte. In 1948 keerde
hij terug naar Nederland. Hij was werkzaam bij de Nederlandsche Bank en de KLM.
Van 1950-1964 werkte hij in Suriname bij de rechterlijke macht. In die periode
speelde hij een actieve rol bij het toneelgezelschap Thalia als schrijver van stukken
en als regisseur. Weer terug in Nederland werkte hij van 1964 tot zijn pensionering
in 1983 als rechter, eerst in Amsterdam en later in Den Haag. Na zijn pensionering
kon hij al zijn aandacht aan het schrijven wijden en publiceerde hij verhalenbundels
en in 1995 zijn autobiografie In Triplo. Naast schrijver van proza is Hugo Pos bekend
om zijn kwatrijnen. Pos was jarenlang recensent van Surinaamse literatuur voor Het
Parool en van Japanse literatuur voor Trouw. Hugo Pos heeft een dochter uit zijn
eerste huwelijk met de Australische Ann Page. Uit zijn tweede huwelijk met Joanna
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Maria Bernardina Kortman zijn twee zoons en een dochter geboren. Zijn dochter
Tamara, eveneens jurist, stierf in 1988. Hugo Pos overleed op 11 november 2000
in zijn woonplaats Amsterdam.
Bij In de Knipscheer verscheen van Hugo Pos: Verhalenbundels:
Het doosje van Toeti (1985)
De ziekte van Anna Printemps (1987)
Reizen en stilstaan (1988)
Het mausoleum van de innerlijke vrede (1989)
Van het een (1992)
Voorbij Confucius (1996)
De ongewisse tijd (1999)
Kwatrijnenbundels:
Een uitroep zonder uitroepteken (1987)
Voordat ik afreis. Nestoriaanse kwatrijnen (1993)
Het talmen van de tijd (2000)
Autobiografie:
Oost en West en Nederland, episodes (met Jos de Roo) (1986)
In Triplo 1995
Overig
Het averechts handelen, historie (met Jan Kuijk), 1997
Huldebundel voor Hugo Pos: Vrijpostige Kwatrijnen (1998)

Els Moor

In memoriam Edgar Cairo, 1948-2000

Tegen het einde van het jaar 2000 verhuisden twee Afrikaan-Surinamers naar een
andere sector van ons universum: Eddy Bruma en Edgar Cairo. Terwijl Bruma, meer
bekend als Baru, zich, via zijn Ons Eigen Dinge, beijverde voor de culturele en
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uiteindelijk de politieke bevrijding van de kolonisator, stroomde Cairo's belangstelling
via zijn literaire output langs een diepere, kronkelige en, op het eerste gezicht,
smaller ravijn. Zijn streven, zoals uit zijn werken bleek, was niet slechts bedoeld om
Prospero en Ariel van zijn eiland weg te krijgen, maar meer nog om sycoractiden
van hen te maken. Hoor hem dan zo: ‘Zie die witte pier; (s)piere wit is hij, maar zwart
wordt straks zijn talenziel. We hebben het al gedaan met dat apetaaltje dat ze heel
gemeen Engels roepen.’ Maar hij had buiten de kruidenierswaard gerekend, die
niet alleen aan geld dacht maar ook zijn kop kaasgelig wilde houden. Dus werd hij
op tijd en overal gedjamd. Wat hij misschien niet erg vond. Wat hem echter veel
pijn gedaan heeft is dat zijn eigen eigen mensen dyensden hem en zeurden van ‘Is
niet zo praat ik. Die Kajro is gek in zijn hoof. Hij kan beter zijn krommestinke smoel
gaan spoelen en wassen met witboi in Wassenaar.’ Maar nu hij veilig dood is, nu
fedi hem gesiebd heeft, nu opeens hebben zij berouw en zingen zij in een koor ‘is
nie zo bedoel ik’ - nog steeds onder regie van een akela met de katachtige naam
Tom. Het kan
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verkeren!
Cairo's verdienste lag niet alleen op het literair-talige vlakte waarin hij Kalibans
verwrongen en desolate psychische topografie in kaart bracht die sommigen aan
het huilen bracht en weer anderen aan het lachen. De yorkafowru die vanaf toen
hij nog in eierschil was aan zijn hoofd heeft had getjopt en hem een chronische
temeku had bezorgd zorgde er ook voor dat wij met onszelf geconfronteerd werden
en wel verpakt in kilometerslange ruw papier. We konden dat papier als weecee
papier - de tijden waren (waren?) moeilijke tijden - gebruiken en de kans lopen dat
ons kontgat geschonden werd (niet zonder een mate van plezier overigens) of we
konden onze neus in verdiepen en de risico lopen dat ook ons hoofd geboord werd.
Cairo's persoonlijke leleku aan zijn maag vastgeklampt, was verheven tot een
berekunu, een alakondre kunu, wat wij ook verkozen te doen. En niet alleen in
Suriname, Cairo heeft het Nederlands niet tot een wereldtaal kunnen verheffen.
Maar men hoeft alleen zijn oren te kaken in de randstad om te weten dat hij meneer
Van Dale heeft geantwoord en dat die er nu bol van zijn antwoorden staat en
zodoende het Nederlands dorpswijd verrijkt heeft. Een persoonlijke tragedie van
een zwartkop gaf klank aan een witoor!

Cairo was one signifyin' monkey that got his laughs, even when he missed out on
a limb!
!Kon inisey, brada, den kabra e wakti y' fu dyomo a yorkabanya.
D. France Olivieira

De Nederlandse slavenhandel; een reactie
P.C. Emmer
Op boekbesprekingen reageer je niet. Er is veel dat voor deze gulden stelregel pleit.
Een recensent moet in alle vrijheid zijn of haar oordeel kunnen opschrijven en de
auteur moet zich aan dat oordeel onderwerpen of hij dat nu leuk vindt of niet. De
beste methode om ongunstige kritieken te voorkomen is dan ook: niet publiceren.
De enige uitzondering vormen reacties, die wijzen op feitelijke onjuistheden zoals
een verkeerd citaat of een passage die de recensent blijkbaar over het hoofd heeft
gezien. Het oordeel van de bespreking in twijfel trekken is een zwaktebod en lijdt
tot een pijnlijk nietes-welles spel, waar niemand mee gebaat is.
Waarom ben ik - auteur van De Nederlandse slavenhandel - dan in de pen
geklommen om te reageren op de bespreking van mijn boek door Edwin Marshall
in de vorige Oso? Daarin wordt niet fout geciteerd en de recensent heeft evenmin
een of meer passages overgeslagen. Integendeel, uit alles blijkt dat de heer Marshall
mijn boek grondig heeft gelezen en ik kan zijn afwijzend oordeel dan ook niet
aanvechten onder verwijzing naar omissies, onwetendheid of onkunde. Maar ook
al zou de bespreking van mijn boek positief zijn uitgevallen, steeds gebiedt kiesheid
de auteur tot zwijgen.
Ik reageer met het doel een veel fundamenteler probleem aan te snijden dan de
vraag of de Nederlandse slavenhandel nu wel of niet winstgevend was, of de slaven
aan boord goed of slecht werden behandeld en of de rol van de Afrikanen in deze
mensenhandel belangrijker was dan die van de Europeanen. In de bespreking in
Oso lijkt het wel om deze vragen te gaan, maar dat is maar schijn. In wezen gaat
het steeds om de vraag of een geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel
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wetenschappelijk of maatschappelijk verantwoord moet zijn. Uit de recensie blijkt
zonneklaar dat de heer Marshall voor de tweede optie kiest. Wetenschap is mooi
en goed, maar de resultaten moeten niet haaks staan op de opvatting 1) dat de
slavenhandel een uniek en onmenselijk bedrijf was en dat elke poging om deze
handel op enigerlei wijze

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

190
te vergelijken met andere migratiestromen uit het verleden verwerpelijk is; 2) dat
nieuwe onderzoeksresultaten de rol van de Europeanen en met name die van de
Nederlanders in de slavenhandel zo zwart mogelijk dienen voor te stellen; 3) dat
de rol van de Afrikanen in de slavenhandel van secondair belang was en dat slechts
een klein aantal Afrikanen fungeerde als diefjesmaat en dat elke aan deze
collaborateurs gewijde pagina slechts ten doel kan hebben om de schuld van de
Europeanen te verminderen; 4) dat de slaven hetzij als willoze slachtoffers hetzij
als verzetshelden dienen te worden voorgesteld, maar zeker niet als mensen die
in staat waren om hun lot als slaaf te beïnvloeden.
Overigens haast ik mij op te merken dat de recensent van Oso bepaald niet alleen
staat in zijn opvattingen. Er is zelfs sprake van een lange en hardnekkige traditie
om de geschiedenis van de slavenhandel te gebruiken voor het bereiken van
maatschappelijke doeleinden. Het begon met de scheepsartsen. Zij waren de eersten
om gegevens over de slavenhandel te verzamelen met het doel de hoge sterfte aan
boord te verminderen. Hun geschriften deden het voorkomen alsof de behandeling
aan boord van doorslaggevende invloed was op de overlevingskansen van zowel
de slaven als de bemanning. Een misverstand, zoals ik in mijn boek aantoon. Na
de scheepsartsen kwamen de abolitionisten, de krachtige lobby van tegenstanders
van de slavenhandel. Ook zij verzamelden veel gegevens, maar brachten uiteraard
der zaak slechts die informatie naar buiten, die het vervoer van slaven zo negatief
mogelijk voorstelde. Zo slaagden de abolitionisten erin om de gedachte ingang te
doen vinden dat de Europeanen de slavenhandel in Afrika direct en indirect
beheersten; dat de meeste kapiteins en planters sadisten waren en dat de Afrikanen
tegen dit alles weinig ondernamen, omdat het zwarte ‘ras’ nu eenmaal minder
begaafd was dan het blanke. Om hun ideeën populair te maken legden de
abolitionisten speciale nadruk op de aantasting van de lichamelijke integriteit van
de vrouw. Veel plaatjes dus van slavinnen, die lijfstraffen kregen toegediend en van
matrozen, die hun lusten botvierden. Dat maakte indruk, want in West-Europa was
men in de loop van de achttiende eeuw bijzonder trots geworden op de beschermde
positie, die vrouwen (en kinderen) werd toegekend. En na de abolitionisten kwamen
de protagonisten van ‘black power’ en ‘black Athena’, die de relatief zwakke
maatschappelijke positie van zwarten in West-Europa en Noord-Amerika wilden
verklaren uit de psychische schade, die het gevolg zou zijn van slavenhandel en
slavernij en pleiten voor herstelbetalingen. Al deze groepen hebben er om allerlei
redenen geen belang bij het wetenschappelijk onderzoek maar op zijn beloop te
laten.
Een soortgelijk probleem doet zich overigens voor in de geschiedschrijving over
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als het om de periode 1940-45 gaat
heeft een groot deel van de Nederlanders nog steeds behoefte aan een flink aantal
dappere verzetshelden en aan een nog grotere groep vaderlandslievende helpers
van onderduikers en vervolgde joden. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien,
dat de jaren 1940-45 tot de zwartste bladzijden van de vaderlandse geschiedenis
behoren, waarin de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking zich afzijdig
hield van verzetsdaden, waarin er veel meer collaborateurs dan actieve
tegenstanders van het nationaal-socialisme waren en waarin meer joden in ons
land werden opgepakt en vermoord dan in welk ander bezet gedeelte van Europa
ook. Dat wordt bij de vele herdenkingen nog steeds zorgvuldig verzwegen.
Ook ten aanzien van de geschiedenis van slavenhandel en slavernij staan
wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke belan-
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gen soms tegenover elkaar. Ik demonstreer dat aan de hand van de punten, die in
de recensie worden genoemd. Allereerst de ‘hardheid’ van de slavernij. Die is door
de abolitionisten populair gemaakt. Zij benadrukten de honger en ontberingen, die
de slaven moesten lijden. Dat kon een Europees publiek begrijpen. Wetenschappelijk
onderzoek heeft echter aangetoond dat de slaven zowel in het zuiden van
Noord-Amerika als in het Caraïbisch gebied materieel gemiddeld beter hadden dan
in West-Afrika. Net als bij de ex-Europeanen nam de lichaamslengte van de
ex-Afrikanen in de Nieuwe Wereld toe en dat duidt op minder ziekten en betere en
regelmatiger voeding dan de gemiddelde Afrikaan toen ten deel viel. De ‘hardheid’
van de slavernij zat in het militair georganiseerde arbeidssysteem met strenge
straffen voor overtredingen, met weinig vrije tijd en met geringe bewegingsvrijheid.
Op dit punt lijken de recensent en ik het overigens min of meer eens te zijn. Dat is
niet geval als het gaat om zulke uiteenlopende onderwerpen als de verkrachtingen
van de slavinnen tijdens het vervoer, de sterfte aan boord, de rendabiliteit van de
slavenhandel, de rol van de Afrikanen en de ‘herstel’-betalingen. Op die punten
blijken de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek de recensent keer op keer
tegen de haren te strijken. Vonden er aan boord van de slavenschepen nu echt
zoveel verkrachtingen plaats als de heer Marshall graag wil aannemen? De nieuwe
gegevens over de sterfte onder de bemanningen van slavenschepen doen uitkomen
hoe zwak hun conditie wel was, met name op de kust van Afrika en tijdens de
oversteek naar de Nieuwe Wereld. Voorts zijn er nu een groot aantal gedetailleerde
plantagestudies beschikbaar, waarin veel aandacht wordt besteed aan dood en
geboorte onder de slaven, die door de planters zorgvuldig werden bijgehouden en
waarin nooit sprake is van een toename van het aantal mulatse baby's onder de
pas uit Afrika aangekomen slavinnen. Wetenschappelijk gezien is er dus alle reden
om aan het grote aantal verkrachtingen tijdens de reis te twijfelen, hoewel dat de
heer Marshall om andere redenen blijkbaar slecht uitkomt. Zijn veronderstelling dat
Europeanen systematisch slaven uit Afrika roofden wordt evenmin ondersteund
door de vele archiefstudies en de daarop gebaseerde monografieën.
Wetenschappelijk onderzoek wijst precies op het tegendeel. Een recente studie,
gebaseerd op meer dan zeventig procent van alle Trans-Atlantische slavenreizen,
bevestigt met tal van gegevens dat de Afrikanen het aanbod van slaven volledig
beheersten. In mijn boek leg ik uit dat de Europeanen de zwakke marktpartij vormden
en dat het een grove overschatting van hun invloed is te veronderstellen dat de
Afrikanen zich de slaven voor een appel en een ei lieten aftroggelen, laat staan dat
zij Europese rooftochten op Afrikaanse bodem zouden hebben geduld.
Nergens in zijn bespreking presenteert de recensent onderzoeksresultaten, die
in strijd zijn met de gegevens uit mijn boek, hoewel zijn recensie op ongebruikelijke
wijze bestaat uit bijna vijf bladzijden, elk met twee kolommen tekst, voorzien van
voetnoten en een tabel. Dat de heer Marshall mijn conclusies aanvecht, komt dus
niet voort uit een wetenschappelijke verschil van inzicht, maar uit zijn behoefte om
de geschiedenis van de slavenhandel als maatschappelijke stormram te gebruiken.
Dat botst met mijn behoefte om de slavenhandel wetenschappelijk te benaderen.
Was het niet beter geweest een boek te schrijven, waarin de oude, vertrouwde
stereotypen over de slavenhandel worden herhaald, zoals de recensie lijkt aan te
bevelen? Ik vind van niet. Op den duur blijken wetenschappelijke conclusies het
toch te winnen van de overgeleverde mythes, ook al lijken die conclusies soms maar
slecht te passen in de politiek correcte waan van de dag. Trouwens,
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de slavenhandel wordt heus niet minder erg, omdat de Afrikanen er zo'n belangrijke
rol in speelden of omdat de sterfte onder de Europese bemanning van de schepen
erg hoog was. De slavenhandel blijft ‘een groot historisch onrecht’ (p. 13 van mijn
boek), al was het voorbarig in het voorwoord van mijn boek te veronderstellen dat
de wetenschap het bij dit onderwerp eindelijk van de emoties heeft gewonnen.

De Nederlandse slavenhandel: zijn er ‘good guys’ en ‘bad guys’?
Edwin Marshall: Reactie op een reactie
Terecht merkt P.C. Emmer op dat je in principe niet reageert op boekbesprekingen.
Ook als ze je niet welgevallig zijn. De auteur zou blijkens de openingszinnen dan
ook niet ingaan op mijn recensie, maar een fundamenteel probleem willen aansnijden.
Zijn doel is niet- zo schrijft hij: ‘In te gaan op vragen: of de Nederlandse slavenhandel
nu wel of niet winstgevend was, of slaven aan boord goed of slecht werden
behandeld en of de rol van de Afrikanen in deze mensenhandel belangrijker is dan
van de Europeanen’, nee, het gaat hem om het fundamenteler probleem namelijk:
‘Of de geschiedenis van de slavenhandel wetenschappelijk of maatschappelijk
verantwoord moet zijn.’
Wie na deze inleiding verwacht zou hebben dat Emmer een gloedvol
wetenschapstheoretisch vertoog zou houden over de ‘waardevrijheid’ van de
wetenschap of iets van dien aard, komt bedrogen uit en voelt zich achteraf ook op
het verkeerde been gezet. De auteur gaat wel degelijk en welhaast uitsluitend in op
mijn recensie en neemt daarbij enkele van de bovengenoemde onderwerpen mee.
Op de eerste plaats concludeert de auteur dat ik kennelijk van een bepaalde
vooringenomenheid uitga, welke verre van hem en de wetenschapsbeoefening is.
Voorts probeert hij alsnog dunnetjes te betogen dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft.
Krijgt hij vandaag zijn gelijk niet, dan in elk geval morgen, want: ‘Wetenschappelijke
conclusies winnen het toch van de politieke correcte waan van de dag.’ Tenslotte
geeft hij aan wat ik allemaal had moeten doen en nalaten in mijn recensie. Op dit
laatste ga ik als recensent niet in. Niet uit arrogantie, maar omdat ik vind dat een
recensent in volle vrijheid zijn recensie moet kunnen schrijven, zoals ook Emmer
stelt. Een wetenschappelijk dispuut over deze kwesties kan alsnog plaatsvinden.
Emmer probeert mij vier opvattingen in de schoenen te schuiven. Ik heb ze
nauwkeurig gelezen en moet bekennen dat ik ze allemaal maar mallotige opvattingen
vind. Alleen voor het eerste deel van de eerste opvatting maak ik een uitzondering:
naar mijn mening is de Transatlantische slavenhandel uniek te noemen voor wat
betreft zijn aard en omvang en was het een - weliswaar door mensen bedacht en
uitgevoerd - onmenselijk bedrijf, voor het overige mag deze slavenhandel wat mij
betreft met van alles vergeleken worden. Op welke wijze Emmer uit de recensie
heeft kunnen afleiden welke opvattingen ik zou hebben zal - tenzij Emmer mij dat
alsnog onthult - eeuwig een raadsel blijven.
De auteur stelt vast dat uit mijn recensie blijkt - en nog wel zonneklaar - dat ik
voor de tweede optie kies namelijk: ‘Het maatschappelijk verantwoord zijn van de
geschiedenis van de slavernij’. Ik zou zelfs: ‘De geschiedenis van de slavenhandel
als maatschappelijk stormram willen gebruiken’. Dat staat nergens in mijn recensie,
dat blijkt nergens uit mijn recensie en dat is ook niet zo. Ik ben misschien in het
voordeel dat ik hier nergens voor hoef te kiezen.
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beide zaken op gespannen voet met elkaar. Geschiedschrijving vindt nu eenmaal
plaats door middel van de taal, waarmee je al dan niet maatschappelijk correct kunt
spreken. Zo zal in bijna geen enkele Nederlandse geschiedenisboek staan, dat
Koningin Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland vluchtte. Er
zal iets staan van: de Koningin vertrok/week uit naar Engeland om van daaruit het
verzet te leiden. Wetenschappelijk onderzoek vindt niet plaats in een ivoren toren,
maar in een maatschappelijke context, waar belangen en (voor)oordelen aanwezig
zijn en een rol spelen in het taalgebruik en de wijze van presentatie van de historische
gegevens. De auteur Emmer, is zich daar ook terdege van bewust. Zijn boek is niet
geschreven vanuit een uitsluitend wetenschappelijke optiek of doel, maar wil, zoals
hij stelt, dienen als voorlopig monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van
het slavernij verleden. Met zijn geschiedschrijving probeert hij een maatschappelijk
doel te realiseren. Daar is op zich niets mis mee. Het gaat nu om de bespreking
van de onderwerpen die hij in zijn boek aanvoert en in zijn reactie noemt. Ik neem
slechts één onderwerp als voorbeeld, mijn recensie hoef ik niet dunnetjes over te
doen.
De vraag of er veel/niet veel verkrachtingen hebben plaatsgevonden van de tot
slaaf gemaakt vrouwen aan boord van slavenschepen is in empirisch-analytische
zin geen toetsbare of falsificeerbare hypothese, en aldus geformuleerd in deze
opvatting ook geen wetenschappelijk vraag. Niemand weet wat ‘veel/niet veel’ is.
Is gemiddeld één verkrachting per vrouw per maand veel of niet veel? Volgens
anderen is elke verkrachting er al één teveel. Dus de discussie over de vraag
‘veel/niet veel’ lijkt me weinig zinnig. Daar ging het mij dan ook niet om. Het ging
om de redenering en de bewijsvoering die Emmer gebruikte om aan te tonen dat
degenen die beweerden dat ‘er veel verkrachtingen hadden plaatsgevonden’, het
bij het verkeerde eind hadden.
Let wel, het gaat hier niet om een direct empirisch bewijs, waarnemingen dus,
want dat kan noch Emmer, noch zijn opponenten leveren. Niemand heeft gegevens
bijgehouden over het aantal verkrachtingen aan boord van slavenschepen. Het gaat
om het opstellen van een valide en overtuigende argumentatie, waar het vaak in
de geschiedschrijving om gaat. De bewijsvoering die Emmer gebruikt om aan te
aantonen dat er ‘niet veel verkrachtingen’ hebben plaatsgevonden heb ik als
niet-valide gekwalificeerd. Hij noemt als verklaringsgronden: dat de bemanningsleden
te zeer verzwakt zouden zijn en te hard moesten werken (dus te moe en te weinig
tijd) om te verkrachten en er zouden - als belangrijkste bewijs - geen
mulattenkinderen zijn geregistreerd.
Het afwezig zijn van geregistreerde mulattenkinderen kan niet als een bijna sluitend
bewijs worden gezien, zoals Emmer stelt. Trouwens bij hoeveel mulattenkinderen
zou de conclusie van ‘veel verkrachtingen’ gerechtvaardigd zijn? De kans dat een
verkrachting in deze situatie zou leiden tot een voldragen zwangerschap, moet als
uiterst klein worden beschouwd. Het is algemeen bekend dat vrouwen slechts in
een beperkte periode van de menstruele cyclus vruchtbaar zijn, daarbij komt nog
het gegeven dat de menstruele cyclus van de vrouw in stresssituaties en in
gevangenschap zich drastisch wijzigt, waardoor de kans op zwangerschap uiterst
gering is. Voeg daaraan toe de mogelijkheden van spontane en opgewekte abortus
en de kans op een voldragen zwangerschap na het boottransport op een slavenschip
moet wel heel erg klein of nihil zijn. Het feit dat er geen registraties van
mulattenkinderen te zien zijn geweest heb ik daarom als een onvoldoende grond
voor de weerlegging van de ‘verkrachtingshypothese’ genoemd. Ik bestreed en
bestrijd dat de door de
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auteur gevoerde bewijsgronden voldoende zijn om te concluderen dat er dus ‘niet
veel verkrachtingen hebben plaatsgevonden.’ Wat Emmer kennelijk niet wil begrijpen
is dat de aan of afwezigheid van geregistreerde mulattenkinderen niets zegt over
de frequentie van verkrachtingen. Zijn weerleggingsargumentatie vind ik daarom
op wetenschappelijke gronden niet valide en overtuigend. Ik probeer mijn bezwaar
- wellicht ten overvloede - op een andere wijze voor het voertlicht te brengen.
De argumentatie van Emmer kan in de vorm van een modus ponens -redenering
worden gegoten die als volgt luidt:
- Als er veel verkrachtingen zouden zijn, dan zou ik geregistreerde
mulattenkinderen van pas gearriveerde vrouwen hebben gevonden in de goed
bijgehouden plantageregisters,
- Ik heb geen geregistreerde mulattenkinderen gevonden,
- ergo: Er hebben niet veel verkrachtingen plaats gevonden.
Ik heb aangetoond dat de eerste bewering niet waar is, waardoor ook de conclusie
als niet waar en valide moet worden gekwalificeerd. Dat wil echter niet zonder meer
zeggen dat ik van oordeel ben dat er dus ‘veel’ verkrachtingen voorkwamen. Ik zou
niet weten wat ‘veel’ is en bovendien kan ik dat ook niet empirisch aantonen. Deze
discussie heeft - om eerlijk te zeggen - mijn belangstelling niet, ik vind ze niet echt
zinvol. Ook niet de discussie over de ‘hardheid’ van de slavernij. We komen er op
deze wijze - in wetenschappelijk opzicht - niet uit. Bij dit soort kwesties gaat het om
gegevens te interpreteren (door vergelijkingen te maken), voorkeuren voor bepaalde
gegevens of bronnen, plausibele redeneringen et cetera. De ene appreciatie is niet
noodzakelijk beter dan de andere. Waar ik dan ook moeite mee heb is dat Emmer
mij in deze bepaalde bedoelingen toedicht, die ik - voorzover ik goed in mijn
zielenroerselen ben gedoken - niet heb.
Als ik hieromtrent, i.c. met de gegevens uit historisch onderzoek, bepaalde
bedoelingen zou hebben - quod non - welke zouden dan de bedoelingen van Emmer
zijn? Emmer doet het een beetje voorkomen alsof ik en ook degenen die het niet
met hem eens zijn, mensen zouden zijn met bepaalde (bij)bedoelingen, die hij
gelukkig niet heeft en dat hij uitsluitend het verheven wetenschappelijk doel nastreeft.
Hij zou de ware of zuivere wetenschapper zijn, zijn opponenten echter
wetenschappelijke prutsers met allerlei maatschappelijke bedoelingen.
Zo schrijft de auteur: ‘Wetenschappelijk gezien is er alle reden aan het grote
aantal verkrachtingen te twijfelen, hoewel dat de heer Marshall om andere redenen
blijkbaar slecht uitkomt.’ Ik zou echt niet weten waarom en op welke gebieden dit
mij slecht zou uitkomen en welke de andere redenen zouden moeten zijn. Een
dergelijke soort insinuatie vind ik kwetsend en beschouw ik als een misser die niet
thuis hoort in een wetenschappelijk dispuut. Daar noemt men man en paard en komt
men met bewijzen. Maar ook in het wetenschappelijk bedrijf is niets menselijks (dus
ook emoties, zie de laatste regel van Emmer) vreemd en kan een dergelijke uitglijder
iedereen wel eens overkomen. Emmer: ‘Er is zelfs sprake van een lange en
hardnekkige traditie om de geschiedenis van de slavenhandel te gebruiken voor
het bereiken van maatschappelijke doeleinden.’
Dat geschiedenis wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden is een gegeven
dat men leuk of niet leuk kan vinden. Maar dat zulks plaats vindt is evident. De
Joden hebben de geschiedenis van de Holocaust gebruikt om de staat Israël te
stichten. Deze rechtvaardiging wordt - ongetwijfeld ook vanuit een schuldgevoel door bijna alle West-Europese landen en Amerika ondersteund. Zo zijn er nog zeer
vele voorbeelden te geven, waarbij de geschiedenis wordt gebruikt voor
maatschappelijke doeleinden. Dat geeft wellicht de maatschappelijke
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betekenis van geschiedschrijving aan. Aangezien ook Emmer met zijn boek een
maatschappelijk doel nastreeft, kan hij naar mijn mening tegen het gebruik van de
geschiedenis om maatschappelijke doelen te bereiken op zich geen bezwaren
hebben. Men kan van mening verschillen over (o.a. het nut, de waarde van) de
nagestreefde doeleinden, over de historische interpretatie of over de feiten die
gebruikt worden om die doelen te rechtvaardigen, maar er zal altijd een koppeling
worden gemaakt tussen de geschiedenis en maatschappelijke doeleinden. Daar
valt weinig of niets tegen te doen. Dat de abolitionisten bepaalde informatie
presenteerden deden ze niet omdat ze bedriegers waren die anderen wilden flessen.
We nemen allemaal selectief waar. Emmer net zo goed als alle andere
wetenschappers. Dat verdwijnt niet door te vertellen hoe selectief anderen,
scheepsartsen, abolitionisten en dergelijke soort, wel niet waren en dan te denken
dat jij daarboven staat en niet selectief waarneemt. Ik denk dat elke wetenschapper
een zekere bescheidenheid past als het wetenschapsbeoefening betreft. Alle kennis
is immers voorlopige kennis die gebaseerd is op de geldende wetenschappelijke
paradigma's. Paradigma's kunnen zich wijzigen, vragen kunnen betrekking hebben
op andere onderwerpen, selectiecriteria kunnen worden bijgesteld. We hopen en
streven er wel naar om door middel van onderzoek en discussie de wetenschap in vrijheid - voort te zetten.
Tot slot: ik blijf van mening verschillen met Emmer over een aantal van zijn
beweringen en kwalificaties. Er blijft naar mijn mening een zeker spanningsveld
bestaan tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk belang. Wetenschap
functioneert niet in een ivoren toren, maar is afhankelijk van allerlei maatschappelijke
invloeden. Dat wil overigens weer niet zeggen dat wetenschappelijk onderzoek
gedicteerd moet worden door alleen maar maatschappelijke belangen, hoewel die
er altijd wel zullen zijn of we dat nu leuk vinden of niet. Die te onderkennen en daar
rekening mee te houden - waar mogelijk - lijkt een zinvollere omgang met de
wetenschappelijke en maatschappelijke realiteit, dan een schijntegenstelling:
‘wetenschappelijk of maatschappelijk verantwoord zijn’ als fundamenteel probleem
te stellen.

Typefouten in de bijdragen van J. van Donselaar in de vorige Oso
In ‘Surinaams-Nederlandse woorden op Guadeloupe’ (geplaatst in de rubriek
‘berichten’ van het vorige Oso-nummer) zijn wat storende typefouten geslopen die
- voor zover zij verwarring kunnen geven - hier gecorrigeerd worden. Dit zijn ze:
‘migration’ (moet zijn ‘migrations’), ‘minimaal’ (moet zijn ‘menigmaal’), ‘kantantri’
(moet zijn ‘kankantri’) en ‘momsenserij’ (moet zijn ‘nonsenserij’). Bij de woorden
mengwater Hindoestaan is de toevoeging ‘Ik vermoed dat hier invloed van Edgar
Cairo in het spel is’ weggevallen. Bij het vogelnamen verhaal staat op pagina 269
in tabel 1 in de meest linkse kolom: ‘(vrig.)’ dat had moeten zijn: ‘(overig)’.

Stichting voor Surinaamse Genealogie van start gegaan.
In de vorige Oso werd melding gemaakt van het voornemen om een organisatie
voor beoefenaars van Surinaamse genealogie op te richten. Welnu, sinds 8 februari
2001 is de Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) een feit. De stichting heeft
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februari 2001 werd de eerste donareursvergadering in het Algemeen Rijksarchief
in Den Haag gehouden, waarop de leden van het stichtingsbestuur en van de
werkgroep die de verschillende activiteiten gaat coördineren, aan de goed gevulde
zaal werden voorgesteld. De volgende activiteiten voor het jaar 2001 werden daarbij
aangekondigd:
1. Er wordt een lijst van door de donateurs uitgezochte en bij hen in onderzoek
zijnde familienamen aangelegd en onder de donateurs verspreid.
2. De donateurs ontvangen een tijdschrift, waarin zij ook zelf hun bijdragen kunnen
publiceren. De eerste aflevering verschijnt in mei/juni.
3. Er komt een website voor de informatie die ook voor anderen dan alleen de
donateurs bestemd is.
4 Via de e-mail kunnen vragen gesteld worden, waarvan getracht zal worden ze
door een op het betreffende gebied deskundige te laten beantwoorden. Het
e-mail-adres is: stisurgen@yahoo.com
5. De SSG zal bemiddelen bij het samenstellen van groepen voor cursussen
archiefgebruik, met een accent op Suriname.
6. Er zullen lezingen voor donateurs georganiseerd worden over speciale
onderwerpen en deelnemers aan de stichting zijn bereid lezingen bij andere
Surinaamse instellingen te geven over Surinaamse genealogie.
7. Samengewerkt wordt met instellingen in Suriname en Nederland. Genoemd
kunnen worden: het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, het Centraal Bureau
voor Genealogie in Den Haag, het Gemeentearchief Amsterdam, het
Landsarchief in Suriname en het Centraal Bureau voor Burgerzaken in
Suriname.
8. Er zal een bijdrage geleverd worden aan het verder tot stand komen van digitale
databases over Suriname.
9. Een bescheiden begin is gemaakt met de aanleg van een fotocollectie waarvan
op verzoek gebruik gemaakt kan worden.
10. Een eerste proeve van het achtergrondmateriaal, dat in de toekomst door de
SSG in verschillende vormen beschikbaar zal worden gesteld, werd ter
vergadering uitgereikt: een overdruk uit de Surinaamsche Courant uit 1828,
waarin de Reglementen op de Burgerlijke Stand en de Wijkregisters werden
gepubliceerd.

U kunt zich opgeven als donateur bij: Secretariaat Stichting voor Surinaamse
Genealogie, Kurt Weillstraat 2, 2324 DS Leiden; E-mail: stisurgen@yahoo.com

Een familieportret
De te Franeker op 27 april 1833 geboren Anne Dijkstra, zoon van Rinske Ymers
Dijkstra arriveerde op 8 februari 1857 als militair in Suriname. Zes jaar later werd
hij daar marechaussee. Op 23 mei 1866 trouwde Anne Dijkstra in het district
Beneden-Cottica met Geertruida Catharina Aasen, een gemanumitteerde, die op
28 november 1847 als slavin op de plantage Annazorg was geboren. Op 6 maart
1867 kwam hun eerste kind ter wereld: Jacobus Willem. Het echtpaar verhuisde
daarna naar Friesland (Franeker), waar drie kinderen werden geboren. Begin jaren
1880 verhuisde het gezin naar Amsterdam, waar nog drie kinderen het leven zagen.
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Anne Dijkstra overleed in Amsterdam op 7 oktober 1897. Zijn Surinaamse weduwe
op 24 augustus 1919.
Op de foto, die vermoedelijk rond 1892 is genomen, zien we het echtpaar
Dijkstra-Aasen met hun vier jongste kinderen. De foto is beschikbaar gesteld door
Mw. Pastor-Dijkstra een kleindochter van de oudste zoon (Jacobus Willem).
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Bronnen:
Ten Hove, Okke & Frank Dragtenstein, Manumissies in Suriname 1832-1863.
Bronnen voor de Studie van Suriname, deel 19. Utrecht: CLACS & IBS.
ARA-OAS (1.05.10.08, no 22, Het militaire wezen 1816-1874, regelnummer
3384).
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achterplat

[Nummer 2]
Afbeeldingen omslag
De afbeelding op de voorzijde van de omslag is een pas ontdekt diorama van Gerrit
Schouten, ‘een tentboot’ gemaakt in 1811 (zie het artikel van Clazien Medendorp
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
figuren afgebeeld die een zogenaamde kuluwayak voorstellen, een dier (geest) met
twee koppen en kuifveren.
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Clazien Medendorp
Twee diorama's van Gerrit Schouten
Gerrit Schouten was de belangrijkste kunstenaar in Suriname in de negentiende
eeuw. Hij was bekend en werd gewaardeerd tot over de grenzen van de kolonie. In
opdracht van verzamelaars en onderzoekers tekende Schouten planten en dieren
en droeg hij bij aan de Europese kennis van de flora en fauna van de ‘Nieuwe
Wereld’. In zijn diorama's, kijkkastjes, beeldde Schouten Surinaamse thema's uit,
zoals voorstellingen van een Caraïben- of Arowakkenkamp of van een du, een
dansspel van slaven. Ook een gezicht op Paramaribo of een plantagegezicht kon
men bij Schouten bestellen. In kleine kijkkastjes zien we een tentboot op de rivier
langs een plantage varen. Zo'n kijkkast was een rariteit en werd als souvenir
meegenomen uit Suriname door reizigers en repatrianten.
Een diorama van Schouten is een houten kast met een open zijde. Binnenin is een
oplopende bodem aangebracht en bij de latere kastjes lopen de achter en bovenzijde
in elkaar over zodat er een grotere ruimtewerking ontstaat. De kast is aan de
binnenzijde beschilderd met een landschap, lucht, water et cetera. Daarvóór zijn
plastische elementen geplaatst, gemaakt van beschilderd papier. Plaats en vorm
van de elementen zorgen voor dieptewerking. Bij iedere figuur en bij ieder voorwerp
is rekening gehouden met de verkorting van de drie-dimensionale vorm. Alleen van
middenvoor bezien kloppen de verhoudingen van het diorama.
Gerrit Schouten maakte gedurende dertig jaar vele diorama's. Toen mijn catalogus,
Gerrit Schouten (1779-1839) Botanische tekeningen en diorama's uit Suriname in
1999 uitkwam, had ik er 31 getraceerd, zowel in museum- als in particuliere
verzamelingen. Naar aanleiding van de tentoonstelling van Schouten in Teylers
Museum (16 december 2000-18 maart 2001) zijn nog twee stukken bekend
geworden: een prachtig kijkkastje met een indiaans kamp (afbeelding 1) en een
vroeg werkje niet een voorstelling van een tentboot (afbeelding 2).
Het kastje met het indianenkamp is al jaren in familiebezit en is buitengewoon
goed bewaard gebleven, de kleuren zijn helder en fraai. Het thema indianenkamp
is vaak door Schouten uitgebeeld. Tien diorama's met een Caraïbenkamp waren al
bekend, dit is het elfde. Bovendien maakte Schouten tweemaal een diorama van
een Arowakkenkamp. Een van de Caraïbendiorama's is overigens gemaakt door
Gerrits broer Hendrik en is tegelijk het oudste diorama dat we van de Schoutens
kennen, uit het jaar 1809.
Dit ‘nieuwe’ kastje maakte Schouten in 1839, zijn laatste levensjaar. Het is verwant
aan een diorama uit hetzelfde jaar dat zich bevindt in Lille (cat. nr. XIII). Beide
stukken kennen vrijwel dezelfde maten en opzet. In de voorstelling zien we een hut
aan een rivier met veel figuren in een momentopname van hun dagelijks bestaan.
Zij jagen, vissen, bereiden voedsel of drinken een glas terwijl de kinderen spelen
en de honden snuffelen aan de jachtbuit.
Het diorama met de tentboot is een vroeg werk van Gerrit Schouten. Het is
gesigneerd Geboetseerd van Papier Door G. Schouten Surinaame f 1811. Van het
thema ‘tentboten’ waren er al twee stukken bekend, beide in de collectie van Museum
Bronbeek in Arnhem, cat. nrs. XXIII en XXIV. Deze kastjes zijn niet of onleesbaar
gesigneerd en een van de kastjes is gedateerd 1817. Op grond van stijlkenmerken
had ik deze twee diorama's al toegeschreven aan

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

204
het atelier van Schouten; dit gesigneerde kastje bewijst dat de twee kastjes in
Bronbeek inderdaad van Schoutens hand zijn. In de opzet van de drie diorama's
zijn duidelijke overeenkomsten. De maten en opzet zijn vergelijkbaar. De kasten
zijn van binnen beschilderd met een plantagegezicht op de achtergrond. De
oplopende bodem stelt de rivier voor en daarop vaart een tentbootje van papier, het
enige plastische object in de voorstelling. De uitvoering van de boten komt nauw
overeen zoals in de versieringen van de achtersteven en in het tenue van de roeiers.
Heel mooi in dit vroege diorama is het medaillon in de bewerkte achtersteven met
de initialen GS.

Afbeelding 1: Gerrit Schouten, Caraïbenkamp, diorama, 1839. Particuliere collectie. Foto
C.M.

Beschrijving van het diorama Caraïbenkamp uit 1839
plaats: in particulier bezit
herkomst: familiebezit sinds 1850, gekocht als ‘rariteit’
titel: Caraïbenkamp
signering: G. Schouten fecit 1839 op etiketje rechtsonder in blauwe inkt
afmetingen: breedte 63,0 cm aan de voorzijde en 62,5 cm aan de achterzijde,
hoogte 49,8 cm, diepte 18,7 cm
materiaal: hout (Europees vuren), papier, lijm, verf, vezels, garens, mica, wol
bijzonderheden: I Op het etiketje staat onder de
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signering de prijs vermeld in een ander handschrift in zwarte inkt: f 120.II Om de kast is een losse lijst gemaakt met ophanghaken. De ombouw vormt
een lijst met zijden; de achterkant van het diorama blijft vrij. De ombouw is van
pallisander op eiken met inlegwerk van een lichte houtsoort. Afmetingen: breedte
75,7 cm. hoogte 62,4 cm, diepte 20,2 cm beschrijving: Houten kast met schuine
bovenzijde, van binnen beplakt niet papier. De bodem loopt sterk op, de achterzijde
en bovenzijde vormen het ‘hemelgewelf’. De linker- en rechterzijde zijn lichtblauw
geschilderd. Op de achteren bovenzijde is een blauwe lucht geschilderd met witte
wolken. Op de achterwand bomen op witte zandgrond, met in het midden een pad.
Links achter is een watertje waarin palmen staan. Langs het ven groeit gras. Schuin
ervoor is een afgeknapte dode boomstronk geschilderd.
De voorstelling in de kast bestaat uit halfplastische figuren en objecten van papier.
Links vooraan stroomt de rivier, rechts staat een hut. De bol oplopende papieren
‘zandgrond’ is achterin kaal. Links op de voorgrond groeit gras aan de oever en
staat een dode boom met een liaan die zich tussen de takken door slingert. Voor
de boom ligt een dode tak. Op de oever en in het water groeit mokomoko. In het
water drijven waterplanten. Er ligt een korjaal aangemeerd aan een paal in het water.
In de korjaal liggen twee versierde pagaaien. De boot heeft zes zitbankjes.
Op de oever slaan twee jagers. De linker draagt een weitas en leunt op zijn
geweer. Hij draagt een zwarte lendendoek. We zien hem en profil, de rechter voet
iets voor de linker en hij staat met z'n armen over elkaar. De rechter jager houdt
een geschoten powisi, een vogel, aan een vleugel. Hij draagt een zwarte lendendoek
en een rode schouderdoek. In zijn rechterhand houdt hij een boog en een pijl met
een scherpe punt, nota bene de pijlpunt is van papier en plastisch! Voor de man,
op de oever, ligt een geschoten ree, het dier heeft een schotwond in de borst. Een
bruine hond met witte streep op de kop, snuffelt aan het ree. Een zwart-witte hond,
staat bij de kop van het ree.
Aan het water staan twee jongens. Naar verhouding zijn ze heel klein. De linker
draagt een rode lendendoek met een zwarte band en een rode schouderdoek. Hij
heeft juist zijn hengel opgehaald. Met z'n rechterhand haalt hij een vis van de haak,
grijs geschubd met een rode staart. De rechter jongen wil zijn hengel net uitwerpen.
Hij draait zijn linkerschouder naar achteren om de hengel uit te werpen. De jongen
draagt een bruine schouderdoek en een zwarte lendendoek.
De korjaal en ook de paal waaraan hij is aangemeerd, zijn weerspiegeld in het
water. Ook de gestalten van de twee jagers en van de twee jongens spiegelen zich
in het water van de rivier. Links in het water drijven waterplanten.
Rechts in de voorstelling staat de hut, met drie open zijden en een halfopen zijde
rechts. De constructie bestaal uit drie maal vier staanders, de middelste vier dragen
de nokbalk, de staanders links en rechts dragen ieder zeven dakbalken. Het dak is
van pinablad, alle randen zijn van ingeknipt papier, de bovenkant is vlak en bruin
geschilderd. De hut heeft vier horizontale stijlen. Daaraan zijn verschillende
hangmatten geknoopt. Op de voorste stijl zitten twee ara's in prachtige kleuren:
rood, geel en zeldzaam mooi blauw. Aan de stijl hangt een tros gele en groene
bananen. Aan de tweede staander in het midden is een dwarslatje bevestigd waaraan
een mand hangt met stukken cassavebrood erin. Daarvoor hangt een vierkante
gevlochten tas met een geometrisch motief. Links en rechts aan de staanders
hangen opgerolde hangmatten.
Links en rechts achterin de hut hangen hangmatten. Alle hangmatten zijn
rood-oranje van kleur en van garen gemaakt. Daarvoor zit een vrouw in een hangmat.
Zij draagt een rood ‘broekje’, beenbanden, witte armbanden (ge-
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schilderd) en een zwarte en een witte halsketting (geschilderd) en lang haar. In haar
rechterhand houdt ze een flesje. De linker rust op de hangmat. Rechts achterin zit
een man in een hangmat. Hij draagt een zwarte lendendoek en een zwarte doek
om de schouder, een salempoeris. In zijn hand houdt hij een bekertje en hij kijkt
naar het flesje van de vrouw naast hem. De andere hand rust op zijn been.
Links in het midden van de hut hangt een hangmat waarover een doek ligt, een
salempoeris. Schuin links daarvoor hangt een hangmat waarin een vrouw zit met
haar handen op haar knieën, zij draagt lang haar, zwarte en witte halskettingen
(geschilderd), een zwart ‘broekje’ met een rode band, enkelbanden en armbanden
boven de elleboog en om de polsen. Links in de hul staat een vrouw gebogen over
een goot waarin geraspte cassave verwerkt wordt. Ze heeft een matapi in haar
handen, een pers voor geraspte cassave: de cassave wordt zo ontdaan van vocht
en het giftige blauwzuur. Aan haar voeten staat een wijde pot met cassave erin.
Aan het lage einde van de ‘goot’ staat een pot met een nauwe hals, waarin het vocht
wordt opgevangen. De potten zijn rood met een zwart geometrisch motief.

Afbeelding 2: Gerrit Schouten, Tentboot, diorama, 1811. Particuliere collectie. Foto C.M.

Rechts in de hut, tegen de dichte wand, staat een barbakot met een stuk vlees
erop, een kom, een mandje en stukken cassavebrood. Twee groene papegaaien
zitten op de barbakot. Op de grond staan twee potten. Een kind danst met een
rammelaar. Rechts tegen de wand hangt een hangmat, waaronder een pagaal ligt,
een soort koffer. In de hangmat zit een vrouw met een naaiwerk op schoot. Voor
haar voeten staat een naaimandje op pootjes met een lap zwarte stof erin. Rechts
staat een bankje in de vorm van een schildpad.
Rechts voorin de hut zit een vrouw die in een wijde zwarte kookpot roert die op
een vuur staat. In haar linkerhand houdt ze een waaier, waarmee ze het vuur
aanwakkert. Het vuur is van papier, wol en kleine stukjes mica.
Voor de hut zitten twee mannen De rechter zit met de armen over elkaar. De
linker man zit met gekruiste benen. Beide dragen rode lenden- en schouderdoeken,
de rechter man heeft rood
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haar. Bij zijn voeten staat een glas. Tussen de mannen in staat een jeneverkruik.
Naast de linker man ligt een zwart-bruine hond te slapen. Een bruin-witte hond kijkt
nieuwsgierig toe. Vooraan ligt een bijl en wat brandhout.

Beschrijving van het diorama tentboot uit 1811.
plaats: in particulier bezit
herkomst: familiebezit, meegebracht uit Suriname
titel: tentboot
signering: op een etiket op de achterzijde van het kastje: Geboetseerd van Papier
Door G. Schouten Surinaame f 1811. Dit etiket is zwart en met witte inkt beschreven.
Ernaast is een etiket geplakt van oorspronkelijk wit papier met de tekst in kopie:
copy Geboetseerd van Papier Door G. Schouten f Surinaame 1811
afmetingen: met lijst, breedte 50,0 cm, hoogte 29,2 cm, diepte 12,5 cm Zonder
lijst, breedte 42,8 cm, hoogte 22,9 cm, diepte 9 cm
lijst: versierde houten lijst, bruin, breedte 4,4 cm
materiaal: papier, hout, verf
bijzonderheden: twee bevestigingsogen aan de bovenzijde van het kastje
beschrijving: Houten kast met van binnen oplopende bodem en vlakke bovenzijde.
In de kast een voorstelling van een tentboot op een rivier varend langs een plantage.
De linker-, rechter- en bovenzijde van de kast zijn wit, de bodem is blauw geschilderd
(de rivier). De achtergrond is lichtblauw beschilderd, met bosschages en rechts
plantagegebouwen die gedeeltelijk achter bosschages schuilgaan. Rechts van het
midden staat een hoge boom achter een loods.
Er is één plastisch object in de voorstelling, de tentboot die links van het midden
op de rivier vaart. De boot is blauwgroen met goudgele en witte versieringen. Het
tentgedeelte is van binnen donkerrood en heeft aan weerskanten vier versierde
luiken. Aan de zichtzijde staan twee luiken open en aan de andere zijde tenminste
een. Ook de deur van het tentgedeelte staat open en is van binnen lichtrood. De
achtersteven van de boot is versierd met opengewerkt houtsnijwerk rondom een
blauw medaillon. In dit medaillon staan de initialen GS in goudkleurige letters. Onder
het hekwerk van de achtersteven is aan weerszijden een vis gebeeldhouwd. Het
tentgedeelte is versierd met guirlandes. De voorsteven krult omhoog. Het schip
voert de Nederlandse driekleur, wat opmerkelijk is want Suriname stond in 1811
onder Engels bewind.
Het schip wordt geroeid door zes negers die allen een witte broek en blouse met
een rode gordel dragen en een zwarte hoed. De stuurman staat achter het
tentgedeelte. Hij draagt hetzelfde tenue. Met zijn ellebogen leunt hij op het dak van
de boot, zijn hoofd in zijn handen. Het schip vaart langs een plantage, zo te zien
een suikerplantage. De plantagegebouwen zijn in detail getekend maar gaan schuil
achter geboomte. Links zien we een grote loods die met de gevel naar de rivier
staat, de trasloods. Daar rechts achter een langwerpig (bakstenen) gebouw en een
huis er schuin voor. Rechts daarnaast staat het plantershuis, een hoog withouten
gebouw. Daarvoor staat de suikermolen, en rechts daarvan het botenhuis.
Clazien Medendorp deed kunsthistorisch onderzoek naar het werk van Gerrit
Schouten wat resulteerde in twee tentoonstellingen en een boek. In 1999 verscheen
de catalogus Gerrit Schouten (1779-1839) Botanische tekeningen en diorama 's uit
Suriname bij de gelijknamige tentoonstelling in het Surinaams Museum in
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Paramaribo. Van december 2000 tot maart van dit jaar was de tentoonstelling Een
kijk op Suriname, tekeningen en kijkkasten van Gerrit Schouten te zien in Teylers
Museum in Haarlem.
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Aspha Bijnaar
Kasmoni
Een spaar- en kredietsysteem in crisistijd
Surinaamse creolen hebben kasmoni vanouds gebruikt om hun levensstandaard
in moeilijke omstandigheden te verbeteren. Kasmoni is vermoedelijk eeuwen geleden
ontstaan toen slaven geen toegang hadden tot het formele bancaire spaar- en
kredietverkeer en wordt nog steeds volop gebruikt in Suriname alsmede door
Surinaamse migranten in Nederland. Rond de millenniumwisseling is het belang
van kasmoni in Suriname sterk toegenomen als gevolg van de economische crisis.
In dit artikel bespreek ik de achtergronden van dit informele financieel arrangement
met daarbij specifieke aandacht voor etniciteit, klasse en geslacht. Allereerst
behandel ik de werking van dit spaar- en kredietsysteem, dit in relatie tot de politieke
en economische context.

Inleiding
Kasmoni wordt in haar meest eenvoudige vorm gespeeld door een groepje van
bijvoorbeeld twaalf vertrouwelingen uit familie, buurt of werkplek. Elke deelnemer
deponeert op een vast tijdstip in de maand een vastgesteld bedrag (anu, letterlijk
hand) bij de kashouder, die de totale som vrijwel onmiddellijk uitkeert aan één van
de deelnemers. Wie de uitkering in een bepaalde maand ontvangt, wordt vooraf
bepaald door loterij, onderling overleg of door de kashouder. Dit roulatiesysteem
herhaalt zich elke maand tot de uitkeringsbeurt onder de hele groep heeft gerouleerd,
wat in dit voorbeeld twaalf maanden duurt. Omdat de kas elke maand op een vast
tijdstip aan een andere speler moet worden uitgekeerd, drukt op de deelnemers
een zware plicht hun inleg telkens op tijd te betalen. Het roulerende aspect van de
kasmoni geeft elke deelnemer een eigen specifieke positie in de cyclus. Degene
die als eerste de kas ontvangt, krijgt krediet dat hij de volgende maanden
terugbetaalt. De laatste ontvanger is spaarder: hij heeft de uitgekeerde som in de
voorafgaande maanden in termijnen ingelegd bij de kashouder. De overige spelers
nemen een tussenpositie in tussen debiteur of crediteur, afhankelijk van hun plaats
in de uitkeringsorde. De meeste spelers maken dit onderscheid overigens zelf niet
1.
zo scherp.
In de kasmoni kunnen deelnemers dus sparen en krediet opnemen. Daarnaast
geeft het systeem de deelnemers de mogelijkheid zich financieel in te dekken tegen
onverwachte tegenslag: een speler die in ernstige financiële nood komt, kan de
uitkering vóór zijn beurt ontvangen. Nadat alle deelnemers de kas hebben gekregen
wordt het kasmoni-verband verbroken. De kasmoni kan opnieuw beginnen met
dezelfde of nieuwe spelers, onder dezelfde of een nieuwe kashouder, volgens
dezelfde of nieuwe afspraken. Meestal zetten kashouders en spelers hun activiteit
met wat kleine veranderingen op dezelfde voet voort.
De kasmoni is door haar informele karakter uiterst kwetsbaar voor nalatigheid en
fraude. De inleg hoort bijvoorbeeld steeds op tijd te worden betaald. Met een gedeelte
van het bedrag neemt de kashouder geen genoegen. Als een van de deelnemers
in gebreke blijft, kan hij immers niet voldoen aan zijn maandelijkse uitkeringsplicht.
Het rouleersysteem zou niet lang in stand blij-
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ven als men er niet op kan vertrouwen dat ieder zijn plicht nakomt. Om risico's van
nalatigheid en fraude te voorkomen, worden de spelers doorgaans uit bestaande
netwerken geselecteerd, dat als basis dient voor de vereiste vertrouwensrelaties
en sociale controle. De kashouder speelt een centrale rol bij de selectie van de
spelers en draagt de verantwoordelijkheid wanneer een van hen niet aan zijn
verplichtingen voldoet. Meestal verloopt alles naar wens, zodat de deelnemers
dankbaar gebruik maken van de opbrengst.

Afbeelding 1: Kasvrouw, die zelf veel geïnvesteerd heeft in eigen winkel. Foto A.B.

Arrangementen als kasmoni komen wereldwijd voor en worden in de literatuur
aangeduid met Rotating Saving and Credit Associations (ROSCAs). Daarnaast
onderscheidt men informele arrangementen die niet rouleren, bijvoorbeeld omdat
ze uitsluitend zijn gericht op kredietverlening dan wel sparen, de Accumulating
Saving and Credit Association (ASCRA) respectievelijk de Saving Association
(SAVA). In Suriname komt de roulerende kas het meest voor; van de ASCRA wordt
veel minder gebruik gemaakt en dan vooral op de markt door Javanen en
hindostanen. De SAVA vond ik nog maar bij een paar creolen.

Politieke en economische context
Kasmoni wordt vooral gespeeld door een specifieke groep binnen de Surinaamse
samenleving: merendeels vrouwelijke creolen uit de midden- en volksklasse. Door
de sterke economische achteruitgang vanaf de jaren tachtig hebben zich meer
Surinamers op deze informele vorm van sparen en kredietverlenen gestort.
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Afbeelding 2: Marktvrouw die winst belegt via kasmoni. Foto A.B.

Tijdens mijn bezoeken in 1996 en 1999 vielen mij in eerste instantie in het
stadsbeeld de getuigenissen op van betrekkelijke welvaart. Grote koppen in
advertenti es schreeuwen je toe: Kopen zonder Geld! of Financiering met 0% (nul)
rente! De verarming van een zo groot deel van de Surinaamse bevolking (zie onder
meer Menke 1998: 161-8, 204; Jacobs 2000: 303) is dan ook niet op het eerste oog
zichtbaar. De koele economische cijfers maken echter duidelijk dat Suriname op dit
moment, zelfs in vergelijking met Caraïbische landen, veel armen telt. Met een Bruto
Binnenlands Product van ruim $990 per hoofd van de bevolking is het in 1995 het
op een na armste land in het Caraïbisch Gebied geworden. Volgens diverse officiële
bronnen is minstens de helft van de gezinnen onder de armoedegrens beland (zie
onder meer Buddingh' 1999: 392-417; Kromhout 2000: 44-46).
Toch heeft men voldoende te eten dankzij de hosselcultuur en de steun van familie
uit Nederland. Daarentegen kost het de meeste Surinamers grote moeite om te
voorzien in voor hen andere essentiële behoeften, zoals onderhoud van de auto of
vervanging van een kapotte wasmachine. Een huishouden dat niet in staat is de
belangrijkste duurzame goederen te vervangen, kan gemakkelijk afglijden in een
armoedeval.
In deze Surinaamse overlevingscultuur is de belangstelling voor snel en informeel
krediet enorm toegenomen. Sparen bij banken is te onvoordelig geworden. Geld
kun je beter lenen dan oppotten, want sparen in Surinaams geld leidt door de inflatie
tot een negatief resultaat. Spaarrekeningen verminderen zienderogen in waarde,
terwijl de spaarrente met vijf tot tien procent gezien die inflatie relatief laag is.
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Voor de minder rijken is informeel krediet de gemakkelijksle, zo niet de enige manier
om in essentiële behoeften te voorzien. De enige andere weg is geluk in het kansspel.
Slimme ondernemers speelden daar handig op in door nieuwe loterijen in te voeren
zoals Snak-, Krasloterij, Surinaamse Lotto Game, en nieuwe goktenten en casino's
op te zetten. Het aantal casino's is in korte tijd verveelvoudigd, mede doordat de
overheid ongecontroleerd vergunningen uitgeeft.

Afbeelding 3: Ambtenaar die kasman is, toont zijn kasboek. Foto A.B.

Door de economische neergang is ook het gebruik van kasmoni flink toegenomen.
In vergelijking met andere kredietbronnen is kasmoni-krediet het snelste, voordeligste
en betrouwbaarste. Het motto van veel Surinamers luidt dan ook dat je alleen met
kasgeld nog vooruit kunt komen. Bovendien beschouwen de spelers het
kasmoni-systeem als eerlijk omdat er geen sprake is van uitbuiting: niemand verrijkt
zich ten koste van anderen, ook de kashouder niet. Opmerkelijk genoeg schijnt de
inflatie met de daarmee gepaard gaande koersschommelingen weinig invloed te
hebben gehad op de deelname aan het kasmoni-spel. Zelfs wanneer de waarde
van de Surinaamse gulden sterk
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fluctueerde, bleven grote groepen onverminderd inzetten in kasmoni. Wie eenmaal
in een kasmoni zit, kan zich gedurende de cyclus niet terugtrekken. Maar de spelers
bleven doorgaans ook meedoen met een nieuwe cyclus. Zij hielden me voor dat ze
zich bij hun keuze voor deelname niet sterk richtten op schommelingen in de koers,
aangezien het salaris ‘constant’ blijft. Een speler lichtte toe: ‘Met de koers heb ik
niets te maken, want je salaris blijft hetzelfde. Of ik nu de eerste maand f1000 moet
inleggen of de laatste maand, voor de betaling maakt het niet veel uit.’ Diverse
spelers hebben door de koersschommelingen wel hun plannen moeten aanpassen,
wanneer de kas op het moment van uitkering in waarde was verminderd, maar dat
beschouwde men niet als een groot probleem. Men kon het kasgeld immers
gebruiken voor andere zaken.
Tijdens mijn eerste bezoek aan Suriname in 1996 schatte ik dat minstens een op
de drie creolen in kasmoni speelt, bij mijn tweede bezoek aan Suriname in 1999
was het aantal spelers in de boekhouding van een aantal onderzochte kashouders
gegroeid met vijftig tot zelfs honderd procent. Aan de andere kant moesten sommige
spelers afhaken ten gevolge van economische uitsluiting: door verarming waren ze
2.
niet meer kredietwaardig. Maar als we ervan uitgaan dat elke speler gemiddeld Nf
100,- aan kasgeld besteedt, dan blijkt er maandelijks een slordige vijf miljoen
3.
Nederlandse guldens in omloop alleen al binnen de creoolse gemeenschap. Dat
zoveel creolen uit de midden- en volksklasse kasmoni spelen, betekent echter niet
dat ze buiten het formele spaar- en kredietverkeer staan.

Kasmoni en etniciteit
Hoewel bijna alle etnische groepen zich met kasmoni bezighouden, wordt het
systeem in de eerste plaats gezien als een creoolse aangelegenheid. Het kwam
4.
waarschijnlijk al voor bij de slaven, die voortbouwden op Afrikaanse tradities.
Daarnaast komen in Suriname andersoortige informele spaar- en kredietsystemen
voor die vooral worden beoefend door hindostanen, Javanen en Chinezen.
Niet-creolen hanteren slechts bij hoge uitzondering eigen etnische namen, zoals
het Chinese foei dchen, alle niet-Chinese groepen gebruiken meestal het
Sranantongo woord kasmoni.
Ondanks deze creoolse inslag speelt etniciteit geen doorslaggevende rol bij de
selectie van de spelers: leden van andere bevolkingsgroepen kunnen zich aansluiten
bij een overwegend creoolse kasmoni, terwijl niet-creolen er ook een kunnen
5.
opzetten. Alleen de kasmoni in familieverband bestaan overwegend uit leden van
dezelfde etnische groep, maar ook dan is vermenging niet uitgesloten: een creoolse
man mag gerust meespelen in de kasmoni van zijn Javaanse schoonfamilie. In
hindostaanse families komen vaker kasmoni voor waaraan geen leden van andere
etnische groepen deelnemen.
Ook op de markten zag ik kasmoni die uitsluitend uit hindostanen bestaan. De
spaar- en kredietarrangementen op de markt worden ook kasmoni genoemd, maar
hebben de eerder genoemde niet-roulerende vorm: de Accumulating Saving and
Credit Association (ASCRA). De meeste marktverkopers hebben geen mogelijkheid
langs de formele weg aan krediet te komen. Er zijn dan ook ASCRAs te vinden in
elke branche, zoals onder de verkopers van vis, landbouwproducten, manufacturen,
levensmiddelen en warme maaltijden. Het aantal deelnemers in de spaar- en
kredietkassen die ik tegenkwam, varieert tussen de tien en honderd deelnemers.
De inleg ligt tussen de Sf 100 en Sf 500 per dag. In een ASCRA wordt dagelijks
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lijkse inleg zal zijn. Aan het eind van de maand krijgt elke deelnemer het bedrag dat
hij heeft gespaard minus de inleg van één dag die de kashouder inhoudt als
administratiekosten, dat is ongeveer 3,3% van de totale omzet bij gelijke inbreng.
De ASCRA wordt gewaardeerd wegens de vlotte afhandeling van transacties
waardoor ze zich gunstig onderscheidt van banken. De meeste marktverkopers
vinden het zonde tijdens de markturen naar de bank te gaan. Bovendien geeft een
lening ‘te veel loperij’. Lenen bij de bank is behoorlijk omslachtig, want dan moet je
een werkgeversverklaring en een uittreksel van de burgerlijke stand overhandigen,
plus een onderpand overleggen of twee kredietwaardige borgstellers opvoeren. De
ASCRAs spelen beter in op het financiële leven van de marktverkoper dan de
banken.
Deze markt-ASCRAs worden, zoals eerder gezegd, vooral beoefend door
hindostanen en Javanen; creoolse deelnemers zijn zeldzaam. Doordat de
hindostanen hun eigen familie- en marktkasmoni hebben, denken veel creolen dat
ze in het geheel geen andere etniciteiten toelaten. Maar ook dit beeld klopt niet
helemaal. In de markt-ASCRAs speelt een kleine minderheid van creolen mee. Ik
trof een hindostaanse kasvrouw die ook Marron spelers had. Ze was bij de marrons
zelfs zo populair dat ze haar tot kasimama [moeder kasgeld] hadden gedoopt. Trots
op die naam waarschuwde ze me haar nooit met ‘mevrouw’ aan te spreken. Toen
deze kleine, magere kasvrouw na een lange, levensgevaarlijke ziekte voor het eerst
op de markt terugkeerde, werd ze door opgetogen hindostanen en marrons hoog
de lucht ingejonast. Omgekeerd spelen veel hindostaanse marktverkopers mee in
etnisch gemengde kasmoni met een Javaanse of creoolse kashouder. Maar een
kasmoni van overwegend hindostaanse spelers met een creoolse kashouder ben
ik niet tegengekomen.
Alleen de Chinese foei dchen is vrijwel volledig gesloten voor niet-Chinezen, mede
als gevolg van de typische Chinese manier van leven met eigen scholen, kerken,
zwemverenigingen, bejaardentehuizen en verenigingen. Bovendien vervult de foei
dchen een specifieke economische functie voor de vele Chinezen die als zelfstandig
ondernemer in de handel werken: de meeste spelers zijn winkeliers die zeer hoge
bedragen inleggen om met de opbrengst in hun bedrijf te investeren. Deze zakelijke
inzet sluit buitenstaanders uit: de gemiddelde kasmoni-speler zou zulke hoge
bedragen niet inleggen omdat hij geen onderneming heeft om in te investeren.

Klasse
Welke creolen nemen deel aan de eigenlijke, roulerende vorm van kasmoni? Het
meest recente onderzoek naar de klassenstructuur in Suriname, in het bijzonder in
Groot-Paramaribo, is verricht door Schalkwijk & De Bruijne (1999). Binnen de
welgestelde klasse komt kasmoni nagenoeg niet voor, ook niet bij het creoolse deel.
Een aantal weet niet eens dat het systeem bestaat. De rijken vertrouwen volledig
op de formele, financiële instanties, zodat ze geen behoefte voelen aan informele
spaar- en kredietsystemen. Voorzover deze groep bekend is met kasmoni, geldt
het als een bezigheid van de sociaal-zwakkeren. Men is geneigd er een lage status
aan toe te schrijven en het te associëren met gebrek aan financiële middelen en
zelfdiscipline. De zeer weinige rijken die wel kasmoni spelen, doen dat met of via
een bevriende vertrouwenspersoon uit de volks- of middenklasse. Ze doen mee uit
solidariteit met de arme kasvrouw en andere spelers, of omdat ze kasmoni waarderen
als creoolse folklore. De uitkering zien ze als een aardigheidje.
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ambtenaren zoals onderwijzers en hoofdverplegers, anderzijds uit beoefenaren van
vrije beroepen zoals winkeliers, handelaren en aannemers) door de crisis zozeer
is verzwakt dat men zich dikwijls genoodzaakt ziet tot hosselen, nemen veel creoolse
middenklassers met vrij hoge bedragen deel aan de kasmoni. Hun inleg ligt tussen
de Nf 100,- en Nf 200,-, zo'n vijftien tot dertig procent van het reguliere inkomen.
Ze gebruiken de opbrengst om hun levensstijl te handhaven of te verbeteren,
overeenkomstig de centrale waarden in hun leven die zijn gericht op
maatschappelijke vooruitgang, educatie en spaarzaamheid. Men koopt meubilair,
huishoudelijke apparaten, vervoersmiddelen, vliegtickets en betaalt opleidingen.

Afbeelding 4: Modiste die kasvrouw is, houdt haar kasboek bij. Foto A.B.

Creolen uit de volksklasse die kasmoni spelen, doen dat eveneens om hun
levensstandaard te verbeteren, of op zijn minst te handhaven door een val in
armoede te voorkomen. Spaarzaamheid wordt vanouds gezien als een deugd, want
door sparen kun je maatschappelijk omhoog komen. Deze groep participeert in
kasmoni met kleine tot behoorlijke bedragen, van Nf 25 tot Nf 75. Met de opbrengst
koopt men duurdere gebruiksartikelen, voedsel en kleding en betaalt men schulden
af. Verder worden kleine aankopen gedaan zoals kleding en schoolspullen voor
kinderen, een baal rijst, of kleine reparaties aan duurzame huishoudelijke spullen,
huis, fiets et cetera. De sociale positie van deze klasse is zeer kwetsbaar; men loopt
voortdurend het risico af te glijden naar de onderklasse.
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De onderklasse, de groep der allerarmsten, vormt 15,9% van de totale bevolkingen
is in de jaren negentig sterk gegroeid. Deze groep is niet vertegenwoordigd in de
kasmoni doordat ze te weinig geld overhoudt om in te leggen. Bovendien beschikt
ze niet over de juiste sociale netwerken. Sommigen uit deze groep hebben zelfs
nog nooit van kasgeld gehoord. Anderen hebben ooit zelf meegespeeld, maar door
de economische malaise zijn ze daartoe niet meer in staat, wat nog verdergaande
achteruitgang in de hand werkt.
Dit proces van uitsluiting kan als volgt verlopen. Om de toenemende inflatie ie
compenseren, besluiten de spelers de kasmoni-bijdragen te verhogen. Wie met de
verhoging kan meegaan, blijft in de kasmoni, de anderen moeten afhaken. Sommigen
sluiten zich dan aan bij een kasmoni met lagere inleggen, of vormen er zelf een.
Maar anderen moeten van alle deelname afzien, waarmee ze een belangrijke
mogelijkheid verliezen om hun bestaansniveau veilig te stellen. Ik ben onder de
armsten in het geheel geen collectiveringsarrangementen tegengekomen; ze missen
de benodigde netwerken en het organisatievermogen. Het is ieder voor zich en God
voor ons allen: alle energie gaat op aan de dagelijkse overleving. Vooral de nieuwe
armen die vroeger wel van kasmoni gebruik konden maken, ervaren deze toestand
als schrijnend.

Vrouwen in kasmoni
In Suriname heerst de opvatting dat vooral vrouwen gebruik maken van kasmoni.
In veel andere landen neemt men eveneens aan dat ROSCAs in de eerste plaats
een vrouwelijke aangelegenheid zijn. Anderzijds blijkt uit de ROSCA-literatuur dat
ook mannen een belangrijke rol spelen. ROSCA-studiesgaan echter nauwelijks in
op de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke inleggers. Sommige concentreren
zich al bij voorbaat uitsluitend op hetzij vrouwen hetzij juist mannen. Onderzoekers
die zich concentreren op de rol van vrouwen, associëren die met thema's als sociale
6.
afhankelijkheid, informele sociale netwerken, reputatievorming en verzet. De
genderauteurs nemen afstand van het economisch ontwikkelingsperspectief door
zich te richten op het eigene van niet-westerse culturen, en in het bijzonder van de
levenswijze van vrouwen daarbinnen. In hun visie leiden ROSCAs tot eigensoortige
maatschappelijke ontwikkelingen in uiteenlopende, niet-westerse gebieden. Wat is
van dit alles terug te vinden in de Surinaamse kasmoni?
In Suriname heersen twee onjuiste ideeën over de rol van vrouwen in kasmoni.
Ten eerste ziet men het spel in het algemeen als een vrouwenzaak. Bovendien
gelooft men dat de rol van kasvrouw meestal wordt vervuld door bigisma,
eerbiedwaardige, want niet meer menstruerende vrouwen (zie ook Herskovits &
Herskovits 1947: 76; Hoetink 1956: 41). Ook in de oudere sociaal-wetenschappelijke
literatuur wordt kasmoni ten onrechte beschreven als een vrouwenspel. Dit onderzoek
biedt een vertekend beeld doordat het zich bij voorbaat eenzijdig concentreerde op
creoolse vrouwen of op de volksklasse. Een recent voorbeeld biedt het onderzoek
van Van Wetering (1996) dat zich richt op het kasmoni-spel in het
creools-Surinaamse verenigingsleven in de Amsterdamse Bijlmermeer. Haar
onderzoekspopulatie bestaat voornamelijk uit vrouwen uit de lagere klassen,
waardoor mannelijke spelers buiten beeld bleven. Hoewel mijn onderzoek bevestigt
dat vrouwelijke spelers ruim in de meerderheid zijn, blijkt ook een aanzienlijk aantal
mannen als speler of kashouder aan dit spaarsysteem deel te nemen: naar schatting
vormen ze een minderheid van eenderde. Vrouwen zijn dus wel
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een belangrijk aandeel. Bovendien komen in Suriname ook betrekkelijk veel kasmoni
voor die uitsluitend uit mannen bestaan, vooral in de werksfeer.
Er zijn aanwijzingen dat mannen-kasmoni al heel lang bestaan. In de jaren veertig
en vijftig vertoonden ze al het typisch mannelijke karakter dat hen nog steeds
kenmerkt. Een van mijn oudere informanten werkte toen in de haven, waar onder
de arbeiders een kasmoni draaide. Hij herinnert zich dat het vooral een mannenzaak
was, omdat daar eenvoudigweg geen vrouwen werkten.
Ik onderzocht in Suriname in totaal 38 kasmoni. Negentien hadden een gemengde
geslachtelijke samenstelling: ze telden gemiddeld tien spelers, waarvan drie mannen
en zeven vrouwen (de verhouding varieerde tussen 1:9 en 5:5). De mannen
vervulden de rol van speler en soms ook van kashouder. In tien kasmoni speelden
alleen vrouwen, negen werden exclusief door mannen bemand. Zulke puur
‘mannelijke’ kasmoni komen vooral voor op plaatsen waar mannenberoepen de
boventoon voeren, zoals in het leger, havenloodsen, landbouwbedrijven,
multinationale mijnbouwbedrijven, taxibedrijven, expeditiediensten van de overheid
7.
en in voetbalclubs. Ook in andere opzichten onderscheiden ze zich van hun
vrouwelijke en gemengde zusters. De veelgehoorde opvatting dat kasmoni een
vrouwenzaak is, berust dus op een vooroordeel. Vrouwen vormen een meerderheid
van tweederde, maar ook mannen vervullen een belangrijke rol.
Volgens een tweede gangbare opvatting zijn kasvrouwen bij uitstek bigisma. Dit
idee duikt ook op in een enkele wetenschappelijke bron, bijvoorbeeld bij Sansone
(1992: 80), die een informante citeert die zegt dat kasvrouwen altijd oudere vrouwen
zijn. Dit wordt inderdaad door veel creolen gezegd en nagepraat. Toch moeten ze
in hun eigen onmiddellijke omgeving ook jonge kasvrouwen kennen, want in
werkelijkheid komen die veel voor. Van de dertien kasvrouwen die ik ondervroeg,
waren maar zes van middelbare leeftijd. Bovendien, wanneer bigisma werkelijk zo'n
bijzondere status in kasmoni hadden, zouden de spelers uit mijn onderzoek hen
moeten verkiezen boven jonge kasvrouwen. Maar zo'n voorkeur blijkt nergens, de
leeftijd van de kasvrouw speelt voor hen nauwelijks een rol. Ook de suggestie dat
vroeger alle kasvrouwen wél bigisma waren, is onaannemelijk, want de meeste
bigisma kasvrouwen uit mijn onderzoek zijn al op hun twintigste of dertigste als
kashoudster begonnen. Sommigen waren zelfs kasvrouw vanaf hun puberteit.
Er bestaat wel enig verschil tussen toen en nu, want vroeger dwong een bigisma
kasvrouw meer gezag af. Oude spelers vertellen dat zij haar beleid niet ter discussie
durfden stellen. Destijds verdeelde ze de uitkeringsbeurten niet door loterij of in
onderling overleg, maar bepaalde geheel naar eigen goeddunken wie wanneer de
kas kreeg uitgekeerd. De spelers bleven dus in het ongewisse over de
uitkeringsdatum. Ze durfden de kasvrouw ook niet te vragen of ze de uitkering op
een bepaalde datum konden krijgen, dat zou veel te vrijpostig zijn. Je diende je naar
haar inzichten te schikken, die waren vanzelfsprekend de beste. Wanneer de
kasvrouw onverwachts de kas uitkeerde op een moment dat het de speler zeer
goed uitkwam, bevestigde dit dat bigisma een bijzondere gave bezaten om behoeften
en problemen van anderen intuïtief aan te voelen. Een groter bewijs van haar wijsheid
bestond niet. Zo werd het ontzag voor de bigisma-kasvrouw steeds opnieuw
8.
versterkt.
Maar de tijden zijn veranderd en de gezagsverhoudingen met hen. Tegenwoordig
maken de meeste bigisma-kasvrouwen geen aanspraak meer op absolute autoriteit.
Spelers kunnen met hen onderhandelen over de uitkeringsdatum. Anderzijds heeft
de bigisma niet al haar gezag
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verloren: de meeste deelnemers hebben er geen enkele moeite mee wanneer ze
de uitkeringsbeurten toch nog naar eigen inzicht verdeelt. Ze vertrouwen erop dat
ze het geld op het juiste moment zullen ontvangen, want een bigisma is nu eenmaal
wijs. En mocht het kasgeld te vroeg of te laat worden uitgekeerd, dan valt er altijd
iets te regelen: de kasvrouw kan de beurt voorbij laten gaan of het geld voorlopig
zelf bewaren.
Kortom, hoewel bigisma nog steeds gezag bezitten, is de opvatting dat kasvrouwen
doorgaans bigisma zijn onjuist. Waar komt deze mythe dan vandaan, en waarom
houdt ze zo hardnekkig stand? Waarschijnlijk heeft ze haar oorsprong in de centrale
rol die creoolse vrouwen vanouds in de gezinshuishouding spelen. Vooral oudere
vrouwen staan in hoog aanzien wegens de reinheid, wijsheid, betrouwbaarheid en
eerlijkheid die hun worden toegeschreven. Vermoedelijk is deze traditionele eerbied
voor de bigisma geprojecteerd op de kasmoni. Bovendien kunnen spelers er belang
bij hebben de mythe van de bigisma-kasvrouw hoog te houden: op die manier
kunnen ze kasmoni een goede naam geven, als tegenwicht tegen de slechte reputatie
die het altijd genoot bij de hogere klassen en de overheid.
Het blijft dan wel de vraag waarom er zoveel meer vrouwen meedoen. Waarom
spreekt het kasmoni-spel vooral vrouwen aan? Suriname wijkt hierin niet af van de
andere landen waar ROSCAs voorkomen: daar wordt eveneens een vrouwelijke
meerderheid gerapporteerd. In al die landen zijn vrouwen verantwoordelijk voor het
gezinshuishouden en het beheer van het huishoudbudget. Ongeacht of ze een
inwonende partner hebben, zij organiseren het huishouden en moeten dus voorzien
in de korte en lange termijn behoeften van het gezin. Doordat deze behoeften
veelomvattend zijn en zich dikwijls gelijktijdig voordoen, worden vrouwen gedwongen
hun financiën zorgvuldig te plannen. Spaarzaamheid wordt dan een belangrijke
deugd. Onderzoek naar de manier waarop Caraïbische vrouwen met geld omgaan,
wijst uit dat zij het als hun laak zien te sparen voor onverwachte, huishoudelijke
uitgaven; geldlenen zien zij meer als een mannenzaak (Senior 1991: 99). Ze vinden
dat ze dan ook zelf moeten beslissen over de besteding van hun spaargeld. Blijkens
mijn vraaggesprekken voelen ook de creoolse vrouwen in Suriname zo'n spaarplicht.
Van veel vrouwen die werkten in laagbetaalde beroepen als schoonmaakster,
marktverkoopster, wasvrouw, strijkvrouw of stenenbreekster (brokostonvrouw) heb
ik vergelijkbare verhalen gehoord. Ze verdienden niet veel, maar er moest van alles
worden betaald. Ze besteedden de kasmoni-uitkering aan biedingen voedselbonnen,
kleine schulden, vloerbedekking, wasmachines, televisies of een huis. Van de veertig
vrouwen uit mijn onderzoek hadden maar liefst 21 hun kasgeld gebruikt om een
huis of erf te kopen. Zo slaagden velen er ondanks hun schamele inkomsten hun
droom te verwerkelijken.
Kasmoni kan ook tegemoetkomen aan de behoeften van vrouwen die van het
inkomen van een partner leven (zie ook Velez-Ibanez 1983: 116; Senior 1991: 115,
139). Trots vertellen vier vrouwen hoe ze dankzij hun spaardiscipline hun doelen
hebben bereikt: ‘Als mijn man had gewerkt dan gaf hij me geld. Maar wat ik deed
en hij niet wist was een deel ervan wegzetten. Dan kon ik zelf ook wat doen, zoals
schoolgeld voor die kinderen of iets voor me zelf zoals een jurk. Ik heb ook zo mijn
naaimachine gekocht’. Sommigen koesteren dierbare herinneringen aan de keren
dat ze hun partners financieel konden bijstaan: ‘Soms was mijn man zo blut, dat hij
me geen geld kon geven, wegens problemen enzo. Maar dan kwam ik nu tevoorschijn
met mijn spaargeld. Dan schrok hij, want hij had nooit geweten dat ik spaarde’.
Anderen gebruikten het kasgeld voor zichzelf.
Een aparte groep vormen de kasmoni-speel-
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sters die kasmoni gebruiken als kleine zelfstandige onderneemster. In mijn onderzoek
voerden tien van de veertig vrouwen zo'n onderneming: vijf marktverkoopsters, een
modiste, twee huisvlijtsters en twee eigenaressen van een broodjeswinkel. Voor
kleine ondernemers is kasmoni extra nuttig. Ze moeten niet alleen hun huishouden
op orde houden, maar ook hun onderneming.

Mannen in kasmoni
ROSCAs in het algemeen en kasmoni in het bijzonder zijn niet uitsluitend een
vrouwenzaak. Wat is de rol van de mannelijke minderheid? De onderzoekers die
zich exclusief richten op de mannen in ROSCAs, gaan dikwijls impliciet uit van een
sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief: informele roulerende spaar- en
kredietarrangementen bevinden zich in een proces van verzakelijking, en zullen
9.
zich in de toekomst aansluiten bij de formele markteconomie. In deze lijn wordt
ook wel verondersteld dat mannelijke ROSCAs qua omvang en financiële inleg
groter en commerciëler zijn dan vrouwelijke ROSCAs.
In hoeverre zijn deze veronderstellingen van toepassing op de creoolse mannen
in de Surinaamse kasmoni? De mannen-ROSCAs in Suriname zijn wel
geconcentreerd in de sfeer van typische mannenberoepen, maar dit zijn doorgaans
geen commerciële ondernemingen. Hierin onderscheiden deze ROSCAs zich dus
van de ASCRAs van de hindostaanse en Javaanse marktkooplui. Negen van de 38
kasmoni die ik nader onderzocht, waren specifieke mannen-kasmoni, terwijl 11 van
de 21 creoolse mannen die ik interviewde in deze kasmoni speelden. De spelers in
deze mannen-kasmoni werken, kennen elkaar meestal van het werk. Zij zijn
bijvoorbeeld arbeiders in de bauxiet- en rijstverwerkingsindustrie, werken op de
olieraffinaderij, als laders en lossers in de haven, of als militairen in het leger. Het
gaat dus voornamelijk om handarbeiders die, afhankelijk van hun welstand, behoren
tot de midden- of de volksklasse. Administratieve beroepen lenen zich minder voor
mannen-kasmoni want daar werken mannen en vrouwen door elkaar. In aantal
deelnemers en grootte van de inleg wijken deze mannen-kasmoni niet af van de
rest.
Wel onderscheiden mannelijke kasmoni zich door een bijzonder kenmerk: opgezet
vanuit een bestaand samenwerkingsverband op de werkplek, waardoor zij deel
uitmaken van een breder saamhorigheidspatroon. Dit in tegenstelling tot de andere
kasmoni waarvan de deelnemers geen gemeenschappelijke activiteiten uitoefenen
en meestal niet eens van elkaar weten dat ze meespelen. In de mannen-kasmoni
worden gemeenschappelijke vergaderingen belegd over de hoogte van de inleg,
de volgorde van de uitkeringen of maatregelen legen wanbetaling. Dit overleg kan
een bestuurlijke structuur krijgen met een voorzitter en een penningmeester. De
uitkomst wordt vaak neergelegd in uitkeringsschema's. Daarnaast stort de kashouder
zijn kasrecht soms in een algemene pot waaruit gezamenlijke uitjes worden betaald:
een etentje, een verjaardagsviering of sportactiviteiten. De groep kan ook verdere
solidariteit vertonen. Wanneer een collega moeilijkheden met de werkgever krijgt,
wordt een speciale vergadering belegd, waarin men mede op grond van zijn reputatie
10.
als betrouwbaar kasmoni-speler kan besluiten hem te steunen.
Hoewel de mannen-kasmoni een eigen karakter vertonen dat is verbonden met
specifiek mannelijke beroepen, beantwoorden ze niet aan het beeld dat naar voren
komt uit onderzoek van mannelijke ROSCAs elders in de wereld. Deze creoolse
mannen zijn geen zelfstandige ondernemers maar werknemers, zodat hun kasmoni
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dingspatroon van kasmoni-spelers. Daarnaast speelt een minderheid van mannen
mee in gemengde kasmoni met een vrouwelijke meerderheid.
Dit ligt anders bij een aantal hindostaanse mannen dat als marktverkopers,
winkeliers of zelfstandige boeren met commercieel oogmerk deelneemt aan ROSCAen ASCRA-varianten van kasmoni. De uitkering investeren ze uitsluitend in hun
bedrijf om de winst te vergroten. Zo'n puur commerciële instelling ben ik bij de
creoolse mannelijke kasmoni-spelers niet tegengekomen.
Wel vertonen de creoolse mannen, vooral de kashouders, vaker dan de vrouwen
een ‘formele’ benadering. Gebruiken en woorden uit de bureaucratisch wereld
worden op de kasmoni toegepast. Maar deze houding beperkt zich tot de buitenkant
van het systeem, voor het overige bestaat er geen verschil met vrouwen: zowel
mannen als vrouwen handelen met de benodigde zakelijkheid, maar onder het taboe
op al te groot winstbejag.
In Suriname hebben mannen-kasmoni niet meer deelnemers dan de vrouwelijke
en gemengde varianten. Een kasgeldnetwerk wordt bij voorkeur niet groot opgezet
omdat men de spelers niet te lang op hun uitkering wil laten wachten. Kasmoni
bestaan gemiddeld uit tien tot twaalf deelnemers en duren eenzelfde aantal
speelmaanden. Bij een grotere hoeveelheid spelers, van twintig of vierentwintig dan
wel dertig of zesendertig, zet men respectievelijk twee of drie simultane kasmoni
op, zodat twee of drie spelers maandelijks op een uitkering kunnen rekenen. Bij de
typering ‘grote kasmoni’ gaat het dus niet om één enkele kasmoni, maar om het
aantal kasmoni dat één kashouder tegelijk beheert. Kasmannen draaien niet per
definitie meer kasmoni dan kasvrouwen. Zeven van de dertien kasvrouwen en vijf
van de negen kasmannen die ik ondervroeg, hielden er tegelijkertijd meet dan twee
kasmoni op na.
De mannelijke spelers uit mijn onderzoek, zowel de deelnemers aan de mannenals aan de gemengde kasmoni, komen uit alle leeftijdsgroepen. Afhankelijk van hun
omgeving komen ze terecht in een puur mannelijke of een gemengde kasmoni.
Sommigen zijn al op de jeugdige leeftijd van achttien jaar met hun deelname
begonnen, een was zelfs op zijn dertiende jaar al kasman. Ze zijn werkzaam in
uiteenlopende beroepen. Bijna allemaal hosselden ze wat bij om hun reguliere
inkomen aan te vullen.
Blijkens mijn onderzoek nemen de mannen met behulp van kasgeld hun
verantwoordelijkheid voor huishouden en gezin, als vriend, partner, echtgenoot of
vader. Er bestaat dus geen significant sekseverschil in de besteding van kasgeld.
Het voornaamste verschil is dat mannelijke spelers zich slechter kunnen herinneren
waaraan ze hun kasgeld de afgelopen jaren hebben besteed. Een man kan zich
zijn laatste twee of drie bestedingen nog wel herinneren en hij weet ook goed dat
hij het voornamelijk heeft uitgegeven aan tastbare zaken, maar dan houdt het op.
Ook hebben mannen beduidend minder vaak een bestedingsdoel vooraf, wat mogelijk
verklaart waarom ze zich niet zo scherp herinneren voor welke zaken ze hun kasgeld
hebben gebruikt.
Ook de mannen besteden de uitkering vooral aan duurzame huishoudelijke
artikelen en privé behoeften. Ze kopen mooie spullen voor het huis zoals een
wasmachine of een muziekinstallatie, cadeaus voor de kinderen als een fiets of een
sieraad, of ze vieren hun eigen verjaardag of die van hun moeder of schoonmoeder.
Ook worden ten behoeve van het gezin huizen verbouwd, auto's gekocht of
gerepareerd. Eén paar stortte de uitkering op een spaarrekening vanwege de
rentewinst. Slechts één doneerde het bedrag aan sociale instellingen.
Mijn onderzoek van de Surinaamse mannen-kasmoni geeft dus een ander beeld
dan de algemene literatuur over mannen-ROSCAs.
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Wel zijn de mannen-kasmoni verbonden met typische mannenberoepen en ingebed
in een groepssolidariteit die de andere kasmoni niet kennen. Mannelijke spelers
vertonen ook wat meer formeel gedrag dan de vrouwen. Maar hun beroepen liggen
niet in de sfeer van ondernemerschap. Het gaat voornamelijk om handarbeiders uit
de volksklasse die de uitkering besteden aan persoonlijke doeleinden. Slechts een
klein deel van de mannelijke spelers is zelfstandig ondernemer, maar ook deze
mannen gebruiken hun kasmoni evenzeer voor privé-uitgaven als voor de
onderneming. Winstmaximalisatie is geen overheersend doel, wie dat nastreeft stuit
op sociale sancties. Deze mannen-ROSCAs passen dan ook niet in het
11.
ontwikkelingsperspectief dat veel ROSCA-literatuur over mannen kenmerkt.

Creoolse mannen tegenover Creoolse vrouwen
Ook al wordt de uitkering dikwijls gebruikt om te voorzien in gezinsbehoeften, man
en vrouw spelen daarbij meestal niet samen in dezelfde kasmoni. Net als elders
geldt het als een privé zaak: in veel landen houden mannen en vrouwen hun
deelname in ROSCAs zelfs voor elkaar geheim uit vrees dat de ander het geld opeist
of wegneemt (Ardener 1995: 15; Niger-Thomas 1995: 107; Vélez-Ibañez 1983: 116).
Ook Surinaams-creoolse partners doen geheimzinnig tegenover elkaar over hun
kasmoni-activiteiten. Vrouwen met partners die geen kasmoni spelen, hebben daar
extra reden voor, want hun mannen reageren vaak negatief omdat ze het systeem
onbetrouwbaar en riskant vinden. Als spelers hun partner wel op de hoogte stellen,
vertellen ze er dikwijls niet bij wanneer ze zullen ontvangen.
Creoolse spelers zijn bang dat hun wederhelft impliciet aanspraak maakt op de
uitkering, bijvoorbeeld: ‘Jij kunt best wat meer bijdragen aan het verjaardagsfeest
van moeder’, of dat hij een redelijke claim legt op de besteding, bijvoorbeeld: ‘Als
je toch geld krijgt, repareer jij dan die ijskast, want ik draai al voor die auto op’. Deze
aanspraak treft juist zo onaangenaam omdat ze redelijk is: je kunt je er moeilijk aan
12.
onttrekken. De spelers willen zèlf bepalen waaraan ze kasgeld besteden.
De standaardopvatting over het ‘Caraïbisch gezinspatroon’ is niet van toepassing
op het kasmoni-gebruik van de mannen. Alle spelers die ik onderzocht, droegen
verantwoordelijkheid voor een gezin, als vriend, partner of echtgenoot en besteedden
de uitkering zowel in de gezins- als de privésfeer. Wel heerst er een ideologische
strijd tussen de seksen, waardoor partners hun deelname aan kasmoni wantrouwig
voor elkaar verborgen houden.

Slotopmerkingen
Het is opmerkelijk dat een oude Surinaamse traditie als de kasmoni vandaag de
dag nog zo'n belangrijke plaats inneemt in de creoolse gemeenschap. Vroegere
generaties zijn ermee opgegroeid in een tijd dat banken slecht toegankelijk waren.
De huidige generatie heeft daartoe intussen een betere toegang, maar is toch niet
volledig bezweken voor de charmes van het moderne bankwezen. Sterker nog, zij
greep massaal terug op de kasmoni-traditie toen de economische crisis een zware
tol begon te eisen. Het kasmoni-krediet is immers snel en goedkoop, zodat het zich
bij uitstek leent om de benodigde duurzame goederen te kopen.
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klasse te arm is om te kunnen deelnemen. Vrouwen vormen een ruime meerderheid
van de kasmoni-spelers, waarschijnlijk doordat zij traditioneel verantwoordelijk zijn
voor het gezinshuishouden. Toch is een derde van de spelers man. Een aantal van
hen speelt in exclusieve mannen-kasmoni op de werkplek. Voor de andere mannen,
die participeren in geslachtelijk gemengde kasmoni, is kenmerkend dat ze
medeverantwoordelijkheid dragen voor een gezinshuishouden.
Een interessante vraag is hoe lang dit informele spaar- en kredietarrangement
nog een functie zal blijven vervullen in de creools-Surinaamse gemeenschap. Daar
het ook standhoudt onder creoolse en andere immigranten in Nederland met zijn
goede sociale voorzieningen en laagdrempelige bancaire instellingen vermoed ik
nog heel lang. Waarschijnlijk net zolang als deze veelgehoorde verzuchting opgeld
doet: Kasmoni e yepi furu suma, yere! [vert. Kasmoni heeft velen geholpen, hoor!].
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van Creolen in Paramaribo en Amsterdam waarop zij in januari 2002 zal promoveren.

Eindnoten:
1. Opmerkelijk is de term ‘spelen’. In andere landen waar ROSCAs voorkomen, wordt deze term
eveneens gebruikt, naast het ‘winnen van de kas’ of het ‘ontvangen van de prijs’. Sommige
auteurs vinden deze termen kleinerend. Het leidt tot de vraag of kasmoni inderdaad een spel is
en zo ja, uit welke spelelementen het dan bestaat. De informaliteit van de kasmoni wordt snel
geassocieerd met onzakelijkheid, waardoor sommigen er inderdaad op neer kijken. De loterij
en de snelle ontvangst van een grote som geld roepen associaties op met gokspelen. Ik zou
daarom de term ‘spelen’ kunnen vermijden, maar kies daar bewust niet voor. Omdat ik wil
aansluiten hij de beleving van de creoolse kasmoni-deelnemers hanteer ik in deze studie hun
eigen termen. Bovendien is in de rest van mijn studie gebleken dat de kasmoni geen kinderlijk
spelletje is, maar een vernuftig financieel arrangement dat in een aantal opzichten beter
functioneert dan formele spaar- en kredietinstellingen.
2. In mijn proefschrift ga ik uitvoerig in op de groep creolen die geen kasmoni speelt of de
omstandigheden waaronder sommigen daartoe niet in staat zijn.
3. De koers voor de Nederlandse gulden lag tijdens mijn eerste veldwerkperiode in Suriname
(1996/1997) tussen de Sf 225 en Sf 250. Deze koers bedraagt thans (2001) circa Sf 850.
4. In een van de hoofdstakken uit mijn dissertatie bespreek ik diverse hypothesen over het ontstaan
van kasmoni. In dat hoofdstuk bespreek ik onder meer de mogelijkheid dat kasmoni al bestond
onder de slaven in Suriname.
5. Ik heb hierover geen exacte gegevens verzameld, maar informanten uit andere etnische groepen
bevestigen mijn indruk dat het kasmoni-spel daar druk wordt beoefend. Zo vertelde een
hindostaanse dat in haar familie, buurt en bedrijf veel kasmoni voorkomen
6. In haar artikel Women's Use of Rosca's in the Caribbean: Reassessing the Literature betoogt
Besson (1995) dat Caraibische vrouwen tijdens de slavernij ROSCAs organiseerden als vorm
van verborgen protest tegen koloniale onderdrukking. Op deze discussie ga ik in mijn proefschrift
uitgebreid in.
7. Omdat deze mannen-kasmoni een eigensoortig karakter bleken te hebben dat ik nader wilde
bestuderen, heb ik alle kasmannen gesproken. Hierdoor zijn de kasmannen in mijn onderzoek
wat oververtegenwoordigd.
8. Door dit grote ontzag voor ouderen konden ook dingen misgaan. Pero herinnert zich hoe hij als
klein joch elke week Sf 2,50 van zijn opa moest brengen naar een kennis, de jonge tant' Wanda,
die een straat verderop woonde. Hij wist niet wat kasmoni was en besefte dus niet waarvoor hij
dienst deed als ‘koerier’. Na de derde week stopte hij het geld in eigen zak om snoep te kopen,
in plaats van het aan tant' Wanda af te geven. Pero dacht dat hij op ‘safe’ speelde want lange
tijd kraaide geen haan naar het geld. Tot opa op een goede dag naar tante Wanda toog om zijn
zorgzaam opgepotte kasgeld te innen. Tant' Wanda, verlegen met de situatie, vertelde hem dat
ze hem maar een klein deel van de verwachte som kon betalen omdat ze zijn inleg vanaf de
derde week niet meer had ontvangen. Om de andere spelers te kunnen uitbetalen had ze het
tekort al die tijd zelf aangezuiverd. Pero werd gestraft met een geducht pak slaag. Maar waarom
kwam zijn oneerlijkheid pas zo laat aan het licht? Pero begreep later dat Tante Wanda opa al
die tijd niet durfde te vragen waar zijn kasgeld bleef, uit eerbied voor zijn ouderdom.
9. Terwijl de studies van de typische mannen-ROSCAs getuigen van een ontwikkelingsperspectief,
gaat Geertz' ROSCA-theorie niet eenzijdig uit van deelname van mannen. Kennelijk
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veronderstelde hij bij vrouwelijke participanten ook een groot potentieel voor aansluiting op de
commerciële markteconomie.
10. Op deze bijzondere kenmerken ga ik in mijn dissertatie uitgebreid in bij de bespreking van de
functies van kasmoni (of zie Bijnaar 1998).
11. Vanwege de sfeer van geheimhouding over kasmoni kunnen mannen daarmee ook dingen doen
die buiten het zicht van hun vrouw vallen: een buitenvrouw verwennen of de buitenkinderen iets
geven. Hoewel dit in de interviews niet is besproken, weet ik van mijn persoonlijke mannelijke
vrienden die in die situatie zitten dat dat gebeurt, zonder dat ze kasgeld daaraan structureel
besteden. In de meeste gevallen komt voor mannen die al een gezin hebben, het buitengezin
financieel en emotioneel op de tweede plaats.
12. In hoeverre de mannen-kasmoni verwantschap vertonen met de negentiende-eeuwse Europese
arbeidersonderlinge komt eveneens aan de orde in mijn dissertatie.
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Peter Meel
Menselijke waardigheid als voertuig van emancipatie; Surinaamse
geschiedschrijving en geschiedschrijving over Suriname
Verlang
naar de dag van de vrijheid
verborgen achter de pardâh van morgen

(Shrinivāsi 1970: 20)
Maar die schelling van de slaventijd
Zal een grote rijkdom worden
Een plek waar het licht reikt
Tot in alle uithoeken.

(Slory 1991: 95)
In zijn gedegen overzicht van recente publicaties op het gebied van de
Surinamistiek laat Hans Ramsoedh zien dat het aantal sociaal-wetenschappelijke
studies over Suriname in de afgelopen vijfentwintig jaar gestaag is gegroeid
(Ramsoedh 2001). Deze toename doet zich voor op uiteenlopende terreinen. Zowel
op het gebied van de politieke en sociaal-economische geschiedenis als op dat van
de etnische studies is de literatuur sinds 1975 aanzienlijk uitgebreid. Hetzelfde kan
worden opgemerkt ten aanzien van uitgaven op het terrein van de taal- en
letterkunde. Ramsoedh parkeert deze in zijn overzicht gemakshalve buiten het
kerndomein van de Surinamistiek, maar het kan niet ontkend worden dat ook zij tot
dit gebied behoren. Wie het geheel van publicaties overziet, komt tot de conclusie
dat de Surinamistiek gekenmerkt wordt door een grote mate van disciplinaire vrijheid
en thematische verscheidenheid.

Inleiding
Hoewel het tot tevredenheid stemt dat de Surinamistiek een waaier aan
verschijningsvormen kent en een noemenswaardige productie, vormt dit geen reden
ontspannen achterover te leunen en te menen dat daarmee het laatste woord over
dit onderzoeksveld is gezegd. Ook Ramsoedh realiseert zich dit. In de
slotbeschouwing van zijn bijdrage maakt hij een aantal interessante opmerkingen
over de beoefenaren van de Surinamistiek en hun wetenschappelijke oriëntatie. Hij
constateert dat de
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Surinamistiek nog altijd vooral het werk is van Nederlanders en in Nederland
woonachtige Surinamers en dat er gegronde reden is om aan te nemen dat de
dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving voorlopig een illusie zal blijven.
Daar staat naar zijn oordeel tegenover dat de dominante koloniale visie die vóór de
Tweede Wereldoorlog opgeld deed, definitief tot het verleden behoort. Hedendaagse
publicaties zijn volgens gangbare wetenschappelijke standaarden geschreven en
dit dient beschouwd te worden als een belangrijke stap vooruit. Ramsoedh zet zich
af tegen het propageren van een Surinaams historisch perspectief. Al te vaak leidt
een beroep op exclusiviteit volgens hem tot een ongewenste politisering van
standpunten. De Surinamistiek is naar zijn oordeel gebaat bij wetenschappelijke
zuiverheid, openheid en universaliteit.
De evaluatie van Ramsoedh stemt, zoals hijzelf ook aangeeft, opvallend overeen
met de balans die Gert Oostindie (1990) tien jaar eerder opmaakte van de
Surinamistiek. Voor beide auteurs geldt dat zij in hun bijdragen het historiografisch
veld deugdelijk verkennen en hun bibliografisch materiaal op een juiste manier
bevragen. Dit artikel beoogt de bevindingen van Ramsoedh, zoals in de vorige alinea
kort samengeval, in een bredere historiografische context te plaatsen en te verbinden
met geschiedfilosofische discussies die in het recente verleden zijn gevoerd. Het
stuk is in de eerste plaats bedoeld als een aanvulling op en een verdere
onderbouwing c.q. precisering van de door Ramsoedh verwoorde inzichten, niet als
een poging tot bestrijding of weerlegging van zijn standpunten. Ik deel de opvatting
van Ramsoedh dat de Surinamistiek gebaat is bij het voeren van open debatten,
maar hoop aan te kunnen tonen dat het vooraf verduidelijken van wetenschappelijke
uitgangspunten belangrijk kan bijdragen tot het welslagen van dergelijke
gedachtewisselingen.

De onvoltooide dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving
In termen van wetenschappelijke productie leveren Surinamers in Suriname een
relatief geringe bijdrage aan de Surinamistiek. Deze constatering, die bibliografisch
gemakkelijk kan worden onderbouwd, zal door niemand worden tegengesproken.
Op de oorzaken van deze achtergebleven participatie gaat Ramsoedh in zijn artikel
adequaat in. Samengevat komt zijn argument erop neer dat de afhankelijkheid van
het buitenland die Suriname op politiek en economisch gebied kenmerkt, zich ook
uitstrekt tot het terrein van de wetenschap (Ramsoedh 2001: 144-145). Uniek is dit
overigens niet. Wat voor Suriname geldt, gaat ook op voor andere landen in het
Caraïbisch gebied. Sterker, het is een kwestie die speelt in alle staten waar een
bescheiden welvaartsniveau het actief stimuleren van wetenschapsbeoefening
bemoeilijkt.
Is het bezwaarlijk dat Surinamers in Suriname maar zo weinig Surinamistische
publicaties voortbrengen? Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord. Elk
land, en Suriname vormt op deze regel geen uitzondering, wil zich immers
wetenschappelijk kunnen meten met andere landen en stelt zich ten doel
wetenschappelijk onderzoek dienstbaar te laten zijn aan de maatschappelijke en
geestelijke ontwikkeling van zijn bevolking. Ook de oprichting van de Universiteit
van Suriname in 1966, het sluitstuk van het Surinaamse onderwijssysteem,
weerspiegelde deze nationale oriëntatie en sloot aan bij de autonomie die Suriname
op staatkundig gebied reeds bezat. Dc universiteit - sinds het begin van de jaren
tachtig Anton de Kom Universiteit van Suriname geheten - slaagde er echter niet in
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dusver de aandacht van de wetenschappelijke staf opgeëist. Deze onbalans is
zorgelijk als bedacht wordt dat de Surinaamse natie nog maar kortgeleden begonnen
1.
is het koloniale verleden onder te brengen in een eigen historiografie.
De noodzaak van een eigenstandige positie op wetenschapsgebied wordt in het
geval van de Surinamistiek enigszins gerelativeerd doordat de Surinaamse
gemeenschap in Nederland na de onafhankelijkheid aanzienlijk is gegroeid en het
personenverkeer tussen Nederland en Suriname intensief is. Voor onderzoekers
uit beide landen geldt dat zij elkaar over en weer bezoeken en niet zelden het beste
van twee werelden combineren. Los van de vraag of deze vanzelfsprekende mobiliteit
ook voor toekomstige generaties onderzoekers zal gelden, heeft dit gunstige
uitwisselingsklimaat een dempend effect op nationalistische claims. Het herleiden
van publicaties tot de nationaliteit van auteurs is binnen de Surinamistiek geen
gebruik, al appelleren onder Surinamers ‘zwarte’ prestaties wel directer aan
gevoelens van herkenning en trots dan ‘witte’ verdiensten.
In Nederland is de Surinamistiek buiten de enge kring van vakgenoten weinig
geprofileerd. Als academici binnen de humaniora en sociale wetenschappen er al
mee bekend zijn, neigen velen ertoe het onderzoeksterrein als een exotisch
randverschijnsel te beschouwen. De recente ontwikkelingen in Suriname hebben
dit onflatteuze beeld alleen maar versterkt. De evidente onverschilligheid treft
overigens de Caraïbistiek in brede zin. Door menigeen wordt dit onderzoeksgebied
op zijn best als een aanhangsel van de Latijns-Amerikanistiek gezien. Sinds 1975
is het imago van de Surinamistiek wel iets verbeterd, deels door de afstand die
Nederlanders hebben kunnen nemen van hun koloniale verleden, deels door de
nabijheid van Surinamers in hun directe omgeving. ‘Wij zijn hier, omdat jullie daar
waren’ is niet alleen een verklaring die Surinamers nogal eens willen geven voor
hun aanwezigheid in Nederland, maar ook een handvat voor onderzoekers die in
Nederland de relevantie van Surinamistisch onderzoek willen aantonen.
Dit alles neemt niet weg dat de Surinamistiek slechts een gering aantal
beoefenaren kent. Professionele Surinamisten, dat wil zeggen zij die aantoonbare
expertise op dit terrein bezitten en er een regulier inkomen mee verdienen, zijn op
de vingers van twee handen te tellen. Groter is de groep die wel als Surinamist aan
de weg timmert, maar hiervoor niet wordt gesalarieerd. Vaak betreft dit personen
die werkzaam zijn in het onderwijs, in beleidsfuncties, in het welzijnswerk of in de
journalistiek en daarnaast of in het verlengde hiervan activiteiten als Surinamist
ontplooien. De meeste van hen laten op incidentele basis, voor een relatief korte
periode of na een actieve loopbaan in een ander beroep als Surinamist van zich
horen. Hoewel zich onder professionele en niet-professionele Surinamisten zowel
Nederlanders als Surinamers bevinden, bezetten Nederlanders het leeuwendeel
van de (weinige) universitaire posities. Als gevolg hiervan zijn het ook overwegend
Nederlanders die (doorgaans bescheiden) subsidies voor Surinamistisch onderzoek
in de wacht slepen. De groei van de Surinaamse gemeenschap in Nederland heeft
zich nog altijd niet vertaald in een proportionele toename van het aantal Surinamers
2.
in universitaire posities.
In het licht van het bovenstaande valt niet te verwachten dat de dekolonisatie van
de Surinaamse geschiedschrijving spoedig een feit zal zijn. Tegelijk kan de
tegenvraag worden gesteld of men redelijkerwijs mag verwachten dat de Surinaamse
geschiedschrijving al gedekoloniseerd is. Zijn de decennia die verstreken zijn sinds
de onafhankelijkheid voldoende geweest om de grondslagen te kunnen leggen voor
een eigen historiografie? Het antwoord op
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deze vraag kan alleen maar ontkennend zijn. Het ongeduld waarmee het Westen
ontwikkelingen in Caraïbische landen volgt en de verwachtingen die het op korte
termijn van steunverlening koestert, doen ook als het gaat om wetenschappelijk
onderzoek geen recht aan de realiteit en laten ten onrechte buiten beschouwing dat
Europa zelf zijn wetenschappelijke successen evenmin overnight behaalde.
Daarbij verdient het aanbeveling om rekening te houden met een subtiel verschil
in focus tussen intellectuelen uit het Westen en uit het Caraïbisch gebied. Beiden
achten universiteiten van groot belang voor het creëren van een inspirerend
academisch klimaat en slaan ook de functie van musea, bibliotheken en uitgeverijen
in dit verband hoog aan. De kwaliteit en kwantiteit van wetenschappelijke publicaties
vormen eveneens een graadmeter voor het bepalen van de stand van het
wetenschappelijk onderzoek. Maar, zo waarschuwt de beroemdste dichter uit het
Caraïbisch gebied, Nobelprijs-winnaar Derek Walcott, het gevaar is niet denkbeeldig
dat de blik op deze manier wordt vernauwd tot de institutionele aspecten van het
onderzoeksbedrijf en dat de beoordeling van onderzoek eenzijdig hieraan wordt
afgemeten. Zolang menselijke vermogens als herinneren en herdenken in tact zijn
en adequaat functioneren, zal er geschiedenis bestaan en is aan de basisvoorwaarde
voor geschiedbeoefening voldaan. Het zijn deze factoren die fundamenteel zijn voor
de continuïteit van het geheugen van een samenleving: ‘Here there are not enough
books, one says, no theatres, no museums, simply not enough to do. Yet, deprived
of books, a man must fall back on thought, and out of thought, if he can learn to
order it, will come the urge to record, and in extremity, if he has no means of
recording, recitation, the ordering of memory which leads to meter, to
commemoration’ (Walcott 1993: 20-21).
Wie spreekt over de dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving moet
tenslotte bedenken dat het moeilijk is om het begrip dekolonisatie overtuigend te
omschrijven. Het ontbreken van een eenduidige definitie maakt het bijna ondoenlijk
om vast te stellen waar en wanneer dekolonisatie begint, welke stadia van
dekolonisatie onderscheiden moeten worden en wanneer een proces van
dekolonisatie is voltooid. Zoals Frantz Fanon, invloedrijk schrijver en filosoof van
Martinique, in 1961 al schreef: ‘Omdat de dekolonisatie vele vormen heeft
aangenomen, is het moeilijk, zelfs onmogelijk, verstandelijk uit te maken wat een
werkelijke dekolonisatie was en wat een schijndekolonisatie.’ (Fanon 1971: 43).
Men kan nog een stap verder gaan en zich afvragen of het begrip dekolonisatie in
het postkoloniale tijdperk nog wel voldoet. Feitelijk is het begrip in toenemende mate
onder druk komen te staan van het huidige globaliseringsdenken. In staatkundige
zin lijkt het nog wel bruikbaar, maar sociaal-economisch en cultureel gezien dekt
het de complexiteit van postkoloniale verhoudingen steeds minder goed. Het is
belangrijk zich van bovengenoemde overwegingen bewust te zijn als men uitspraken
doet over de dekolonisatie van de Surinaamse geschiedschrijving

Het einde van de koloniale visie?
Behoort de koloniale visie, die voor de Tweede Wereldoorlog een dominante invloed
had (in Europa, maar ook in de koloniën) definitief tot het verleden en zijn
hedendaagse Surinamistische publicaties volgens universele wetenschappelijke
standaarden geschreven? Dit is een ingewikkelde kwestie, die
wetenschapsfilosofische, ideologische en psychologische dimensies leent en
waarover in het kader van de Surinamistiek nog nauwelijks iets geschreven is.
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Op het oog ziet het er tamelijk simpel uit. Surinamers en niet-Surinamers schrijven
over aspecten van een land, op basis van vraagstellingen en methoden ontleend
aan erkende wetenschappelijke disciplines, bedienen zich van gangbare begrippen,
verwijzen naar voor iedereen te raadplegen literatuur, beroepen zich op theorieën
en modellen die toetsbaar zijn en gebruiken bronnen waar in ieder geval vakgenoten
toegang toe hebben. Door te werken volgens vaste wetenschappelijke standaarden
kan vastgesteld worden of onderzoekers deugdelijk werk afleveren. Wie zich als
onderzoeker aan de afspraken en codes van zijn beroepsgroep houdt, mag zich
verzekerd weten van een hoge waardering; wie deze codes en afspraken negeert
of schendt, scoort navenant lager.
Toch is het niet zo eenvoudig. Hoewel het bovenstaande op zich juist is, gaat het
voorbij aan het perspectief dat onderzoekers hanteren. Vóór de Tweede Wereldoorlog
viel dit perspectief in hoofdzaak samen met de belangen en idealen van het
moederland. Suriname was ondergeschikt aan een zich moreel en materieel
superieur wanend Nederland, dat een cultuur en beschaving vertegenwoordigde
die de Surinaamse bevolking volgens de toenmalige machthebbers als
vanzelfsprekend diende over te nemen. Onderzoekers - merendeels amateur-historici
uit Nederland - legden Suriname langs de meetlat van Europees-christelijke waarden
en normen, en lieten zich in hun oordeelsvorming leiden door Westerse opvattingen
over ethiek en esthetiek. De Surinaamse geschiedenis werd ‘van buitenaf’
geschreven, niet ‘van binnen uit’. Surinamers waren object van studie en alleen uit
de koloniale elite stonden af en toe personen op die over hun land en zijn bewoners
3.
schreven, doorgaans echter met dezelfde ‘geleende bril’.
Anton de Kom gooide in 1934 met Wij slaven van Suriname de eerste steen in
deze brakke vijver. Het boek, dat overigens pas vanaf de jaren zestig op zijn juiste
waarde zou worden geschat, brak radicaal met de heersende koloniale opvattingen,
verschoof het perspectief van Nederland naar Suriname en trachtte een
eenheidsfilosofie te formuleren voor een bevolking die op dat moment allesbehalve
een natie was. Hoewel in zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de
geschiedschrijving van de Nederlandstalige Caraïben nog maar recentelijk begonnen
is op gelijke hoogte te komen met de historiografie in de anderstalige buurlanden
(Oostindie & Hoefte 1999: 604), is het goed te bedenken dat Wij slaven van Suriname
vier jaar eerder verscheen dan The Black Jacobins van C.L.R. James, een boek
dat ook door een niet-professioneel historicus geschreven is en dat met zijn
klassenbewuste, antikoloniale toonzetting een even verpletterende indruk achterliet.
De Kom was met zijn klassieke studie ook Eric Williams voor, de eerste zwarte
4.
historicus in de Engelstalige Caraïben die in 1938 promoveerde. Diens dissertatie
zou in 1944 in bewerkte vorm onder de titel Capitalism and Slavery verschijnen en
evenals The Black Jacobins een spraakmakend boek blijven. Vijf jaar na Capitalism
and Slavery verscheen Samenleving in een grensgebied van Rudolf van Lier. Hoewel
academischer van toonzetting en alleen op een indirecte wijze aansluitend bij het
toenmalige politiek-maatschappelijke debat wordt dit proefschrift nog altijd beschouwd
als een gezaghebbende studie over de Surinaamse plurale samenleving. Het zijn
bovengenoemde vier studies, waarvan de jongste dus meer dan vijftig jaar geleden
en de oudste bijna zeventig jaar geleden werd gepubliceerd, die in de
Nederlandstalige en Engelstalige Caraïben tot op heden doorgaan voor de meest
5.
invloedrijke historische werken.
Na de Tweede Wereldoorlog zou het perspectief in Surinamistische publicaties
definitief van Nederland naar Suriname verschuiven.
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Dit werd in belangrijke mate gestimuleerd door de status van autonoom rijksdeel
die Suriname verwierf, de oprichting van de Algemene Middelbare School (AMS)
en de introductie van een beurzenbeleid voor Surinamers die in het buitenland
wilden studeren. In Suriname werd in antwoord op de oproep van De Kom in
toenemende mate aandacht gevraagd voor ‘het eigene’ en gingen Surinamers zich
steeds meer afzetten tegen inbreuken die hierop door de voormalige kolonisator
werden gepleegd. In de geschiedschrijving kwam het accent te liggen op de
bestudering van plantagelandbouw, slavernij en marronage. Hoewel hiermee voor
een belangrijke accentverschuiving werd gezorgd en het eenzijdig-Westerse
perspectief werd doorbroken, werd het definiëren van het eigene bemoeilijkt door
acculturatieprocessen die door de eeuwen heen (deels ongemerkt, deels
geregisseerd) hadden plaatsgevonden, waardoor ‘het eigene’ en ‘het vreemde’
eerder loten aan dezelfde stam waren dan afzonderlijk te onderscheiden entiteiten.
Ook door de meervoudige vorm waarin het eigene zich in Suriname presenteerde
en die het zoeken van een gemeenschappelijke noemer anders dan op grond van
territorium en geschiedenis tot een lastige maar ook delicate opgave maakte, bleef
het eigene een begrip dat als politiek en cultureel mobilisatieprincipe beter voldeed
dan als wetenschappelijk concept.
In geschiedfilosofisch opzicht heeft de Surinamistiek zich na de Tweede
Wereldoorlog bewogen tussen cultuurrelativisme en universalisme. Opmerkelijk is
dat beschouwingen hierover buiten het gezichtsveld van de meeste Surinamisten
liggen. In het spoor van de Verlichtingsfilosofen en met als kerndocument de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) gaat het universalisme
uit van de veronderstelling dat er in de wereld algemeen aanvaarde normen bestaan,
die op alle mensen van toepassing zijn en die universeel getoetst kunnen worden.
In de sfeer van de internationale betrekkingen uit zich dit in de bijzondere aandacht
die landen hebben voor mensenrechten. Universalisme stimuleert regeringen om
elkaar op het punt van de naleving van deze rechten de maat te nemen en bij
gebleken normoverschrijding passende maatregelen te treffen. In het
wetenschappelijk universalisme ligt de gedachte besloten dat er maar één methode
is om over de werkelijkheid ware uitspraken te doen en dat wetenschap ten dienste
staat van de vooruitgang, bevrijding en emancipatie van de gehele mensheid met
behulp van de rede. Deze positivistische opvatting veronderstelt dat alle mensen
redelijke wezens zijn, met een aangeboren vermogen tot rationeel handelen. Juist
e

door de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in de 20 eeuw (met de Tweede
Wereldoorlog als dramatisch dieptepunt) is deze zienswijze steeds meer onder vuur
komen te liggen. De kritiek op het universalisme heeft zich de laatste decennia
toegespitst op de Westerse oorsprong van het concept en op de verdenking dat het
Westen op deze wijze zijn greep op het niet-Westen zou willen handhaven. Vooral
het gebruik van de universaliteit van mensenrechten als maatstaf bij het geven van
ontwikkelingshulp is veel niet-Westerse regeringen een doorn in het oog.
De meeste critici van het universalisme rekenen zich tot de aanhangers van het
cultuurrelativisme. Kern hiervan is dat culturen principieel gelijkwaardig zijn en dat
er wederzijds respect dient te bestaan tussen uiteenlopende waardensystemen.
Het cultuurrelativisme heeft belangrijk bijgedragen aan het doorbreken van de
vanzelfsprekendheid van de Europacentrische hegemonie. Maar tegelijk is ook het
cultuurrelativisme niet onproblematisch gebleken. Het veronderstelt namelijk dat
oordelen ‘cultuurbepaald’ zijn en dat het niet mogelijk is zinvolle uitspraken te doen
over andere culturen. De notie van cultuurbepaaldheid bergt het
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gevaar van conservering en autisme in zich, juist doordat cultuurcontact en
interculturele communicatie worden ontmoedigd. Bovendien weerspiegelt het een
ethisch relativisme, dat verhindert dat agressieve en onverdraagzame culturen ter
verantwoording kunnen worden geroepen. In tegenstelling tot het universalisme
impliceert het cultuurrelativisme het tolereren van uitwassen en het zichzelf
ontzeggen van mogelijkheden hierover in discussie te gaan, er stelling tegen te
nemen of er tegen op te treden (Baehr 1989: 20-29; Broek 1994: 26-28; Van Doorn
1995: 143-155).
Het postmodernisme vormt de meest uitgesproken reactie op de verworvenheden
en idealen van het modernistische vooruitgangsgeloof. Het kenmerkt zich door een
verregaande vorm van relativisme en beijvert zich voor tekstuele deconstructie.
Postmodernisten stellen zich teweer tegen de ‘grote, zingevende verhalen’, in het
bijzonder het liberalisme en het marxisme, die naar hun oordeel zowel onderdrukkend
als onwaar zijn. Tegenover de ‘grote verhalen’ plaatsen zij de ‘veelheid van verhalen’
en benadrukken zij dat hieruit geen consistent samenhangend geheel te construeren
valt. Hun argument is dat alle uitingen over cultuur ‘talig’ zijn en dat taalconstructies
nooit neutraal of objectief kunnen zijn, omdat ze zich richten op het overtuigen, dat
wil zeggen, op het beheersen en overheersen van anderen. Postmodernisten
beschouwen wetenschap als een instrument van de heersende klasse, die deze
aanwendt om haar eigenbelang te beschermen. Gespecialiseerde kennis wordt
door haar ingezet, niet om ‘de vooruitgang’ te dienen, maar om de onderdrukte
klassen te disciplineren en hun emancipatie te verhinderen. Om deze ontwikkeling
te stuiten, pleiten postmodernisten voor deconstructie, het afbreken van de structuur
van de grand theories, in een poging de hegemoniale cultuur van het Westen te
ontmaskeren.
Binnen de Surinamistiek is de belangstelling voor filosofie en wetenschapstheorie
nooit groot geweest. Het debat over het postmodernisme is aan de meeste
6.
Surinamisten tamelijk geruisloos voorbijgegaan. Degenen die er wel kennis van
hebben genomen, waarderen over het algemeen het door postmodernisten
gepropageerde relativisme als een bruikbaar tegenwicht voor Europacentrische
opvattingen. Zij huldigen ook het standpunt dat het verleden onmogelijk ‘vanuit
zichzelf’ kan worden begrepen en dat beschrijvingen van het verleden altijd
denkbeelden over en interpretaties van dat verleden zijn. Hier staat tegenover dat
velen moeite hebben met de opvatting dat wetenschappelijke uitlatingen per definitie
manifestaties zijn van kwaadaardig machtsdenken, dat historisch onderzoek geen
werkelijke toegang tot het verleden biedt omdat een objectieve interpretatie van het
verleden onmogelijk is en dat geschiedschrijving op zijn best het produceren van
autonome taalbouwsels is. Naar hun oordeel laat vooral deze laatste opvatting vrucht van het narrativisme - zien dat het postmodernisme in zijn
‘democratiseringsijver’ te ver is doorgeschoten. Immers, het ontbreken van vaste
normen voor wetenschappelijkheid geeft in beginsel ieder individu de vrijheid om
te beweren wat hem of haar goeddunkt en maakt het onmogelijk zin van onzin te
onderscheiden, waarheid van leugen, en geschiedinterpretatie van
7.
geschiedvervalsing.
Vanuit de overtuiging dat wetenschappelijke kennis heterogeen en gefragmenteerd
is en onderzoekers zich niet dienen te richten op ‘waarheid’ en ‘objectiviteit’ maar
op solidariteit met onderdrukte volken en culturen, voelen Surinamisten, veelal
onuitgesproken, zich meer aangetrokken tot de theorie van het postkolonialisme.
Deze bergt een specifieke tijdsaanduiding in zich (want heeft betrekking op de
geschiedenis van de voormalige koloniën vanaf de datum van hun onafhankelijkheid),
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veronderstelt een nieuwe benadering van cultuur en identiteit (gecentreerd rond
concepten als interculturaliteit en transnationalisme) en wil een principieel
antikoloniale houding demonstreren. Historische concepten en waardeoordelen
worden ook binnen het postkolonialisme beschouwd als uitdrukkingen van
machtsrelaties. Volgens de gangbare opvatting zijn postkoloniale verhoudingen het
onderwerp van ‘permanente onderhandeling’ en kenmerken zij zich door hybriditeit,
ambivalentie en meerduidigheid. Maar meer dan het postmodernisme laat het
postkolonialisme het verrichten van empirisch onderzoek toe en vindt daardoor
gemakkelijker aansluiting bij de methoden en technieken waarmee historici en
sociaal-wetenschappelijke onderzoekers vertrouwd zijn. Typerend voor het
postkolonialisme is de figuur van de migrant, die zijn identiteit ontleent aan de
culturele context waarbinnen hij opereert. De migrant is voortdurend ‘in beweging’,
overschrijdt grenzen, confronteert normen- en waardenstelsels met elkaar en levert
een eigen, steeds wisselende bijdrage aan het proces van globalisering. De essays
van Anil Ramdas getuigen van een bijzondere affiniteit met het postkolonialisme.
Ook de werken van Gloria Wekker en (meer recent) Alex van Stipriaan passen
8.
binnen deze theorie.
De beantwoording van de vraag of in de Surinamistiek de koloniale visie verleden
tijd is, hangt dus in belangrijke mate af van de vraag welk paradigma men aanhangt.
Universalisten zullen geneigd zijn het einde van de koloniale visie te laten
samenvallen met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. Vanaf dat moment
ging Suriname zijn eigen weg en heeft het geprobeerd vanuit een eigen
ontwikkelingsvisie te werken aan de vooruitgang en emancipatie van zijn bevolking.
Relativisten zullen deze opvatting afdoen als naïef en wijzen op de
afhankelijkheidsrelaties die Suriname onderhoudt met de VS en Nederland, waardoor
het kolonialisme, onder het mom van Atlantische solidariteit en
ontwikkelingssamenwerking, na 1975 gewoon is blijven voortbestaan. Suriname is
in deze optiek onverminderd speelbal van Westerse overheersing en
vooringenomenheid, ook in wetenschappelijke zin.

Een Surinaams perspectief
Het streven naar een Surinaams perspectief past in een tijdsgewricht dat het
cultuurrelativisme een belangrijke plaats toebedeelt in het wetenschappelijk
onderzoek. Het sluit aan bij het verlangen naar emancipatie van voorheen
gekoloniseerde volken, een drang die niet alleen de politiek en de samenleving
ontsluit, maar ook de wetenschap. Onder academici bestaat de behoefte het verleden
eigenhandig te onderzoeken, zelf geschiedenis te schrijven en toe te werken naar
een volwaardige postkoloniale historiografie. Tegelijk is er de drang het nieuw
ontdekte verleden een plaats te geven in het collectieve geheugen en bij te laten
dragen aan een zich geleidelijk vormende nationale identiteit. Met dit oogmerk
beperkt geschiedschrijving zich niet tot een kleine kring van vakgenoten, maar heeft
het een brede maatschappelijke relevantie.
Als het gaat om het benutten van geschiedschrijving voor de ‘publieke zaak’
hebben historici in het Caraïbisch gebied een reputatie hoog te houden. De namen
van C.L.R. James. Eric Williams en Anton de Kom zijn al gevallen, maar dit rijtje
kan moeiteloos worden uitgebreid met andere voorbeelden, ook uit de Franse en
Spaanse Caraïben. Het gebruik van geschiedenis voor politieke doeleinden is in de
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20 eeuw überhaupt toegenomen, in het bijzonder in landen die een revolutionaire
en/of postkoloniale fase doormaken. De maatschappe-
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lijke invloed van geschiedenis is in deze landen onverminderd groot en
ondubbelzinnig toekomstgericht. De functie van geschiedenis laat zich hier goed
vergelijken met de functie die ideologie en religie vervulden in het 19-eeuwse Europa
(Maingot 1992: 145-148).
Een centraal element in het emancipatie-streven van voorheen gekoloniseerde
e

volken is het begrip menselijke waardigheid. Dit vindt zijn oorsprong in de 18 -eeuwse
beweging die bekend staat onder de naam Verlichting. Volgens de Nederlandse
historicus Jan Romein, die een geïnspireerde verhandeling over de menselijke
waardigheid schreef (Romein 1971), maakten de Verlichtingsfilosofen zich sterk
voor het omzetten van vooroordeel, autoriteitsgeloof en groepsdwang in vrijdenken,
rationalisme en individualisme. Aanhangers van de Verlichting streefden naar een
nieuwe wereld op de grondslag van rede en ervaring, geluk en beschaving voor de
massa, verspreiding van kennis op alle gebied en bevrijding van de mens van de
Europese superioriteitswaan. Menselijke waardigheid wilde zeggen dat de mensheid
zijn eigen lot in eigen hand nam en zich liet leiden door zijn eigen rede.
Veel was er naar het oordeel van Romein nog niet van de Verlichtingsidealen
terecht gekomen. Democratiseringstendensen zouden pas vanaf de tweede helft
e

van de 19 eeuw doorzetten, althans in het Westen, en pas na de Tweede
Wereldoorlog de sfeer van de economie, de cultuur en de wetenschap binnendringen.
Met de menselijke waardigheid was het ronduit droevig gesteld. Romein schreef
zijn beschouwing kort voor de Tweede Wereldoorlog, in een tijdgewricht waarin de
menselijke waardigheid naar zijn zeggen een lelijk eendje was geworden en het
veel geloof vergde om er de mooie zwaan in te herkennen die zij naar haar wezen
was (Romein 1971: 145).
Albert Helman - in zijn enerverende leven met hetzelfde gemak als zijn Caraïbische
tegenvoeters de stoel van schrijver, politicus en historicus bezettend - kwam een
halve eeuw later tot een vergelijkbaar sombere conclusie als Romein. In zijn bijdrage
richtte Helman zich op de betekenis en doorwerking van 1 juli 1863, ‘misschien wel
de belangrijkste datum in de geschiedenis van Suriname’. Volgens Helman was er
op die dag sprake van abolitie (afschaffing van de slavernij), maar niet van
emancipatie (het uitsluitend verantwoordelijk zijn tegenover het eigen geweten).
Het eerste karakteriseerde hij als een juridische bevrijding, het tweede als een
zelfbevrijding. Nog altijd hadden Surinamers zich volgens Helman niet ontworsteld
aan de ‘slavenmoraal’ (de moraal van de onvrije mens) en was de acceptatie van
een ‘herenmoraal’ (‘de ethiek van een volwaardig, fatsoenlijk en sociaal
verantwoordelijk mens’) uitgebleven. Met verwijzing naar de ontwikkelingen in
Suriname na 1980 stelde Helman dat abolitie zonder emancipatie leidde tot
degeneratie. Surinamers, ongeacht tot welke bevolkingsgroep zij behoorden, waren
volgens Helman geroepen zich de herenmoraal eigen te maken, wilden zij hun land
volgens de principes van democratie en rechtsstaat kunnen besturen (Helman 1994:
9.
71-73, 82-83, 87, 90). Helman leek te suggereren dat aan dezelfde voorwaarde
voldaan diende te worden als Surinamers in ernst een professionele
wetenschappelijke traditie wensten op te bouwen.
Evenals veel andere onderzoekers in het Caraïbisch gebied heeft Helman in zijn
werk zijn engagement nooit onder stoelen of banken gestoken. Anders dan vaak
wordt gedacht, wil dit niet zeggen dat onderzoekers zich met een dergelijke opstelling
onderscheiden. Dit is maar tot op zekere hoogte het geval. Alle geschiedschrijving
is nu eenmaal gebonden aan tijd, plaats en omstandigheden en wordt gestuurd
door bewuste en onbewuste aannames
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uit het heden. Los van de vraag wat zij hier persoonlijk van vinden, kunnen
onderzoekers zich niet onttrekken aan de culturele en ideologische kaders
10.
waarbinnen zij (uit gewoonte, noodzaak of overtuiging) werken. Dit neemt niet
weg dat de onvermijdelijkheid van engagement en de onmogelijkheid van
waardevrijheid iets anders zijn dan een weloverdachte keuze voor partijdigheid. In
het laatste geval bestaat het gevaar dat geschiedschrijving afglijdt naar propaganda.
Dit is op zichzelf niet erg, zolang de interpretaties die door een partijdige opstelling
worden gegenereerd, niet als ‘de enige ware’ worden gepresenteerd en er ruimte
blijft voor alternatieve lezingen (Maingot 1992: 169; Jonker 2001: 101-104).
Steeds meer historici lijken bereid hun natuurlijke afkeer van partijdigheid op te
geven en uitgesproken stelling te nemen, niet zelden in een rol als aanklager en
scherprechter. Van Doorn heeft erop gewezen dat in de Nederlandse
geschiedschrijving van de dekolonisatie in toenemende mate sprake is van een
moralisering van het historisch bewustzijn en een historisering van de publieke
moraal. Hij acht dit een ongewenste vermenging van zaken, aangezien het de
politiek-morele discussie verengt tot een gemakzuchtig oordelen over anderen en
historici verplicht te opereren binnen een gegeven normatief interpretatiekader. Het
gevaar van ‘morele arrogantie op basis van historische selectiviteit’ is daarbij volgens
hem reëel (Van Doorn 2000: 3, 20-24). Van Doorn is in zijn kritiek bijgevallen door
De Beus, die historici (onder wie Oostindie en Emmer) erop gewezen heeft dat zij
dreigen te verworden tot leveranciers van materiaal voor een getuigenispolitiek: ‘De
historicus wordt aangesproken als zedenmeester en moreel psycholoog. Hij wordt
ingehuurd als een tegellichter met een diploma humanitair boekhouden bij wie
rekkelijkheid een gebrek aan professionaliteit zou verraden’ (De Deus 2000: 6).
Het verwijt dat historici zich opvallend dienstbaar tonen aan de grillen van een
weerbarstige tijdgeest treft de Surinamistiek echter nauwelijks. Toegegeven, Van
Doorn en De Beus stellen een in het oog springend facet van het contemporain
historisch onderzoek welsprekend aan de orde, maar zij bepalen zich vooral tot de
geschiedschrijving over voormalig Nederlands-Indië. De notie die De Beus heeft
van Surinamistisch onderzoek is opgehangen aan welgeteld twee monografieën,
die weliswaar de aandacht hebben getrokken van de Nederlandse media, maar die
toch moeilijk representatief kunnen worden genoemd voor de Surinamistische
productie van de afgelopen vijfentwintig jaar. De kritiek van Van Doorn en De Beus
reikt dan ook minder ver dan gesuggereerd wordt en zegt misschien vooral iets over
de zwakke stem van de Surinamistiek in het koor van de historische wetenschappen.
Wat heeft dit alles te maken met het streven naar een Surinaams perspectief?
Het argument dat ik hier naar voren wil brengen, is dat dit vanuit het oogpunt van
emancipatie en menselijke waardigheid alleszins gerechtvaardigd is en niet genoeg
kan worden toegejuicht. Het eigen antwoord op de roep van Clio is nog onvoldoende
gehoord en de eigen visie op het nationaal verleden nog nauwelijks geformuleerd.
Het benutten van de methode van oral history - waarop Walcott zinspeelt, maar die
ook anderen (Higman 1999: 247; Oostindie & Hoefte 1999: 630) bepleiten - is in dit
verband niet alleen waardevol, maar heeft ook een hoge mate van urgentie. Wel
plaats ik vraagtekens bij een verabsoluteren van een ‘voor ons, door ons’-ideaal,
zoals soms beluisterd kan worden (Marshall 2000: 340). Naarmate natiestaten
invloed verliezen en landen opgaan in een global world is het vastklampen aan een
dergelijk principe niet alleen a-historisch, maar bovenal zelfdestructief. Het richten
van de blik naar binnen en het gesloten houden van het venster
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op de wereld leidt tot stilstand, krachteloosheid en verstikking (Jansen van Galen
2000: 66-69). Aan het belang en de relevantie van emancipatie behoeft niets te
worden afgedaan, maar in de hedendaagse wereld kan dit alleen een emancipatie
zijn die rekening houdt met en openstaat voor ontwikkelingen van buitenaf.
Wetenschap en cultuur ontwikkelen zich nu eenmaal nooit in afzondering en bestaan
zelfs in toenemende mate bij de gratie van ontlening en menging over grenzen heen.
Scheffer (2001), voor wie de kaders niet breed genoeg getrokken kunnen worden,
maar wiens beschouwingen opvallend vaak de natiestaat tot uitgangspunt nemen,
formuleerde het aldus: ‘Juist door vreemde invloeden in zich op te nemen kan een
gemeenschap zichzelf telkens opnieuw uitvinden, zonder zijn eigen bestaan te
hoeven loochenen. Geen zelfontkenning, maar zelfonderzoek: zo zou men de kunst
van het kosmopolitisme in onze tijd kunnen zien’.

Het creoliseringsmodel
Bestaat er een manier om universalisme en relativisme met elkaar te verzoenen en
samen te brengen in een nieuw model, dat rekening houdt met een opgaan van
culturen in een global world? Van Doorn (1995: 155-156) en De Beus (2000: 17-18)
geven een tamelijk ontwijkend antwoord op deze vraag. Naar hun oordeel komt het
in de hedendaagse geschiedschrijving aan op het brede perspectief en de kritische
instelling van de individuele onderzoeker. Jonker (2001: 137-141) is nog
bescheidener. Hij pleit voor onnadrukkelijke, geëngageerde geschiedschrijving:
nuchter, praktisch en betrokken. Gepast historisch commentaar geeft naar zijn
zeggen kleine antwoorden op grote vragen. Van Leezenberg & De Vries (2001: 202,
223) willen niet op voorhand geloven in een antithese tussen universalisme en
relativisme. Zij houden er terdege rekening mee dat het postmodernisme niet zozeer
een verwerping inhoudt van de Verlichtingsidealen, maar eerder een radicale
voortzetting ervan is. Dit is een interessante gedachtegang, waar zeker iets voor te
zeggen valt, als bedacht wordt dat beide denkrichtingen emancipatie als ideaal
nastreven en, zoals we bij Romein hebben gezien, het verlichtingsdenken verbonden
kan worden met de vrijmaking van de mens van de Europese superioriteitswaan.
In de Surinamistiek kan tussen universalisme en relativisme een brug geslagen
worden door aan te haken bij het begrip creolisering. Dit heeft in brede zin betrekking
op processen van cultuurcontact en cultuurverandering. In navolging van Bolland
(1992: 50-51) versta ik onder creolisering die processen van cultuurverandering,
die in het Caraïbisch gebied bevolkingen voortbrengen die zich cultureel
onderscheiden van de volken in de Oude Wereld waar ze oorspronkelijk van
afstammen. Het begrip verwijst meer specifiek naar het ontstaan van nieuwe culturen
als resultaat van de vermenging van cultuurelementen uit de Oude Wereld. Door
zijn dynamische en veelomvattende karakter is het van dit begrip afgeleide
creoliseringsmodel bij uitstek geschikt voor gebruik met betrekking tot
gemeenschappen waarvan de culturele grenzen niet duidelijk gemarkeerd zijn en
waarvan de culturele identiteit vlottend is. Het model richt zich op insluiting in plaats
van uitsluiting, op ontwikkeling in plaats van stagnatie, op meervoudigheid in plaats
van eenduidigheid. Anders dan de naamgeving misschien doet vermoeden, beperkt
het zich niet tot één of enkele etnische groepen, maar neemt het etniciteit in
ogenschouw als één van de factoren die in processen van cultuurverandering een
11.
rol spelen. Het model moedigt onderzoek aan naar machtsverhoudingen, zowel
naar de zichtbare
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als onzichtbare manifestaties ervan. De wisselwerking tussen individu, cultuur en
maatschappij, in het bijzonder de verhoudingen tussen gezagsdragers en
gezagsdienaren, inclusief die tussen onderdrukkers en onderdrukten, staat daarbij
centraal.
Het creoliseringsmodel sluit goed aan bij de Surinamistische praktijk. De
Surinamistiek kenmerkt zich immers niet alleen door een hoge mate van
multidisciplinariteit, maar ook door vloeiende grenzen tussen de humaniora en de
sociale wetenschappen. Bolland (2000: 222-223), in een reactie op Higman (1999),
heeft nog eens op het belang hiervan gewezen in zijn pleidooi voor een ‘creolisering
van de Caraïbische geschiedenis’, waarbij de scheiding tussen de disciplines wordt
opgeheven, de gangbare paradigma's op de snijtafel worden gelegd en ruimhartig
plaats wordt ingeruimd voor het gebruik van orale en visuele bronnen en voor de
inzichten van schrijvers en dichters. Hennessy (1992: 196) deelt vooral deze laatste
benadering en benadrukt dat de mysteries van de ‘innerlijke werkelijkheid’ en het
‘collectieve onderbewustzijn’ van Caraïbische volken bij voorkeur met behulp van
het werk van kunstenaars ontsloten moeten worden. Burton (1992) sluit zich hier
bij aan. In een indringend opstel over Martinique stelt hij dat de recente theorieën
van Antillanité en Creolité, anders dan die van het marxisme en de Négritude,
werkelijk het eigen karakter van de Franse Caraïben problematiseren en goede
aanzetten geven om uit de fuik van het Franse assimilatiedenken te ontsnappen.
Om het dilemma van de hedendaagse Caraïbische intellectueel te schetsen,
citeert Burton (1992: 203) de belangrijkste ideoloog van de Négritude beweging.
Aimé Césaire: ‘Ik begraaf mijzelf niet in een benauwd particularisme. Maar evenmin
wens ik mijzelf kwijt te raken in een universalisme dat tot ontbinding is overgegaan.
Er zijn twee manieren waarop men zichzelf kan vernietigen: of door zich af te
zonderen achter muren binnen het particuliere of door oplossing binnen het
universele.’ Volgens Burton koos Césaire uiteindelijk ten onrechte niet voor het
concept van Creolité, ‘een interactioneel of transactioneel aggregaat van die culturele
elementen - Carib, Europese, Afrikaanse, Aziatische en Levantijnse - die het juk
van de geschiedenis op dezelfde grond bijeen heeft gebracht’ (geciteerd in Burton
1992: 205). Het flexibele en open model van Creolité, dat aandacht vraagt voor de
complexiteit, veelzijdigheid en meervoudigheid van een Frans-Caraïbische identiteit
en dat de bestudering beoogt van ontwikkelingen op het gebied van taal, cultuur en
etniciteit, ook in verwante samenlevingen in andere werelddelen, ontbeert - zoals
ook Burton (1992: 206) zelf erkent - een duidelijke sociaal-politieke dimensie. Voor
het overige vertoont het echter een opmerkelijke gelijkenis met het creoliseringsmodel
van Bolland, zij het dat het laatste model vooral een wetenschappelijke theorie wil
zijn en het Franse model in de eerste plaats een cultureel ideaal presenteert.
De ‘oecumenische definitie van creolisering’ (Burton 1993: 20), die onmiskenbaar
een demarginalisering beoogt van vooral de Aziatische bijdrage aan het
creoliseringsmozaïek, verraadt de invloed van het postkolonialisme en demonstreert
e

de breuk met het culturele nationalisme van het derde kwart van de 20 eeuw.
Hoewel het model voortborduurt op deskundigheid die in de loop van de afgelopen
vijftig jaar is opgebouwd, verdient het aanbeveling er met een zekere nuchterheid
mee om te gaan. Het creoliseringsmodel is geen panacee voor geschiedfilosofische
of methodologische problemen noch voor de culturele dilemma's waarvoor volkeren
in het Caraïbisch gebied zich gesteld zien. Broek (1994: 23), schrijvend over de
Benedenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen, suggereert dat het
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gebruik van het model wel eens neer zou kunnen komen op ‘een beetje meer van
het een en een beetje minder van het andere’. Van Stipriaan Luïscius (2000: 4, 10,
23) acht het evenmin ‘het ultieme analytische concept’ en staat huiverig tegenover
de eenzijdige ‘romantische’ vereenzelviging van het concept met ‘harmonieuze
interculturele conversatie’. Tegelijk verwacht hij dat een verdere verfijning en
toepassing van het model het hem mogelijk zal maken om ‘ontwikkelingen in de
geschiedenis van niet-westerse samenlevingen zoveel mogelijk van binnenuit te
verstaan en te beschrijven’. Als het model deze potentie heeft, dan dient het serieus
te worden genomen en in de praktijk van het Surinamistisch onderzoek te worden
getoetst.

Conclusie
De ‘dag van de vrijheid’ waar Surinamers volgens Shrinivasi naar moeten verlangen
en de ‘grote rijkdom’ die Slory voor hen in het verschiet ziet liggen, kunnen in de
Surinamistiek bereikt worden door aan te sturen op een Surinaams perspectief. Het
verlangen hiernaar maakt deel uit van een postkoloniaal emancipatiestreven, dat
respect voor de menselijke waardigheid centraal stelt. Het Surinaams perspectief
dient als tegenwicht voor het vaak geloochende, maar nog altijd bestaande Westerse
superioriteitsbesef. Al treedt dit niet altijd herkenbaar op de voorgrond, het houdt
zich staande. Het gaat verborgen achter veelbetekenend zwijgen, is verweven met
de macht der gewoonte en wordt gevoed door aperte onwetendheid. ‘De batavieren
zitten als vlooien tussen onze tenen’, stelde Shrinivāsi (1977: 26) vast, toen hij niet
lang na de soevereiniteitsoverdracht zijn geboorteland weer bezocht. Hoewel hij in
deze dichtregel zijn pijlen niet op de wetenschap richtte, gaat deze typering in
meerdere opzichten ook op voor de Surinamistiek.
Het is echter onmogelijk de Surinaamse geschiedschrijving los te zien van een
wereld waarin informatiestromen over elkaar buitelen en de productie, distributie en
uitwisseling van ideeën in een steeds hoger tempo plaatsvindt. Duidelijk is dat de
Surinaamse geschiedschrijving zich niet aan dit proces van globalisering kan
onttrekken. Er bestaat het gevaar van verdrinking in informatie die gedomineerd
wordt door Westerse normen en denkpatronen, maar er is ook de uitdaging de eigen
inzichten aan deze kennis te toetsen, introspectie te laten samengaan met
extraversie, en in wisselwerking met ideeën van buitenaf een eigen historiografie
op te bouwen. Het creoliseringsmodel is daarbij een bruikbaar hulpmiddel. Het slaat
een brug tussen hegemoniaal universalisme en onmachtig particularisme en moedigt
onderzoek aan in al zijn verscheidenheid en veelvormigheid. Het verdient om die
reden de voorkeur voortaan te spreken van ‘geschiedschrijving over Suriname’ en
niet langer van ‘Surinaamse geschiedschrijving’. Niet de nationaliteit van de
onderzoeker staat immers centraal, maar de integriteit van diens onderzoek.
In Oude Onbekenden, een roman waarin de zoektocht naar een eigen
geschiedenis en identiteit even standvastig als zelfkritisch wordt ondernomen, laat
Cándani (2001: 82) één van haar personages verzuchten: ‘De geschiedenis is niet
alleen de weerklank van het verleden. Zij baant een weg voor ons naar de toekomst.
Zij is niet dood. Zij ademt en doet herademen. Zij kan ons raken als de zachte
fluistering van een geliefde. Ik wil dat zij schreit en lacht, hijgt en zucht en herademt
als een pelgrim. Dat zij breekt en zichzelf weer herstek. Dat zij woont in ons als ons
eigen hart. Dat zij wegvaart over onbekende wateren en terugkeert, iedere keer
weer rijper, verzadigder en met veel meer te-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

237
genwoordigheid.’ De tegenwoordigheid van de geschiedenis vereist onderzoekers,
die zich rekenschap geven van hun stellingnamen en die het debat met anderen
niet open vizier durven aan te gaan. Alleen in kritische discussies worden
onderzoeksthema's verder gevoerd en uitgediept, worden nieuwe vragen opgeworpen
en aanzetten gegeven voor vervolgonderzoek. Onder dergelijke voorwaarden
manifesteert de menselijke waardigheid zich in al haar luister en laat zij zich kennen
als de sierlijke zwaan die zij naar haar wezen is.
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Eindnoten:
1. Scepsis over de mogelijkheden voor onderzoek - en over de opportuniteit van een Surinaamse
universiteit überhaupt - werd bij de officiële opening van deze instelling geventileerd door R.A.J.
van Lier (1968). De University of the West Indies (UWI) werd weliswaar eerder gesticht
(1948/1962) dan de Universiteit van Suriname, maar heeft anders dan de laatste in de
Nederlandse Caraïben, onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het intellectuele debat in de
Engelstalige Caraïben.
2. Eerder verkende ik dit thema in een inleiding, die ik op 20 april 2001 hield voor de Debating-club
Amsterdam Z.O. Ik heb in deze voordracht onder meer betoogd dat zwarte onderzoekers er
verstandig aan doen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) te overtuigen
van de noodzaak dat de zwarte gemeenschap in Nederland een adequate afspiegeling krijgt op
de Nederlandse universiteiten. Het ligt in de rede dat de minister hierin aanleiding zal zien de
Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) - zijn belangrijkste adviesorgaan
- te vragen hierover een rapport uit te brengen, op basis waarvan hij beleid kan ontwikkelen om
de gewenste inhaalslag te maken.
3. In de slavernijperiode publiceerden met name Nederlanders een onregelmatige stroom van
reisverslagen, geografische, agronomische en etnologische studies, en historische
verhandelingen. De meest invloedrijke studies uit deze periode zijn Beschryving van Guinia, of
De wilde kust in Zuid-America (1770) van Jan Jacob Hartsinck, Narrative of a five years' expedition
against the revolted negroes of Surinam (1796) van (de Schot) John Gabriel Stedman, Slaven
en vrijen onder de Nederlandsche wet (1854) van Wolter Robert van Hoëvell en Geschiedenis
e

4.

5.

6.

7.

8.

9.

van Suriname (1861) van Julian Wolbers. In het begin van de 20 eeuw waren vertegenwoordigers
van de koloniale elite betrokken bij de samenstelling van de (tot op heden nog regelmatig
geraadpleegde) Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917) en de oprichting van
de (thans onder de naam New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids verschijnende)
West-Indische Gids (1919). Vergelijk Oostindie & Hoefte 1999: 608-612.
J.F.E. Einaar was in 1934 de eerste zwarte Surinamer die op een historische studie promoveerde.
Zijn dissertatie Bijdrage tot de kennis van het Engelsch tusschenbestuur van Suriname 1804-1816
(Leiden: Dubbeldeman) had echter een relatief bescheiden impact.
Misschien moet hier ook Walter Rodney's A History of the Guyanese Working People, 1881-1905
(1981) worden genoemd, al kan tegengeworpen worden dat Rodney vooral in de traditie van
C.L.R. James werkte. Op een vergelijkbare wijze zou ook Sandew Hira's Van Priary tot en met
De Kom. De geschiedenis van het verzet in Suriname, 1630-1940 (1982) tot deze categorie
kunnen worden gerekend, ware het niet dat Hira vooral lijnen doortrekt die al door De Kom waren
uitgezet. Alle genoemde auteurs hebben met elkaar gemeen dat zij geschiedschrijving
onlosmakelijk verbonden achten met het realiseren van politieke doeleinden. Voor interessante
beschouwingen hierover, zie Maingot 1992 en Sutton 1992.
Dit geldt in het bijzonder voor de historici onder hen. Oostindie & Hoefte (1999: 629) hebben
ook terecht gewezen op het nagenoeg ontbreken van werkelijk vernieuwende methoden in de
Surinamistiek, zoals de kwantitatieve en de comparatieve benadering, en de geringe aandacht
voor gender, ‘popular culture’, ecologische geschiedenis en orale overlevering. Hetzelfde kan
worden opgemerkt ten aanzien van de Engelstalige Caraïben. Onder andere Higman (1999:
142, 247) hekelt de methodologische behoudzucht van Brits-Caraïbische historici die in de
Westerse academische traditie werken.
Leezenberg & De Vries (2001: 202) stellen zichzelf de vraag wat het postmodernisme eigenlijk
is: een cultuurverschijnsel, een filosofie, een methode of een manier van presenteren? Hoewel
zij de indruk wekken dat alle vier betekenissen van toepassing (kunnen) zijn, geven zij geen
concreet antwoord op deze vraag. Van Doorn (1995: 130) haalt met klaarblijkelijke instemming
Ton Lemaire aan, die op de paradox wijst dat het postmodernisme van binnenuit door het
universalisme is aangestoken wanneer het een algemeen geldige leer wil zijn. Uit ruimtegebrek
kan ik in dit artikel niet nader op deze (en andere fundamentele) kwesties ingaan. Ik volsta, hier
met een beknopte (en noodzakelijkerwijs sterk vereenvoudigde) uiteenzetting over het
postmodernisme. Voor leesbare inleidingen hierover, zie Ankersmit 1986: 171-199; Jonker 2001:
109-131 en Leezenberg & De Vries 2001: 199-224. Relevant zijn ook Van Amersfoort 1990 en
Kuitenbrouwer 2001: 252-256.
De essays van Ramdas werden gebundeld in Ramdas 1992 en 1996. Vergelijk in dit verband
ook Leijnse & Van Kempen (2001), die de term ‘tussenfiguur’ introduceerden. Zie verder Wekker
2001 en Van Stipriaan Luïscius 2000. In een erudiete studie over de machtsfactor in de
geschiedschrijving van het Caraïbisch gebied (in het bijzonder Haïti) vatte Trouillot (1995: xix)
zijn uitgangspunt als volgt samen: ‘History is the fruit of power, but power itself is never so
transparent that its analysis becomes superfluous. The ultimate mark of power may be its
invisibility; the ultimate challenge, the exposition of its roots.’
Voor commentaar op Helmans uiteenzetting, zie Ramdas 1994.
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10. Om die reden is de discussie die Emmer (2001) en Marshall (2001) hebben gevoerd over de
vraag of geschiedschrijving wetenschappelijk of maatschappelijk verantwoord moet zijn weinig
vruchtbaar. In ieder historisch werk zijn wetenschappelijke en ideologische stellingnamen terug
te vinden, al geven niet alle onderzoekers zich hier in gelijke mate rekenschap van. Bovendien
rekenen niet alle onderzoekers het tot hun taak hier gedetailleerd verantwoording over af te
leggen. Waar sommigen de moeite nemen hun stellingnamen te expliciteren, zijn anderen
geneigd hieraan beperkt aandacht te geven en deze meer voor zichzelf te laten spreken.
11. Anders dan bijvoorbeeld Price (2001), voor wie het begrip creolisering specifiek betrekking heeft
op de invloed van Afrikaanse culturen op het ontstaan van nieuwe culturen in Noord-Amerika
en het Caraïbisch gebied, volg ik Bolland (1992), die, met de focus op het Caraïbisch gebied,
acculturatieverschijnselen met inachtneming van alle relevante klassen, rassen en etnische
groepen wil bestuderen.
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Margot van den Berg
‘Mingo, joù no man’; Oud-Sranan in verhoren en verslagen van
rechtszaken
In Beschrijvinge van de volksplantinge Zuriname van J. Herlein uit 1718 treffen we
de eerste Srananwoorden aan. Deze studie was tot op heden de enige bron van
informatie omtrent het vroeg achttiende eeuwse (pre-1765) Sranantongo, zij het dat
sommigen de betrouwbaarheid van de zinnen in het Herlein-fragment ter discussie
stellen (Arends (1989, 1995; Bruyn 1995; Van Donselaar 1993; Smith 1987;
Voorhoeve & Lichtveld 1975). Evenals andere achttiende eeuwse bronnen (onder
andere Nepveu 1770; Schumann 1781, 1783; Weygandt 1798) is het
Herlein-fragment geschreven door een Europese auteur, die gedurende een bepaalde
tijd in Suriname verbleef. Herlein en auteurs als Nepveu, Schumann en Weygrand
schreven enerzijds voor de kolonisten die al in Suriname verbleven en anderzijds
voor belangstellenden in Nederland waaronder zich toekomstige kolonisten konden
bevinden. Hun doel was - grofweg - de lezers de mogelijkheid te geven hun kennis
van de taal en de cultuur van Suriname te verdiepen, hen te vermaken en de
twijfelaars over te halen om toch vooral naar Suriname af te reizen. Het waren geen
linguïsten, die de Srananteksten met een taalkundig oog bekeken.
Ruud Beeldsnijder maakte een aantal jaren geleden Jacques Arends erop attent
dat in de Surinaamse rechtbankverslagen fragmenten in het Sranantongo voorkomen.
De verhoren en verslagen werden niet geschreven om te onderwijzen, te vermaken
en te overreden. Het zijn processen-verbaal van verhoren tijdens rechtszaken. Uit
de taalkundige literatuur was al bekend dat juridische documenten goed bruikbaar
kunnen zijn voor linguïstische doeleinden (bijv. Roberts 1995). Op aanraden van
Arends ben ik de Surinaamse archieven ingedoken op zoek naar teksten en
1.
tekstfragmenten in het Sranan. Dit artikel is het resultaat van die zoektocht. Op
basis van de gevonden achttiende eeuwse Sranan teksten, kunnen wij met een
grotere precisie vaststellen hoe het vroege Sranantongo in deze periode eruit zag.
Hierdoor is een nauwkeuriger antwoord te geven op de vraag hoe deze taal is
ontstaan.

Opzet van het onderzoek
De archieven van de ‘Sociëteit van Suriname’, de ‘Raad van Politie en Criminele
Justitie’ en de ‘West-Indische Compagnie’ hebben elk een inventaris, waarin per
folionummer een korte beschrijving wordt gegeven van de inhoud van het document
waar het folionummer naar verwijst. Op basis van de inventaris maakte ik een
selectie van de documenten die in aanmerking kwamen om nader bestudeerd te
worden (verklaringen, verslagen, verhoren, schuldbekentenissen, aanklachten et
cetera.). Vervolgens werden de documenten die bij dat inventarisnummer hoorden,
opgevraagd en nageplozen op het voorkomen van fragmenten in het Sranan. De
op deze wijze geraadpleegde archieven bevatten niet alleen rechtszaken, maar ook
reisjournalen, brieven, notulen van vergaderingen, lijsten van ingekomen en
uitgaande schepen, overzichten van inwoners per plantage enzovoort.
Een groot gedeelte van de documenten kon
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Tabel 1: Overzicht van de bestudeerde archieven
Toegangsnummer
1.05.01.02

Naam
Inventarisnummer
Archief van de
1137-1140
West-Indische Compagnie,
1700-1732

1.05.04.01

Overgekomen brieven en 212-240
papieren uit het archief van
de Sociëteit van Suriname,
1683-1715

1.05.04.02

Overgekomen brieven en 242-266
papieren uit het archief van
de Sociëteit van Suriname,
1715-1739

1.05.04.03

Overgekomen brieven en 267-285
papieren uit het archief van
de Sociëteit van Suriname,
1740-1750

1.05.04.06

Overgekomen brieven en 286-335
papieren uit het archief van
de Sociëteit van Suriname,
1751-1767

1.05.10.02

Archieven van de Raad
781-948
van Politie 1669-1680 en
de Raad van Politie en
Justitie 1680-1683 en het
Oud-Archief van het Hof
Van Politie en Criminele
Justitie in Suriname

1.05.10.04

Archieven van de Raad
298-955
van Justitie 1689-1828 en 1279-1334
het Hof van Civiele Justitie

1.05.10.05

Het archief van het College 134-273
van Commissarissen voor
kleine zaken in Suriname
1740-1793

1.05.10.14

Oud-Notarieel archief
Suriname

-

slechts via microfilm geraadpleegd worden. Voor een aantal was zelfs dat
2.
onmogelijk, als gevolg van hun ouderdom en de slechte staat waarin ze verkeren.
In tabel 1 zijn de bestudeerde archieven schematisch weergegeven. De genoemde
toegangsnummers en inventarisnummers verwijzen naar de indeling van het
Rijksarchief.
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Resultaten
Het onderzoek leverde circa vijfhonderd ‘losse’ woorden op. naast 54
tekstfragmenten. Hoewel de voertaal tijdens de verhoren Sranan was, werd dit
slechts weergegeven als het van belang voor de verklaring was. Het Nederlands
was immers de officiële voertaal en rechtszaken waren een officiële aangelegenheid.
Het betreft hier niet steeds verschillende woorden of tekstfragmenten. Vaak werden
verschillende slaven opgevoerd in de rechtszaak als getuigen. Daardoor komen
sommige woorden en tekstfragmenten vaker voor, zij het in een andere vorm. Zie
bijvoorbeeld de volgende paragraaf van de rechtszaak tegen de slaven van
Palmeneribo.
Hoewel het achttiende eeuwse gebruik van leestekens en de complexe zinsbouw
het opdelen van tekstfragmenten in zinnen bemoei-
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lijken, wijst een voorlopige analyse op een aantal van circa zeventig zinnen. Als
daarvan het aantal dubbel voorkomende zinnen wordt afgetrokken, houdt men een
aantal van 55 verschillende zinnen over. De gemiddelde zinslengte is vijf woorden,
overeenkomstig met de zinslengte van het Herlein-fragment (4,5 woord). Het oudste
document waarin wordt verhaald over een rechtszaak tegen een Afrikaanse slaaf
is gedateerd 1684.
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2. Een uitgebreide
presentatie van de resultaten inclusief een langere bespreking dan in dit artikel
mogelijk, is te vinden in mijn afstudeerscriptie (Van den Berg 2000).
e

Tabel 2: Chronologische distributie van Sranan teksten in vroeg 18
eeuwse rechtszaken
Jaar
1707

Toegangscode InventarisnummerFolio
Aantal
nummer(s)
tekstfragmenten
1.05.04.01
234
257/268/271/272 10

1745

1.05.10.02

798

-

10

1747

1.05.10.02

929

-

1

1755

1.05.04.06

296

674

1

1757

1.05.10.02

942

260/261/269

5

1759

1.05.10.02

947

-

6

1760

1.05.04.06

309

47/-

2

1761

1.05.10.02

805

-

1

1.05.04.06

312

81

1

1.05.04.06

313

307/318

4

1.05.10.02

806

-

3

1.05.04.06

315

336/347

5

1763

1.05.10.02

808

-

2

1766

1.05.04.06

330

116

1

331

429

1

813

-

1

1762

1767

1.05.10.02

Totaal

54

Nieuwe sranan teksten
Het is 16 juli 1707. De raadfiscaal verhoort de slaven Waly, Mingo, Scharl en
Baratham van Palmeneribo aan de Surinamerivier in verband met ongeregeldheden
op deze plantage. Hij beschouwt hen als de aanstichters van de opstand enige
dagen tevoren. Wat is er gebeurd? Palmeneribo was met 148 slaven in deze periode
de grootste plantage in de kolonie. Het behoorde met Waterland en Surimombo tot
het bezit van de in 1699 overleden gouverneur Van Scharphuizen. De slaven genoten
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op deze plantage een grote vrijheid. Deze vrijheid werd door de nieuwe eigenaar
Jonas Witsen als een groot
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nadeel gezien. Hij besloot een einde te maken aan allerlei voorrechten. Toen de
slaaf Mingo zijn vrouw wilde bezoeken die op de nabij gelegen plantage woonde iets wat voorheen was toegestaan -, besloot Jonas Wilsen dit te verbieden. Hij hakte
Mingo's kano in stukken waardoor deze de plantage niet kon verlaten. Uit frustratie
en woede over deze gang van zaken verliet Mingo de plantage. Enkele dagen later
kwam hij terug, voornemens om compensatie te eisen voor zijn gebroken kano. Na
overleg niet Waly ging hij naar het huis van de opzichter, vergezeld door een grote
groep slaven.

Afbeelding 1: Waly's verklaring (1707, 1.05.04.01. 234, f 257)

In het verhoor wordt het gesprek met Mingo door Waly als volgt weergegeven:

‘en seijde tegens zijn broeder (die voor thuijs stondt) mingo Joù no man
waarop den selven hadde geantwoord mie man’ (Sociëteit van Suriname;
o
verder SvS, inv. nummer 234, f 257 r , 16-18 juli 1707, zie ook afbeelding
1)
Scharl en Baratham herinneren zich het gesprek tussen Waly en Mingo als volgt:

‘Ging Walij uit de galerij en sprack mingo die voor het huis onder de hoop
3.
stont met deese woorden aan, Mingo joù no man, waarop mingo seijde
mij man, joù gho tham sey Walij, daarop sij alle naar de negerhuijsen
o
gingen met groot geras en vertier’ (SvS 234, f 268 v , 16-18 juli 1707)
‘met deese woorden aan joù no man, waarop Mingo seijde Mi man, joù
go dan seyde Wali, op welcke woorden mingo niet alleen met al de negers
hem
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volghde en veel riepen al voortgaande dat sij alle naa het bosch soude
o
gaan’ (SvS 234, f 272 v , 16-18 juli 1707)

Afbeelding 2: Over Mego (207, 1.05.04.01.234 f 268)

Een van de andere stukken van de rechtszaak betreft een karakterschets van
Mingo. Uit dit document blijkt dat Mingo vaker wegliep en regelmatig in vechtpartijen
verwikkeld was. Ook in dit document komt Sranan voor:

‘doch de directeur nam sijn stock sloeg en goijde die op sijn huid den
genoemde neger gebruijckte “telkens dese woorden, nù wanti dat en
raapte eijndelijk de stock (...) gingh de directeur uijt de galderije hem
weder met een stock begroete den neger gebruickte weer de vorige
woorde nù wanti dat jou no meester voor mi en gingh soo raasende en
o
scheldende naa de negers huysen’ (SvS 234, f 268 v , 16-18 juli 1707,
zie ook afbeelding 2)
Deze zinnen Mingo, joù no man - Mi man - Joù go dan en (nù) wanti dat - (nù) wanti
dat - jou no meester voor mi zijn de oudste zinnen in het Sranan nu bekend; ze zijn
zelfs ouder dan het veel besproken Herlein-fragment uit 1718.

De zinnen uit 1707
De waarde van de zinnen uit 1707 schuilt niet alleen in het feit dat ze de tot op heden
de oudste tekst in het Sranan vormen. Ondanks de geringe omvang - slechts twaalf
zinnen, waarvan drie driemaal herhaald en twee tweemaal - werpen ze een blik op
de structuur van het vroeg achttiende eeuwse Sranan (zoals het werd gesproken
door Waly en Mingo). Daar-
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naast kunnen ze gebruikt worden om de geldigheid van eerdere claims omtrent het
vroeg achttiende eeuwse Sranan te testen. Neem bijvoorbeeld de zinnen uit Mingo's
karakterschets:
1. nù wanti dat
nu/ik+niet willen dat
‘Ik wil dat nu/niet’
2. jou no meester voor mi
jij niet meester voor mij
‘Jij bent niet mijn meester’
Het eerste voorbeeld is opmerkelijk, aangezien het onderwerp in de zin niet lijkt te
worden uitgesproken in tegenstelling tot wat het geval zou zijn in hedendaags
Sranan. Dit verschijnsel zou een indicatie kunnen zijn dat het Sranan zoals het door
Mingo werd gesproken in 1707 nog ‘jong’ was, met andere woorden nog niet volledig
uitgekristalliseerd. Het weglaten van het onderwerp komt onder andere voor in
pidgins, maar dit verschijnsel komt ook voor in het Engels en in het Nederlands. We
kunnen

Tabel 3: De ontwikkeling van het koppelwerkwoord in het achttiende
eeuwse Sranan
Presentatieve
predicatie

Nominale
Locatieve
predicatie (1. predicatie
identificatie; 2.
descriptief)

Adjectivale
predicatie

Dat is Quassie. 1) Quassie is
mijn broer.
2) Quassie is
een kundige
dokter.

Quassie is in
het bos.

Quassie is
fantastisch.

1718

?

Ø

7

Ø

c1765

da

Ø/da

de

Ø

1783

da

Ø/da/de

de

Ø

dus niet uitsluiten dat deze constructie hier niet ontleend is aan een van deze
talen.
4.
Een andere opmerkelijke constructie is het gebruik van het woord nù ,
waarschijnlijk met nadruk uitgesproken, op een positie in de zin waar in latere stadia
een constructie met na gebruikt wordt (na nu ‘het is nu dat (...)’), mits nù ‘nu’ betekent.
Deze constructie komt vanaf 1765 voor. Dit zou wederom een indicatie kunnen zijn
dat het Sranan aan het begin van de achttiende eeuw nog niet die kenmerken
vertoont die het later wel heeft.
Aan de andere kant, nù zou ook een samentrekking van mi ‘ik’ en no ‘niet’ kunnen
zijn, door de verslaggever verstaan als een woord dat klonk als nù en dus als zodanig
opgeschreven. Als dit de juiste analyse is, dan heeft het eerste voorbeeld wel een
onderwerp en staat nù (zonder na, zie boven) op de juiste plaats. Mingo zegt ‘ik wil
dat niet’; hij bedoelt ‘ik wil geen slaag’. Het tweede voorbeeld: jou no meester voor
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mi is een gelijkstellende predikatie, waarin het koppelwerkwoord niet wordt uitgedrukt.
In Herlein (1718) komt een bijna identieke zin voor:
3. Oe som bady Mastre vor joe?
(Herlein 1718: 281)
wie meester voor jou
‘Wie is jouw meester?’
Het ontbreken van het koppelwerkwoord in deze context is overeenkomstig de
bevindingen van Jacques Arends. Hij onderzocht de ontwikkeling van het
koppelwerkwoord in het Sranan in verschillende bronnen uit de achttiende,
negentiende en twintigste eeuw. Het voert te ver
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om nu een volledig overzicht te geven van dit onderzoek. Tabel 3 is een schematisch
overzicht van de ontwikkeling van het koppelwerkwoord. Op de horizontale as van
tabel 3 staan de verschillende soorten predikatie vermeld, op de verticale as het
tijdspad. Voor meer informatie over de ontwikkeling van het koppelwerkwoord,
aanverwante constructies en de gevolgen van dit onderzoek voor een verklaring
hoe het Sranan heeft kunnen ontstaan, verwijs ik naar Arends (1986, 1989, 1995)
en Van den Berg en Arends (2001), waarop dit deel van dit artikel gebaseerd is.
Terwijl in het vroeg achttiende eeuwse Sranan in geen enkele constructie waarin
een koppelwerkwoord zou kunnen voorkomen, het koppelwerkwoord werd uitgedrukt,
is dat aan het eind van de achttiende eeuw wel het geval, zoals ook uit tabel 3 blijkt.
Dan komen zowel de als da regelmatig voor als koppelwerkwoord, naast constructies
zonder koppelwerkwoord (Ø). In zinnen uit verhoren die plaats vonden in 1761 en
1762, komt da voor:
4. mi da bossiman
o

(1.05.04.06. 313, f318 v ; 1761)
Ik zijn bosman
‘Ik ben een bosneger’
5. wie da ningre voor joe
o

(1.05.10.02, 806, f-v ; 1762)
wij zijn neger voor jou
‘wij zijn jouw slaven’
Zin 4 is een voorbeeld van descriptieve, nominale predikatie; zin 5 van identificerende
nominale predikatie. Tot circa 1770 werd da gebruikt om beide soorten nominale
predikatie uit te drukken, naast de mogelijkheid om helemaal geen koppelwerkwoord
te gebruiken. Daarna, vanaf Schumann (1783), treedt er een scheiding op: da wordt
dan gebruikt in identificerende constructies zoals (5). In zinnen zoals (4) wordt dan
steeds vaker de gebruikt om descriptieve nominale predikatie uit te drukken, in
plaats van da.
De zinnen in (4) en (5) ondersteunen deze bevindingen. Ook ondersteunen zij
de claim dat de scheiding tussen de en da niet eerder plaats heeft kunnen vinden
dan in de zeventiger jaren van de achttiende eeuw. Hoewel (4) een voorbeeld van
descriptieve nominale predikatie is en (5) een voorbeeld van identificerende nominale
predikatie komt in beide zinnen hetzelfde koppelwerkwoord voor: da.
Het koppelwerkwoord da komt in de data twee keer voor in presentatieve zinnen:
6. da him
o

(1.05.10.02, 947, f -v ; 1759)
het-zijn hem
‘het is hem’
Ook dit fragment komt overeen met Arends' bevindingen: In Van Dyk (circa 1765)
komt deze constructie vaker voor. Daarnaast verschaft deze vondst bewijs voor de
claim dat presentatieve zinnen zoals (6) het startpunt vormden voor de ontwikkeling
van da (oorspronkelijk was da niet een koppelwerkwoord maar een voornaamwoord
met de betekenis ‘dat’). Predikatie van adjectieven wordt niet door middel van
koppelwerkwoorden uitgedrukt. Adjectieven gedragen zich eerder als werkwoorden,
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in de data komt één dergelijk geval voor (7), bijna identiek aan een uitroep in
Stedman (1790) (8):
7. Argus, mie dede
o

(1.05.10.02, 947, f-v ; 1759)
Argus ik dood
‘Argus, ik ga dood’
8. Massera, we Dede
(Stedman 1796: 434)
master we dead
‘master, we're going to die’
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Een laatste type zin waarin koppelwerkwoorden zouden kunnen voorkomen is de
locatieve constructie. Vijf zinnen kunnen als locatief aangemerkt worden, onder
andere (9) en (10). In deze zinnen is het koppelwerkwoord de(e) aanwezig. Zie ook
tabel 3.
9. hoe sambre dee
o

(1.05.10.02, 798, f - v ; 1745)
wie zijn-daar
‘wie is daar?’
10. voevoereman de na hosse dappe
o

(1.05.10.02, 808, f - v ; 1763)
dief zijn LOC huis daar
‘er is een dief op het dak van het huis’
Kortom, het koppelwerkwoord in deze data gedraagt zich precies zoals verwacht
(Arends 1989). De data uit de juridische archieven mogen dus beschouwd worden
als een betrouwbare weergave van het vroeg achttiende eeuwse Sranan - er zijn
geen grote verschillen aangetoond tussen deze data en data uit andere bronnen.
Het werpt echter ook een nieuw licht op deze laatste bronnen: blijkbaar zijn ze niet
zo onbetrouwbaar als soms wordt gedacht.

‘Man’, werkwoord of zelfstandig naamwoord?
Op het eerste gezicht lijkt de structuur van de zinnen in het gesprek tussen Waly
en Mingo geen aanleiding te geven tot discussie. In (11, 12 en 13) worden de zinnen
herhaald, ditmaal zonder de context.
11. (a) W.: mingo Joù no man
o

(1.05.04.01, 234, f 257 r ; 1707)
(b) M.: mie man
12. (a) W.: Mingo joù no man
o

(1.05.04.01, 234, f 268 v ; 1707)
(b) M.: mij man
(c) W.: joù gho tham
13. (a) W.: joù no man
o

(1.05.04.01, 234, f 272 v ; 1707)
(b) M.: Mi man
(c) W.: joù go dan
De letterlijke vertaling luidt als volgt:
(11a', 12a', 13a') W.: Mingo, jij niet man
(11b', 12b', 13b') M.: ik man
(12c', 13c') W.: jij gaan dan
Wat er bedoeld wordt, is dit:
(11a', 12a', 12a') W.: ‘Jij hebt het lef niet’ (om compensatie te eisen)
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(11b', 12b', 4b') M.: ‘Dat heb ik wel’
(12c', 13c') W.: ‘Ga dan’

Man met deze betekenis komt ook in andere bronnen voor:
14. you man? da boy fasi
(Stedman 1790: 103)
jij man het-zijn jongen manier
‘Ben jij een man? Je gedraagt je als een jongen.’
15. Ai ba'! Joe man! (Focke 1855: 76)
nou maat jij man
‘Nu, maat! Gij zijt bij de hand’ [Focke's oorspronkelijke vertaling]
In deze zinnen heb ik man steeds geanalyseerd als een zelfstandig naamwoord in
een nominale predikatie zonder (uitgesproken) koppelwerkwoord. Deze analyse
wijkt af van het modern Sranan. In modern Sranan is man namelijk een
hulpwerkwoord en heeft het de status van zelfstandig naamwoord in zinnen zoals
(11-12 en 13) geheel verloren. Een voorbeeld van man als hulpwerkwoord in modern
Sranan is (16), opgenomen in Suriname door Donald Winford tijdens zijn
veldonderzoek in 1994:
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16. a diri k'falek, yu no man bai en. Mi no man (Winford (2000: 77)
het duur verschrikkelijk jij niet kunnen kopen het ik niet kunnen
‘Het is verschrikkelijk duur. Je kunt het niet kopen. Ik kan het niet’
Winford analyseert man als een hulpwerkwoord van modaliteit, dat wordt gebruikt
door sprekers om hun (on-)vermogen als gevolg van de lichamelijke toestand van
de spreker, of door krachten die de spreker niet controleert (natuurwetten, ongeluk
en geluk, armoede), uit te drukken. Voorbeeld (16) illustreert het onvermogen van
iemand om een broodje met pindakaas te kopen; ze heeft er het geld niet voor.
Halverwege de negentiende eeuw komt man ook als een (hulp)werk woord van
modaliteit voor:
17. Mi no man moro (Focke 1855: 76)
ik niet kunnen meer
‘ik kan niet meer’ [Focke's oorspronkelijke vertaling]
Over de oorsprong van man merkt Winford (2000) op dat het waarschijnlijk afstamt
van mun, een hulpwerkwoord van modaliteit in verschillende traditionele, Engelse
dialecten. Dit lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, aangezien de betekenis van mun verschilt
van man: Mun betekent ‘moeten’, terwijl man betekent ‘kunnen’. Daarnaast blijkt
dat mun voorkomt (voorkwam) in het midwesten van Engeland (Orton & Barry 1971).
Vanuit dit gebied zijn er nauwelijks mensen naar het Caraïbische gebied getrokken.
Hoe heeft man dan uit mun kunnen ontstaan?
Méér voor de hand liggend is de veronderstelling dat er vanaf de achttiende eeuw
een verschuiving in de status van man (van zelfstandig naamwoord naar werkwoord)
heeft plaats gevonden, terwijl man ook als zelfstandig naamwoord is blijven bestaan.
Waarschijnlijk is (18) de eerste vastgelegde zin die van deze verschuiving getuigt.
Hier wordt man gebruikt in combinatie met het hulpwerkwoord van toekomstige tijd
sa. Het is een duidelijk bewijs van de nieuwe status van man als werkwoord; het
kan gecombineerd worden met het preverbale partikel sa.
18. ju sa mann va tjari datti?
(Schumann 1783: 185)
jij zullen kunnen om dragen dat
‘Zou jij dit kunnen dragen?’
(‘wirst du dieses tragen können?’ [Schumann's oorspronkelijke vertaling])
Dat man aan het eind van de achttiende eeuw en zelfs halverwege de negentiende
eeuw nog niet helemaal de overstap heeft gemaakt van zelfstandig naamwoord
naar werkwoord, blijkt uit de aanwezigheid van het woord va (foe) in (19) en (20).
In andere achttiende eeuwse bronnen zoals Herlein (1765), Nepveu (1770), Van
Dyk (circa 1765) en Weygandt (1798) komt deze constructie (man-va-werkwoord)
niet voor. In de twintigste eeuw kan va (foe) worden weggelaten. Man kan dan
‘zonder hulp van va(foe)’ vóór een ander werkwoord verschijnen, zoals uit (16) blijkt.
19. mi no mann va hoppo datti
(Schumann 1783: 185)
ik niet kunnen om op-tillen dat
‘Ik kan dat niet optillen’
(‘ich bin nicht stark genug um das aufzuheben’
(Schumann's oorspronkelijke vertaling])
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20. Mi no man foe doe datti
(Focke 1855: 76)
ik niet man om doen dat
‘ik ben niet mans genoeg om dat te doen: ik kan dat niet doen’
(Focke's oorspronkelijke vertaling)
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Terwijl Schumann man in (18) wel als een werkwoord beschouwt, lijkt dit in (19) niet
het geval te zijn: mi no mann vertaalt hij met ‘ich bin nicht stark genug’, oftewel ‘ik
ben niet sterk genoeg’. Dit is opmerkelijk, want in Schumann's woordenboek staan
(18) en (19) onder hetzelfde lemma opgetekend. Blijkbaar beschouwt Schumann
man in (18) wel als een werkwoord en in (19) niet.
Focke geeft twee mogelijke vertalingen van man in deze constructie: ‘niet mans
genoeg zijn’ én ‘niet kunnen’. Het verschil tussen de vertaling van de constructie
man-voegwoord-werkwoord van Schumann en Focke komt er dus op neer dat
Schumann het in deze constructie beschouwt als een zelfstandig naamwoord in
een nominale predicatie zonder uitgedrukt koppelwerkwoord, terwijl Focke man
gedeeltelijk als een werkwoord beschouwt. Voorbeeld (17) wordt door Focke zelfs
alleen vertaald met ‘kunnen’, al speelt hier ongetwijfeld mee dat de letterlijke vertaling
als te verwarrend zou kunnen worden ervaren en Focke de lezer die verwarring wil
besparen. Er is ook een andere reden om voorzichtig met voorbeeld (17) om te
gaan: Volgens Arends (1989) kunnen negaties zoals no, aanwijzende
voornaamwoorden en presentatieve koppelwerkwoorden aan het begin van de zin
zoals da in (6), de functie van een koppelwerkwoord als het ware overnemen,
waardoor het koppelwerkwoord zelf niet wordt uitgedrukt (Arends 1989: 63). Het
kan dus niet met zekerheid worden vastgesteld of man in (17) een werkwoord of
een zelfstandig naamwoord is: de negatie no kan de functie van het koppelwerkwoord
hebben overgenomen.
Dat de status van man aan het eind van de achttiende eeuw verandert, blijkt ook
uit voorbeeld 21, waarin het koppelwerkwoord wordt uitgedrukt. Hoewel aan het
eind van de achttiende eeuw, zowel de, da en Ø als koppelwerkwoord voorkomen
(tabel 3), is het verschijnen van het koppelwerkwoord in een zin die wat betreft de
betekenis identiek is aan (11), (12a en b), (13a en b), (14) en (15) opmerkelijk.
21. Fom mie, effe jou da wan man!
(Schouten 1783: 35)
slaan mij alsjij zijn een man
‘Sla me, als je een man bent (als je het lef hebt)’!
Het bovenstaande levert voldoende bewijs om de stelling te ondersteunen dat man
zich ontwikkeld heeft van een zelfstandig naamwoord (achttiende eeuw) naar een
hulpwerkwoord van modaliteit (twintigste eeuw) via een tussenstadium (negentiende
eeuw). Zoals we eerder zagen, komt man waarschijnlijk niet van het Engelse mun.
Maar waar komt het Sranan man dan wel vandaan?
De vorm van het zelfstanding naamwoord komt uiteraard uit het Engels, mede
omdat de uitdrukking you're (not) a man ook in het achttiende eeuwse Engels de
(bij)betekenis ‘jij hebt lef’ of ‘jij hebt het lef niet’ heeft, evenals in het Nederlands
(mans genoeg zijn). In deze betekenis komt het ook in het Ghanees Pidgin Engels,
een op het Engels gebaseerde pidgintaal, voor:
22. yu no de man (Ghanaian Pidgin English; James Essegby, p.c.)
jij niet zijn man
‘Jij durft niet’
In Ewe, een West-Afrikaanse taal waarvan men zeker weet dat die werd gesproken
door slaven die naar Suriname werden verscheept gedurende de eerste helft van
de achttiende eeuw (Arends 1995), komt deze uitdrukking ook voor:
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(Ewe; James Essegby, p.c.)
als jij-zijn man
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In het Ewe kun je iemand uitdagen door te zeggen ‘als je werkelijk een man bent,
dan...’. Dit is precies hoe Waly Mingo bespeelt. Deze manier van iemand uitdagen,
is overigens niet beperkt tot het Ewe. Ook in andere Ghanese talen komt een
dergelijke uitdrukking voor, bijvoorbeeld in het Twi:
24. ɔyε barima aa ɔmbra
(Twi; James Essegby, p.c.)
hij-zijn man zullen hij-komen
‘Als hij een man is (als hij het lef heeft), dan komt hij’
De meest plausibele verklaring voor de herkomst van man is dat het deels ontleend
is aan het Engels en deels aan West-Afrikaanse talen. Vervolgens heeft het zich
op geheel eigen wijze ontwikkeld van zelfstandig naamwoord tot hulpwerkwoord.

Conclusie
Mijn onderzoek naar nieuwe Sranan data in het Algemeen Rijksarchief te Den Haag
leverde naast ongeveer vijfhonderd woorden vierenvijftig tekstfragmenten op; onder
andere de oudste zinnen in het Sranan tot op heden bekend. Deze zinnen zijn
besproken en vergeleken met andere, reeds bekende, achttiende eeuwse Sranan
fragmenten. Omdat het hier gaat om gegevens van een ander type dan waar eerder
onderzoek naar is gedaan, leek het me zinvol om te bekijken of deze tekstfragmenten
eerdere bevindingen op basis van achttiende eeuwse woordenlijsten,
taalbeschrijvingen en woordenboeken ondersteunen. Als er grote verschillen zouden
zijn tussen deze teksten en Herlein, Van Dyk, Schumann, Weygandt enzovoort, dan
had dat zeker consequenties gehad voor de betrouwbaarheid die aan beide typen
bronnen wordt toegekend.
Met name het koppelwerkwoord en man staan centraal in dit artikel. De
belangrijkste reden daarvoor is dat een goed begrip van deze twee verschijnselen
de waarde van de zinnen uit 1707 vergroot. Het wordt nu duidelijk wat zij betekenen
voor het onderzoek naar het ontstaan van het Sranan. Hoewel het slechts om een
klein aantal zinnen gaat, met een beperkt aantal woorden, vormen zij het bewijs dat
het Sranan sinds het begin van de achttiende eeuw op een aantal essentiële punten
veranderd is.
Er is in dit artikel niets geschreven over de morfologische en fonologische aspecten
van de tekstfragmenten, terwijl de morfologie van het achttiende eeuwse Sranan
nog nauwelijks bestudeerd is. Ook de relatie tussen de ortografie en de fonologie,
en de mate waarin verschillen in de ortografie werkelijk bestaande fonologische
verschillen reflecteren is (nog) onduidelijk. Deze aspecten vormen onderdeel van
mijn promotie-onderzoek getiteld ‘De reconstructie van het achttiende eeuwse
Sranan’ aan de universiteit van Amsterdam. Dit project maakt deel uit van het
onderzoeksprogramma ‘A trans-Atlantic Sprachbund? The structural relationships
between West-African Gbe-languages and the Surinamese Creole languages’.
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Sranantongo in de achttiende eeuw.

Eindnoten:
1. Het onderzoek vond plaats in 1999, onder leiding van Jacques Arends (Universiteit van
Amsterdam) en Leon Stassen (Universiteit van Nijmegen). Een volledig verslag van dit onderzoek
is mijn doctoraalscriptie, op basis waarvan ik ben afgestudeerd in de Algemene Taalwetenschap
aan de Universiteit van Nijmegen in augustus 2000. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik
een aantal personen te bedanken voor hun hulp en begeleiding in deze laatste fase van mijn
studie: Dr. Jacques Arends, Dr. Norval Smith, Dr. Adrienne Bruyn en Dr. Jan van Donselaar.
Aan Dr. James Essegbey dank ik de suggestie dat de betekenis van de Sranan zinnen uit 1707
meer invloed van West-Afrikaanse substraattalen verraadt dan ik tot dan toe vermoedde.
2. Waly laat deze zin weg, omdat die hem aanwijstak de voornaamste aanstichter. Bij de blanke
overheid bestaat het beeld van Mingo als moeilijk en eigenwijs, maar ook naïef en zeker niet in
staat om in zijn eentje op het idee te komen om een opstand te veroorzaken.
3. Inventaris van de archieven van de Raad van Justitie 1689-1828 en het Hof van Civiele Justitie,
1.05.10.04. Inventaris van het archief van het College van Commissarissen voor kleine zaken
in Suriname 1740-1793, 1.05.10.05.
4. De lezer kan de transcriptie van dit woord controleren: afbeelding (2) is een kopie van het originele
document waarin deze tekst voorkomt. Het leesteken boven de ‘u’ hoeft overigens niet aan te
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geven dat deze klank moet worden uitgesproken als de u-klank in uur. Immers, hetzelfde
leesteken komt voor in het woord Joù ‘jij’ in de zin Joù no man. Het is zeer onwaarschijnlijk dat
Joù werd uitgesproken met dezelfde u-klank als in uur.
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Heidi Schellekes & Wim Hoogbergen
Twee sodomieprocessen in Suriname, 1731-1733
In juni 2000 werd op het Domplein in Utrecht een gedenksteen onthuld ter
nagedachtenis aan de slachtoffers van sodomieprocessen in de achttiende eeuw.
Dat deze steen in Utrecht ligt, en op het Domplein, is geen toeval. In 1730 zat de
koster van de Utrechtse domkerk in de gevangenis. Tijdens het verhoor vermeldde
hij terloops - hij werd niet verdacht van homoseksuele handelingen - dat rond de
domkerk mannen rondzwierven die seksuele handelingen met elkaar verrichtten.
Twee dagen later arresteerde het gerecht de eerste homoseksuelen. Ene Wilsma
sloeg al snel door en zijn bekentenissen leidden ertoe dat justitie een lijst opstelde
met 144 verdachten, afkomstig uit het gehele land. Onder de gearresteerden
bevonden zich personen uit alle standen van de Republiek: soldaten, sjouwers en
knechten, maar ook hoge militairen, notarissen en kooplieden (Van der Meer 1995:
14-15). De verhoren maakten duidelijk dat de Republiek een homoseksuele
subcultuur kende, met vaste ontmoetingsplaatsen en lolhuizen, bordelen met
mannelijke prostituees (Boon 1984: 64).
Een jaar later, in 1731, bleek dat ook Suriname niet vrij was gebleven van: ‘de
gruwelijke en God tergende zonden die 't seedert eenige tijd in ons lieve vaderland
1.
ontdekt is geworden’. Een zoon van een vroegere gouverneur (Matthijs de Goijer)
bleek zich daaraan schuldig gemaakt te hebben. Twee jaar later vond opnieuw een
‘sodomie-proces’ plaats, nu tegen de scheepskapitein Dirk Swart die zich aan een
zestienjarige jongen had vergrepen.
2.
In dit artikel zullen deze twee processen beschreven en geanalyseerd worden.

Sodom en Gomorra
Het is onduidelijk waarom opeens in de Republiek in de jaren 1730 zo'n morele
paniek ontstond met betrekking tot homoseksueel gedrag. Tot die tijd hadden
homoseksuele handelingen nauwelijks tot wettelijke vervolging geleid.
Homoseksualiteit werd in de eerste plaats gezien als een zonde, zoals ook
heteroseksualiteit buiten het huwelijk een zonde was, waar de wereldlijke overheid
zich weinig mee bemoeide. Het lijkt erop dat de burgerlijke overheid sodomie,
waaronder men anaal geslachtsverkeer tussen mannen verstond, gedoogde. De
gebeurtenissen rond de Utrechtse dom in 1730 leidden echter opeens tot een ware
homojacht, waarbij tussen 1730 en 1732, met een uitloop naar 1737, ongeveer
driehonderd mannen en jongens strafrechtelijk werden vervolgd. Van hen zijn er
minstens 75 met de dood bestraft. Verder verdwenen tientallen mannen gedurende
korte of lange tijd in de gevangenis. Honderden personen sloegen op de vlucht,
onder wie velen tegen wie geen enkele verdenking bestond. Zij zochten hun toevlucht
voornamelijk in Engeland. Duitsland of in steden elders in de Republiek en
probeerden daar onder een andere naam een nieuw leven op te bouwen. Sommigen
pleegden zelfmoord (Van der Meer 1995: 17). De vervolging van sodomieten
beperkte zich overigens niet tot de Republiek der Verenigde Nederlanden, ook in
Frankrijk en Italië kwam het in deze periode tot vervolging van homoseksuelen.
De benaming ‘sodomiet’ komt uit de bijbel. In het boek Genesis komt het verhaal
voor (18: 16-33 en 19: 1-29) van de verdelging van de steden Sodom en Gomorra.
God had verontrus-
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tende berichten vernomen omtrent het gedrag van de inwoners van deze steden
en was voornemens beide steden met alle inwoners te vernietigen. Hij deelde dit
mee aan Abraham, waarna het prachtige verhaal volgt van de onderhandelingen
tussen de Heer en Abraham. Abraham verzocht Sodom te sparen als daar vijftig
‘rechtvaardigen’ zouden wonen, maar begon later te twijfelen of dit aantal niet wat
te groot was en wist uiteindelijk God zover te krijgen dat de stad gespaard zou
worden zelfs als daar maar tien rechtvaardigen zouden wonen. God zond toen twee
engelen naar Sodom om de toestand op te nemen. Aan de stadspoort troffen zij Lot
aan, een vroom en plichtsgetrouw man, die de twee vreemdelingen gastvrij in zijn
huis opnam. Toen de mannen in Sodom van de twee vreemdelingen in Lots huis
hoorden, stroomden zij allen toe en eisten de uitlevering van Lots gasten: ‘Brengt
hen bij ons naar buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben’ (Genesis 19:5).
Lot weigerde zijn gasten uit te leveren en bood zijn maagdelijke dochters als
vervanging aan. De menigte wees Lots aanbod echter af en wilde de vreemdelingen
met geweld uit huis slepen, maar de twee engelen konden er net op tijd voor zorgen
dat de aanstormende, agressieve mannen blind werden. Toen de dageraad gekomen
was, brachten zij Lot, diens vrouw en de twee dochters in veiligheid. Daarna liet de
Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen en verwoestte de steden, haar
inwoners en alle gewassen op het veld.
De interpretatie van dit bijbelverhaal ligt voor de hand. De mannen van Sodom
hadden liever seksuele gemeenschap met de engelachtige mannen die in Lots huis
logeerden, dan met zijn maagdelijke dochters. Het verhaal van de verwoesting van
Sodom en Gomorra is eeuwenlang gebruikt als waarschuwing voor hetgeen
sodomieten te wachten zou slaan: vernietiging door vuur en zwavel.

De zaak Matthijs de Goijer
Gouverneur Carel Emilius Hendrik De Cheusses schreef op 28 februari 1731 aan
de Directeuren van de Sociëteit van Suriname dat ook in Suriname sodomie was
geconstateerd. De Cheusses, op 26 juli 1728 benoemd tot gouverneur, heeft heel
wat brieven naar Nederland gezonden, zodat in de archieven veel te vinden is over
de periode waarin hij gouverneur was. Toen De Cheusses deze brief zond, hadden
de verhoren van de verdachten reeds plaatsgevonden. De dag erop, 1 maart 1731,
las de raadfiscaal - zoals in die tijd gebruikelijk was - de ‘criminele eisen’ voor in
een vergadering van het Hof van Politie en werden de vonnissen uitgesproken.
De rechtsgang tegen de sodomieten in Suriname begon begin februari 1730 met
de arrestatie van de 41-jarige Matthijs de Goijer, de zoon van oud-gouverneur De
Goijer. Matthijs de Goijer was kwartiermeester van het garnizoen. Hij bekende vrij
spoedig toen de raadfiscaal hem voor het eerst ondervroeg op 4 februari 1730. Hij
gaf toe homoseksuele handelingen, waaronder sodomie, te hebben gepleegd met
verscheidene mannen en aarzelde niet hun namen te noemen. De Goijer verklaarde
in Amsterdam voor het eerst ‘verleid’ te zijn, in een huis waar ‘diverse persoonen
3.
quamen om sulx te pleegen’. Later had hij deze homoseksuele praktijken in
Suriname voortgezet. Een van de mannen waarmee hij de zonde van sodomie had
bedreven, was de soldaat Jan Brouwer. De Goijer had hem op een avond daartoe
aangesproken, maar Jan Brouwer had dat alleen tegen betaling willen doen: ‘Ick
ben een arm man, ick moet daar gelt voor hebben.’ De Goijer zou hierop geantwoord
hebben geen geld te hebben, maar wel een zilveren signet. Jan Brouwer was toen
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Brouwer taxeerde de signet op twaalf schellingen. Daarvoor wilde hij het wel doen.
Hij ging toen naar het huis van De Goijer en pleegde daar ‘de zonde van sodomie,
4.
den een naa den andere sulx elkander over en weer gebruikt.’
De gearresteerde Jan Brouwer ontkende. Hij gaf toe een zilveren signet van De
Goijer ontvangen te hebben, maar hij ontkende dat hij daarvoor in ruil anale seks
met hem had gehad. De signet had hij niet meer, want die had hij nog dezelfde dag
5.
verpatst en verdronken. De volgende dag verhoorde de raadfiscaal Jan Brouwer
6.
opnieuw. Hij confronteerde hem met een andere bekentenis van De Goijer. De
Goijer had verklaard nog een tweede keer seksuele handelingen met Brouwer
verricht te hebben. Dat voorval zou hebben plaatsgevonden in het huis van de
weduwe Bambergen. Brouwer bleef ontkennen en dat deed hij ook tijdens een derde
7.
verhoor op 6 februari. Op 19 februari sloeg hij door en bekende: ‘De sonde van
sodomie met De Goijer over en weeder en dat wel op die twee distincte plaatsen
te hebben gepleegd.’ Hij voerde daarbij als verzachtende omstandigheid aan dat:
‘sijn mannelijkheijt in sijn De Goijer's achterste, geen van de reijsen sijn zaat daar
in heeft kunnen schieten, nog de Goyer in de sijne sijnde het selve meede niet heeft
8.
kunnen doend.’ Andere verzachtende omstandigheden waren het feit hij beide
keren door De Goijer verleid was en dat hij het enkel met De Goijer had gedaan
omdat hij het geld erg goed kon gebruiken.
Zowel Matthijs de Goijer als Jan Brouwer ontkende met anderen dan met elkaar
de zonde van de sodomie te hebben bedreven. De raadfiscaal was daar niet zo van
overtuigd en arresteerde nog zeven mannen waarmee De Goijer volgens zijn
getuigenis had ‘gespeeld’ en ‘familiariteiten’ had bedreven. Eén van die
gearresteerden was Christiaan Jurkas. Deze 33-jarige vertelde tijdens het verhoor
dat De Goijer hem eens had geprobeerd te zoenen en hem tussen de benen had
gegrepen. Jurkas reageerde hierop volgens zijn zeggen met de woorden: ‘Soend
hoeren en geen mannen’, waarop De Goijer zou zijn weggelopen. Enige tijd later
probeerde deze hem echter weer te zoenen en te betasten, waarop Jurkas hem
zou hebben toegeroepen: ‘Blijf van mijn lijff; ben je dronken off wat scheel je’, waarna
9.
er verder niets meer gebeurd zou zijn.
De Goijer had echter een iets andere versie van het gebeurde, waarmee de
raadfiscaal Jurkas confronteerde. Volgens De Goijer had hij aan Jurkas na het
zoenen en betasten gevraagd, of hij zijn achterste naar hem toe wilde draaien,
waarop Jurkas geantwoord zou hebben: ‘Wat wil je daar voor geeven?’ De Goijer
zei geen geld te hebben en daarom weigerde Jurkas aan De Goijer zijn achterste.
De Goijer had ook verklaard dat hij daarna was klaargekomen in Jurkas' bijzijn.
Jurkas beaamde toen dat De Goijers versie klopte, maar hij ontkende te hebben
10.
gezien dat De Goijer ‘zaad schoot’.
11.
Ook de 21-jarige soldaat Hendrik Heyns werd gearresteerd en verhoord. Heyns
wist zich te herinneren dat De Goijer op een dag in 1729 naar de grond van zijn
meesteres was gekomen met het verzoek om daar te eten en te slapen. Heyns zei
dat dat goed was, maar dat hij geen tweede slaapmat had, waarop De Goijer had
geantwoord dat hij zelf een hangmat bij zich had. Deze hing hij op in Heyns'
slaapkamer en na het eten, toen hij naar bed wilde gaan, vroeg hij onbeschaamd
of Heyns geen slavin voor hem had om de nacht mee door te brengen. Heyns
probeerde aan dit verzoek te voldoen en kwam even later met een slavin aanzetten,
maar die bleek geen trek in De Goijer te hebben. Daarna vroeg De Goijer aan Heyns
of hij niet bij hem in de hangmat wou komen liggen. Heyns antwoordde hierop dat
het te warm was en dat het niet nodig was samen in een hangmat te liggen, omdat
ze al twee hangmatten hadden. De Goijer liet het hier ech-
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ter niet bij zitten en probeerde bij Heyns in de mat te klimmen, maar deze duwde
hem terug, vluchtte de kamer uit en ging ergens een pijp tabak roken. Toen hij
terugkwam, was De Goijer al in slaap gevallen en de volgende ochtend was hij
vroeg vertrokken.
De arrestant Hendrik Dalendorp, een man van 22, verklaarde ook door De Goijer
benaderd te zijn voor seksueel contact. De Goijer had hem proberen te verleiden
en had ‘sijn mannelijkheit stijff staande’ in zijn hand gelegd. Dalendorp weigerde
echter daarmee iets te doen en verklaarde onmiddellijk ‘sonder de sonden te hebben
gepleegt’, de deur uitgegaan te zijn. Op de vraag van de raadfiscaal waarom hij het
voorgevallene niet had gemeld bij het Hof van Politie, antwoordde hij dat De Goijer
12.
hem gesmeekt had zijn mond te houden.
Een andere arrestant was Hendrik van Rees, een 33 jaar oude kleermaker. De
raadfiscaal vroeg hem of het waar was dat hij op een dag in 1729 samen met De
Goijer had gebaad. Tijdens dit baden zou De Goijer zijn geslacht in de hand van
Van Rees hebben gelegd en deze zou er zo mee ‘gespeeld’ hebben dat De Goijer
‘zaad schoot’. Van Rees ontkende het verhaal ten stelligste. Zijn versie van het
gebeurde was dat De Goijer hem op die dag verzocht had om mee te gaan wandelen.
Tijdens deze wandeling had De Goijer ineens zijn kin vast gepakt en had al kussende
naar zijn kruis gegrepen en zijn hand van achteren tussen zijn broeksband proberen
te stoppen. Hij zou Van Rees verzocht hebben hetzelfde bij hem te doen, maar deze
13.
weigerde dat en had De Goijer van zich afgeslagen.
14.
De raadfiscaal verhoorde ook de 29-jarige basya Govert. Hij vroeg hem of het
waar was dat De Goijer op een zondagochtend op de plantage van zijn meester,
Van Vliet, was, als keurmeester, en dat zij toen samen de zonde van sodomie
hadden gepleegd in een hangmat in Van Vliets kamer. De basya bevestigde dat De
Goijer op zijn plantage was geweest, en ook in zijn kamer, maar dat hij om niet meer
verzocht had dan om water om zich te kunnen scheren. Tijdens een tweede verhoor
vroeg de raadfiscaal door over die bewuste zondagochtend. Hij wikte weten wat er
waar was van De Goijers verklaring dat een slaaf aan de deur zou hebben geklopt
toen zij samen in de kamer waren. De Goijer had verklaard dat hij op die morgen
in aanwezigheid van de basya met ‘sijn mannelijkheit soodaanig gespeelt had’ dat
hij ‘sijn zaad had geschooten’. Daarna zou hij zijn weggegaan. De basya bleef echter
15.
ontkennen.
16.
Als zevende op het verdachtenlijstje stond Matthijs Balkman. De 36-jarige man
bevestigde De Goijer te kennen en verklaarde wel eens bij hem thuis te zijn geweest,
maar ontkende ooit samen met hem geslapen te hebben, laat staan sodomie te
hebben gepleegd. Balkman herinnerde zich wel dat De Goijer hem een keer bij de
borst had gepakt en had geprobeerd om zijn geslacht in Balkmans hand te leggen.
Balkman had geweigerd op de avances van De Goijer in te gaan. Ook verklaarde
hij niet te hebben gezien dat De Goijer daarna was klaargekomen.
De laatste arrestant was Jacob Gerritsz van Susteren. Hij kende De Goijer omdat
hij wel eens goederen voor hem had verkocht, waarvoor hij in ruil wat geld kreeg.
Ook deze man werd ervan verdacht seksueel contact te hebben gehad met De
Goijer. De raadfiscaal verhoorde hem twee keer, maar beide malen ontkende de
17.
verdachte ten stelligste dat er iets tussen hem en De Goijer was voorgevallen.

Vonnis
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Het verhoor van alle verdachten en getuigen nam ongeveer drie weken in beslag.
Gouverneur De Cheusses werd waarschijnlijk constant op de hoogte gehouden van
de vorderingen.
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Eind februari had de raadfiscaal de criminele eis geformuleerd en kon De Cheusses
aan het vaderland rapport doen. De criminele eis werd een dag later in het Hof van
Politie voorgelezen. Zoals bij rechtszaken in deze periode in Suriname gebruikelijk
vonniste het Hof van Politie onmiddellijk. Het merendeel van de verdachten werd
vrijgesproken wegens gebrek aan bewijsmateriaal. De aanklacht was namelijk
sodomie en het in de hand nemen van iemands geslachtlid was geen sodomie.
Daarvoor moest anaal geslachtsverkeer bewezen worden en slechts twee
verdachten, Matthijs de Goijer en Jan Brouwer, hadden bekend de ‘excelrabele en
verfoeilijke crimen sodomie’ te hebben bedreven en hun bekentenis was tot stand
18.
gekomen ‘vrijwillig sonder en buijten eenige ijserbanden, offte torture’. (Dus zonder
gemarteld te zijn).
De raadfiscaal verwees in zijn ‘criminele eis’ duidelijk naar het bijbelverhaal over
de verwoesting van Sodom en Gomorra. Hij stelde dat de ‘sonden van sodomie’
niet alleen volgens de wereldlijke wetten strafbaar waren, maar ook volgens de
goddelijke wet, ‘gelijk ons tot leevendige exempelen zijn Sodoma en Gomora’. Uit
de bijbel blijkt dat God in gevallen van sodomie niet alleen de daders straft, ‘maar
ook de landschappen en steeden waar in diergelijke word gepleegd’. Om te
voorkomen dat ‘de gramschap Godes’ zich over Suriname zou uitstorten, moesten
de delinquenten de doodstraf krijgen. De Goijer moest aan een paal gebonden
worden en op deze manier enigszins gewurgd. Tegelijkertijd moest hij met vuur
geblakerd worden, net zolang tot hij zou komen te sterven. Daarna moest de kolonie
zich van deze sodomist ontdoen. Het ontzielde lichaam moest met honderd pond
19.
aan gewicht worden verzwaard en in zee geworpen.
Jan Brouwer kreeg dezelfde straf: ter dood gebracht door middel van de galg en
20.
blakering door vuur. Het Hof van Politie bevond ook Christiaan Jurkas schuldig.
Hij had weliswaar geen sodomie bedreven, maar dat kwam vooral omdat De Goijer
geen geld had om hem te betalen. Was dat wel het geval geweest, dan zou hij niet
geschroomd hebben zich te laten penetreren. Zijn straf bestond uit het aanschouwen
van de executies van De Goijer en Brouwer, gevolgd door een geseling en
21.
levenslange verbanning uit de kolonie.

De zaak Dirk Swart
Door middel van deze zware, exemplarische straffen hoopte De Cheusses sodomie
voorgoed uit te bannen. Hij verwachtte dat de straf die beide mannen moesten
ondergaan, tot gevolg zou hebben dat alle inwoners van de kolonie God vurig zouden
verzoeken ‘sijne anders getergde regtvaerdige straffe’ van Suriname af te wenden.
De maatregelen hadden hopelijk tot gevolg dat God de kolonie ‘met sijnen zegen
22.
en voorspoet’ zou begenadigen. Twee jaar later zou blijken dat de zonde der
sodomie hardnekkig was.
Op 30 december 1733 ontvingen de Directeuren van de Sociëteit opnieuw een
alarmerende brief van De Cheusses over een nieuw geval van sodomie in de kolonie:
‘Wij wederom alhier te lande tot ons leetweesen entdeckt hebben dat de verfoeijelijke
23.
sonden van sodomie nog niet ten eijnde waaren geloopen. Dit keer was de
hoofdverdachte Dirk Swart, kapitein van het schip ‘De Juffrouw Maria’.
Op 7 oktober legde Claas Martijn de eerste, belastende getuigenverklaring af
tegen Dirk Swart. Claas was werkzaam als timmerjongen op ‘De Juffrouw Maria’.
Op een avond was hij nog laat op het dek aan het roken, omdat hij vanwege de
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hitte de slaap niet kon vatten. Toen kapitein Swart hem zag, bood hij hem aan bij
hem in de hut te komen slapen. Claas, naïef zijnde, dacht dat de kapitein hem dit
aanbood uit

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

259
dank voor het geleverde timmerwerk. Hij verbleef een paar nachten in zijn hut zonder
dat er iets gebeurde, tot op een avond Swart aan Claas verzocht bij hem in de kooi
te komen liggen. Na enige aarzeling ging de timmerjongen op dit verzoek in. Toen
hij een tijdje naast de kapitein lag, greep die de hand van de jongen en legde ‘met
fortie zijn schaemte’ in zijn hand. Claas voelde daar niets voor en trok zijn hand
terug. Daarna deed de kapitein een poging de jongen bij zijn ‘schaemte’ te vatten,
maar ook daar voelde Claas niets voor. Hij draaide zich om, de kapitein probeerde
nog Claas tussen zijn benen te grijpen, maar toen ook dit mislukte, liet hij de jongen
24.
met rust en ging hij slapen.
Na de verklaring van de timmerjongen Claas besloot de raadfiscaal andere
opvarenden van het schip te verhoren. Godfried Meisner, chirurgijn op ‘De Juffrouw
25.
Maria’, kwam ook met een belastende getuigenis. Hij verklaarde wel drie keer
door de kapitein te zijn benaderd voor seksueel contact. De eerste keer vond plaats
op een avond toen zij beiden op het dek zaten. De kapitein verzocht Meisner bij
hem te komen zitten. Toen de chirurgijn dat gedaan had, greep de kapitein zijn hand
vast en stak die in zijn broek, gelijktijdig zijn eigen hand in de broek van de chirurgijn
stekend. De chirurgijn wilde zijn hand terughalen, maar de kapitein belette dat en
dwong hem met zijn ‘gemacht’ te spelen. Een en ander duurde ongeveer een
kwartier.
De tweede keer dat de kapitein avances maakte was in het kamertje waar de
chirurgijn de mannen van het schip schoor. Toen Meisner de kapitein aan het scheren
was, maakte die de broek van de chirurgijn open, deed zijn hemd omhoog en speelde
met zijn geslacht. Dit gebeurde op klaarlichte dag en toen op zeker moment een
van de stuurlieden binnen kwam, maakte hij snel de broek weer dicht. Toen de
stuurman weer verdwenen was, maakte hij de broek weer open en wilde Meisners
geslacht kussen, maar die hield zijn hand ervoor zodat dit onmogelijk was. Een en
ander nam wel twee uur in beslag en het bleef niet bij die ene keer. Een andere
keer riep de kapitein Meisner in zijn hut, omdat hij last van luizen had. Opnieuw
26.
werd de chirurgijn betast en dit keer dwong de kapitein hem, hem te bevredigen.
Op 8 oktober confronteerde de raadfiscaal Dirk Swart met de verklaringen van
27.
Claas Martijn en Godfried Meisner. De kapitein deed geen moeite hun
getuigenissen te ontkennen, maar hij benadrukte dat hij met beide mannen geen
anaal contact had gehad.
De zelfde dag nog verhoorde de raadfiscaal de zestienjarige hutjongen Bartel
Hendrik Hassel. Bartel gaf toe regelmatig in de hut van de kapitein te hebben
28.
geslapen, maar ontkende dat de kapitein ‘quaat’ met hem bedreven zou hebben.
De raadfiscaal geloofde hem niet en liet twee artsen, Freytorens en Felbinger, de
jongen onderzoeken. Zij constateerden scheurtjes bij zijn anus wal duidde op anaal,
29.
seksueel contact. De hutjongen zag in dat verder ontkennen geen zin meer had
en gaf toe zo'n tien à twaalf keer door kapitein Swart anaal gepenetreerd te zijn,
30.
elke keer tegen zijn zin in en onder dwang.
De raadfiscaal had nu voldoende bewijs voor sodomie: een bekentenis van de
jongen en een medische verklaring. Hij vroeg Bartel waarom hij twee weken geleden
bij het eerste verhoor had gelogen en waarom hij niet eerder zijn mond open deed
over de zonden van de kapitein. Bartel antwoordde dat hij dat niet had gedurfd
omdat de kapitein en de stuurlui hem te grazen zouden hebben genomen, als hij
de kapitein had verraden. Bovendien was de kapitein het ‘opperhoofd’ van het schip,
31.
die hij moest gehoorzamen al was het tegen zijn zin.
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Voor kapitein Dirk Swart zat er nu niet veel meer op dan een bekentenis af te
leggen. Hij gaf toe sodomie te hebben bedreven met de jeugdige hutjongen. Het
zou echter niet zo
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vaak gebeurd zijn als Bartel had verklaard, niet meer dan twee of drie maal. De
andere keren had hij het wel geprobeerd, maar doordat Bartel zich verzette en
32.
doordat hij te snel was klaargekomen, was het niet tot anale penetratie gekomen.
Op 13 november 1733 had de raadfiscaal de zaak afgerond en las hij de criminele
eis voor in een vergadering van het Hof van Politie. Claas Martijn en Godfried Meisner
gingen vrij uit. Het was duidelijk dat de kapitein en Godfried Meisner homoseksuele
contacten hadden gehad, maar van anaal geslachtsverkeer was geen sprake
geweest. Dat was wel het geval geweest tussen Dirk Swart en de jeugdige Bartel
Hendrik Hassel. De raadfiscaal eiste tegen beiden de doodstraf en het Hof van
33.
Politie kon zich in die eis vinden. Een paar dagen later werd de straf voltrokken.

Afsluiting
Hoewel in de achttiende eeuw zich in de Republiek der Verenigde Nederlanden nog
drie golven van vervolgingen van sodomieten voor hebben gedaan (in 1764, 1776
en 1795), zijn de twee in dit artikel beschreven processen de enige die wij in de
Surinaamse criminele procedures hebben kunnen vinden. Het is nog een aantal
keren voorgekomen dat mannen van sodomie werden verdacht en daarvoor werden
opgesloten en verhoord, maar de zonde kon in die gevallen niet bewezen worden
en tot doodstraffen is het niet meer gekomen (zie Schellekes 1999). In Nederland
verdween tijdens de Franse tijd, in 1811, sodomie uit het wetboek van strafrecht.
In Suriname gebeurde dat waarschijnlijk pas in de jaren 1860 toen de Napoleontische
wetboeken in de kolonie werden ingevoerd.
Boon (1984 en 1997) heeft het over vervolging van homoseksuelen, maar het is
de vraag of dat wel helemaal juist is gesteld. Matthijs de Goijer zal ongetwijfeld een
homoseksuele geaardheid hebben gehad, maar hij was niet exclusief op de eigen
sekse gericht. Bij een bezoek aan een plantage vroeg hij eerst om een slavin als
‘bijslaap’, pas toen geen vrouw bereid gevonden werd met hem te slapen, richtte
zijn seksuele lust zich op een soldaat. De ‘slachtoffers’ van De Goijer waren
hoogstwaarschijnlijk geen van allen homoseksueel. Voor zover geen sodomie had
plaatsgevonden, werden zij trouwens vrijgesproken. Jan Brouwer deed het voor het
geld en niet vanwege een seksuele voorkeur. Of kapitein Dirk Swart homoseksueel
was, weten we niet. Aan boord waren geen vrouwen aanwezig en het is bekend dat
in gemeenschappen waar vrouwen ontbreken, nogal wat mannen hun bevrediging
bij andere mannen zoeken.
Het ging bij deze processen in Suriname dan ook niet om de vraag of de mannen
misschien homoseksueel waren, maar om het feit dat sodomie was bedreven. Dat
was door God en de wet verboden. Het bijbelverhaal uit Genesis over de verwoesting
van Sodom en Gomorra maakte duidelijk wat God zou doen met gemeenschappen
die sodomie toestonden. Om Suriname te redden moesten sodomieten met zwavel
en vuur verdelgd worden. Het deed er verder niet toe in hoeverre van schuld
gesproken kan worden. De zestienjarige Bartel was duidelijk het slachtoffer van een
geile scheepskapitein. In onze tijd zou hij slachtofferhulp gekregen hebben. In het
Suriname van 1733 moest hij geofferd worden om de kolonie voor Gods wraak te
sparen.
De vraag is wat justitie zou hebben gedaan indien anaal geslachtsverkeer bij een
vrouw was aangegeven. Het is natuurlijk de vraag of men zich dit soort variaties in
heteroseksueel geslachtsverkeer kon voorstellen. En aangezien zowel de penetrator
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Michiel van Kempen & Hugo Enser
Surinaamse kranten en hun vindplaatsen, 1774-2000
Er zal wel nauwelijks een onderzoeker op het gebied van de Surinamistiek te vinden
zijn, die het enorme belang van de sinds het einde van de 18de eeuw verschenen
Surinaamse kranten als historische, sociologische of culturele bron niet onderkent.
In veel gevallen zijn die dagbladen en weekkranten zelfs de enige nog beschikbare
bron. Vragen die bij onderzoek zeer frequent opduiken zijn: welke kranten zijn er
nu exact geweest, wanneer zijn die verschenen, en vooral: welke Surinaamse
kranten zijn er nog bewaard gebleven en waar bevinden die zich? Dat zijn
elementaire heuristische vragen, die soms al veel tijd vragen, aleer een onderzoek
kan beginnen. Deze bijdrage wil een eerste antwoord geven op die vragen en een
onderzoeksinstrument aanbieden voor velen. Een inhoudelijke beschrijving van de
kranten, laat staan een rudimentaire vorm van persgeschiedenis geeft deze bijdrage
niet.

Landsarchief en Koninklijke Bibliotheek
De vroegste kranten uit de 18de eeuw bevinden zich in de collecties van de
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, het Persmuseum in Amsterdam en de
Caraïbische Afdeling van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
in Leiden. De twee belangrijkste collecties Surinaamse kranten uit de negentiende
en twintigste eeuw zijn die van de Landsarchiefdienst te Paramaribo en de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage.
In het Surinaamse Landsarchief bevindt zich een tamelijk grote collectie
negentiende-eeuwse kranten, wat gezien de enorme problemen van conservering
verwonderlijk mag heten. De voornaamste krant was de Surinaamsche Courant die
in al zijn verschillende verschijningsvormen de hele negentiende eeuw door is blijven
uitkomen. Omdat bijna alle onderzoekers verdwalen in de doolhof van edities van
deze belangrijke krant, is in het onderstaande een nauwkeurige reconstructie
gemaakt van alle negentiende-eeuwse edities ervan.
De jaargangen van de Surinaamsche Courant in het Surinaamse Landsarchief
zijn niet compleet en buitengewoon jammer is het dat enkele belangrijke jaren (1863,
1873) ontbreken. Sommige ontbrekende jaargangen zijn bij het inbinden opgevuld
door andere kranten, over enkele jaren is in het geheel geen krantenmateriaal
bewaard gebleven.
Bij de Landsarchiefdienst zijn onder ‘Surinaamsche Courant’ ook ingebonden
(soms incomplete) jaargangen van De Telegraaf (vanaf 1841), het Algemeen Nieuwsen Letterkundig Blad (vanaf 1843), Algemeen Nieuws- en Advertentie Blad (vanaf
1844), Surinaamsch Weekblad (vanaf 1844), het Koloniaal Nieuwsblad (vanaf 1848),
De West-Indiër (vanaf 1868), De Kolonist (vanaf 1868), Suriname (vanaf 1876) en
De Surinamer (vanaf 1894). Als afzonderlijke (incomplete) series zijn aanwezig
Suriname, de West-Indiër, Goede Tijding en De Surinamer (zie de lijst hieronder).
In de Koninklijke Bibliotheek bevindt zich de veruit grootste collectie Surinaamse
kranten in Nederland. Het gaat vooral om negentiende- en twintigste-eeuwse kranten.
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Staat
De staat van de kranten in 's Lands Archief is wisselend. De meeste jaargangen
zijn nog steeds goed raadpleegbaar. Sommige jaargangen echter hebben sterk te
lijden gehad van vocht- en klimaatsinvloeden, bepaalde jaargangen zijn gedrukt op
papier dat blijkbaar door heel wat knagers en knabbelaars als onweerstaanbaar is
ervaren, en de staat van veel edities vanaf ongeveer 1843 is desastreus door
papierverzuring. Sinds begin 1998 wordt eraan gewerkt de kranten projectmatig te
microficheren; voor sommige jaargangen komt die redding te laat. Van de in de
Koninklijke Bibliotheek bewaarde jaargangen verkeert slechts een gering aantal
jaargangen in een staat die raadplegen moeilijk of onmogelijk maakt; de fauna is
daar minder manifest aanwezig geweest. Ook in de KB is een microficheer-project
van start gegaan.
De eerste collectie, die van het Landsarchief, is door de eerste auteur van deze
bijdrage geraadpleegd van december 1995 tot maart 1996 en in de periode
september-december 1997. De collectie in de KB hebben beide auteurs ingezien
bij talloze bezoeken over de jaren 1993-2001. Het is belangrijk om dit aan te geven,
omdat de ervaring uitwijst, dat sommige onderzoekers van vroegere tijden blijkbaar
nog nummers of jaargangen van kranten ingezien hebben, die inmiddels verdwenen
zijn. Van de collecties van de Surinaamsche Courant die zich in Suriname bevonden,
ontbraken in 1950 alleen nog maar de jaren 1805, 1807 en 1910, volgens Ph.A.
Samson (1950: 80). Inmiddels blijkt over de jaren 1801-1808, 1810 en 1812 helaas
geen enkele krant meer te vinden in welke openbare collectie dan ook.

De Surinaamsche Courant
De krantengeschiedenis van de Surinaamsche Courant is nogal complex. Hartog
(1944: 320-322), die als de betrouwbaarste bron geldt als het gaat om de
persgeschiedenis, onderscheidt de Surinaamsche Courant en Algemeene
Nieuwstijdingen (1795-1805) en de Surinaamsche Courant (vanaf 1804) met vijf
edities. Uit autopsie geven we hier een eigen, gedetailleerder beschrijving van de
edities uit de negentiende eeuw.
De Surinaamsche Courant was aan het begin van de negentiende eeuw - de
periode van het Engels tussenbestuur - een tweetalige krant, in twee kolommen:
links Nederlands en rechts Engels. Er bestonden drie edities van, die elk afzonderlijk
genummerd werden, en die bij verschillende drukkerijen werden gedrukt, terwijl
bovendien geregeld van drukkerij werd gewisseld. Toch valt uit een ingezonden
brief in de Surinaamsche Courant/The Surinam Gazette, nr. 19 van 5 maart 1813
op te maken dat de uitgevers dezelfde waren: de brief reageert namelijk op een
stuk dat in een van de andere edities is verschenen.
Een editie, verschijnend op woensdag en zaterdag, kwam uit onder de
enkelvoudige kop Surinaamsche Courant, vermoedelijk vanaf 30 mei 1804 af
(Samson 1950: 82). Deze editie is tweetalig tot en met 1816.
Een tweede editie verscheen onder de dubbele titel Surinaamsche Courant/The
Surinam Gazette; deze kwam uit op dinsdag en vrijdag. Deze editie ging vanaf 1
februari 1814 verder als tweetalige krant maar enkel onder de Nederlandse kop.
Na 1816 verdwijnt het Engelstalige deel. Vanaf 1830 heet deze editie: Surinaamsche
krant, vanaf 1 januari 1834 wordt die omgedoopt tot de Nieuwe Surinaamsche
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Courant en Letterkundig Dagblad, en vanaf 1835 weer tot Surinaamsche
Courant/Letterkundig Dagblad - nog steeds uitkomend op dinsdag en vrijdag.
De Geprivilegeerde Surinaamsche Courant tenslotte verscheen weer onder een
enkelvoudige titel, was echter eveneens tweetalig
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tot en met 1816 (26 februari), en kwam uit op maandag en donderdag. Na 1829 viel
het ‘Geprivilegeerde’ uit de titel weg en ging de krant eveneens door onder de titel
Surinaamsche Courant. Vanaf dat moment komen er twee verschillende edities
onder dezelfde naam en hetzelfde nummer maar met andere opmaak op één dag
uit.
Hoewel deze drie edities geregeld dezelfde berichten en advertenties bevatten,
werden deze afzonderlijk gezet, en ook evident gedrukt op uiteenlopende kwaliteiten
papier. De edities zijn voor sommige jaargangen in het Landsarchief afzonderlijk
ingebonden, voor andere jaren samengebracht in één band. Een aantal jaargangen
is dubbel aanwezig, met zowel afzonderlijk als tezamen ingebonden edities. Het
formaat van de kranten loopt sterk uiteen, grofweg echter kan gezegd worden dat
na 1829 de afmetingen van klein op groot folio formaat gebracht worden. De
nummers van de eerste jaargangen hadden een omvang van vier pagina's, een
totale jaargang omvatte circa 1000 pagina's. Bij het grotere formaat varieerde de
omvang van 2 tot 5 pagina's, waarmee het totaal aantal pagina's per jaargang
verminderde. De nummering loopt per editie door, beginnend in januari van elk jaar
(bij de Surinaamsche Courant komt dus dezelfde nummering voor bij verschillende
edities, zij het met afwijkende data), maar er zijn merkwaardige afwijkingen: in 1822
begint er opeens een nieuwe nummering van de woensdag/zaterdag-editie op 4
september. Jaargangnummers worden voor het eerst toegekend door een geheel
nieuwe krant die vanaf 1892 verschijnt onder de titel Nieuwe Surinaamsche Courant.
Voor wie dit alles nog niet onoverzichtelijk genoeg is: vanaf 1834 wordt de puzzel
compleet. Er verschijnen dan de Surinaamsche Courant op zondag, maandag,
donderdag (twee verschillende edities) en zaterdag; de Surinaamsche
Courant/Letterkundig Dagblad op dinsdag en vrijdag en de Nieuwe Surinaamsche
Courant op woensdag en zaterdag. De laatste blijft ook na 1837 verschijnen, maar
vanaf dat jaar is er ook elke dag een krant onder de titel Surinaamsche Courant.
Het kan dus voorkomen dat de Surinaamsche Courant voorkomt onder hetzelfde
nummer, met dezelfde datum, maar dat het gaat om twee verschillende edities,
geheel afwijkend van inhoud.
De Surinaamsche Courant ging vanaf 1848 samen met het Gouvernements
Advertentieblad. Onder dezelfde naam Nieuwe Surinaamsche Courant verscheen
vanaf 30 juni 1892 de eerdervermelde nieuwe krant op zondag en donderdag bij T.
Libertador Ellis.

Handleiding bij de lijst
De navolgende lijst geeft in de eerste kolom de titel en eventueel de (vroegste)
ondertitel van kranten en weekbladen. Tenzij anders aangegeven, verschenen de
genoemde kranten in Suriname en meer dan eenmaal per week. In de tweede kolom
staan de jaren waarin de betreffende titel verscheen. Vervolgens is in kolom 3 en
4 de aanwezigheid in 's Lands Archief, Paramaribo, respectievelijk de Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag aangegeven.
In de laatste kolom staan andere vindplaatsen - voorzover bekend - met de
volgende afkortingen:
- Bisd. = Archief Bisdom Paramaribo
- EBG = Stadszending der EBG te Paramaribo
- KITLV = Caraïbische Afdeling van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde in Leiden (KITLV)
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-

LoC = Library of Congress in Washington
Persm. = Nederlands Persmuseum in Amsterdam
NIOD = Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam
SM = Surinaams Museum in Paramaribo
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- UBA = Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

Geen vermeldingen betekent dat er geen exemplaren van de betreffende titel
aanwezig zijn in de ons bekende publieke collecties. Omdat op dit moment bij
verschillende instituten microficheerprojecten lopen, is in de lijst niet vermeld of het
in de collecties om papieren of gemieroficheerde kranten gaat.
Niet opgenomen zijn:
- kranten en periodieken die met mindere frequentie dan tweewekelijks
verschenen (zoals het tweemaandelijkse, Nederlandstalige Al-Haq dat van
1943 tot 1948 in Suriname uitkwam, Volksnieuws van 1990 tot 1992 in
Nederland, Weekendnieuws vanaf 1991 en Kranti in 1992 in Suriname (niet te
verwarren met het gelijknamige VHP-blad dat in 1997 uitkwam) en Sranan
Koranti in 1996-1997 in Nederland - die allevier als maandelijkse uitgave
uitkwamen);
- tijdschriften die zich ‘krant’ noemden (zoals de Suriname-krant die rond 1972
in Delft verscheen);
- kranten uitgekomen bij bijzondere gelegenheden (b.v. bij kroningsfeesten of
de Emancipatie-Courant die in 1926 verscheen);
- bijzondere Suriname-edities van niet-Surinaamse kranten;
- personeelsbladen als Bauxco Nieuws.

Veel gegevens voor deze lijst zijn ontleend aan Hartog 1944, De pers in perspectief
(1978) en Van Doorne & Van Kempen 1995, zij het dat deze gegevens waar nodig
gecorrigeerd en aangevuld zijn. Onze dank gaat uit naar Jan Bongers, Paramaribo,
die verschillende gegevens verifieerde; William Man A Hing zorgde voor transcriptie
van de titels in Chinese karakters, omzetting in het mandarijn (Hanyu-pinyin) en
vertaling naar het Nederlands; Theo Damsteegt assisteerde bij de vertaling van
titels uit Indiase talen.
Vooral na 1960 is het aantal periodieken zo stormachtig toegenomen, dat deze
lijst redelijkerwijs niet kan pretenderen volledig te zijn. De auteurs worden graag
attent gemaakt op omissies, aanvullingen en correcties, zodat die in een supplement
kunnen worden opgenomen.
Krant

Verschenen

Weekelyksche 1774-1805
Woensdaagsche
Surinaamse
Courant

's Lands
Archief

Koninklijke
Andere
Bibliotheek
collecties
KB: nrs 383,
Persm.: nr. 1
1-10-1783 en van 1774, 4 nrs
427, 4-8-1784 uit 1779 en
1782. SM: jrg.
1775 (nrs 27,
8-2-1775 t/m
72,
20-12-1775) en
jrg. 1777 (nrs
43, 23-4-1777
tot en met 79,
31-12-1777)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

UBA: nummers
uit 1776 en
1788

De
1785-1793
Surinaamsche
Nieuwsvertelder

SM: nrs 83,
4-1-1787 tot en
met 134,
27-12-1787 en
356, 29-3-1792
tot en met 394,
20-12-1792
(incompleet).
UBA: nr. 152
(1788, 1
mei)-nr. 166
(1788, 7 aug.);
nr. 168 (1788,
21 aug.)-nr.
183 (1788, 4
dec.); nr. 188
(1789, 8
jan.)-nr. 196
(1789, 5 mrt);
nr. 198 (1789,
19 mrt)-nr. 199
(1789, 26 mrt);
nr. 247 (1790,
25 feb.); nr.
250 (1790, 18
mrt)
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Surinaamsche 1787
Spectator
De
1788
Surinaamsche
Rhapsodist
Surinaamsche 1790-1795
Courant (wed.
Tresfon)
Gazette de
1792
Surinam [twee
maal per week]

Persm.: nrs van
14-5-1792 en
30-4-1792

Teutsches
1792
Wochenblatt für
Surinam

UBA: enige
bekende
exemplaar, nr.
17 van
27-11-1792

De
1793
Surinaamsche verschenen?
Bibliotheek
Saturdagsche 1794
Courant van
Nieuws, Smaak
en Vernuft
Surinaamsche 1795-1805
Courant en
Algemeene
Nieuwstijdingen

Persm.: nrs van
29-9-1797,
3-10-1797,
15-6-1802,
22-5-1804

Nieuwsvertelder ‘1796
of
zamenspraak
tusschen Louw
en Krelis
Surinaamsche
Courant
[verschillende
edities;
beschrijving zie
boven]

1804-1851
In combinatie
met
Gouvernements
Advertentiebladen
tot en met
1883;
Gouvernementsadvertene
tiba
ld
afzonderlijk tot
en met 1975

1809,
1811-1830,
1832 (1e helft),
1833-1844,
1847-1849,
1853-1855,
1857-1859,
1868 (1e helft),
1870-1871 (1e
helft), 1875,

1783, 1784,
1820, 1821,
1824, 1825,
1830,
1834-1859,
1861-1882,
1884-1890,
1892-1975

SM: in één
band losse
nummers over
de jaren
1817-1819.
Persm.: nr. van
9-6-1833.
KITLV:
(1816)-(1872);
(1874)-(1940);
(1945)-(1975)
(incompleet)
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1876 (1e helft),
1879 (1e helft)

UBA:
6-12-1837.

Bataafsche
1805-1806
Surinaamsche
Courant
Binnenlandsche 1808-1810?
Surinaamsche
Courant
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Geprivilegeerde vóór 1811-1829 (1813-1829)
Surinaamsche
Courant

Surinaamsche 1811-1814
Courant/The
Surinam
Gazette & The
Surinam
Gazette

SM: in één
band losse
nummers over
de jaren
1815-1819

(1811, 1813,
1814)

Surinaamsche 1830-1834
krant
Nieuwe
1834
Surinaamsche
Courant en
Letterkundig
Dagblad
Surinaamsche 1835-1836
Courant/Letterkundig
Dagblad

Surinaamsche 1848-1883
Courant en
Gouvernements
Advertentie
Blad

UBA: GAB van
1816-1855.
Editie J.C.
Muller,
23-3-1852

Gouvernements 1885-1975
Advertentieblad

UBA: 1914,
1919-1926,
1928-1938,
1950-1975

De
1837-1843
Surinaamsche
Telegraaf [ook
De Telegraaf]
twee maal per
week]
Algemeen
Nieuws- en
Letterkundig
Blad
[voortgezet
als:]

1842-1844

Algemeen
1844-1854
Nieuws- en
Advertentieblad

1837-1838

UBA: 1-6-1838

1842

1844,
KITLV: nr.
1847-1849,
107-108
1853 [correct?] (1845); nr.
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58-nr. 61
(1850)
UBA: nr. van
7-2-1854

De Kolonist
1842-1872
[ook in 1838-39
een gelijknamig
tijdschrift]

1868-

1866-1870,
1872

Nieuwsblad
van
Paramaribo

1845

Surinaamsch
Weekblad
(Paramaribo)

1847-1862

1853, 1854,
1858, 1859,
1861, 1862

Koloniaal
Nieuwsblad

1848-1870

1866-1868,
1870

KITLV: nr. 18
van 1850
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De Tijdgeest,
Surinaams
weekblad [in
1932 ook een
gelijknamig
maandblad

1857

De West-Indiër, 1863-1898
dagblad
toegewijd aan
de belangen
van
Nederlandsch
Guyana
Suriname:
dagblad

1871-1898

1863,
1865-1898

1864

UBA: losse nrs
van 1888 en
1896

UBA: nr. 1 van
19-6-1864

Volksvriend
1864
[dagblad: niet verschenen?
gelijk aan het
tijdschrift, 1855]
Nederlandsch 1865
Guijana,
verschenen?
tijdschrift tot
bevordering
van nijverheid
en
volksbeschaving
[tweewekelijks]
De Volksgeest 1868
[weekblad]
verschenen?
De Creool
[weekblad]

1871

Paramaribo
1871
[verscheen elke
vrijdag]
Suriname,
1871-1971
koloniaal
nieuws- en
advertentieblad
[nieuw]
[1940-1945
ook: Extra
Editie
Suriname]

compleet
aanwezig

1872-mei 1940,
10 nov.
1945-25 mei
1946, dec.
1946-1952

KITLV: 1923,
1924-1933
NIOD:
1940-1945
(alleen de extra
oorlogseditie)
UBA:
30-6-1891

De Wachter
1872
[verschijningsfrequentie
onbekend]
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De Bode van
Paramaribo

1885-?

De Christelijke 1888-1900
Huisvriend
[twee maal per
maand]
De Guyana

1888-1889
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Guiana,
1890
nieuws- en
advertentieblad
De Volksbode

UBA:
19-4-1890

1890-1892

23-4-1890 7-2-1892

Persm.: nr.
149, 7-2-1892

1892-1912

LoC: 1910-?

compleet
aanwezig

UBA:
13-5-1896

De Pionier
1891-1906
[mogelijk ook
uitgekomen als
The Pioneer;
mogelijk gelijk
aan Nickerie
Pionier?]
Nieuwe
1892-1912
Surinaamsche
Courant,
orgaan der
bevolking
Goede Tijding, 1892-1897
nieuws- en
advertentieblad
der kolonie
Suriname
[voortgezet als
Onze West]
Kwal Fa
[mandarijn:
Guihua] [De
zonnebloem;
gestencild
weekblad]

compleet
aanwezig

1893-1894

De Surinamer, 1894-1955
katholiek
nieuwsblad

Nickerie
1895-1906
Pionier,
nieuws- en
advertentieblad
[verscheen elke
zaterdag;
mogelijk gelijk

Een exemplaar
in het
archief-Suriname
van de paters
Redemptoristen
te Wittem
onder nr. 3158
compleet
aanwezig

1894-mei 1940
3 jan. 1946-25
mei 1946, dec.
1946-1955

Bisd.: compleet
aanwezig
KITLV:
24-4-1946,
nummers van
1949
UBA: nrs van
1928
Persm.: nr. 1
van 1895
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aan De
Pionier?]

Protestantenblad 1895-1897
voor de kolonie
Suriname
De Katholieke [1891-]
Waarschuwer 1896-1934
[weekblad:
eerder vanaf
1891
verschenen als
maandblad; in
1934
voortgezet als
De Katholiek]

compleet
aanwezig

1895-1896

Bisd.: compleet
aanwezig
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Onze West:
1897-1911
nieuwsblad uit
en voor
Suriname
[voortgekomen
uit Goede
Tijding]
De Olijftak
[weekblad?]

1898-1911

compleet
aanwezig

UBA:
1897-1901
LoC: 1907-?

1898-1894

De West,
1898
veertiendaagsch
blad gewijd aan
de belangen
van
Nederlandsch
West-Indië
[Nederland]
Oost en West, 1901-1971
Koloniaal
weekblad

UBA: nr. 1 van
15-11-1898

1919-1923

1901, feb.
1902-dec.
1902,
1905-1933,
1945-1953,
1962-1971

Protestanten-blad 1901-1952?
[weekblad]
De
1901-1917
Surinaamsche
Bode, koloniaal
nieuws- en
advertentieblad
Paramaribo,
1904-1906
nieuws- en
advertentieblad
voor
Nederlands
Guyana
De Herrnhutter, 1906-1945
weekblad voor
het christelijk
huisgezin,
orgaan van de
Evangelische
Broedergemeente
in Suriname
[aanvankelijk
om de 14

KITLV:
10-2-1951
compleet
aanwezig

1905-1917

LoC: 1916-?

1905

EBG:
1923-1944
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dagen, later
weekblad]

De Westerling, 1906
nieuws- en
advertentieblad
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Zondagsblad 1907-1921
uit en voor de
Evangelische
Broedergemeente
in Suriname
[vanaf 1912:
Zondagsblad
der
Evangelische
Broeder
gemeente in
Suriname]
De Ploeg
[weekblad,
hoofdzakelijk
gewijd aan de
landbouw]

1908

De West,
1909dagblad uit en
voor Suriname
[voortgekomen
uit Onze West]

Boschbode,
dagblad voor
Kabelstation,
Sikakamp,
Ganze en
omstreken

EBG:
1908-1919

1909-heden

1909-1925,
1932-1939, 2
nov.
1945-1947,
1949-1951, jan.
1970-mrt 1970,
okt. 1981-1982,
mei 1984-dec.
1984, aug.
1996-

KITLV:
7-5-1941;
5-5-1944;
6-7-1950;
13-4-1951;
4-5-1954.
Verder vanaf
1-8-1996
aanwezig.
UBA: 1980,
1985-1988
(incompleet)
LoC: 1909-

1911

La Gazette de
Hollande
[Surinaams??]

1911-1915

Niet in de
Bibliothèque
Nationale de
France

Sranam
1911-?
Volksblad,
njoensoe- en
advertentieblad
[weekblad]
Zondeicouranti 1907-1911
vo Anitrie
Soema
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[weekblad;
eerder van
1852-1879 en
1889-1906
verschenen als
maandblad
onder de titel
Makzien vo
Kristensoema
zieli [Magazijn
voor
Christenzielen].]
[voortgezet
als:]
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Makzien vo
1912-1932
Arnitriesoema
[Magazijn voor
Herrnhutters;
zondagsblad]
The Weekly
Echo
[weekblad]

1912, 1918

The Weekly
News
[weekblad]

1912-?

EBG:
1921-1931

1918

De Kleine
1913
Surinamer
[verschijningsfrequentie
onbekend]
The
1913-1924 [?]
Paramaribo
Times
[verscheen elke
zaterdag]

1913 [?]

compleet
aanwezig

The New
1914-?
Paramaribo
Times, The
only English
Newspaper in
the Colony
[verscheen elke
zaterdag]
Op de Uitkijk, 1915-1917,
weekblad voor 1920-1921
Suriname

1915-1917

KITLV: jrg. 4,
nr. 169 van
31-7-1920

Het
1915-1916
Padvindersblad,
orgaan van de
Surinaamsche
Padvinders
Organisatie
[wekelijks
bijvoegsel van
Suriname]
Surinam-Paris 1916 (april-juni)
[verschijningsfrequentie
onbekend]

Niet in de
Bibliothèque
Nationale de
France

De
1918-1919
Nimrodbeweging, (1-12-1918 tot
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weekblad
en met
handelend over 4-10-1919)
de geestelijke
en stoffelijke
belangen der
volbloed-negers
in de kolonie
Suriname
Nationaal
1919 [19-8,
Reclameblad 27-8, resp.
[weekblad;
19-12]
later:
Reclameblad
voor Suriname]
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Videśi
1920 (26-1 tot
Bhāratvāsī
en met 31-7)
[Indiërs in den
vreemde: in het
Devanagari]
Jong Suriname, [1919-]1921
veertiendaags
blad voor het
Christelijk
huisgezin,
orgaan der
Evangelische
Broedergemeente
in Suriname
[eerder als
maandblad
verschenen
vanaf 1919;
ook een
gelijknamig
maandblad van
Louis Doedel,
1933-1934]

NIOD: jrg. 3, nr.
3 (7-8-1921),
nr. 6
(18-9-1921), nr.
7 (2-10-1921)
Niet aanwezig
bij de EBG

De Periskoop, 1924-1929
algemeen
weekblad voor
Suriname

NIOD: losse
nummers van
jrg. 1 en 2.
Enkele
exemplaren
aanwezig in
Archief

De Marconist, 1925-?
weekblad voor
nieuws en
advertenties
Volksblad,
1925-1928?
weekblad voor
Suriname
Onze Stem,
Surinaams
orgaan
[weekblad?]

1927

De Sport,
tweewekelijks
orgaan gewijd
aan de
belangen van
Sport

1928
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De Banier van 1929-1936
Waarheid en
Recht,
Surinaams
nieuws- en
advertentieblad
[tweewekelijks]

compleet
aanwezig

De Nieuwe
1929-1931
Stem,
Surinaams
nieuws- en
advertentieblad

1929

Radio Nieuws
[bijblad bij De
Banier van
Waarheid en
Recht]

8-1-1935 27-6-1936

KITLV:
1929-1933

1930
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Chinese
Overseas
Weekly
Surinam

1931

De Volksbode 1931-?
[uitgave van De
Surinaamse
Volksbond;
weekblad?; ook
nieuwe titel
vanaf 1969]
De Arbeider:
1933
weekblad,
orgaan van de
Surinaamse
Democratische
Arbeiders Partij
De Sociaal
1933-?
Democraat,
veertiendaags
orgaan van de
Surinaamse
Democratische
Arbeiders Partij
De Katholiek, 1934-1955
zondagsblad
voor
katholieken [in
1955
opgenomen in
Omhoog]

Bisd.: compleet
aanwezig
KITLV:
1947-1948
(losse
nummers)

Soerat
1934 [eenmalig
Advertensi Dan uitgekomen]
Kabarhari-Raja
[Advertentieblad
en bericht van
de grote dag]
Het
1934
Welvaartsblad,
neutraal
halfmaandelijks
blad voor het
gebiedsdeel
Suriname
Korfbal Revue, 1935-?
officieel orgaan
van de
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Surinaamse
Korfbal Bond
[later:
Weekblad
gewijd aan de
Surinaamse
Korfbal]
Szun-Lam Zhu 1934-?
K'an
[mandarijn:
Hsün Nan
Chou K'an]
[Periodiek van
het Zuiden:
weekblad]
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Radiobode van 1935-?
de Algemeene
Vereeniging
Radio Omroep
Suriname
A.V.R.O.S.
[tweewekelijks]
De Vliegende 1936-?
Krant
[verschijningsfrequentie?]
Surinaamse
1936-1937 [en
Volkskrant
verder?]
[tweewekelijks]
Het Anker

1936-?

Berg Opwaarts, 1937-?
veertiendaags
orgaan der
Forestery in
Suriname
Onze Tijd,
1938
weekblad,
beschouwingen
over
hedendaagsche
sociaalethische
problemen en
varia
De schakel
ca. 1938-?
tusschen
school en huis
[tweewekelijks;
verspreid
samen met
dagblad
Suriname]
Juma Akhbaar jaren '40?
[Vrijdagkrant;
gestencild
godsdienstig
weekblad van
de Namaaz
League,
onderafd. van
de Sur. Isl.
Vereniging]
Jong Suriname, 1941-1951
[tweewekelijks]

NIOD: jrg 2, nr.
37, 9-4-1943
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van de
Algemene
Surinaamsche
Vereniging
Suriname
Oranjestad/Justitia
Pietas Fides
Curaçao

t/m jrg. 6, nr.
121, 24-1-1947
KITLV: jrg. 5,
nr. 114 (15 okt.
1946)
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Lam Foeng
[mandarijn:
Nan Feng]
[Zuidenwind;
nieuwsblad,
later dagblad]

1943-1978

Het Nieuws,
algemeen
dagblad

1943-1960

compleet
aanwezig

1946-1952,
juli-dec. 1954,
febr. 1955

NIOD:
6-10-1944 t/m
23-3-1945
UBA: 1952
(eerste helft)

Tavenu, het
1943
amusante
tijdschrift
[tweemaal per
maand]
Kerkbode uit de 1945Evangelische
Broedergemeente,
weekblad voor
het christelijk
huisgezin,
orgaan van de
Evangelische
Broedergemeente
in Suriname
[voortzetting
van De
Herrnhutter]

KITLV:
3-8-1997
EBG: compleet
aanwezig

De Nickeriaan 1945-na 1968
[tweewekelijks
nieuwsblaadje,
voortgekomen
uit het sinds
1942
verschijnende
Nickerie
Vooruit, blad
van de
gelijknamige
vereniging]
Nieuw
1945-1948
Suriname
[tweewekelijkse
uitgave; verg.
ook het
gelijknamige

UBA: compleet
aanwezig,
m.u.v. de nrs
42 t/m 49
NIOD: jrg 1, nr.
5
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dagblad vanaf
1954]

Prakāsh [Licht: 1945-49
tweewekelijks]
Jāgṟti
ca. 1947
[Ontwaking;
tweewekelijks;
in het
Devanagari]
De Unie,
1945-?
tweewekelijks
orgaan van de
Unie Suriname
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Reveille
[gestencild
ochtendblad]

1949-1950

1950

Het Volk
1949-1950
[weekblad,
voortgezet als
De Volksstem]
De Echo,
manifest van
waarheid en
recht
[weekblad?]

1950

De Stem der
1950
Gedemobiliseerden
(Oroe skotritjie
Koranti)
[weekblad van
de Bond van
Surinaamse
Oorlogsveteranen]
Surinaams
1950-1951
nieuwsbulletin,
samengest.
door het
Bureau
Volksontwikkeling
en
Volksvoorlichting
van het
Departement
van onderwijs
en
volksontwikkeling
in Suriname.
Den Haag
[wekelijks]

UBA:
1950-1951

Surinaams
1952-1975
nieuws [voortz.
van Surinaams
nieuwsbulletin]
uitg. van het
Commissariaat
voor
Surinaamse
Zaken, Kabinet
van de
Gevolmachtigde
Minister van

KITLV:
1969-1975
(incompleet)
UBA:
1952-1975
(enkele
nummers
ontbreken)
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Suriname in
Nederland
[aanvank. 15 ×
per jaar,
1961-1973
wekelijks, in
1974 21 ×, in
1975 15×]

De Volksstem
[weekblad?,
voortzetting
van Het Volk]

1950-1953

Waakt (Oen
1950
Wiekie)
[week-manifest]

compleet
aanwezig

1950
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De zweep
[inlegblad bij
Waakt]

1950

1950?

Sin Sang Fat begin jaren '50
[mandarijn: Xin
Shenghuo
[Nieuw Leven]
[verschijningsfrequentie
onbekend]
SOK,
1951
algemeen
Sport- en
Ontspanningskroniek
Echo,
Surinaams
weekblad

1952 [en
verder?]

1952

Ons Vaderland, 1952-1954
algemeen en
onafhankelijk
weekblad voor
Suriname
De Tijd
[ochtendblad]

1952-1957

compleet
aanwezig

New Nickerie 1953
Times
[tweewekelijks?]
Varia
[weekblad]

1953

Nieuw
1954-1967
Suriname
[dagblad; vanaf
1975 een
gelijknamig
tweewekelijks
ambassadeblad]

1953
compleet
aanwezig

Kobalt
1955-?
[Nickerie,
tweewekelijks?]
Omhoog,
1955weekblad voor
het Vicariaat
[vanaf 1958:
van het
Bisdom] van
Suriname
[voortzetting

1957-1976
[latere niet
meer
aanwezig?]
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van De
Katholiek:
zondagsblad]

Recht door
1954-1957
zee,
onafhankelijk
nieuws- en
advertentieblad
Hindustaans
weekblad

1954-1955

KITLV: nr. 41
(1955) - nr. 85
(1956)
(incompleet)

1955-1957
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Njoen Vroedoe 1955-1956
[Nieuwe Vloed;
verschijningsfrequentie
onbekend]
De Nieuwe Tijd 1956-1960
[ochtendblad]

compleet
aanwezig

De Tijdspiegel 1956
[weekblad]
[herverschijning;
eerdere jaren
niet bekend]
Bulletin Kamer 1957van
Koophandel (&
Fabrieken)
[twee maal per
maand]

1959-1970

Het
1957-?
Handelsblad
(om de 14
dagen gratis
verspreid onder
kooplieden]
De Ware Tijd,
onafhankelijk
dagblad

1957-

compleet
aanwezig

KITLV:
1966-(incompleet)
UBA:
1979-1993
(incompleet)
LoC: 1984-

25 Juni,
weekblad

1958-1960

De Syllabus,
ca. 1958-1962
weekblad van
de Stichting
Radio-Volksuniversiteit
De Vrijheid,
1958-?
algemeen
weekblad uit en
voor Suriname
Voor elkaar,
1958-1962
orgaan van de
Regerings
Voorlichtings
Dienst
Suriname
[wekelijks]

compleet
aanwezig
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Onze Tijd,
onafhankelijk
Surinaams
weekblad

1955-[na
1978?]

Onder de zon
[weekblad]

1957-?

Tsu-Yu
[mandarijn:
Ziyou Ribao]
[De Vrijheid]

1957-1972

1959-1971

KITLV: nr. 432
van 1963
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Het Buiten
Parlement,
oppositie
weekblad

1960 [?]

1960

De Rijstbode 1960-1961
[gestencild
Nickeriaans
weekblad, later
dagblad]
[De] Vrije Stem, 1960-1982
onafhankelijk
weekblad voor
Suriname
[vanaf
21-3-1969
dagblad]
De Waarheid
[weekblad]

compleet
aanwezig

KITLV:
1965-1969
(incompleet)
UBA: losse nrs
1968-1981

1962

Weekberichten 1962-1976
[wekelijkse uitg.
van de
Regerings
Voorlichtings
Dienst
Suriname;
voortzett. van
Voor elkaar]

KITLV:
1968-1975
(incompleet)

Kwakoe:
1965-?
14-daags
Surinaams
tijdschrift tot
aller genoegen
Commewijne ca. 1968
Bulletin
[veertiendaags,
gestencild]
Koeriers,
1968-na 1978
advertentie-weekblad
De Volksbode
[nieuw;
weekblad]

1969-1970 [?]

Frie Sranan,
onafhankelijk
weekblad [Vrij
Suriname]

1970

compleet
aanwezig

Informa-Bulletin 1971-1981
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Njoeng
Grontapoe
[Nieuwe
Wereld;
Nederland]

1971

UBA: nr. 1 van
1971
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De Objektieve 1971-1976
Surinamer,
wekelijks
orgaan voor
alle Surinamers
in Nederland
[later
maandelijks]

KITLV: jrg. 1 nr.
14-nr. 15
(1972); jrg. 1
nr. 28 (1972);
jrg. 2 nr. 15-nr.
16 (1973); (jrg.
3 nr. 3-nr. 16
(1974); jrg. 4
nr. 1 (1974)jrg. 5 nr. 9
(1975); jrg. 5
(aug.
1975)-(juni
1976) mrt-mei,
(1976)
ontbreekt

Rode
Surinamer:
socialisties
volksblad

1971-1980

KITLV: losse
nummers van
1973 en 1974
UBA: losse
nummers van
1973, 1977/78
en 1980

De Surinamer
[nieuw;
weekblad]

1971-1973 [en
verder?]

Manifest,
1971-1973
orgaan van de
Organisatie van
Surinaamse
kommunisten
Onze Natie,
dagblad voor
de vrijheid

1972

Het Front
[onregelmatig
verschijnend]

1972-1973

De objectieve 1971-1976
Surinamer,
vaderlands
nieuwsorgaan
voor alle
Surinamers in
Nederland
[wekelijks, later
maandelijks]

UBA: losse
nummers van
1972 en 1973

KITLV:
1971-1976
(incompleet)
UBA:
1971-1976
(incompleet)
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Szun-Lam Ngit 1972Pao [mandarijn:
Xunnan Ribao]
[Dagblad
Suriname]
CLO-Bulletin
1973[aanvankelijk
dagelijks, later
weekblad voor
de werkende
klasse]
Actueel
[avondblad]

KITLV: nr. 70
(1973) - nr. 203
(1973)
(incompleet)

ca. 1973-ca.
1976?

De
ca. 1973
Anti-Kommunist
[G. van Holt;
weekblad?]
Power
ca. 1973
[Volkskommune;
weekblad?]
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Prefoeroe
ca. 1973
[Durf; Pers- en
publiciteitsburo
Storkoe;
weekblad?]
De Volkskrant ?-1974
[weekblad van
P. Mungra]
Fa Sien Paw
[mandarijn:
Huaxin Bao]
[Nieuw China]

1974-

Advertentieblad 1975van de
Republiek
Suriname

1975-1991

Nieuw
1975-1978
Suriname,
tweewekelijkse
uitgave van de
Ambassade
van Suriname
[Nederland;
voortz. van
Surinaams
Bulletin]

UBA:
1976-1977 (t/m
nr. 6), 1978
(nrs 1-5)

Pipel, weekblad 1975-1982
van het volk

KITLV:
1978-1982
(incompleet)
UBA:
1977-1982
(incompleet)

Suriname
1976-1979
Nieuwsbrief:
wekelijkse
uitgave van de
Regerings
Publiciteits
Dienst/Regerings
Voorlichtings
Dienst
Suriname
[voortzett. van
Weekberichten]

UBA: jrg. 3.
(1978), nr. 2 en
nr. 12; jrg. 4
(1979), nr. 12

Njoen Sranan
[Nieuw

ca. 1976
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Suriname;
ochtendblad]

Paloeloe
[weekblad?]

1976-?

Stoeka [Studie: 1976-?
tweewekelijks]
Samar Ekai
1977-?
[Strijd en
Eenheid;
weekendadvertente
i ba
l ade
j]
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Su-li-lam Tsu
Paw
[mandarijn:
Sulinan
Zhoubao]
[Surinaams
Weekblad]

1977-1981

Tjoe Lit Pan
ca. 1977
[Chinese krant]
Week End,
1977-?
weekblad voor
het gezin
De Stem van
Nickerie,
weekblad

1978-?

Sonde spikri
[ook: Sunday
mirror]
[weekblad]

1978-1993

KITLV:
1978-1993
(incompleet)

Signaal
1978-?
[weekblad,
vanaf jan. 1979
dagelijks]
Pipet ala dee,
dagblad

1980?

UBA:
18-2-1980

Surinaams-Nederlandse 1980-?
Weekkrant
Volkskrant,
onafhankelijk
volksdagblad
van de
Republiek
Suriname

1980-?

Weekkrant
1980Suriname [ook:
Suriname,
Onafhankelijke
weekkrant;
Nederland;
vanaf juli 1994
met suppl.
Allochtonenkrant]
Njoen Sranan
[Nieuw
Suriname;

1981

UBA: nr. van
3/10-5-1980

compleet
aanwezig

KITLV:
1983-1994
(incompleet)
UBA: compleet
aanwezig

UBA: compleet
aanwezig
KITLV: nr. 13
en nr. 15 tot en
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weekblad;
Nederland]

met 41 van
1981

Hoi Ngoi Fa
1982-?
Kjauw Tzu Paw
[mandarijn:
Haiwai Huaqiao
Zhoubao]
[Weekblad voor
Overzeese
Chinezen]
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Chung Fa Ngit 1982Pao [mandarijn:
Zhonghua
Ribao] [Chun
Fa Dagblad]
De Branding, 1988-?
weekkrant voor
en door
Nickerianen
Sranan
Nyungsu,
weekblad
[Surinaams
Nieuws]

1988-

Surinam Social 1989Promotion
[tweewekelijks]
Suriname
1991-1992
weekberichten
[Nederland]

UBA:
1991-1992

De Surinaamse 1993
Krant
(0-nummer),
[Nederland;
1995-1998
aanvankelijk
maandelijks,
vanaf jan.
1995:
tweewekelijks,
vanaf febr.
1996:
wekelijks, vanaf
nov. 1996:
maandelijks]

KITLV:
compleet
aanwezig

De Vrije Stem,
onafhankelijk
weekblad van
kleurrijk groot
Nederland

1992-1993 [van
5-10 tot en met
20-12-1992
proefedities]

Kompas,
1995-1997
weekblad
[voortgezet als
bijlage van De
Ware Tijd]

1992-1993

1995-1997

KITLV: vanaf
2-11-1995
UBA: 1996

Vision,
1996[tweewekelijkse
televisiegids]
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De Nieuwe
Krant
[wekelijks]

1997-

De Vrije
1997
Courant
Suriname:
onafhankelijke
Surinaamse
weekkrant

KITLV: 1997
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Welmoed de Boer
Tajiya, een verloren islamitisch rouwfestival
Ied-Ul-Fitr geniet onder Surinaams-hindostaanse moslims de grootste waardering
als islamitische feestdag. Het wordt gevierd na de beëindiging van de vastenmaand
(Ramadan) en is sedert 1970 een erkende nationale feestdag in Suriname. Het
1.
sji'ietische Tajiya-festival was zeker tot 1945 zo mogelijk populairder dan het
led-Ul-Fitr-feest. Tajiya is de rouwplechtigheid rond de martelaarsdood van Husayn,
de kleinzoon van de profeet Mohammed. De processie is hierbij een belangrijk
element. Tijdens de processie wordt een grote van bamboe gemaakte en versierde
tabut (graf in de vorm van een toren) rondgedragen. Muziek en dans vormen
integrerende bestanddelen van de processie. Iedere wijk of dorp met hindostanen
deed eraan mee. Ook hindoes, creolen en javaanse moslims namen hieraan deel.
Na 1945 raakte Tajiya langzamerhand in de vergetelheid. Slechts incidenteel en
minder groots kwam men na 1945 nog een Tajiya-processie tegen. De laatste,
geïnitieerd door de afdeling cultuurstudies van het ministerie van onderwijs &
volksontwikkeling, die op grootse wijze werd aangepakt vond plaats in 1987.
Cultuurstudies legde deze laatste grootse Tajiya-herdenking vast op beeldmateriaal
en door middel van interviews met informanten.
In de literatuur is er nauwelijks aandacht besteed aan dit destijds zeer populaire
festival onder hindostaanse moslims (zie De Klerk 1951: 221: Helman 1977: 311;
Vernooy & Van der Burg 1986: 51; Bakker & Dalhuisen e.a. 1993: 123). In dit artikel
beschrijf ik de oorzaken van de verdwijning van dit eens zo populaire festival van
Surinaamse bodem en van de attractie van dit sji'ietische festival voor soennieten,
hindoes, creolen en javanen. Dit artikel is deels gebaseerd op het verzamelde
materiaal door de afdeling cultuurstudies. Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd
met een aantal informanten.

De oorsprong van Tajiya
Alvorens in te gaan op de oorsprong van Tajiya geef ik een korte schets van de
hindostaanse islam. De officiële geschiedenis van de islam in Suriname begint met
de aankomst van de eerste hindostaanse contractarbeiders in 1873. Het aantal
moslims onder de aangevoerde contractarbeiders bedroeg circa twintig procent.
Uit de immigratieregisters is moeilijk op te maken tot welke stromingen de moslims
behoorden: ze werden slechts vermeld als musulman, moeslim of mohamedaan
(zie Historische Database Suriname 1998). Naar alle waarschijnlijkheid zaten er
ook sji'ieten onder de aangevoerde moslims in Suriname. De overgrote meerderheid
van de hindostaanse moslims is soenniet, de orthodoxe richting binnen de islam.
Daarnaast zijn er in Suriname aanhangers van een reformatorische islamitische
beweging, de ahmadiyah, en enige shi'ieten (zie Nurmohamed 1985; Vernooy &
Van der Burg 1986: 47-8).
De oorsprong van Tajiya ligt in een politiek conflict uit de vroege geschiedenis
van de islam in het Midden-Oosten rond de opvolging van het islamitisch leiderschap,
het kalifaat. In dit conflict sneuvelden twee gegadigden voor het kalifaat: Hasan en
Husayn, beiden kleinzoons van de profeet Mohammed. De ene partij wilde als
wereldlijk en geestelijk leider een bloedverwant van de heilige profeet, de andere
wilde een gekozen kalief die niet noodzakelijkerwijs het wereldlijk leiderschap hoefde
te bekleden. Uit-
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eindelijk resulteerde het conflict in de belangrijkste splitsing binnen de islam: uit de
eerste partij die de familie van de profeet aanhing, ontstonden de sji'ieten, de partij
die een gekozen leider prefereerde zijn de huidige soennieten. Het essentiële punt
van deze splitsing is de houding en ideologie omtrent het islamitisch leiderschap,
waarbij de herdenking van Hasans en Husayns martelaarsdood bij de sji'ieten een
centrale plaats inneemt. Tajiya, betekent letterlijk ‘graftoren’, en duidt in dit verband
in het bijzonder op die van Husayn. Tajiya is nog steeds het belangrijkste religieuze
festival onder de sji'ietische moslims in de islamitische wereld.
Naast bloedverwantschap met de profeet Mohammed moest in de ogen van de
sji'ieten de leider zowel wereldse als religieuze macht hebben. Na de dood van de
profeet volgden de vier zogeheten ‘rechtgeleide’ kaliefs, die over religieuze en
wereldse macht beschikten. Die eerste kaliefs veroverden grote delen van het
Midden-Oosten, hielden zich bezig met organisatie van het islamitische rijk en legden
de regels van de islam op schrift vast (Janssen 1987: 88). De vierde en laatste
rechtgeleide kalief was Ali, de zoon van Mohammeds dochter Fatimah. Hij maakte
de Iraakse garnizoensplaats Kufa tot hoofdstad van het islamitisch rijk. Ali's rivaal
was Mu'awiyah, die door de derde kalief als gouverneur te Damascus was
aangesteld. Ze raakten in conflict en uiteindelijk liet Mu'awiyah zijn tegenstander Ali
vermoorden. Daarna riep hij zichzelf uit tot khalief. Hasan en zijn jongere broer
Husayn waren de zoons van de vermoorde Ali, achterkleinzoons van Mohammed.
Mu'awiyah zag een bedreiging in Hasan wegens diens bloedverwantschap met de
profeet en sloot een overeenkomst met hem, waarin Hasan afstand deed van zijn
rechten op het kalifaat. Desondanks zou - volgens de sji'ieten - Mu'awiyah voor de
zekerheid Hasan hebben laten vergiftigen door een van diens echtgenotes. Hasans
broer Husayn sneuvelde in de slag hij Kerbala, waar hij werd overvallen toen hij op
weg was naar Kufa. Husayn zou met zijn tocht naar Kufa de aandacht hebben willen
vestigen op het godsdienstig verval van de moslimgemeenschap. De dood van
Husayn was het bloedigst en spectaculairst en hij was de laatste van de beide
achterkleinzoons. Daardoor heeft Husayn de hoofdrol gekregen in de
rouwherdenking.
De ware leider, zoals de sji'ieten hem beschouwen, draagt de titel imam, niet te
verwarren met de gelijknamige titel van geestelijke voorgangers bij de soennieten.
De benaming ‘sji'ieten’ is afgeleid van het Arabische woord shi'ah, letterlijk ‘partij’,
in dit geval de ‘partij van Ali en diens nakomelingen’. De sji'ietische gezagsdrager
wordt beschouwd als de plaatsvervanger van de ware imam, die in zijn uitleg van
wet en geloofsleer onfeilbaar geacht wordt.. De huidige sji'ieten hopen nog steeds
op de terugkeer van de ware leider, de imam mahdi, die zowel de godsdienstige
als de wereldse scepter zal zwaaien. Zolang die er niet is, wordt hij waargenomen
door de schriftgeleerden met aan het hoofd de ayatollah (letterlijk: wonderteken van
God), de plaatsvervanger van de imam.
De ware imams na Hasan en Husayn, allen afstammelingen van de profeet,
zouden ook een martelaarsdood zijn gestorven. De twaalfde ‘ware leider’, zou niet
gestorven zijn, maar ‘verborgen voor het oog van de mensheid’ de wereld bestieren.
Hij zal wederkeren bij het ‘einde der tijden’. Binnen de sji'ieten zijn er verschillende
stromingen die gradaties vertonen in de mate van vergoddelijking van Husayn.

Muharram, Tajiya, Hosay
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ram, de eerste maand van de islamitische kalender. Dit was de dag waarop Husayn
sneuvelde bij Kerbala, volgens de islamitische jaartelling in het jaar 61, volgens de
christelijke kalender op 10 oktober 680. De tiende van Muharram - de dag bekend
als ashura - is ook voor de soennieten een bijzondere datum, waarop verscheidene
opzienbarende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Hoewel de rouwherdenking
rond Hasan en Husayn ook bekend staat als Muharram, dient deze niet verward te
worden met de soennietische viering van Muharram of Ashura. Net als de joden
gedenken de moslims de dag dat Mozes en zijn volk door God uit de handen van
de farao geleid werden. Maar de moslims geloven dat deze gebeurtenis plaatsvond
op de tiende dag van Muharram. Daarom staan de moslims op deze datum stil bij
deze uittocht. Zij vasten die dag. Hoewel Mohammed en zijn afstammelingen ook
een bijzondere plaats innemen in de harten der soennieten, en ook zij de tragedie
bij Kerbala herdenken, doen zij dit niet met luidkeels geweeklaag, met processies
en soms met zelfkastijding, zoals bij sji'ieten het geval is. Voor de soennieten telt
vooral het droevig feit dat op die dag moslims tegen moslims het zwaard hebben
opgenomen (Qiblah 1982: 20).
Tajiya wordt gevierd in moslimlanden met een omvangrijke sji'ietische bevolking
zoals Irak en Iran. In Trinidad wordt het Tajiya-festival nog steeds gevierd, maar
daar draagt het feest de naam Hosay - een duidelijke herinnering aan de naam van
Husayn. Wel moet worden opgemerkt dat de processie hier veel weg heeft van een
carnavalsoptocht. Momenteel telt Trinidad nog zo'n 500 sji'ieten. Dat is vermoedelijk
2.
de reden dat het festival daar overleefde. In Suriname gaat de viering van Tajiya
terug tot in de contractperiode en heeft deze in haar grotere vorm tot in de jaren
tachtig stand gehouden. Tajiya vond plaats in de districten, overal waar zich
concentraties van hindostanen bevonden.
De eigenlijke herdenking begon gedurende de eerste tien dagen van de maand
Muharram, vooraf aan het naar buiten dragen van de graftonen, de tabut. Wanneer
de maand Muharram in zicht kwam, staken mensen de hoofden bij elkaar. Als ze
besloten een graftoren te bouwen, vond een werkverdeling plaats. Gedurende deze
tien dagen bouwden verschillende Tajiya-groepen van acht à tien man een graftoren
met een raamwerk van bamboe en hout, beplakt met gekleurd vliegerpapier en
versierd met spiegeltjes, kerstballen en dergelijke. Volgens een informant, een
oud-contractant, zou de toren nagenoeg gelijk zijn aan de tabut die men in India
bouwde. Alleen het gebruik van parwa-hout zou volgens hem een Surinaamse
toevoeging zijn. De graftoren stelt een replica voor van de tombe van Husayn. De
uivormige koepel, die de bekroning van de toren vormt, zou symbool staan voor het
afgehakte hoofd van Husayn, dat na de slag bij Kufa als bewijs van de overwinning
triomfantelijk door de vijand op een zwaard gestoken te paard door de stad werd
rondgedragen. Vandaar dat op de cauka, de stellage waarop de graftoren geplaatst
werd, vaak de vorm van een paard werd gebouwd, eveneens beplakt met gekleurd
papier. Tijdens het bouwen reciteerde een maulvi of iemand anders die goed de
koranverzen kende, gebeden, de dua's. Die dua's waren gericht tot God, maar er
werd ook gebeden tot de geest van Husayn.
Doorgaans werd bij de leider van de groep op het erf een stuk afgeschermd en
een overkapping van houten palen met zinkplaten gebouwd, waar de toren gemaakt
zou worden. Ook bouwde men de toren wel in de loods van de plaatselijke
rijstpelmolen. Daar was tenminste genoeg ruimte, want niet zelden kreeg de
Tajiya-toren een hoogte van zo'n vijf meter. Ook hindoes deden soms mee aan het
rituele bouwen van de toren en aan de processie. Meer dan eens werden in één
dorp verschillende torens gebouwd, soms wel zes of zeven. Men
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mocht de plek waar de graftoren gebouwd werd niet zomaar betreden: de persoon
moest daarvoor ritueel rein zijn. Vrouwen bouwden niet mee, maar verzorgden de
catering voor de bouwers en brachten ook offervoedsel bij de tabut, door de
informanten aangeduid met de hindoeterm prasad. Mensen uit de buurt kwamen
bij de graftoren om te bidden tot de Almachtige en tot Husayn. Velen baden om de
genezing van een ziekte of een zieke, kinderloze vrouwen vroegen de zegen om
kinderen te mogen baren. Er zijn verhalen van vrouwen die ervan overtuigd zijn dat
zij door deze gebeden een kind hebben gekregen. Gedurende het bouwen werden
niet alleen gebeden gereciteerd, maar ook een soort klaagliederen gezongen, bekend
als masiya's. In de masiya's bezongen de moslims de lotgevallen van Hasan en
Husayn. Het werd een compleet festijn doordat er allerlei activiteiten in het kader
van Tajiya plaatsvonden. Zo werden er worstelwedstrijden (kusti) gehouden,
nagespeelde zwaard- en stokgevechten (talwár en ghatká) en demonstraties waarbij
mannen met met zware knuppels zwaaiden. In de optocht was de jharrá populair,
3.
een soort dans waarbij mensen elkaar met printabezems slaan, terwijl ze de slagen
moeten proberen te ontwijken. Van het zichzelf kastijden met zwepen of kettingen
tijdens de processie, zoals sji'ieten elders wel doen, maakte geen der informanten
melding. In de achtste nacht van muharram vond het vlaggenritueel (alám) plaats
ter ere van Abbas, de vlaggendrager en halfbroer van Husayn. Ook Abbas bracht
het tot martelaar toen hij dodelijk gewond raakte in een poging water te halen voor
de dorstige kinderen in het legerkamp. Met de vlag in de hand werd in een kring
gelopen. Het geluid van de tásá-bands, die voortdurend militaire marsmuziek ten
gehore brachten zoals ontstaan in het Oosten, zweepte de aanwezigen op. De
muziek klonk dikwijls al in de periode van het tabut-bouwen. Op de muziek werd
ook gedanst door de mannen. Een eenvoudige tásá-band bestond uit een grote
houten keteldrum, voor op de buik gebonden, die met een korte, dikke houten stok
beslagen werd om het basisritme of de ‘beat’ aan te geven. Deze keteldrum werd
begeleid door de kleine komvormige metalen drums, ook voor de buik gebonden,
die werden beslagen met lange dunne stokken. Menig Surinaamse wadjan [een
pan met holle bodem] heeft eraan moeten geloven om ontdaan van handvaten,
bespannen met geiten- of schapenvel, dienst te doen als tásá-rommel. Soms werd
een wadjan gewoon ‘gekaapt’ uit moeders keuken. Verder werden de trommels
begeleid met de jhál, twee grote koperen bekkens die tegen elkaar geslagen werden.
De tásá-drum wordt bij gelegenheid nog bespeeld, maar de jhál is daarbij niet meer
te horen. Onder het geluid van deze opzwepende marsmuziek van drummers die
in de optocht liepen, droeg men tot slot in processie de graftoren door de straten
naar de rivier of een ander stromend water, waar ze onder rituele begeleiding van
een maulvi in het water werd geworpen. Soms werd de tabut op een korjaal gezet
om haar vervolgens in het midden van de rivier in het water te werpen. Een
hindostaanse informante uit Houttuin in het district Wanica maakte melding van,
wat zij noemde, een kleine Tajiya-viering, die zou plaatsvinden naast de grote
rouwherdenking. Daarmee doelde ze op de grootte van de tabut. Het gaat hier
waarschijnlijk om een herdenking van de martelaarsdood van de acht maanden
oude zoon van Husayn, die ‘zich uit zijn wieg rolde omdat hij had willen meevechten
in de slag’. Het kind, genaamd Ali Ashgar, werd door de vijand met een lans
doorstoken.

Vechtpartijen rond Tajiya
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een belangrijke rol. Het was een ‘plaagding’, zoals een creoolse informant zei. De
ene groep had liever niet dat de anderen zagen wat zij bouwden. De concurrentie
kwam vooral sterk tot uiting wanneer tijdens de rondtocht en het naar de rivier dragen
twee processies elkaar tegenkwamen. Moesten ze elkaar passeren dan leidde dat
vaak tot vechtpartijen om voorrang. De tásá-muziek leverde ontgetwijfeld een
belangrijke bijdrage aan de opgewonden stemming van de deelnemers. De
populariteit van Tajiya in al zijn aspecten, zoals de demonstraties van kracht en
vechtkunst, zou ook te maken hebben met de ‘martiale geest’ van de betreffende
bevolkingsgebieden in India waarde meeste contractarbeiders vandaan stamden.
Deze vechtkunsten zijn typerend voor de regio waar de meeste contractanten
vandaan kwamen.
De viering zal ook een belangrijke emotionele uitlaatklep geweest zijn voor
negatieve gevoelens die te maken hadden met heimwee naar India en met de
beroerde omstandigheden waaronder de Indiërs werkten op de plantages. Maar
waarschijnlijk was het vooral de emotionele geladenheid van het festival die zorgde
voor een ontvankelijke sfeer voor het uitbreken van rellen: in India waren deze ook
niet vreemd (Schimmel 1980: 120). De aard en de atmosfeer van Tajiya werkten
een emotioneel opgewonden stemming in de hand die kon ontaarden in
gewelddadigheden.
In 1891 veroorzaakte de Tajiya-herdenking nabij de plantage Zoelen in het district
Commewijne een rel waarbij uiteindelijk doden vielen. Maar niet alleen in de districten
werd gevochten, ook in Paramaribo zijn er vaker vechtpartijen ontstaan bij een
Tajiya-viering. Leo Ferrier (1998: 110-111) bespreekt de beruchte aan het Tajiya-feest
gerelateerde rel nabij plantage Zoelen in Commewijne in 1891. Hij vertelt dat dat
Tajiya-feest van 17 augustus dat jaar ontaardde in een vechtpartij tussen de
processiegangers van de plantages Mariënburg en Zoelen en die van de plantage
Geertruidenberg, Zoals gebruikelijk draaide het gevecht om de voorrang naar de
rivier. Aanvankelijk bemoeide de politie zich er niet mee, maar door interventie van
de directeur van Mariënburg James Mavor, een rooms-katholieke priester en de
agent Van Geijt, zou de orde hersteld zijn. Ondertussen had iemand echter naar de
stad gebeld en verscheen procureur-generaal Van Kalff opeens met een detachement
van twintig militairen. De hoofdman en een aantal andere ‘koelies’ werden
gearresteerd. Vervolgens begonnen de overige processiegangers met kluiten en
stenen te gooien naar de militairen waarop de laatsten uiteindelijk het vuur op hen
openden. Het resultaat was 4 doden en 5 gewonden. Het voorval werd in de doofpot
gestopt uit angst dat de Britse regering de contractmigratie vanuit Brits-Indië naar
Suriname zou opschorten.
Ondanks de veelvuldige relletjes en vechtpartijen rond Tajiya werd dit festival niet
verboden. Onderlinge vechtpartijen van de hindostanen werden blijkbaar gedoogd
zolang de autoriteiten maar niet het mikpunt werden. Mogelijk zagen die er zelfs
een voordeel in dat de contractanten zich bij dergelijke feesten het liefst op elkaar
afreageerden. Zo zou Tajiya een belangrijke uitlaatklep zijn voor spanningen die
anders misschien op de plantagebazen afgereageerd zouden kunnen worden.
Bovendien zou een verbod op Tajiya waarschijnlijk tot groot protest geleid hebben
gezien de populariteit en de religieuze aard van het festival en omdat het volgens
de contractuele bepalingen gevierd mocht worden. Geen van de informanten maakte
melding van overmatig alcoholgebruik tijdens de processie. Maar dit zou wel een
rol gespeeld kunnen hebben bij optochten die in vechtpartijen ontaardden. Zo wordt
in de Trinidadiaanse media regelmatig commentaar geleverd op het drankmisbruik
tijdens de Hosay-processie. Over de Tajiya-viering in Gu-
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yana - deze behoort ook in dit buurland tot het verleden - wordt gezegd dat dit ritueel
geleidelijk aan was gedegenereerd tot een saturnalia waarin hindoes, moslims en
creolen zich met elkaar vermengden en rum en marihuana bijdroegen tot de
religieuze ferveur van de processiegangers. Vaak ging het festival gepaard met
geweld en doodslag. Ook zouden processiegangers in Brits-Guyana iedere
plantagefunctionaris die zij tegenkwamen en bij het naderen van de Tajiya-optocht
niet op tijd van zijn paard steeg molesteren (Guyana Historical Journal 1992-3: 28).
De Surinaamse informanten maken echter geen melding van het dragen van wapens
in de processie of van het molesteren van functionarissen.

Het verdwijnen van de Tajiya-viering
Hindostaanse moslims schrijven het verdwijnen van de Tajiya in Suriname toe aan
de kleine sji'ietische minderheid. Hoewel exacte cijfers over de omvang van de
sji'ieten ontbreken, mogen we aannemen dat ze niet dominant waren, hun
belangrijkste festival echter wel. En hoe diep de religieuze betekenis ging, is te zien
aan de viering van Muharram elders ter wereld, waar de deelnemers zichzelf slaan
met zwepen of kettingen. Er was vermoedelijk een kleine harde kern die beschikte
over de rituele kennis van het festival en er een zeer sterk geloof aan hechtte.
Daarnaast zal de sociale functie en aantrekkingskracht van het festival de grote
massa op de been gebracht hebben. De populariteit van Tajiya onder de overige
religieuze moslimgroeperingen en deels de hindoes zal vooral gelegen hebben in
de sociale functie en ook in de mogelijkheid om bij de tabut te bidden om beterschap
4.
of het krijgen van kinderen.
Mijn soennietische informanten betitelden Tajiya als afgoderij. Een
moslimvoorganger te Santo Boma wist te vertellen dat het zelfs gevaarlijk was,
‘Want als je eenmaal er aan begonnen was zou je er elk jaar mee moeten doorgaan
om Husayn te herdenken. Anders zouden de geesten die je er mee had opgeroepen
boos worden en je ziek maken’. Een vooraanstaand aanhanger van de
ahmadiyah-beweging zei: ‘Met alle respect, maar onze voorouders wisten niet beter.
Ze deden zoals zij gewend waren van hun voorouders, maar wij weten beter want
we zijn geschoold’.
De alfabetisering en de daaruit voortvloeiende intellectuele ontwikkeling leidde
tot een beter begrip van de heilige geschriften van de islam, de koran en de hadith
(de officiële traditie van de islam). Hoewel de alfabetisering op westerse leest
geschoeid was, vormde zij een grote stimulans voor de uitbouw van intellectuele
vaardigheden op het gebied van de islam. Volgens soennieten wordt nergens in de
islamitische geschriften aanwijzing gegeven tot de noodzaak of wenselijkheid van
de carnavalsachtige Tajiya-viering. Daarom ageren zij ertegen. De precieze
percentuele verhouding tussen soennieten en sji'ieten in Suriname zal nooit aan
het licht komen, maar zeker is dat het belangrijkste kanaal voor soennietische
dominantie liep via de geschoolde voorgangers. Die begonnen zich uit te spreken
tegen het festival: God is één en heeft geen tussenpersoon nodig in de vorm van
Husayn. Tajiya werd beschouwd als afgoderij. Behalve ‘zuivering’ van de islam had
de westerse invloed tot gevolg dat andere vormen van amusement hun intrede
deden. Hiermee begon Tajiya naast zijn religieuze relevantie ook zijn sociale en
vertiersfunctie te verliezen.
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ding met zwepen of kettingen, zoals thans nog waarneembaar in Iran, kwamen hier
niet voor. Ook maakte geen der informanten melding van andere emotionele
handelingen, zoals van het stukmaken van sieraden en het opvangen van tijdens
het Tajiya-feest geplengde tranen die een geneeskrachtige waarde zouden hebben.
Wel waren in Suriname kleine uiterlijke afwijkingen zichtbaar, zoals het gebruik van
parwahout voor de graftoren. Ook werd hier de tabut in stromend water geworpen,
en niet, zoals in India ook wel het geval was, begraven in de grond. Dit heeft
vermoedelijk te maken met de praktische omstandigheid dat in Suriname ruimschoots
natuurlijk stromend water voorhanden is. Het commentaar van soennietische
voorgangers op de rouwherdenking was een anti-propaganda die ook in India niet
geheel afwezig was, maar kennelijk niet doordrong tot de enorme mensenmassa
in dat land.
Interessant is de eenheid die Tajiya - ondanks de bijhorende vechtpartijen - wist
te bewerkstelligen onder hindoes en moslims, een relatie die soms lokaal in een
bepaalde periode gekenmerkt werd door spanningen als gevolg van de gespannen
verhouding tussen beide geloofsgemeenschappen bij tijd en wijle in India. Tajiya
was vermoedelijk een belangrijke uitlaatklep voor spanningen gerelateerd aan het
koloniaal plantagesysteem en de heimwee naar het moederland. Hoewel de
gezamenlijke viering van het feest door moslims en hindoes voortkwam uit
syncretisme, droeg Tajiya de potentie in zich van een festival met een sterke
identiteitswaarde. Uiteindelijk kon uitgerekend de meerderheid van de islamieten
zich niet identificeren met deze rouwherdenking: ze waren in de eerste plaats
rechtgeaarde moslims die zich niet dienden over te geven aan ‘afgodische’ praktijken
als Tajiya. De sji'ietische rouwherdenking Tajiya heeft ten slotte de overplanting uit
India naar Suriname niet overleefd. Ondanks de massale populariteit moest het
festival wijken voor het Ied-u-Fitr, dat bij de soennieten thans een belangrijke plaats
inneemt. Er moet een kleine religieuze kern van sji'ieten geweest zijn die de rituele
kennis droeg van het festival en voor wie het een diepe spirituele betekenis had.
Daarnaast zal een aantal deelnemers meegedaan hebben uit overwegingen die
door de informanten betiteld worden als ‘afgoderij’, zoals het bidden bij de tabut om
voorspoed, beterschap en kinderen. Voor de overgrote massa zal er echter
voornamelijk sprake zijn geweest van vertier.
Bij de overplanting van Tajiya ging het om de handhaving van voorouderlijke
tradities, die als gevolg van de ontwikkeling die ze hadden doorgemaakt in India
een sterk syncretisch karakter droegen. Alfabetisering en daarop volgende
intellectuele ontwikkeling zorgden voor een bewustwordingsproces omtrent de op
schrift gestelde godsdienst. De voorgangers van de soennietische meerderheid
zagen nergens in de geschreven bronnen de noodzaak vermeld van een
carnavalsachtige rouwherdenking rond Husayn. Integendeel, de soennieten zagen
- met name bij monde van hun voorgangers - er een sterke vorm van ‘afgoderij’ in.
Met die bewustwording en het geleidelijk aan opgaan van de sji'ieten in de
soennietische meerderheid was het verdwijningsproces in gang gezet.
De uiteindelijke breuk met de Tajiya-viering werd ingezet door de soennietische
voorhoede die zich ertegen uitsprak. Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling in het
uitstervingsproces van Tajiya in Suriname de beslissende rol gespeeld.
Alfabetisering en modernisering (verwestersing) brachten behalve
orthodox-soennietische invloeden echter ook een intensievere invloed van de
westerse cultuur met zich mee. Omdat Tajiya voor de massa vooral de functie had
van vertier, is de invloed van de westerse cultuur een belangrijke reden geweest
dat het
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aan populariteit verloor. Westerse vormen van vermaak deden langzamerhand hun
intrede, waarmee naast de religieuze betekenis ook de vertiersfunctie aan relevantie
inboette. Dat Tajiya een aantrekkingskracht had als ‘vermaak voor het publiek’,
bleek bij de laatste grote Tajiya-viering in 1987. Een groot publiek woonde de optocht
bij. Optochten met muziek hebben nu eenmaal een grote aantrekkingskracht op
mensen. Dit is ook te zien aan de carnavaleske Hosay-viering hedentendage in
Trinidad. Dat Tajiya het in Suriname niet heeft kunnen brengen tot de status van
carnaval, komt door het uitsterven van de harde sji'ietische kern die de rituele waarde
en kennis van het festival bezat. De rouwherdenking rond Hasan-Husayn heeft
daardoor in Suriname niet lang stand kunnen houden.
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Eindnoten:
1. Tajiya is de Sarnami spelling voor het Urduwoord voor dit festival dat volgens de geromaniseerde
Urdu spelling luidt: ta'ziyah. In het Sarnami klinkt de uitspraak als tadjah, zoals het ‘in de
volksmond’ ook vaak geschreven staat.
2. Zie www.al-islam.org/organizations/bmma/hossay.html.
3. Printabezems zijn de traditionele bezems bestaande uit een bos bijeen gebonden palmbladnerven,
waarmee al bukkend de vloer wordt schoongeveegd. Ook tegenwoordig worden ze in Suriname
nog geproduceerd en gebruikt.
4. Helman (1978, zie noot op pagina 311-312) bestempelt de deelname van hindoes, vaak vrouwen,
als merkwaardig. Volgens hem is het ‘luidruchtig en kleurrijk gebeuren een overblijfsel van
pre-islamitische culten’.
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Cynthia A. Ringeling
Het Community Based Schoolprogram; een alternatief voor meer
kansen in het Surinaams lager onderwijs
Het Surinaams lager onderwijs kent een hoog percentage zittenblijvers. Een
vergelijking met andere landen in de regio over de periode 1980-1990 wijst uit dat
Suriname behoort tot de landen met een relatief hoog percentage zittenblijvers.
Voorts zijn er in Suriname grote verschillen in leerprestaties tussen leerlingen uit
gedepriveerde en uit sociaal hogere milieus. De Surinaamse overheid heeft in de
loop der jaren verschillende maatregelen getroffen om dit probleem aan te pakken.
Dit heeft echter niet geresulteerd in een zichtbare, structurele vermindering van het
percentage zittenblijvers, of tot hogere leerprestaties van met name leerlingen uit
gedepriveerde milieus. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is het
Community Based School-programma (CBS) ontwikkeld, een schoolinterventie
programma, waarbij in een samenwerkingsverband van school, gezin en buurt
activiteiten worden ontplooid volgens bepaalde strategieën. Dit moet resulteren in
de verbetering van het onderwijsrendement van leerlingen in de aanvangsklassen
van het lager onderwijs.
In de periode 1994-1995 en 1997-2000 is het CBS toegepast in de onderbouw
van het Surinaams lager onderwijs. In dit artikel bespreek ik de resultaten van het
uitgevoerde CBS-programma in Suriname met daarbij specifieke aandacht voor de
vraag in hoeverre het een positief effect heeft op het terugdringen van het zittenblijven
als op het verhogen van de leerprestaties.

Zittenblijven en onderpresteren
Elk jaar in begin oktober gaan in Suriname ongeveer tienduizend leerlingen naar
het eerste leerjaar van het lager onderwijs. Nauwelijks twee jaar later hebben deze
leerlingen een harde les geleerd. Velen hebben hun eerste faalervaring opgedaan;
ze zijn blijven zitten in de eerste klas, anderen zijn met de hakken over de sloot over
gegaan. Van de leerlingen die jaarlijks naar het eerste leerjaar gaan, blijven in
Suriname gemiddeld circa drieduizend leerlingen, ongeveer dertig procent, zitten
(Badal 1991). Ongeveer tienduizend (14.3%) leerlingen in de leeftijd van dertien tot
zeventien jaar verblijven nog op de lagere school, terwijl een leerling die zonder
zittenblijven het basisonderwijs doorloopt op twaalfjarige leeftijd de lagere school
zou kunnen verlaten. Met name bij leer1lingen uit gedepriveerde milieus komen we
het doubleerfenomeen tegen. Op scholen in achterstandswijken moet gemiddeld
veertig procent de eerste klas minimaal een keer overdoen (Ringeling 1990).
De hier geschetste situatie is niet van recente datum. Sinds 1960 heeft Suriname
te maken met een hoog percentage zittenblijvers in het lager onderwijs. Er zijn vrijwel
geen recente algemene overzichten over de situatie met betrekking tot zittenblijven
en onderpresteren in Suriname over de jaren na 1990 beschikbaar. In verschillende
beleidsrapporten wordt echter wel gemeld dat in de afgelopen tientallen jaren weinig
verandering is opgetre-
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den in het probleem van zittenblijven en onderpresteren in het Surinaams lager
onderwijs (Assen 1989). Het beeld van zittenblijven in 1963 verschilt nauwelijks met
dat van ruim dertig jaar later (Mijs 1973; Assen 1989; Ringeling 1990; Badal 1991).
In verschillende rapporten wordt zelfs aangegeven dat dit probleem vanwege de
sociaal-economische situatie ernstiger lijkt te zijn dan voorheen (Blufpand 1995;
Ringeling 1990; MINOV beleidsnota's 1961-1988). Ook is er een verschil tussen de
percentages in de hoofdstad enerzijds en de districten en het binnenland anderzijds
(MINOV 1987b; Assen 1989; Blufpand 1995). Bij analyse van deze gegevens blijkt
dat:
a. het zittenblijverspercentage per leerjaar ieder schooljaar ongeveer hetzelfde
is. In elk leerjaar blijft ongeveer over alle klassen genomen gemiddeld 20 tot
25% zitten;
b. het zittenblijverspercentage hoger is in het eerste leerjaar (ongeveer 30%) dan
in de hogere leerjaren;
c. het merendeel van de leerlingen die vaker zijn blijven zitten in klas een tot en
met vier, niet eens de vijfde of de zesde klas halen; zij hebben dan het onderwijs
al verlaten.
Zittenblijven en onderpresteren in het lager onderwijs zijn niet typisch een Surinaams
probleem. Ook in andere ontwikkelingslanden is dit fenomeen met betrekking tot
de lagere school de laatste jaren onderwerp van studie geweest. Algemene
inefficiëntie en ineffectiviteit van de school die een leerling klas een tot zes laat
volgen, zonder aandacht voor de individuele kwaliteiten van de leerling, is de
belangrijkste reden voor deze uitval (Izquierdo & Arrive & Catala & Calderon 1991;
Grisay & Mählck 1991). Algemeen geldt voor ontwikkelingslanden dat ongeveer
dertig tot veertig procent van de leerlingen de lagere school niet afmaakt (Wolff
1994). Het percentage zittenblijvers in ontwikkelingslanden is over het algemeen
vijf keer hoger dan dat in de westerse. Voor Latijn-Amerika geldt dat van de negen
miljoen kinderen die aan de lagere school beginnen, 29% in de eerste klas blijft
zitten, 42% van de leerlingen blijft op de lagere school één of meer keer zitten. In
Latijns Amerika wordt elk jaar 2,5 miljard Amerikaanse dollars besteed aan zo'n
twintig miljoen zittenblijvers (Wolff 1994).
Zittenblijven en onderpresteren hebben veel nadelen. Het demotiveert de
leerlingen, maar ook de financiële kosten moeten niet onderschat worden. Reeds
in 1971 becijferde de UNESCO dat vanwege dit zittenblijven de kosten van het
onderwijs onnodig hoog zijn. Het zal duidelijk zijn, dat het ook vanuit economisch
oogpunt uitermate belangrijk is als Suriname wat aan het zittenblijversprobleem
doet. Zittenblijven heeft ook een negatieve effect op de schoolcapaciteit omdat de
zittenblijvers de onderwijsplaatsingsmogelijkheden bezet houden voor de
nieuwkomers. Dit is een van de verklaringen voor het tekort aan lokalen en
leerkrachten in Suriname, vooral in de achterstandswijken en in het binnenland
(Schalkwijk 1996; Blufpand 1995).
Zittenblijven heeft ook nadelige effecten op de ontwikkeling van de leerling in het
algemeen en in het bijzonder op de leerprestaties. Dit is in tegenstelling tot de
veronderstelde voordelen van zittenblijven. De meest omvangrijke studie op dit
terrein is die van Holmes & Matthews (1984) die een meta-analyse uitvoerden op
44 onderzoeken. Ze concludeerden dat zittenblijven een negatief effect heeft op
leerprestaties, vooral bij lezen en taal. De maatregel zittenblijven wordt toegepast
om niveauverschillen in een klas tussen leerlingen te verkleinen vanuit de
veronderstelling dat zo'n groeperingvorm betere voorwaarden biedt voor het leren
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van leerlingen. Maar uit verschillende onderzoeken blijkt dat juist heterogene
groeperingvormen een leerrijkere omgeving bieden dan homogene groepen (Jackson
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1975; Haddad 1979). Bij het streven naar homogene groepen leerlingen is de kans
groot dat de instructie en begeleiding zich op een bepaald ontwikkelingsniveau
richten, waardoor leerlingen die boven of onder het niveau zitten buiten de boot
vallen (Van der Ley 1997). Zittenblijvers halen hun achterstand in het doubleerjaar
nauwelijks in en raken later toch weer achter.
Daarnaast zijn er de negatieve effecten op sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals
het zelfconcept, de houding tegenover school en het gedrag in de klas. Wanneer
de leerling niet kan voldoen aan de schooleisen omdat hij/zij hiaten heeft in de
ontwikkeling, intellectueel iets minder begaafd is, dan zullen
aanpassingsmoeilijkheden hiervan het gevolg zijn die vervolgens kunnen leiden tot
weinig zelfwaardering en zelfaanvaarding (Brophy 1985; ETS 1992). Dit bevordert
niet de leerprestaties waardoor hiaten niet weggewerkt kunnen worden. In Nederland
hebben Knuver & Reezigt (1991) en Mommers & Van Hooft Aarnoutse (1988) deze
conclusies op onderdelen bevestigd. Een gevolg kan zijn dat zittenblijvers op de
langere termijn vanwege het leeftijdsverschil met gewone ‘doorstromers’ een grotere
kans lopen ‘drop-out’ te worden die zonder diploma het voortgezet onderwijs verlaat.
Dat hangt niet alleen samen met de naderende grens van de leerplicht, maar ook
met ‘eigenaardigheden’ van leerlingen in de puberteit die de school als een
belemmering kunnen ervaren in hun drang naar zelfstandigheid.

Belang van lager onderwijs
Het lager onderwijs vormt de basis van de menselijke ontwikkeling en draagt bij aan
de onderwijs- en sociale ontwikkeling van een land. Onderwijs speelt een belangrijke
rol in het vormen en versterken van een nationale, culturele identiteit en kan gezien
worden als empowerment van de bevolking (Coombs 1968; Common Wealth
Secretariat 1980).
Onderwijs bevordert ook economische ontwikkeling. Benavot (1985) stelt dat de
lagere school een significant positief effect heeft op de economische groei van 110
ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Voor de periode 1945-1980 vonden Lau,
Jamison en Louat (Lockheed & Verspoor 1991) een economische groei die sterk
beïnvloed werd door de lagere school in 22 landen in Oost Azië en Latijns Amerika.
Onderwijs heeft een significant effect op de teruggave van de investering aan
onderwijs. Het percentage van de onderwijsinvestering dat terugvloeit naar de
samenleving is in minder ontwikkelde landen voor het lager onderwijs 27%, en voor
het voorgezet en hoger onderwijs respectievelijk zestien en dertien procent.
(Berstechner 1985; Psacharopoulus 1985).
Een zwak systeem van het lager onderwijs brengt het gehele systeem van de
ontwikkeling van het menselijk kapitaal in gevaar. Het produceert leerlingen die
slecht voorbereid worden op het secundaire en tertiaire onderwijsniveau en
volwassenen die ongeletterd zijn. Het belangrijkste is dat het niet genoeg geschoolde
ouders, werknemers en managers produceert die kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van het land. Gesteld kan worden dat het lager onderwijs de meest
winstgevende onderwijsvorm is van alle onderwijsvoorzieningen. Het is daarom
belangrijk dat het lager onderwijs van hoge kwaliteit is en dat het gebruikt kan worden
als een instrument voor de ontwikkeling van de menselijke hulpbron.
De verbetering van het lager onderwijs blijkt echter met name voor veel
ontwikkelingslanden een moeilijke taak te zijn. Ook in Suriname wordt reeds geruime
tijd door beleidsmakers onderkend dat zittenblijven en onderpresteren van leerlingen,
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de betreffende leerlingen zelf maar ook voor die van de Surinaamse samenleving
(MINOV 1961-1992). Men heeft dan ook een groot aantal maatregelen genomen
om het geschetste probleem het hoofd te bieden. Genoemd kunnen worden de
oprichting van het Pedologisch Instituut, de instelling van Remedial Teaching als
hulpstrategie, het gebruik van onderwijskundige wijkteams in achterstandswijken
met het oog op het verbeteren van het onderwijsniveau en de ontwikkeling van het
landelijk diagnostisch team dat zich via diagnostisch onderzoek richt op de leerlingen
die niet goed mee kunnen komen in de klas. Al deze maatregelen en de er mee
gepaard gaande financiën hebben echter er niet toe geleid dat het doubleerfenomeen
en andere aspecten van onderpresteren zijn teruggedrongen.

Een alternatief
Uitgaande van de hierboven geschetste problematiek is het Community Based
Schoolprogramma (het CBS) ontwikkeld, een schoolinterventie programma dat
samengesteld is uit een aantal op elkaar afgestemde activiteiten, gericht op de
schoolprestaties van het kind en uitgevoerd door de school in samenwerking met
de buurt. Het doel van het programma is het verminderen van het percentage
zittenblijvers op de lagere school en het verhogen van de leerprestaties van kinderen
(Ringeling 1999). Er is gekozen voor een schoolinterventie programma omdat uit
studies naar voren kwam dat experimenten met schoolinterventie programma's in
geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden gunstige effecten lieten zien op de
leerprestaties van de leerling, meer dan de voorschoolse - en buitenschoolse
programma's.
In een haalbaarheidsonderzoek in 1994-1995 is eerst onderzocht of het voor
Suriname ontwikkelde Community Based Schoolprogramma zou kunnen dienen
om bij leerlingen in het lager onderwijs het zittenblijven te verminderen en de
leerprestaties te verhogen. De experimentele uitvoering is toegespitst op het vak
lezen en de eerste klas. De keuze voor de nadruk op lezen hangt samen met het
feit dat in een geletterde samenleving lezen de sleutel vormt tot veel informatie. Een
belangrijk probleem in het Surinaamse onderwijs is dat het leesmateriaal, de instructie
en de uitleg in de Nederlandse taal worden gegeven, terwijl een deel van de kinderen
het Nederlands niet of slecht beheerst. Daar lezen bij alle schoolvakken een
belangrijke rol speelt, zal het verbeteren van de leesprestaties ook een gunstige
invloed hebben op de andere vakken (Slavin 1989).
Het CBS-model bestaat uit een aantal uitgangspunten die betrekking hebben op
factoren die ten grondslag liggen aan het zittenblijven en onderpresteren en op
wetenschappelijk gefundeerde kennis en ervaring om deze factoren aan te pakken.
Het kan als volgt geïnterpreteerd worden.
De afhankelijke variabelen zijn ‘verbetering van leesprestaties’, zowel als de
‘vermindering van het percentage zittenblijven’ op klasniveau. Om dit resultaat te
bereiken zijn een viertal voorwaarden belangrijk, namelijk:

1. Het hanteren van een ‘out come-based’ schoolconcept vanaf de eerste
klas.
Bij een ‘out come-based’ schoolconcept hanteert de school het uitgangspunt dat
alle leerlingen die onderwijs volgen positieve resultaten moeten kunnen halen en

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

dat het onderwijs aangepast wordt aan de ontwikkelingsmogelijkheden en het tempo
van het kind. Hierbij wordt er rekening gehouden met de cognitieve en
sociaal-culturele verschillen tussen de leerlingen.

2. De samenwerking school-buurt.
Het schoolsucces van leerlingen kan niet alleen door het onderwijs bepaald worden.
Voor het
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verbeteren van de leerprestaties is het daarom belangrijk de ouderbetrokkenheid
bij de school te vergroten. Dat is des te belangrijker, daar de meeste leerlingen uit
gedepriveerde milieus bij intrede van de school niet of in onvoldoende mate de
vereiste voorkennis en vaardigheden hebben. In het Surinaams lager onderwijs
blijkt de tijd te kort te zijn om de wettelijk voorgeschreven leerstof over te dragen en
de leerling te laten oefenen (Ringeling 1999). Belangrijk is dat deze leerlingen meer
instructie- en leertijd krijgen om de nodige leesvaardigheden en - ervaring op te
doen, waardoor de achterstand vermindert.
Een effectieve werkwijze voor de verlenging van de instructie- en leertijd is de
strategie van de ‘Verlengde Schooldag’ (VSD). Hierbij wordt een gedeelte van het
formele curriculum (bijvoorbeeld handenarbeid, textiele werkvormen. gymnastiek,
muziekonderwijs en dansante vorming) ‘uitbesteed’ aan een buurtorganisatie en
wordt de schooldag verlengd (Meijnen 1996). Op deze wijze ontstaat er tijdens de
reguliere leertijd meer tijd om meer aandacht te geven aan het leesonderwijs. De
samenwerking met de buurt geeft de mogelijkheid voor de verhoging van de kwantiteit
van de instructietijd en bevordering van de ouderbetrokkenheid.

3. De verhoging van de kwantiteit en kwaliteit van de leesinstructie.
Voor de verhoging van de kwantiteit van de leesinstructie wordt het curriculum
aangepast voor meer leestijd. Eén of meer vakken worden uitbesteed aan een
samenwerkende buurtorganisatie. De vrijgekomen tijd wordt besteed aan het
leesonderwijs (zie punt 2). Om de kwaliteit van de leesinstructie te verhogen worden
voorzieningen getroffen voor een stimulerende leesomgeving op school en in de
klas zoals: het kiezen van een geschikte leesmethode voor de leerlingen van de
school; het beschikbaar stellen van voldoende onderwijsmateriaal; het zorg dragen
voor bijscholing van de leerkrachten voor een effectief leesonderwijs en voor
trainingen in vaardigheden voor de verbetering van de instructiekwaliteit van de
leerkracht; het regelmatig organiseren van teambijeenkomsten voor de onderlinge
ondersteuning en samenwerking; het zorg dragen dat de leerlingen op school veel
lezen.

4. De verbetering van het leesgedrag van de leerling.
Een leergerichte sfeer in de klas met een leerprestatie bevorderende leerkracht
verhoogt de participatie van de leerling in de klas. De verbetering van de
instructiekwaliteit van de leerkracht leidt tot een positief zelfbeeld van de leerling en
verhoogt de leermotivatie. Naarmate de instructie aangepast is aan het niveau van
de leerling, zal de leerling meer betrokken zijn bij het lesgebeuren en betere
leerresultaten behalen. De leerling doet hierdoor meer succeservaring op, verwerkt
meer leerstof en is meer betrokken in de klas. Dit heeft een gunstige invloed op de
leesprestaties van de leerling.

Implementatie en evaluatie
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Het CBS heeft een empirisch onderzoek uitgevoerd in het schooljaar 1994-1995 in
de eerste klas van vier scholen in Latour, een volkswijk net buiten Paramaribo. Dit
haalbaarheidsonderzoek heeft plaats gevonden in samenwerking met het Ministerie
van Onderwijs en Volksontwikkeling en het Ministerie van Sociale Zaken. De vier
scholen die aan het experiment meededen, waren twee openbare scholen en twee
van het bijzonder onderwijs. Eén school had een schoolteam van zestien leerkrachten
met zeshonderd leerlingen. Op de andere scholen waren er op iedere school tien
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leerkrachten werkzaam en gemiddeld driehonderd leerlingen ingeschreven. Elke
school selecteerde twee klassen: een experimentele klas (de CBS-klas) en een
controle klas (de CNTR-klas). In totaal waren er dus acht klassen, waarvan vier
CBS- en vier CNTR-klassen.
De evaluatie van het experiment CBS als haalbaarheidsstudie in 1994-1995 betrof
de vraag of het mogelijk is met het Community Based Schoolprogram het zittenblijven
terug te dringen en de leesprestaties van gedepriveerde leerlingen te verbeteren.
Voor een genuanceerder beeld van de effecten is aan de leerkracht na drie maanden
leesonderwijs gevraagd de leerlingen in goede, matige en zwakke lezers te verdelen.
Het selectiecriterium was het oordeel van de leerkracht over de geleverde
leesprestaties door de leerling na drie maanden onderwijs.
In de analyse stonden de volgende vragen centraal: Is het percentage zittenblijvers
in de klassen met het CBS significant verminderd en zijn de leesprestaties van de
leerlingen in de klassen met het CBS significant verbeterd? De aandacht van het
CBS-project richtte zich op drie effectvariabelen: verlaging van de percentages
zittenblijvers, verhoging van het leesniveau en vergroting van de leesvordering.
Voor de bepaling van de leesresultaten zijn naast de rapportcijfers voor lezen,
twee toetsen gebruikt: de leestoets die bij de gebruikte methode hoorde (MT) en
een niet-methode gebonden leestoets, de zogenaamde Drie Minuten Toets (DMT).
De methoden gebonden toets is een toets die behoort bij de gebruikte leesmethode
in Suriname. Nadat een bepaald gedeelte van de leerinhoud behandeld is, kan de
toets afgenomen worden door de leerkracht ter controle van de beheersing van de
leerstof. Hoe hoger de score op deze toets hoe beter de leespresatie. De maximale
score is voor elke toets achttien punten; voor elke fout gaat er een punt af. De Drie
Minuten Toets (DMT) is afkomstig uit Nederland en is niet afhankelijk van de
leesmethode in Suriname. Deze toets wordt drie keer in het schooljaar bij een leerling
afgenomen: na vier, zeven en negen maanden leesonderwijs gehad te hebben. Kort
samengevat waren de resultaten van de haalbaarheidsstudie in 1994-1995 als volgt
(zie Ringeling 1999).

A. Resultaten van zittenblijven
Voor alle vier scholen geldt dat in de CBS klas minder leerlingen doubleerden dan
in de controle klas van dezelfde school. Op drie van de vier scholen was het
percentage leerlingen in de CBS-klas lager dan in de vijf voorgaande schooljaren.
De gewenste reductie van percentage zittenblijvers is gerealiseerd in de subgroepen
op alle vier scholen, maar met name in de groep zwakke en matige lezers.

B. Resultaten van het rapportcijfer lezen
Het aantal drieën was aanmerkelijk lager in de CBS- dan de controle (CNTR)-klassen
en de voorgaande vijf schooljaren. Dit was zowel voor de groep als geheel als voor
de subgroepen. Ook wat betreft het leescijfer van minimaal een zes was het
percentage in de CBS-klassen significant hoger dan de CNTR-groep. In alle
subgroepen hadden de CBS-klassen een hogere percentage kinderen met minimaal
een zes voor lezen op het eindrapport. De verschillen tussen de CBS- en
CNTR-klassen waren significant bij de zwakke en matige lezers. Het verschil tussen
de goede lezers was niet significant.
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C. Resultaten leesvorderingen
De CBS-leerfingen kenden meer leesvorderingen gedurende het CBS-experiment
dan de CNTR-leerlingen. De gemiddelde scores van de CBS-groepen was voor alle
leestoetsen beter dan de scores van de CNTR-groepen. De verschillen in leesniveau
en leesvorderingen

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

301
waren voor de gehele groep niet groot genoeg om als statistisch significant te worden
aangeduid. Echter wanneer de resultaten per subgroep bekeken worden, blijken
de verschillen tussen de CBS- en CNTR-leerlingen in de groep ‘matige’ en ‘zwakke’
lezers significant. Het grootste verschil tussen de CNTR- en de CBS-groep was bij
de zwakke lezers. Bij vier maanden leesonderwijs konden beide groepen zwakke
lezers gemiddeld nog geen woord lezen op de DMT. Deze situatie bleef zo voor de
CNTR-groep tot het einde van het schooljaar. In de CBS-groep konden de leerlingen
na zeven maanden leesonderwijs gemiddeld meer woorden lezen. Soortgelijke
resultaten ten aanzien van de leesvorderingen zijn ook gevonden bij de methode
gebonden bestoetsen (MT).
Na de positieve resultaten met de haalbaarheidsstudie van 1994-1995 is er
vervolgens in 1997 een driejarig project gestart (1997-2000) waarbij het CBS in
beperkte vorm op 26 scholen geïmplementeerd is: van het RKBO (39%). het EBGS
(30%) en van het AMEC en Zevendaagse Adventisten (samen 31%). De scholen
bevonden zich in vijf districten. Aan de implementatie deden 26 schoolleiders en
130 leerkrachten mee (IMWO 2001). Het percentage deelnemende leerkrachten
en schoolleiders van elk district was als volgt: Paramaribo (62%), Wanica (12%)
Para (10%); Brokopondo (8%), Marowijne (8%).
De toepassing van het CBS in beperkte vorm (1997-2000) is geëvalueerd door
het IMWO (Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut van de Anton de Kom Universiteit
van Suriname). Vanwege het ontbreken van een aantal gegevens kunnen er geen
uitspraken gedaan worden over de reductie van het aantal zittenblijvers, noch over
objectief gemeten leesvorderingen gedurende de schooljaren. Het
evaluatieonderzoek beperkte zich tot de mening van de schoolleiders en leerkrachten
over de effecten van het CBS (IMWO 2001).
Alle leerkrachten vonden dat het CBS motiveerde om extra hulp te bieden aan
zwakke leerlingen. Zij konden leeszwakke leerlingen een extra push geven door
het geven van bruikbare tips en het maken van leermiddelen. Voorts vonden de
leerkrachten dat het CBS nut heeft voor de leerkrachten vanwege de nieuwe leukere
aanpak (86,9%) en vanwege het feit dat het leidt tot de verbetering van de
leerprestaties van de kinderen (21,8%). Ten slotte vonden de leerkrachten dat hun
houding ten opzichte van de zwakke leerling door toepassing van het CBS in
positieve zin is veranderd.

Nationale implementatie
Op grond van de behaalde resultaten kan gesteld worden dat het CBS een positief
effect heeft gehad op het terugdringen van het zittenblijven en op het verhogen van
de leesprestaties. Vooral de zwakke leerlingen hebben aantoonbaar profijt gehad
van dit programma. De opgedane kennis en ervaringen geven aangrijpingspunten
voor verdere wetenschappelijk onderzoek, beleidsmaatregelen en discussie op het
gebied van het thema zittenblijven en onderpresteren in het Surinaams lager
onderwijs
Het CBS is tot nu toe merendeel in de stad en kustdistricten geïmplementeerd.
Voor toepassing in andere delen van Suriname is het aannemelijk dat er
fundamentele aspecten aangepast of gewijzigd moeten worden. Te denken valt aan
de onderlinge samenwerking in het schoolteam en de rol van de schoolleider. In de
implementatie van 1994-2000 heeft dit aspect beperkt aandacht gekregen. Zou het
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CBS op schoolniveau toegepast worden dan zal de schoolleider een belangrijke rol
krijgen om dit vernieuwingsproces op school te begeleiden.
Voor de nationale toepassing van het CBS zou er een afstemming moeten zijn
met het onderwijsbeleid van de overheid. Indien er geen
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afstemming is tussen het onderwijsbeleid en het CBS dan zal dit moeilijkheden
opleveren voor de structurele doorvoering op de scholen. Gedacht kan worden aan
onder meer het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem in Suriname. In dit
systeem blijven de achterblijvers zitten en bij aanvang van het nieuwe schooljaar
moeten zij opnieuw beginnen met de leerstof die deels beheerst wordt. Wat niet
beheerst wordt, wordt op dezelfde wijze aan deze leerlingen onderwezen als het
jaar daarvoor. Het plezier in het lezen door de flexibele planning in het CBS-model
wordt tenietgedaan door het vasthouden aan het leerstofjaarklassensysteem. Het
afschaffen van dit traditionele systeem is noodzakelijk voor een flexibele planning.
Zo zijn er nog meer voorbeelden te geven van aspecten die zeker op beleidsniveau
gedragen moeten worden.
Een ander aspect is de meertalige taalsituatie. In Suriname worden ongeveer
zestien verschillende talen gesproken. Op sommige scholen zijn er klassen met
leerlingen die het Nederlands nauwelijks beheersen omdat ze uit een
niet-Nederlandstalige milieu afkomstig zijn. De vraag is of het CBS waarin de nadruk
gelegd wordt op het goed kunnen lezen van Nederlands ook in die vorm uitgevoerd
kan worden met dezelfde positieve effecten op de leerprestaties als in 1994-2000.
Tevens kan de vraag gesteld worden of het Nederlands in de eerste jaren van
het basisonderwijs zo nadrukkelijk aanwezig moet zijn in klassen met
niet-Nederlandstalige leerlingen. Het handhaven van het Nederlands als instructietaal
verkleint de kans op schoolsucces voor deze groep leerlingen. Een mogelijkheid is
om in de voorschoolse fase niet-Nederlandstalige kinderen een programma aan te
bieden ter voorbereiding op de lagere school. Dit programma zou met name gericht
moeten zijn op de beheersing van het Nederlands, nodig voor de aanvangsklassen
in het lager onderwijs.
Een ander aandachtspunt is de onderwijspolitiek. In de Surinaamse
onderwijspolitiek wordt prioriteit gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs ten
koste van de uitgangspunten ‘gelijke onderwijskansen’ en ‘diversiteit in onderwijs’.
Dit komt onder andere tot uiting in het ontbreken van een onderwijsprogramma voor
de taalproblematiek die evident is en al jaren niet wordt aangepakt binnen het
onderwijs. Vanwege de verschillen in aard en omvang van de onderwijsproblematiek
tussen de verschillende gemeenschappen in Suriname wordt er al jarenlang gepleit
voor decentralisatie van het onderwijsbeleid. Op dit moment worden de organisatie
van het onderwijs, het soort leermiddelen en ander onderwijsmateriaal, de specifieke
leerinhouden, de beoordelings- en overgangscriteria voor een groot deel bepaald
door het ministerie. Dit onderwijsbeleid heeft tot gevolg dat leerlingen van Paramaribo
tot Klaaskreek diep in het binnenland hetzelfde onderwijs krijgen volgens dezelfde
voorschriften. Een hoog percentage zittenblijvers en lage leerprestaties van met
name leerlingen uit gedepriveerde milieus zijn hiervan het gevolg.

Tot slot
Het doorvoeren van onderwijs op basis van de CBS-werkwijze vereist een andere
onderwijspolitiek dan thans in Suriname gevoerd wordt. Het loslaten van een
jarenlange traditie, is echter niet een van de makkelijkste opgaven. Hier gaat een
bewustwordingsproces aan vooraf gevolgd door overwegingen en discussies over
de te volgen routes. Dan pas kunnen er keuzen gemaakt worden. Suriname staat
nog aan het begin van dat proces. Daarom mogen we niet al te hoge verwachtingen
hebben ten aanzien van mogelijkheden voor (snelle) veranderingen.
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Ondanks bovenstaande opmerkingen kan gesteld worden dat het CBS toch als
instrument
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kan dienen om de kansarme kinderen in de verschillende gemeenschappen van
Suriname meer onderwijskansen te bieden. Vanuit realistisch oogpunt is bij de
gekozen werkwijze van het CBS het huidige onderwijspolitieke uitgangspunt
meegenomen. Basis van het CBS is het uitgangspunt ‘gelijke onderwijskansen’, dit
met het oog op kwaliteit en diversiteit. Iedere leerling die het lager ouderwijs volgt,
moet de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. In het CBS wordt de kwaliteit van
het onderwijs niet losgelaten, maar wordt er vastgehouden aan minimale in plaats
van maximale kwaliteitseisen.
Ook voor wat betreft de financiële consequenties is het CBS een reële overweging
om als vernieuwingsidee in het beleid op te nemen. Het CBS sluit voor een groot
deel aan bij de huidige situatie in het onderwijs en de vernieuwingen die nu
doorgevoerd worden. Het gaat bij het CBS meer om een andere manier van denken
over zittenblijven en onderpresteren dan om veranderingen die veel geld kosten.
De investeringen die gepaard gaan met het CBS kunnen worden terugverdiend
doordat er aanzienlijk minder zittenblijvers en onderpresteerders zullen zijn. Vanwege
het hoge percentage zittenblijvers en lage presteerders in het huidig onderwijs is
er thans sprake van economische verspilling. Extra gelden moeten nu vrijgemaakt
worden voor meer onderwijsmateriaal, leerkrachten, schoolgebouwen en voor
opvang van gedemotiveerden, drop-outs en niet opgeleiden die geen passende
plaats in de samenleving kunnen vinden. Deze gelden zouden besteed kunnen
worden aan de extra kosten van het CBS waarmee het onderwijsrendement verhoogd
wordt.
In het CBS zijn weliswaar niet alle oplossingmogelijkheden opgenomen voor de
problematiek van het zittenblijven en onderpresteren in het Surinaams lager
onderwijs. De behaalde resultaten geven echter genoeg aanknopingspunten om
het jarenlange beeld van zittenblijven en onderpresteren in het Surinaams lager
onderwijs te wijzigen.
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Wim Hoogbergen & Okke ten Hove
De vrije gekleurde en zwarte bevolking van Paramaribo, 1762-1863
De geschiedschrijving over de slavernijperiode in Suriname (de periode 1650-1863)
legt nogal sterk de nadruk op Suriname als plantagekolonie, slavenverzet en de
marronoorlogen. In Paramaribo ontstond een geheel ander type slavernij, waarbij
slaven posities innamen die typisch zijn voor een stadsbevolking. Wij durven de
hypothese te poneren dat na 1830 het merendeel van de slaven dat in Paramaribo
woonde, zwarte of gekleurde meesters had. Dat is niet zo vreemd want op het eind
van de slavernij was de vrije gekleurde en zwarte bevolking van Paramaribo groter
in omvang dan de populatie slaven in de stad. Aangezien de kolonie geen liberale
arbeidsmarkt kende, werden slaven aangekocht voor huiselijke diensten.

Inleiding
De kolonie Suriname telde in de slavernijperiode vier categorieën vrije zwarten en
gekleurden: (a) de gemanumitteerden en hun nazaten, (b) slaven die gerecruteerd
waren voor militaire dienst in het Neger Vrijcorps, de Redimusu's, (c) de marrons
en (d) in de negentiende eeuw ook nog een groep vrije, zwarte arbeiders.
Afstamming, zich uitend in een geschakeerde huidskleur was (en is?) een belangrijk
criterium in de Surinaamse maatschappij. Als wij het in dit artikel over zwarten
hebben, dan duiden wij daar - zoals in de slavernijperiode gebruikelijk was - mensen
mee aan met enkel zwarte, uit Afrika afkomstige voorouders (‘negers’). Indien één
van de ouders, meestal de vader, wit (blank) was en de andere zwart, dan gebruikte
men daarvoor de term mulat. Er waren andere kleurschakeringen, maar die zijn
voor dit artikel niet belangrijk.
In de achttiende eeuw was de groep marrons numeriek de omvangrijkste groep
vrije zwarten. Aangezien in Paramaribo maar heel weinig marrons woonden, blijft
1.
hun geschiedenis buiten dit artikel. Over de Redimusu's en de categorie ‘vrije
arbeiders’ zullen wij het slechts kort hebben. De nadruk zal liggen op de groep vrije
zwarten en gekleurden die door manumissie de vrijheid kreeg. Deze groep woonde
voornamelijk in Paramaribo.
Rudolf van Lier wijdde in zijn uitgebreide studie Samenleving in een grensgebied
(1949) een hoofdstuk aan de ‘vrije mulatten en negers’ van Suriname. Op dit
hoofdstuk baseerde Harry Hoetink zijn vergelijkingen tussen Suriname en Curaçao
(1969 en 1972). Paul Koulen schreef in 1973 een Schets van de historische
omwikkeling van de Manumissie in Suriname (1733-1863). Hij was ook de auteur
van het lemma ‘Manumissie’ in de Encyclopedie van Suriname (1977). Rosemary
Brana-Shute promoveerde in 1985 op The Manumission of Slaves in Suriname,
een uitgebreide archiefstudie naar gemanumitteerden over de periode 1760-1828.
Haar uitgangspunt waren brieven aan het gouvernement, waarin de afzender
verzocht een bepaalde slaaf, of slaven te manumitteren. Een samenvatting van haar
studie is te vinden in artikelen uit 1989 en 1990. Van de hand van Rosemarijn Hoefte
is een gedegen overzichtsartikel over de vrije gekleurde en zwarte bevolking van
Suriname in 1996 gepu-
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bliceerd in het tijdschrift Slavery and Abolition. Belangwekkend voor de kennis van
de gemanumitteerden over de periode 1832-1863 was de studie van Okke ten Hove
en Frank Dragtenstein in 1997, met de namen van alle gemanumitteerden en hun
vrijlaters. In dit tijdschrift verscheen in 1998 een artikel van Jean Jacques Vrij over
de vrije, gekleurde populatie rond 1800. Daarnaast zijn nog wat kleinere artikelen
verschenen, waarvoor wij verwijzen naar de literatuuropgave.
In de periode tot 1733 was in Suriname manumissie een zaak die meester en
slaaf onderling konden regelen (Koulen 1973: 9). Als de eigenaar, om welke reden
dan ook, een slaaf de vrijheid wenste te geven dan mocht hij dat. Evenmin hoefde
hij daarvoor verantwoording af te leggen. Hoeveel slaven in de periode tot 1733
gemanumitteerd zijn, is onbekend.
In 1733 kwam er een reglement van manumissie met als belangrijkste doel het
aantal vrijverklaringen onder controle te brengen én te beperken. Vanaf dat moment
moest de overheid expliciet toestemming geven voor manumissie en die goedkeuring
zou niet worden gegeven indien de vrij te laten persoon niet in staat was in eigen
onderhoud te voorzien. Voorwaarde voor manumissie werd tevens dat de
vrijverklaarden in de christelijke leer moesten zijn onderwezen (Schiltkamp & De
2.
Smidt 1973: 411-412). Vanaf 1788 moest honderd gulden belasting betaald worden
over manumissie, een bedrag dat in 1804 verhoogd werd tot vijfhonderd gulden
(Koulen 1973: 24).
Gedurende de Napoleontische oorlogen was Suriname Engels (1799-1803 en
1805-1816) en het moederland Frans (1795-1813). Nadat Nederland zijn
onafhankelijkheid had gekregen, gaven de Engelsen Suriname terug aan het
nieuwgevormde koninkrijk. In de Franse tijd waren in Nederland allerlei vormen van
bevolkingsregistratie tot stand gekomen, die met enige vertraging ook in de
Nederlandse kolonies werden ingevoerd. In 1826 werd de registratie van slaven
verplicht. Twee jaar later voerde Suriname voor de vrije bevolking de ‘Burgerlijke
Stand’ in, een registratie van geboorten, huwelijken en overlijdens. Het
‘Burgerregister’, een register waarin alle vrije burgers van Suriname waren
opgenomen, werd in 1831 ingevoerd. Vanaf dat moment is de demografische
ontwikkeling van de Surinaamse bevolking goed te volgen.
Als gevolg van deze nieuwe lust tot registreren kwam er in 1832 ook een nieuw
reglement op de manumissie. Basis voor manumissie bleef dat deze alleen maar
kon plaatsvinden als zowel eigenaar als overheid toestemming gaf. Nieuw waren
de artikelen dat alle gemanumitteerden een familienaam moesten krijgen en zouden
worden opgenomen in een manumissieregister.
Tussen de gemanumitteerden en de vroegere meesters bleef wettelijk een band
bestaan. Zowel in 1733 als in 1832 was bij wet bepaald dat gemanumitteerden
verplicht waren hun vroegere meesters met alle eer en respect te behandelen. Zij
zouden weer in slavernij vervallen indien zij met hun vroegere meester zouden
vechten, of hen zouden beledigen. Als de vroegere meester in armoe zou vervallen,
was de gemanumitteerde verplicht hem een door de rechter te bepalen alimentatie
te betalen. Als een gemanumitteerde kinderloos overleed, kwam een vierde van de
erfenis aan de vroegere meester of diens kinderen (Van Lier 1949: 76).
Vanwege het in 1832 ingevoerde manumissieregister weten we precies hoeveel
slaven in de periode van 1832 tot 1863 brieven van vrijdom kregen. Het waren er
6.364. Daar tot 1733 manumissie niet werd geregistreerd en over de periode
1733-1759 nog niemand de moeite genomen heeft deze te tellen, kunnen we over
de tijd tot 1760 de aantallen slechts gissen. Bij Brana-Shute (1989: 45) kunnen we
cijfers vinden over de periode 1760-1828 en extrapolatie
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van haar cijfermateriaal geeft ons het getal van 4.686 gemanumitteerden. Een
schatting van zo'n 12 à 13.000 gemanumitteerde slaven gedurende de gehele
slavenperiode lijkt reëel.
Brana-Shute (1985: 202, 219) en Oostindie (1993: 20) zijn van mening dat in
Suriname het manumissiecijfer zeer laag was. Zij funderen deze opvatting op het
gegeven dat het aantal per jaar gemanumitteerden - althans in de periode 1760-1828
- nooit meer bedroeg dan enkele tienden van een procent van het totaal aantal
slaven, dat in deze periode schommelde rond de 45.000 slaven. Jean-Jacques Vrij
(1998: 133) heeft erop gewezen dat deze redenering in zekere zin misleidend is.
Iemand werd immers niet door andere slaven, maar door één of meer vrijen
gemanumitteerd. Met andere woorden: het aantal gemanumitteerden was nooit een
functie van het aantal slaven, maar van het aantal vrijen. In dat licht bezien was het
aantal jaarlijks gemanumitteerden niet gering. Als het aantal vrijgemaakten in de
periode 1760-1863 ongeveer 11.000 was; dan komt dat neer op een gemiddelde
van zo'n 110 per jaar op een vrije bevolking die - zoals we verderop zullen zien opliep van 2.730 in 1762, van 5.400 in 1805, bijna 7.000 in 1833 naar 17.162 in
1862.

Redenen voor manumissie
Patterson (1982: 263) en Klein (1986: 227) hebben er al op gewezen dat in
‘Plantation America’ tweederde van de gemanumitteerde slaven van het vrouwelijk
geslacht was. Het betrof meestal de zwarte concubines van blanke mannen en uit
die verhouding geboren kinderen. Die kinderen waren ‘gemengdbloedigen’, hetgeen
weer verklaart dat onder de vrijverklaarden in verhouding veel mulatten voorkwamen.
Relaties over de ‘colour line’ kwamen in Suriname veel voor. Het overgrote deel
4.
van de blanke mannen kwam zonder vrouw naar de kolonie. Door de afwezigheid
van vrije vrouwen werd het samenwonen met een slavin (de ‘huishoudster’) het
5.
Surinaamse equivalent voor het West-Europese huwelijk.
Mulattenkinderen uit een slavin geboren waren slaaf, maar zij hadden wel een
veel grotere kans vrijgekocht te worden dan zwarte slaven. Wat dat betreft,
beantwoordt Suriname helemaal aan het beeld dat Klein schetst. In 1830 telde de
kolonie 1319 vrije, gekleurde volwassen vrouwen, tegenover 718 volwassen, vrije,
gekleurde mannen. Onder de groep vrije zwarten was het verschil zelfs nog groter:
595 volwassen vrouwen tegen 262 volwassen mannen (Van Lier 1949: 71). Van de
1.340 gemanumitteerden waarvan Brana-Shute (1989: 46-47) gegevens verzamelde,
waren 837 personen (dat is 62,5%) vrouw. Zij tekent bij dit cijfer aan dat in Suriname
vrouwen nooit meer dan 40% van de geïmporteerde slaven uitmaakten, zodat de
kans om als vrouw gemanumitteerd te worden, zeker twee keer zo groot was, dan
als man. Van de 6.364 gemanumitteerden tussen 1832 en 1863 waren 4.106
personen (dat is 64,5%) van het vrouwelijk geslacht (Ten Hove & Dragtenstein 1997:
31).
De tweede grote categorie vrijverklaarden kreeg de vrijheid wegens trouwe
diensten. Het waren meestal personen die in de directe omgeving van de meesters
vertoefden, of zij die zich op de een of andere manier - bijvoorbeeld bij ziekbed verdienstelijk hadden gemaakt. In een aantal gevallen betrof het slaven die zich
verdienstelijk hadden gemaakt in de strijd tegen de marrons. De meest bekende
6.
van deze slaven was Quassie (van het Quassiebitter). Tot deze categorie
gemanumitteerden, behoorden ook degenen die gerecruteerd werden voor het
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hun rode baretten, waren aanvankelijk zeer succesvol. Na een muiterij in 1805 was
het overigens over met de liefde van de planters voor hun zwarte troepen. (Voor
meer informatie, zie Stedman 1796; De Groot 1988-89; Hoogbergen 1992). Een
groot deel van de Redimusu's woonde in Paramaribo in een wijk die sindsdien
Frimangron (land van de vrije mannen) heette. In deze wijk woonden vooral de
arme, vrije zwarten.
De derde categorie gemanumitteerden bestond uit slaven die door arbeid geld
bijeen brachten en zichzelf vrijkochten. Eenmaal vrij zagen veel van deze vrijen het
als een taak ook verwanten of relaties vrij te kopen, het verschijnsel dat Ten Hove
en Dragtenstein ‘kettingmanumissie’ hebben genoemd. Bij een goede relatie tussen
meester(es) en slaaf kon de laatste in de gelegenheid worden gesteld om door
eigen arbeid inkomen te verwerven en op die manier voor de financiering van de
eigen manumissie zorg te dragen. Dat het slechts (volgens Van Lier 1949) om een
kleine groep zou gaan, wordt door Brana-Shute (1989) tegengesproken. Tot in de
tweede helft van de achttiende eeuw waren het vooral blanke mannen die de vrijheid
voor slaven aanvroegen. In de door Ten Hove en Dragtenstein onderzochte periode
van 1832 tot 1863 was het contingent gekleurde en vrouwelijke vrijlaters niet
onbelangrijk. Soms was de vrijgever familie van de gemanumitteerde, soms kon
over verwantschap in de bronnen niets gevonden worden. Over de periode 1832
tot 1847 konden Ten Hove en Dragtenstein van 397 gemanumitteerden een
verwantschap bewijzen. Veel meer vrouwelijke (291) dan mannelijke (106) verwanten
werden gemanumitteerd. Daarvoor is een duidelijke verklaring te geven. Voor de
status van het nageslacht was de sekse van de verwekker (de man) onbelangrijk;
het was immer de legale status van een vrouw (slaaf of vrij) die bepaalde of de
nieuwgeborene slaaf of vrij was. Voor de sociale stijging van de families was het
dus veel belangrijker dat vrouwen dan dat mannen werden gemanumitteerd. Men
investeerde daarom in vrouwen.
Een opmerkelijk voorbeeld van ‘kettingmanumissie’, in de vorm van een ex-slaaf
die zich voor de vrijwording van zijn lotgenoten beijverde, was Jan Houthakker.
Hijzelf kreeg in 1838 brieven van vrijdom. In 1847 was hij zelf voor het eerst vrijlater.
In de zestien jaar daarna tot de afschaffing van de slavernij manumitteerde hij in
zijn totaliteit 129 slaven. Er zijn geen aanwijzingen dat Houthakker een plaatselijke
vertegenwoordiger was voor een abolitionistische vereniging. Waarschijnlijk ‘kocht’
hij, natuurlijk met hun toestemming, slaven op die vervolgens voor hun eigen vrijdom
moesten werken (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 47). Of dat alleen gebeurde uit
filantropisch oogpunt, of dat een en ander een bron van inkomsten was, zal wel
nooit duidelijk worden.

Eigenaars en vrijlaters
De slaven in Suriname zijn in vier categorieën onder te verdelen. De belangrijkste
verdeling was die tussen ‘particuliere’ slaven en ‘plantage’ slaven. Deze indeling
zegt niets over de werkzaamheden die deze slaven verrichtten. Het was een
juridische onderverdeling. Een ‘plantage’ slaaf behoorde tot het onroerend goed
(de ‘boedel’) van een plantage en kon alleen met toestemming van het gouvernement
van de ‘boedel’ afgeschreven worden. De overgrote meerderheid, zo'n tachtig %
van de Surinaamse slaven, was plantageslaaf. Het klinkt heel erg onsympathiek
om tot het onroerend goed te behoren, maar het gaf die slaven juist een aantal
rechten die ‘particuliere’ slaven ontbeerden. Zo mochten in de negentiende eeuw
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Tabel 1: Eigenaren van gemanumitteerde slaven, 1832-1863
Categorie slaven

Percentage van
het totale
aantal slaven

Plantageslaven

80

Aantal
Percentage van het
gemanumitteerden
totale aantal
gemanumitteerden
999
15,7

Gouvernementsslaven 3

133

2,1

Particuliere slaven 17

5.232

82,2

Totaal

6.364

100

100

splitsen en in gedeelten te verkopen, waardoor de plantagebevolking bij elkaar
kon blijven. In een eerder artikel heeft Ten Hove (1996a) er al op gewezen dat de
Surinaamse wetgeving de gescheiden verkoop van moeder en kind verbood. Let
op, dit verbod was onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Zolang moeder leefde,
mocht niemand uit haar bere verkocht worden, een regel die zowel voor plantageals particuliere slaven gold.
Een ‘particuliere’ slaaf was het eigendom van een natuurlijk persoon en in een
enkel geval een instelling. De Herrnhutters hebben slaven gehad, de ‘Maatschappij
tot Uitbreiding van het Christendom’ bezat in 1862 een paar slaven die als roeiers
gebruikt werden. Ook de ‘Nederlands-Portugees Israelitische Gemeente te Suriname’
en de firma ‘Gebr. Van Praag’ hadden bij de emancipatie particuliere slaven. De
R.K.-kerk als institutie had geen slaven, maar Gerardus Schepers, in 1863 de
bisschop van Paramaribo, was wel eigenaar van de toen 37-jarige slaaf Cupido,
7.
die hij had uitgeleend aan pastoor Kempkes te Coronie. Een derde categorie slaven
zijn de gouvernementsslaven. Zij verrichtten veelal (huishoudelijke) arbeid op de
forten, maar ook in Paramaribo in instellingen van het gouvernement. Daarnaast
konden zij aan particulieren worden verhuurd. Aan het einde van de slavernijperiode
bezat het gouvernement ook twee plantages (Rustenburg en Catharina Sophia)
waar gouvernementsslaven plantage-arbeid verrichtten. Zo kocht de koloniale
overheid in 1835 op Bonaire zeven slaven die als matroos gingen dienen op de
8.
koloniale schoener Henriette Elisabeth.
Een vierde categorie bestond uit de van de slavenstand afgeschreven en uit de
samenleving verwijderde slaven: de leprozen op Batavia.
De overgrote meerderheid van de slaven in Paramaribo bestond uit particuliere
slaven, maar er werkten en woonden ook plantageslaven in de stad. Slaven konden
verhuurd worden en eigenaren konden hun plantageslaven ook meenemen naar
de stad om daar in hun huishouding te werken. Omgekeerd konden particuliere
slaven ook plantagearbeid verrichten want de eigenaar van een bepaalde plantage
kon naast de slaven die bij die plantage hoorden, ook aan hem toebehorende of
gehuurde slaven op de plantage laten werken.
Een particuliere slaaf en zeker een die in Paramaribo werkte, had een veel grotere
kans om gemanumitteerd te worden dan een plantageslaaf. Die kans steeg nog
eens aanzienlijk als deze slaaf een vrouw en/of mulat was. Over de 6.364 in de
periode 1832-1863 gemanumitteerde slaven zijn door Ten Hove en Dragtenstein
(1997) een groot aantal gegevens verza-
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meld die het mogelijk maken deze uitspraken te ondersteunen. Hoewel zo'n 80%
van de slaven plantageslaaf was, behoorden slechts 999 gemanumitteerden tot het
onroerend goed van plantages (15,7%). In 133 gevallen was het gouvernement de
eigenaar (2,1%) van een gemanumitteerde, terwijl iets meer dan 3% van alle slaven
gouvernementsslaaf was. Meer dan 80% van de gemanumitteerden was een
particuliere slaaf, terwijl we zagen dat slechts zo'n 20% van de slaven tot deze
categorie behoorde (zie tabel 1). Van die particuliere slaven was in 1.547 gevallen
de eigenaar een vrouw (24,3%). In 2.606 gevallen was de eigenaar een man (41%).
Voor de andere gemanumitteerden (16,9%) kon het geslacht van de eigenaar niet
vastgesteld worden.
Van 21,7% van de eigenaars staat het onomstotelijk vast dat zij gekleurd was.
Voor de rest was dat niet te achterhalen. Er is een verschil tussen een eigenaar van
een slaaf en een vrijlater. Een vrijlater kon ook een andere persoon zijn (bijvoorbeeld:
een straatvoogd, een curator of een executeur). In 60,8% van de manumissies was
de vrijlater een man. Van alle vrijlaters was minimaal 22,3% van gekleurde herkomst
(Ten Hove & Dragtenstein 1997: 44-45).
In deze periode (1832-1863) werden 710 moeders gelijktijdig met hun 1.353
kinderen gemanumitteerd. In 32,4% van het totale aantal manumissies betrof het
dus de vrijlating van een moeder met één of meerdere kinderen.

Vrije populatie
Vroeger was de eerder genoemde Quassie de bekendste, vrije zwarte in de
geschiedenis van Suriname. Tegenwoordig is dit door het werk van Cynthia Mc
Leod (1993, 1996, 2000) ongetwijfeld Elisabeth Samson geworden, de vrouw die
in 1764 wilde trouwen met een blanke koster. Elisabeth Samson groeide op aan de
Waterkant in het huis van haar mulatten halfzuster Maria, die getrouwd was met de
Duitser Frederik Coenraad Bossé (McLeod 1993: 28). In 1751 ging Elisabeth in
concubinaat wonen met Carl Otto Creuz, ook een Duitser - zij het uit Kleef, vlak
over de Nederlandse grens - in een statig herenhuis, gelegen op de hoek van de
Wagenwegstraat en de Heerenstraat (McLeod 1993: 55). In Paramaribo woonden
in deze tijd rijke planters. Hoewel zij hun inkomen kregen uit de koffie- en
suikerplantages op het platteland, hadden de meeste planters een huis in Paramaribo
waar zij het grootste deel van het jaar woonden.
In 1712 bestond Paramaribo reeds uit 500 huizen. In de jaren 1740 werd de stad
sterk uitgebreid. De straten waren breed, beplant met tamarindebomen, verhard
met schelpen en voorzien van een goede afwatering. De houten huizen stonden op
een stenen fundament en hadden dikwijls een kelder en een of twee verdiepingen.
De huizen hadden aan de achterkant grote tuinen (erven), waar nevengebouwen
stonden: een keuken, een bergplaats, huisjes voor de slaven en stallen (Van Stipriaan
1993: 312).
In het midden van de achttiende eeuw was het merendeel van de zwarte en
gekleurde populatie van Paramaribo nog slaaf. In sommige huishoudens werkten
zo'n twintig tot dertig slaven (Wolbers 1861: 183), een aantal dat duidelijk maakt
dat de slaven mede dienden om de rijkdom van de eigenaar ten toon te spreiden.
De Zuid-Nederlandse graficus Benoit heeft in 1839 die rijkdom in een boek
vastgelegd. Beroemd is de afbeelding waarop te zien is hoe de planter op zondag
naar de kerk ging, vergezeld van enkele slaven. Eentje liep voorop; achter de planter
kwam dan een slaaf met een parasol boven het hoofd van zijn meester, vervolgens
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weer een slaaf met het kerkboek op de handen.
De in deze periode nog kleine vrije gekleurde populatie was in het algemeen
redelijk welvarend, omdat zij afstamde van mannen die tot de elite behoorden. Deze
vrijen waren door hun vaders, die meestal tevens hun eigenaren waren,
gemanumitteerd en hadden in de meeste gevallen ook van hem geërfd. De rijkdom
van Elisabeth Samson was uniek, haar positie niet. In 1762 bedroeg het totale aantal
vrije gekleurden (‘mulatten’) en zwarten (‘negers’) in Suriname 330 personen,
waarvan er 298, dat is 90%, in Paramaribo woonde (Vrij 1998: 136). Dat getal moet
dan afgezet worden tegen een populatie van zo'n 50.000 slaven en 2.390 uit Europa
9.
afkomstige vrijen (planters, ambtenaren, kooplieden en militairen), de ‘blanken’
Twintig jaar later was de vrije, gekleurde populatie in Suriname meer dan verdubbeld,
want op een lijst uit 1781 van inwoners in Paramaribo staan reeds 739 namen van
daar woonachtige, vrije kleurlingen en zwarten (Vrij 1998: 136).

Tabel 2: Vrije populatie van Suriname 1762-1863
Jaar

Vrije Populatie
Vrije zwarten en
(inclusief blanken) gekleurden

1762

2.730

330

Percentage vrije
zwarten
en gekleurden op
de totale bevolking
12

1781

2.900

821

28

1791

4.260

1.760

41

1805

5.400

2.889

53

1811

5.500

3.075

55

1833

6.996

4.951

70

1861

16.386

14.200

86

1862

17.162

15.000

87

1863

49.132

47.000

95

Het uit Europa afkomstige segment van de Surinaamse bevolking is gedurende
de periode 1750-1863 eerder gedaald dan gegroeid. Het aantal vrije zwarten en
kleurlingen daarentegen nam in diezelfde periode sterk toe: 1.760 zielen in 1791;
2.889 in 1805 en 3.075 in 1811 (Wolbers 1861: 442-3; Einaar 1934: 72, 98). In
overgrote meerderheid woonden zij in Paramaribo, zodat in deze stad al aan het
begin van de negentiende eeuw de vrije gekleurde bevolking die der blanken in
aantal overtrof. In 1833 was de verhouding in de stad al bijna twee staat tot vijf:
2.045 blanken en 4.951 vrije gekleurden en zwarten (Lans 1842; 197, 201), waarbij
aangetekend moet worden dat van deze populatie 80% kleurling en 20% zwart was
10.
(Van Lier 1949: 71).
Op 31 december 1862, zes maanden voor de afschaffing van de slavernij woonden
in Suriname (marrons en indianen niet meegerekend) 52.963 personen, waarvan
er 16.479 vrij waren (8.338 mannen en 8.141 vrouwen). De populatiecijfers uit de
koloniale verslagen ma-
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ken in deze periode geen onderscheid in huidskleur, dus we kennen de
onderverdeling in blank, gekleurd en zwart niet. Het aantal Europeanen, zal echter
de 2.000 niet hebben overtroffen, zodat we rustig kunnen stellen dat zo'n 80% van
de vrije bevolking, zwart of gekleurd was. (Zie tabel 2 voor een overzicht van de
11.
vrije bevolking in Suriname over de periode 1762-1863.) Het aantal slaven bedroeg
op 31 december 1862: 36.484 personen, waarvan 17.162 mannen en 19.322
12.
vrouwen. Een en ander betekent dat van de gekleurde en zwarte populatie van
Suriname op het einde van de slavernijperiode bijna 30% vrij was, dus geen slaaf
(meer). Paramaribo telde op 31 december 1862: 13.510 vrije personen (5.815
13.
mannen en 7.695 vrouwen) en 5.156 slaven (1.942 mannen en 3.214 vrouwen).
Met een geschat aantal van 2.000 Europeanen in de stad, was dus bijna 70% van
de zwarte en gekleurde populatie van Suriname's hoofdstad op dat moment vrij, en
dus geen slaaf (meer).

Maatschappelijke positie
We zijn intussen al wat sociale grenzen tegengekomen die de Surinaamse
maatschappij in segmenten verdeelden. Het zal duidelijk zijn dat vrije mulatten en
zwarten nooit de sociale status konden bereiken die voor vrije Europeanen was
weggelegd. Hoe witter, hoe hoger de status. Vrije mulatten waren vaak aanzienlijk
rijker dan vrije zwarten, daar zij van blanke vaders geërfd konden hebben. Binnen
de groep vrije kleurlingen en zwarten bestond nog een verdere onderverdeling,
namelijk die tussen vrij geborenen en tijdens het leven gemanumitteerden.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat vrije zwarten en gekleurden in de
achttiende eeuw een hogere status hadden dan die een eeuw later. Voornamelijk
komt dat omdat in de achttiende eeuw het aantal vrije personen van kleur veel
kleiner was dan een eeuw later en de vrije gekleurden vaak familiebetrekkingen
hadden met de personen uit de vrije, blanke populatie. Elisabeth Samson was een
duidelijk voorbeeld van zo'n gepriviligeerde vrije zwarte vrouw. Zij leefde jarenlang
in concubinaat met de officier Carl Otto Creuz, die bij zijn dood in 1762 lid was van
het Hof van Politie. Hun concubinaat was niet een ad-hoc arrangement, maar officieel
in 1751 bij de notaris geregeld met gelijke rechten voor man en vrouw. Samen met
haar partner ging zij in zaken (koffieplantages) en samen werden zij schatrijk. Toen
haar partner overleed, zette zij de zaken voort met haar zuster Nanette. Het bezit
van beide vrouwen werd op een gegeven moment op meer dan anderhalf miljoen
gulden getaxeerd. Dat zij per se met een blanke wilde trouwen, maakt duidelijk dat
zij ondanks al dit bezit niet de gewenste, sociale status had.
Huwelijken tussen vrijen en slaven en tussen slaven onderling waren verboden.
Als gekleurde partners vrij waren, stond niets een huwelijk in de weg. Zo trouwde
Elisabeths oudere halfzuster Maria, een mulattin, al rond 1720 met de blanke Frederik
Coenraad Bossé, ook al een lid van het Hof van Politie. Sociaal was er niets mis
met huwelijken waarbij de man blank en de vrouw mulat was. Gouverneur Jan
Nepveu was ook getrouwd met een vrouw van kleur, weliswaar een mesties
(driekwart blank) en schatrijk (Mc Leod 1993: 21). Een andere gouverneur, Jan
Gerhard Wichers (1784-1790), maakte geen geheim van zijn (buitenechtelijke)
betrekkingen met een kleurlinge. Hun zoon, Jan Wicherides, werd gemanumitteerd,
erkend en vertrok naar Nederland, waar hij op 27-jarige leeftijd overleed (Vrij 1998:
136).
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De belangrijkste scheiding binnen de vrije bevolking in Paramaribo liep tussen
blanken en kleurlingen aan de ene kant en volledig zwarten aan de andere. We
hebben al gezien dat Elisa-
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beth Samson de grootste moeite had om te mogen trouwen, terwijl dat voor haar
mulatten zuster Maria geen enkel probleem was. Jean Jacques Vrij (1998: 140) is
uitgebreid ingegaan op de organisatie van de burgercompagnieën van de gekleurde
en zwarte bevolking. Ook heeft hij laten zien dat met name de gekleurde bevolking
heeft geprofiteerd van het onderwijs dat sinds 1760 voor hen mogelijk was. Rond
1800 blijkt in Paramaribo reeds een hele middenklasse van geschoolde gekleurden
te wonen (Vrij 1998: 138-140).
In de negentiende eeuw begon zich binnen de vrije populatie in Paramaribo echter
een scheiding af te tekenen tussen arm en rijk. De groep rijken werd niet veel groter,
maar wat er aan vrije populatie bijkwam, was in overgrote meerderheid arm. Het
waren in deze eeuw niet meer zozeer de rijke planters die concubines en kinderen
manumitteerden, maar eenvoudige kleurlingen en zwarten die hun verwanten en
vrienden gingen vrijkopen. Het aantal arme zwarten en gekleurden was in 1844
dermate gestegen dat de overheid een wet afkondigde tegen ‘lediggang en
vagebondage’, waarin zij bepaalde dat alleen nog brieven van manumissie zouden
worden verleend aan personen die een bepaald beroep of bedrijf uitoefenden en
stonden ingeschreven in het Nijverheidsregister (Siwpersad 1979: 58). Dankzij deze
registratie is het mogelijk een uitspraak te doen over de beroepen van de tussen
1845 en 1863 gemanumitteerde slaven. Het gaat hier wel om het beroep dat zij
uitoefenden op het moment dat zij brieven van vrijdom kregen. Daarna konden de
gemanumitteerden natuurlijk andere werkzaamheden kiezen. In het
Nijverheidsregister treffen we de beroepen aan van 1048 volwassen mannen en
1995 volwassen vrouwen. De meeste mannen bleken ‘huisbediende’ te zijn (375),
267 mannen waren timmerman en 59 kleermaker. De gemanumitteerde vrouwen
waren: huisbedienden (1224), wasvrouw (316), naaister (224) en ‘uitvenster’ (iemand
die etenswaren op straat verkoopt): 41. (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 55-59).
Het zal uit deze beroepenclassificatie duidelijk zijn dat de groep die in de laatste
decennia voor de emancipatie de vrijheid kreeg, een duidelijk andere was dan die
in het begin van de achttiende eeuw gemanumitteerd werd.

Vrije zwarte arbeiders
In Paramaribo vestigden zich in de jaren 1823-1863 ook ‘vrije zwarte arbeiders’,
Afrikanen die nooit officieel slaaf geweest waren. Het waren vrijwel zonder
uitzondering mensen, die gearresteerd waren, toen slavenhandelaren poogden hen
illegaal de kolonie binnen te smokkelen. Toen Nederland in 1816 Suriname van de
Engelsen terugkreeg, moest de kolonie zich verplichten geen nieuwe slaven toe te
laten, immers de Transatlantische slavenhandel was sinds 1808 door de Engelsen
verboden. De grootste groep ‘vrije arbeiders’ was afkomstig van de Franse brik La
Légère, een smokkelschip dat in 1823 getracht had slaven binnen te brengen. Het
schip werd onderschept en de 253 Afrikanen werden overgedragen aan het
Surinaamse gouvernement. Zij konden niet als slaaf verkocht worden en de regering
besloot hen tijdelijk aan het werk te zetten om ze te zijner tijd naar hun vaderland
terug te zenden. Dit ‘vaderland’ moet ergens getraceerd worden in Nigeria/Kameroen,
getuige de ‘geboorteplaatsen’ van de aangevoerde slaven: Ingbon, Igala, Bonnie,
Ebo en Wippa. Vanaf dat moment kende Suriname een nieuwe categorie inwoners,
qua status ergens halfweg tussen de gemanumitteerden en slaven: de ‘vrije
arbeiders’. Zij waren allen in dienst van de overheid en verrichtten hetzelfde werk
als de gouvernementsslaven.
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rie binnengesmokkelde slaven. Hij schreef dat de Engelsen in de jaren 1840
constateerden dat ettelijke duizenden van die ‘vrije arbeiders’ in staat van slavernij
leefden. Ettelijke duizenden is wat overdreven, het waren er 976 om precies te zijn,
mannen en vrouwen met een grote groep in Suriname geboren kinderen. De
Engelsen eisten de vrijlating van deze mensen en emigratie naar een Britse kolonie.
De Nederlanders wilden geen problemen met Engeland en voldeden gedeeltelijk
aan het Britse verzoek. De ‘vrije arbeiders’ werden nu echt vrijgelaten en kregen
een certificaat van manumissie. Zij werden nu ook in de burgerlijke stand
ingeschreven met een familienaam, vooral Bijbelse namen en namen van
Nederlandse steden: Abraham, Vianen, Zaandam en Sittard. (Zie Hoogbergen 1996:
120-125 met de korte biografie van Jan Hendrik Babel, zo'n vrije arbeider).

Slaven en vrijen
Tijdens de vaak verhitte discussies over het slavernijverleden en de oprichting van
een slavernijmonument wordt nog wel eens voorbij gegaan aan het gegeven dat
het bezit van slaven niet een specifiek voorrecht van ‘witten’ was. Alle vrije personen
mochten in Suriname slaven bezitten en van de 4.320 slaven uit Paramaribo die in
1863 ingeschreven werden in het emancipatieregister was waarschijnlijk het
overgrote deel eigendom van gekleurde of zwarte eigenaren. Het aantal slaven in
Paramaribo bedroeg op 31 december 1862 (volgens de slavenregisters): 5.156 en
een half jaar later, in de lijsten behorend bij de emancipatie: 4.320. Er is een
behoorlijke discrepantie tussen deze cijfers, die niet verklaard kan worden uit het
demografische verloop van de bevolking (meer sterften dan geboorten), of verleende
manumissies (in zijn totaliteit werden in 1863 maar 163 slaven gemanumitteerd).
Wij verklaren deze uit het feit dat het cijfer van december 1862 een papieren cijfer
is, gebaseerd op slecht bijgehouden registers, terwijl dat van 1 juli 1863 is gebaseerd
op een telling waarbij de slaven lijfelijk gecontroleerd werden. Er waren blijkbaar
14.
nogal wat slaven ‘onvindbaar’. Zij waren ‘weggelopen’ of leefden als piki nyan en
vonden het niet nodig om zich op de aangegeven plaatsen te laten ‘verificeren’.
Immers, de driehonderd gulden emancipatie-compensatie waren niet voor hen
bestemd.
Er waren heel wat gekleurde en zwarte inwoners van Paramaribo die bij de
afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 een schadeloosstelling ontvingen. Hoeveel
dat er precies waren, is moeilijk na te gaan omdat noch in het emancipatieregister,
noch in de lijsten van de Algemene Rekenkamer van de eigenaren vermeld wordt
of zij wit, mulat of zwart waren. Gegevens daarover moeten daarom uit andere
bronnen komen. Die zijn er wel. Zo is er bijvoorbeeld het manumissieregister vanaf
1832 waarin alle tussen 1832 en 1863 gemanumitteerden vermeld staan. Als de
eigenaars van de in 1863 geëmancipeerde slaven in dit register als vrijgelaten
personen voorkomen, is dat een indicatie dat we te maken hebben met zwarte of
gekleurde mensen. Ook in de Wijkregisters - lijsten waarin staat wie waar in
Paramaribo woonde - treffen we heel vaak een opmerking aan over de huidskleur
van de bewoners. Wij zullen een paar voorbeelden geven.
Willem Vlijtman, zelf gemanumitteerd op 22 december 1840 en volgens een
15.
Wijkregister meestertimmerman, had op 1 juli 1863 een ‘aannemersbedrijf’ met
een aantal ‘timmernegers’. Hij bezat veertien mannelijke slaven, allen timmerlieden,
en vijf slavinnen: twee wasvrouwen, een bediende en twee huisbedienden. Geen
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Vlijtman woonden, maar elders in Paramaribo. Vandaaruit gingen zij waarschijnlijk
dagelijks naar hun ‘werk’. Het is aardig om te zien welke familienamen de voormalige
slaven van Vlijtman kozen: Houtman, Vlijt, Bootman, Vlijthof, Bart, Baard, Vlijthuis,
16.
Mansvlijt, Blok, Vlijtson, Vlijtzen, Doornik, Veldhoorn, Langveld en Snik.
De familie Stuger, volgens de Wijkregisters van Paramaribo ‘gekleurd’, bezat in
1863 tien slaven. P.C. Stuger bezat er zes: vijf mannen en een vrouw. Deze slaven
woonden overigens niet in Paramaribo, maar verbleven op Toevlugt, een kleine
plantage in Boven Suriname. De mannen, op een spelend kind na, waren zagers
en veldarbeiders, de vrouw huisbediende. Als tegemoetkoming voor de emancipatie
van zijn slaven ontving hij f 1.800, -. Catharina Louisa Sacoto Stuger, dochter van
Eduard Joseph Sacoto Stuger, bezat drie slaven, twee vrouwelijke huisbedienden
en een later overleden mannelijke peuter. Zij ontving f 600, -. Eduard Joseph Sacoto
Stuger, als erfgenaam van zijn echtgenote Elisabeth Agnes Desmontier, bezat twee
slaven, een oud vrouwtje van zestig jaar en een jongetje van elf jaar, beiden
huisbedienden. Hij, en zijn kinderen die eveneens van hun moeder erfden, ontvingen
17.
als schadeloosstelling f 600, -.
Johnny Holliday, lidmaat van de Broedergemeente en volgens het wijkregister
‘gekleurd’, bezat plantage Schaapstede aan de rivier Beneden Commewijne. Hij
bezat 21 slaven en ontving bij de emancipatie een tegemoetkoming van f 6.300,
18.
-. Bebe van Malmberg, een zwarte vrouw van 49 jaar, bezat negen slaven waarvan
19.
acht zwarte en een gekleurde. Alida van Mathijs van Beudeker, een zwarte vrouw
van 54 jaar en van gereformeerde huize, bezat een drietal zwarte slaven en had
20.
tevens een gekleurd slavenmeisje in huur. Ook geboren Afrikanen bezaten slaven.
Constantia van Alexander, geboren in Afrika in 1798, als ongehuwde ingeschreven
in het burgerregister op 14 maart 1832, bezat een pand aan de Nepheusgragt in
21.
Combe alsmede vier zwarte slaven.
De ‘verkleuring’ van de Surinaamse vrije bevolking leidde niet alleen tot een
‘verkleuring’ van de plantage- en slavenhouders maar ook van het ambtenarencorps
en de vrije werknemers op de plantages. In de wijkregisters van Paramaribo werden
Abraham de Vries, P. Drieling, Herman Ohlsen, Pietje Wijngaard en Ch. Nicolaas
22.
Nederhorst genoteerd met als beroep ‘blankofficier’. In de zeventiende en
achttiende eeuw werd deze functie veelal vervuld door Europeanen, vermoedelijk
veelal oud-militairen die na het einde van hun diensttijd in Suriname bleven wonen.
In de negentiende eeuw was een ‘blankofficier’ niet meer per definitie een Europeaan,
maar een functiebenaming waarbij de etniciteit van de drager van die functie blijkbaar
geen rol meer speelde. De hierboven genoemde Abraham de Vries en P. Drieling
waren kleurlingen. Herman Ohlsen, een adres delend met zijn ouders, de blanke
Ulrich Ohlsen en de kleurlinge Christina Voetman, was ook een kleurling. Pietje
Wijngaard, een kleurling met vermoedelijk een zwarte moeder, was op 12 november
1833 gemanumitteerd en voor de kleurling Charles Nicolaas Nederhorst geldt dat
hij op 30 juni 1834 brieven van vrijdom had gekregen (Ten Hove & Dragtenstein
1997).
In de Wijkregisters zijn ook gekleurde en zwarte plantagedirecteuren te vinden:
23.
Jacques Anthony Jacot, een zwarte man van 31 jaar, vervulde die functie. Hendrik
24.
Willem Buillab was een gekleurde plantage directeur. Dat waren ook Joh. Franc.
25.
26.
27.
Adr. van Ommeren , Jacob Alexander de Vries , Jacob Touro en Jacobus
Dompig. De laatste leefde samen met de vrije, zwarte Maria Magdalena van Dompig,
28.
een vrouw die eens als slavin zijn bezit was geweest.
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Afsluiting
90% van Suriname's vrije gekleurde en zwarte bevolking woonde in Paramaribo. In
1833 was al 70% van de vrije bevolking van Paramaribo gekleurd of zwart. De wat
oudere literatuur (zie bijvoorbeeld Van Lier 1949; Koulen 1973) schildert deze
mensen af als armlastig, als mensen met weinig rechten en weinig initiatief, waardoor
zij slechts sporadische profiteerden van de sociale stijgingsmogelijkheden die een
stad als Paramaribo bood. Dat is een foutief beeld. In de honderd jaar die dit artikel
beschrijft (1763-1863), wist een deel van de zwarte en gekleurde vrije populatie een
belangrijke positie in de koloniale maatschappij te verwerven.
De laatste jaren is met name meer bekend geworden over de groep rijke zwarten
en kleurlingen, zoals Elisabeth Samson en haar verwanten. Uit deze gegevens blijkt
dat de groep personen van kleur, die zijn vrijheid kreeg in de eerste helft van de
achttiende eeuw redelijk welvarend was. Door de afwezigheid van voldoende blanke
vrouwen in de kolonie, konden met name mulattenvrouwen snel sociaal stijgen Er
waren vele liaisons over de kleurlijn heen. Vanaf de jaren 1780 werden kinderen
geboren uit wettige huwelijken tussen witte mannen en mulattenvrouwen als ‘wit’
beschouwd. In Suriname woonden daardoor heel wat ‘witte’ mensen die elders in
Amerika als ‘zwart’ zouden zijn geclassificeerd. Deze ‘lichtgekleurde’ blanken en
een niet onbelangrijk deel van de vrije gekleurde en zwarte populatie had bezittingen
en geld en vervulde belangrijke posities in de kolonie, op bestuurlijk en administratief
terrein.
Ook de gekleurde bevolking probeerde bij voorkeur vrouwen te manumitteren,
immers het was de vrouw die de legale status (slaaf of vrij) van het nageslacht
bepaalde. Natuurlijk leefden er in Suriname ook tal van arme, vrije zwarten en
gekleurden. Vooral voor vrije, zwarte mannen lijken de stijgingsmogelijkheden gering,
al maakt een voorbeeld als dat van Vlijtman duidelijk dat er ook succesvolle vrije
mannen van kleur waren. In de laatste jaren van de slavernij was de
maatschappelijke status van de gemanumitteerden lang zo hoog niet meer als in
de eerste helft van de achttiende eeuw.
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Suriname, met name over de Surinaamse marrons. Okke ten Hove is free-lance
onderzoeker, gespecialiseerd op de demografische aspecten van de Surinaamse
slavenbevolking.

Eindnoten:
1. Dat neemt niet weg dat ook gedurende de slavernijperiode marrons zich definitief in Paramaribo
vestigden. Zij lieten dan een verzoek indianen hun het burgerrecht te verlenen. Dat kregen zij
als zij konden bewijzen dat zij gedoopt waren (zie Ten Hove 1996: 167-168).
2. Overigens werd het aan joodse meesters toegestaan hun vrij te laten slaven in de joodse religie
te onderwijzen. Zo werd in 1833 de slavin Caro gemanumitteerd die onder de naam ‘Bila Keila’
in de registers van de Israelitische Gemeente als lidmaat bekend stond. Ook ene Ajuba en haar
dochters bleken in 1841 bij aanvraag tot manumissie te zijn ingeschreven in het Register van
de Israelitische Gemeente (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 24). Zij vonden aansluiting bij de
joodse kleurlingengemeenschap die in 1759 een apart kerkgenootschap had opgericht die de
naam ‘Dahre Jesarim’ kreeg (Van Lier 1949: 81). Tot kort voor de afschaffing van de slavernij
in 1863 werden nog aanvragen tot manumissie afgewezen omdat de religieuze verplichting niet
was nagekomen. Zo werd in 1853 de manumissie van de slavin Merrie opgeschort ‘tot deselve
zal zijn gedoopt en daarvan het bewijs overlegd’ (Ten Hove & Dragtenstein 1997: 24).
3. Brana-Shute heeft met steekproeven gewerkt. Over de periode 1760-1808 onderzocht zij de
archieven om de drie jaar, daarna bijna jaarlijks tot 1828. Het getal gemanumitteerden van 655
over de periode 1760-1799 dat Hoefte (1996: 108) geeft, is niet correct. Zij heeft over het hoofd
gezien dat Brana-Shute een steekproef nam. Het aantal manumissies over deze periode is
daarom ongeveer drie keer zo hoog.
4. Op de plantages woonden zelden witte families. Van de circa 500 plantages die de kolonie in
1786 telde, werden er slechts 80 à 90 door de eigenaars bewoond (Van Lier 1949: 30). Op de
andere plantages waren directeuren aangesteld en de boekhouding werd in Paramaribo door
administrateurs verricht.
5. Hoewel in de periode 1686-1784 seksuele relaties tussen vrijen en slaven bij de wet verboden
waren, zijn ons geen gevallen bekend, waarbij blanke mannen veroordeeld werden voor relaties
met slavinnen. Vanaf 1784 waren verhoudingen geoorloofd, mits ze maar niet tot
ongeregeldheden leidden en in 1817 verdween het verbod op seksuele relaties tussen vrije
personen en slavinnen (Van Lier 1949: 55).
6. Voor meer informatie over Quassie, zie Stedman 1796, waarin ook een afbeelding van hem te
vinden is, Price 1979, De Beet & Price 1982: 19, Hoogbergen 1992, en Beeldsnijder 1993.
7. ARA-Archief Algemene Rekenkamer; borderel 780 (1738), dd 03-11-1862. Bij de borderel is
een brief aanwezig, dd. 25-03-1863, waarin pastoor Kempkes te Coronie verklaart dat de slaaf
Cupido bij hem werkte.
8. ARA-Archief van het Ministerie van Koloniën 1813-1849 (code: 2.10.01) 3369; GR 12-10-35,
no. 1006. Het ging om de volgende slaven: Rimon Anthony, Martis Cathalina Janga, Francisco
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Paula, Philip van Hendrina Goeloe, Pedro Lizette, Philip Albertus Janga en Lambertus Makaja.
Zij kostten per hoofd f 700, -.
In 1706 woonden er iets minder dan 10.000 slaven in Suriname en ongeveer 750 blanken,
verdeeld in ‘christenen’ (zo'n 500) en ‘Portugese joden’. In de daarop volgende jaren steeg het
aantal slaven met zo'n 750 per jaar. In 1774 telde Suriname 59.923 slaven. Daarna begon het
aantal al weer te dalen: in 1794 woonden er 48.155. De bevolking bleef daarna vrij stabiel. Op
1 januari 1854 telde Suriname 38.545 slaven (12.597 mannen, 13.155 vrouwen en 12.793
kinderen) en op 31 december 1862: 36.484 (Van Stipriaan 1993: 311)
Overigens werkten in 1830 op de plantages en in Paramaribo nog eens 3.033 ‘gekleurde’ slaven,
wat duidelijk maakt dat niet elke kleurling een vrije persoon was.
De vrije zwarte en gekleurde bevolking in de jaren 1861-1863 is berekend op grond van de
aanname dat de vrije populatie van Suriname ongeveer 2.000 (witte) Europeanen telde.
ARA-Koloniale Verslagen (code 2.02.21.02), 1862.
ARA-Koloniale Verslagen (code 2.02.21.02), 1862.
De overheid lette er scherp op dat manumissie door de slavenhouders niet werd gebruikt om
zich van malinkers (slaven die niet meer in staat waren te werken) te ontdoen. Die politiek kwam
niet zozeer uit goedertierenheid voort, maar uit het feit dat zij er niets voor voelde voor de kosten
van levensonderhoud van deze mensen op te draaien. Het kwam regelmatig voor dat slaven
eenvoudig weg aan hun lot werden overgelaten. Dit type illegale vrijen noemde men in Suriname
piki-nyan, eert verkorting van de uitdrukking waka piki-nyan (hongerig rondscharrelend). Zij
woonden meestal in Paramaribo.
De wijkregisters van Paramaribo bevinden zich in het ARA-Archief Gouverneur-Generaal der
Nederlandsch West-Indische Bezittingen, 1828-1845 (code 1.05.08.01). In de noten zal verwezen
worden via de vermelding: Wijkregister met het inventarisnummer. In dit geval gaat het om
inventarisnummer 693.
ARA-Archief Algemene Rekenkamer (code: 2.02.09.08). De dozen 223-237 bevatten de
borderellen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan eigenaren van Surinaamse slaven.
Dit archief is ook raadpleegbaar onder code 2.02.10: Klapper op de namen van plantages en
plantage-eigenaren en slaven-eigenaren en stukken betreffende de verantwoording van de
uitbetaling in verband met de opheffing van de slavernij in West-Indië. Borderel no. 902 (2498).
W. Vlijtman woonde in de Saramaccastraat L E no 61.
ARA-Archief Algemene Rekenkamer, borderel no 843 (3000) van Catharina Louisa Sacoto
Stuger (Paramaribo; in het huis en erf La. B. no. 84 NW); tegemoetkoming f 600. -; dd 18-10-1862;
borderel no. 844 (1297) Eduard Joseph Sacoto Stuger (Paramaribo; La. B. no. 84 NW):
tegemoetkoming f 600, -; dd 18-10-1862; borderel no. 845 (1893) P.C. Stuger (Suriname);
tegemoetkoming f 1.800, -; dd 24-10-1862.
ARA-Algemene Rekenkamer, borderel no. 192 (1622).
ARA-Wijkregister 668.
ARA-Wijkregister 668.
CBB Suriname Burgerregister, nr. 2265 en ARA-Wijkregister. 670.
ARA-Wijkregister 649, Saramaccastraat 35, Abraham de Vries, kleurling, 27 jaar, blankofficier,
luthers; 649 Saramaccastraat 25, P. Drieling, kleurling, 50 jaar, blankofficier, gereformeerd; 650
Westzijde Zwartehovenbrugstraat 211, Herman Ohlsen, kleurling, 21 jaar, blankofficier, luthers;
693 Hoogestraat 312, Pietje Wijngaard, blankofficier, kleurling, 19 jaar, hervormd. (Pietje
Wijngaard was in 1833 gemanumitteerd); 649 Ledesmastraat 386, Ch. Nicolaas Nederhorst,
kleurling, 46 jaar, bl.off.
ARA-Wijkregister 663, Steenbakkersgracht 78, Jacques Anthony Jacot, zwart, oud 31, directeur,
hervormd.
ARA-Wijkregister 675, Princestraat 287, Hendrik Willem Buillab, kleurling, directeur, rc
(rooms-katholiek).
ARA-Wijkregister 693, Saramaccastraat 26, Joh. Franc. Adr. van Ommeren, kleurling, directeur,
oud 54.
ARA-Wijkregister 698, Combé Groote Waterstraat regts laatste p., Jacob Alexander de Vries,
kleurling, 29 jaar, directeur, gereformeerd.
ARA-Wijkregister 686, Groote Dwarsstraat 187, Jacob Tauro, kleurling, oud 43, directeur, luthers.
ARA-Wijkregister 682, Zwartenhovenbrugstraat 216, Jacobus Dompig, kleurling, oud 53, directeur,
luthers; Maria Magdalena van Dompig, zwart, oud 39, rc (rooms-katholiek) met zeven kinderen.
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Recensies
Albert Helman, Amor op Aruba, met een nawoord van Wim Rutgers,
Conserve, Schoorl 1999. ISBN 90 54291249, prijs f 34,95.
In de laatste jaren van zijn schrijversleven publiceerde Albert Helman nogal wat
boeken waarvan de teksten veel vroeger geschreven waren. Daar zaten staaltjes
van briljante vertelkunst bij, maar er zat ook werk tussen dat ongetwijfeld niet
helemaal toevallig jarenlang in de bureaula was blijven liggen. Toen ik Helman eens
vroeg of hij ook van plan was het verhaal te publiceren dat hij ooit over Aruba had
geschreven, antwoordde hij dat hij zelf niet meer over het typoscript beschikte en
dat hij indertijd er niet van overtuigd was geweest dat de tekst ook rijp was om te
publiceren. Nu is deze tekst, Amor ontdekt Aruba, alsnog in boekvorm verschenen.
Het is het verhaal van een jong weduwe geworden Amerikaanse vrouw die een wat
avontuurlijker wending aan haar leven wil geven. Ze gaat op reis en komt vanwege
een motorstoring van haar vliegtuig op Aruba terecht. Zij ontmoet de Arubaan Sjon
Eli die voeding geeft aan haar nieuwsgierigheid naar het eiland. Maar hij verdwijnt
naar de achtergrond wanneer ze de Hollander Evertsen ontmoet, met wie zij het
eiland doorkruist en met wie een liefdesrelatie ontstaat, die Sjon Eli duidt als een
bevestiging van de voortreffelijkheid van zijn eiland.
Eerste vraag is natuurlijk of tegen Helmans intentie om het typoscript niet te
publiceren (wisten de nabestaanden daarvan?), mocht worden ingegaan. Het geval
van Max Brod die tegen de uitdrukkelijke wens van de schrijver in, toch het werk
van Franz Kafka publiceerde, leert ons dat de intentie van een auteur wel eens
ondergeschikt kan zijn aan het literair-historische belang. Helman, zelf een van de
eersten om Kafka in Nederland te introduceren, moet zelf scherp gezien hebben
dat, zo er al een Kafka in hemzelf school, die zich niet liet zien in Amor ontdekt
Aruba. Het eerste wat opvalt, als ik het boekje nu vergelijk met de kopie van het
typoscript dat ik hier bij de hand heb, is dat de aanduiding ‘roman’ op het typoscript
ontbreekt. Voor een verhaal van 67 pagina's is het natuurlijk ook een potsierlijke
term. Erger is dat plot en karaktertekening zelfs geen flauwe schim zijn van - laten
we zeggen - datgene wat het gemiddelde Helman-verhaal te bieden heeft. Er slaat
je een duffe vijftigerjaren-sfeer uit het verhaal tegemoet (‘dan is het onze
christenplicht u een lift aan te bieden’). De zogenaamde volwassenen gedragen
zich als pubers met eindeloos en op den duur stomvervelend wordend geplaag. Ze
praten als tuttebellen (‘het is gemeen een ander onnodig te laten schrikken’) of
braken zinnen uit als: ‘Hoe volkomen verschilt het 's nachts van het rustige, vroeg
al ingedommelde, ook in het donker nog deftig aandoende Playa.’ Aanvankelijk
denk je dat met de vrouwelijke hoofdpersoon opnieuw een van Helmans sterke
vrouwenkarakters is gecreëerd. Er zijn passages die tonen dat er een auteur de
pen voert, die in de beschrijvingskunst wel uit de voeten kan, al kun je toch nu niet
meer aankomen met ‘de primitieve charme van de squaw’ (Kuifje op Aruba). En
zeker heeft Helman gebruik willen maken van een groots natuurlijk decor om het
vertelde uit te laten stijgen boven het alledaagse. Maar hij faalde jammerlijk door
de onbenullige babbels van de protagonisten. Staan ze eenmaal in een grot met
overweldigende dondergolven, vraagt meneertje Evertsen de weduwe al ten huwelijk,
en floep daar gaat de hele onafhankelijke vrouwpersoon, het is direct dikke mik.
Criticus Wim Rutgers, zelf op Aruba woonachtig, schreef een nawoord in een
merkwaardige stijl, alsof hij het even uit een bestand van een literatuurgeschiedenis
heeft gelicht. Wat is
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er de zin van, om het verhaal dat de lezer net heeft gelezen, nog eens uitvoerig te
gaan samenvatten? Rutgers vraagt zich in zijn nawoord af wat Aruba toch heeft,
wat dat kleine eiland zo speciaal maakt in de ogen van schrijvers. Hij citeert dan
wat een handvol Antillianen en Nederlanders heeft geschreven, zoals je dat ook
zou kunnen voor Nieuw-Nickerie, Berg-en-Dal of Lutjebroek. Een overtuigend
antwoord op zijn vraag levert het in ieder geval niet op. Dat komt omdat die vraag
niet goed gesteld is. Die had moeten luiden: hoe komt het dat zo'n begaafd verteller
als Helman tegen het decor van zo'n ‘speciaal eiland’ als Aruba niet meer uit zijn
pen kreeg dan de draak van dit verhaal?
De uitgever van Conserve moet, nadat hij zijn huis had gebouwd op het succes
van Cynthia McLeod, gedacht hebben dat er ook nog wel een windhaan op dat huis
kon, verdiend met de faam van wijten Albert Helman. Ik gun een ieder zijn windhaan,
en die is met de schandelijk hoge prijs voor dit boekje natuurlijk snel
bijeengeschraapt. Maar het enige wat bij de uitgave van een oude tekst - zelfs al is
die in bepaalde opzichten verouderd, dat hoeft niet op voorhand een bezwaar te
zijn - moet tellen is natuurlijk: wint de literaire reputatie van de schrijver er iets bij?
In dit geval: niets dus.
Michiel van Kempen

Chandra Doest, Anthon & Annissa, Vasalucci, Amsterdam 2001. 190
pp., ISBN 90 5000 185 8, prijs f 39.90.
Het romandebuut van Chandra Doest werd met een zekere spanning
tegemoetgezien, omdat het de verboden liefde zou behandelen tussen een creool
en een meisje uit de kleine maar economisch belangrijke Libanese groep in
Suriname, die - zeker in de literatuur - tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen.
De schrijfster geeft ons zowel meer als minder. Ze heeft een vijf generaties
omvattende familiekroniek geschreven, maar over de Libanese Surinamers horen
we weinig details en wij krijgen zeker geen inzicht in, om de woorden van de
achterkaft te gebruiken, een verborgen gemeenschap.
Chandra Doest heeft zeker aanleg. Ze schrijft vlot en sommige passages zijn
bijzonder aardig, bijvoorbeeld de nostalgische beschrijving van de markt waar
boezemrijke vrouwen karu boyo en ‘korenpap’ verkopen en de impressies van een
‘Hollandse’ Surinamer die rond de eeuwwisseling in Paramaribo rondloopt. Ook is
de figuur van grootmoeder Maisa liefdevol beschreven. En het verhaal over het
kleine donkergekleurde meisje dat zich op een ‘witte’ school in Nederland in het
begin van de jaren zestig zelfs op een mooie zomerdag verstopt in dikke kleren, is
zo navrant dat het niet bedacht kan zijn.
Met het schrijven van een familiekroniek heeft Chandra Doest echter te veel hooi
op haar vork genomen. Er zijn te veel losse eindjes, open plekken, inwendige
tegenstrijdigheden en onjuistheden. Waarschijnlijk had een deel daarvan voorkomen
kunnen worden als er wat minder haast was gemaakt met de publicatie, waardoor
de redactionele begeleiding zorgvuldiger kon zijn geweest, of als de auteur zelf haar
werk een tijdje had laten liggen om het daarna kritisch te lezen.
Uitgeverij Vasalucci staat erom bekend dat zij zoekt naar werk van ‘allochtone’
auteurs en dat zij die ook stimuleert. Op zichzelf een loffelijk streven, maar niet
wanneer dit leidt tot onverantwoord haastwerk.
Hier volgen twee voorbeelden van losse eindjes. Er worden tamelijk gedetailleerd
bijfiguren geïntroduceerd die in het verhaal verder geen functie hebben. In het begin
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bijna verkrachte Adolfina, die alleen de functie heeft de hoofdfiguur Maisa tot een
flash back te brengen.
Over de open plekken: Verteld wordt dat Nabih, de vader van Annissa, in Suriname
een bestaan hoopt op te bouwen en Annissa daartoe wil uithuwelijken aan Yuri, de
zoon van de eveneens Libanese buren. Hij zou dan een partnerschap met Yuri's
vader kunnen aangaan. Dat lukt niet omdat Annissa weinig voor Yuri voelt. Het
wordt echter niet duidelijk gemaakt hoe het nu met de zaken van Nabih gaat. Wel
blijkt hij verderop in het boek een winkel te hebben. De vader van Yuri is geruisloos
overleden en - naar alleen de lezer verneemt - nog wel vergiftigd door zijn eigen
vrouw. Over de Libanezen lezen wij wel dat zij streng voor hun dochters zijn en die
alleen binnen de eigen gemeenschap willen uithuwelijken. Annissa, die een kind
van Anthon verwacht, wordt zonder pardon op de boot naar Libanon gezet en Anthon
wordt door een groep Libanese mannen bijna dood geslagen. Maar over het dagelijks
leven bij de Libanezen vernemen wij niets. Er hadden toch tenminste een paar
Libanese spijzen genoemd kunnen worden, zoals de schrijfster ook creoolse
lekkernijen beschrijft. Of zij had kunnen vertellen hoe er bij hen begraven en gerouwd
wordt. In Nederland, waar Annissa van de boot gestapt is, ontpopt zij zich als een
talentvolle ontwerpster en vervaardigster van kleding. Had die gave niet al in
Suriname aangekondigd kunnen worden?
Een van de meest storende tegenstrijdigheden vinden we op p. 136/137 en 146.
Op p. 136 wordt verteld dat Alma, de dochter van Annissa en Anthon, uit haar
huwelijk (zij had een ‘voorkind’, Michel) een doodgeboren dochtertje heeft gekregen.
Alma en haar man hadden daarop ‘besloten geen kinderen meer te nemen.’ Maar
nog geen tien bladzijden verder lezen we: ‘Eindelijk was dan de kleine Farinah
gekomen’ en krijgen we de indruk dat Alma en haar man jaren naar dit kind hebben
uitgekeken. Is de treurig geëindigde zwangerschap en het voornemen van de ouders
dan helemaal vergeten door de schrijfster?
Het is uitstekend dat Doest voor in het boek een stamboom plaatst met jaartallen,
waardoor de familiekroniek een duidelijk raam krijgt. Maar dat betekent dat het
verhaal zelf ook historisch getoetst mag worden en dat we mogen rekenen. In 1950
laat de schrijfster de ongelukkige Adolfina een koto naar haar werk dragen. In die
tijd droegen nog maar enkele oudere vrouwen dagelijks een koto, en zeker geen
jonge meisjes. Op p. 33 lezen we dat de ouders van Anthon, Jorgen en Tilly, wel
‘hadden willen trouwen, maar geen toestemming kregen. Ieder jaar hadden ze een
verzoek ingediend en ieder jaar weer hadden ze een afwijzing gekregen, zonder
aantoonbare reden’. Als we naar hun leeftijden kijken, zien we dat Jorgen 29 jaar
e

was toen Anthon werd geboren. Na zijn 30 had hij van niemand meer toestemming
nodig. Het duurt dan nog negen jaar voor Tilly op 32-jarige leeftijd sterft. Maisa, de
moeder en vermoedelijke voogdes van Tilly, had geen bezwaar tegen een huwelijk.
Ze hadden dus negen jaar de tijd om te trouwen. Een bootreis van Suriname naar
Nederland duurde in 1957/1958 hoogstens drie weken en geen twee maanden. Op
p. 163 ziet kleinzoon Michel het ‘Amerikaanse bedrijf Billiton’ liggen. Rara, wat zag
hij: het Amerikaanse Suralco of het Nederlandse Billiton?
Het boek is geschreven in Algemeen Nederlands; om het Surinaamse karakter
te behouden maakt Doest nogal veel gebruik van Sranan woorden, die achter in
het boek in een woordenlijst worden verklaard. Helaas staan enige onvertaalde
liederen in het Sranan in de tekst. Jammer genoeg heb ik niet kunnen ontdekken
welke spelling zij gebruikt. Overeenkomstige klanken worden de ene keer zus en
andere keer zo gespeld: baya: fajalobi; gudu:
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soekoe; Sranan: spang. En dan heb ik de liederen nog buiten beschouwing gelaten.
Ook de vertaling lijkt me niet altijd even betrouwbaar. Zo doet het me wat vreemd
aan het veel gebruikte tussenwerpsel baya vertaald te zien met ‘ik begrijp je’. Voor
een raadsel word ik gesteld bij doe. Op p. 91 staat dat Maisa een doe wilde houden,
een bijeenkomst tegen Nabih, de vader van Annissa. Waarschijnlijk bedoelt Doest
een fanowdu, in het Surinaams Nederlands ‘benodigdheden’ genoemd, waarbij een
familie zich door het uitvoeren van rituelen handelingen, bijvoorbeeld een winti prei,
*
kan zuiveren van kwade invloeden. In Anthon & Annissa horen we verder niets over
deze bijeenkomst, dus weten we ook niet wat de schrijfster bedoelt.
Aan het uiterlijk van het boek lijkt wel zorg te zijn besteed. Lijkt, want de afbeelding
**
van een schilderij van Ron Flu is zonder diens toestemming op het kaft geplaatst.
Laat Chandra Doest vooral doorgaan met schrijven. Ze heeft veel verhalen te
vertellen, maar laat zij zich wat beperken in het aantal personen. En laat zij vooral
een meer consciëntieuze uitgever zoeken.
Eva Essed

John Jansen van Galen, Het Suriname-syndroom. De PvdA tussen Den
Haag en Paramaribo, Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam 2001. 196 pp.,
ISBN 90 351 2279 8, prijs f 36,50
De Partij van de Arbeid (PvdA) wordt van alle Nederlandse politieke partijen het
meest een speciale band met Suriname toegeschreven en ook het meest
geassocieerd met het Suriname-debacle. De dekolonisatie van Suriname was hét
koloniaal-historische project van de sociaal-democraten. Premier Den Uyl zag deze
dekolonisatie als de grootste prestatie van zijn kabinet. Na het traumatische verlies
van Nederlands-Indië zouden de sociaal-democraten laten zien dat zij wel degelijk
in staat waren van Surinames onafhankelijkheid een model-dekolonisatie te maken,
een gedachtegang die in de jaren zeventig een uitvloeisel was van het socialistische
geloof in de maakbaarheid van de samenleving.
Naar aanleiding van een kwart eeuw onafhankelijkheid van Suriname en in
opdracht van de Wardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk instituut van de
PvdA, schreef John Jansen van Galen Het Suriname-syndroom. Het centrale thema
in dit boek is de relatie tussen de Nederlandse sociaal-democraten en Suriname
tussen 1900 en 2000, en met name na 1975. De auteur hangt de uitwerking van dit
thema op aan een aantal vragen. De eerste vraag is of de dekolonisatie van
Suriname voortkwam uit de oprechte bedoeling dit land de best mogelijke toekomst
te garanderen of dat zij eerder het gevolg was van een gebrek aan interesse en uit
de zelfzuchtige bedoeling zo snel mogelijk van de last van een koloniaal verleden
verlost te zijn. Vervolgens stelt de auteur zich de vraag of het anders had gekund
en of het juist is de verantwoordelijkheid van het Suriname-debacle uitsluitend bij
de sociaal-democraten te leggen. Hij behandelt deze kwesties chronologisch in 92
korte hoofdstukjes.
Tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kon nauwelijks worden gesproken
van enige betrokkenheid van de sociaal-democraten bij Suriname. De Nederlandse
*
**

Een prachtige beschrijving van ‘het doen van benodigdheden’ vinden we in Edgar Cairo,
Kollektieve schuld of wel Famir'man-sani, 1976.
Dit werd vermeld in een redactioneel artikel Suriname als literair wingewest in De Ware Tijd
Literair van 24 februari 2001.
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Indië-politiek. Suriname bleef voor de sociaal-democraten een blinde vlek.
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In de naoorlogse periode kreeg de PvdA directe bemoeienis met Suriname doordat
de gouverneurs van Suriname uit de gelederen van deze partij kwamen. Opvallend
was echter dat zij niet of nauwelijks interesse toonde voor de zich, eerst in
Amsterdam en later in Suriname, ontkiemende Surinaamse nationalistische beweging
in de jaren vijftig en zestig. In Suriname bekeken de PvdA-gouverneurs de
nationalisten in Suriname, die zij ook nog in verband brachten met het communisme,
met wantrouwen. Deze gouverneurs reageerden ook wrevelig op suggesties van
Surinaamse zijde (begin jaren zestig) om in de verhouding van toen verandering te
brengen. Volgens de auteur is het een gemiste kans geweest voor de
sociaal-democraten om geen aansluiting te vinden bij het ontluikende nationalisme
in Suriname. Zij konden zich eenvoudigweg nog niet voorstellen dat Suriname ooit
los van Holland zou komen.
Lag Suriname tot 1969 te veel aan de periferie van de sociaal-democratische
interesse, de mei-opstand in 1969 in Curaçao die met inzet van Nederlandse
mariniers kon worden bedwongen, leidde tot een omslag in het denken in Nederland
over de overzeese relaties. In de PvdA voelde men zich beschaamd dat Nederland
voor het oog van de wereld was opgetreden als de ouderwetse koloniale houwdegen
die een oproer van inheemse arbeiders had onderdrukt en wellicht een revolutie in
de kiem had gesmoord. De mei-rellen op Curaçao hebben directe invloed gehad
op de standpuntbepaling van de PvdA. In Keerpunt '72, het gezamenlijke
verkiezingsprogram van de Partij van de Arbeid, Democraten '66 en de Politieke
Partij Radicalen, werd gepleit voor onafhankelijkheid van Suriname en de
Nederlandse Antillen voor eind 1976. Behalve de anti-koloniale opstelling van de
progressieve partijen in Nederland speelde ook het groeiende aantal Surinaamse
immigranten een rol in het dekolonisatiestreven van Nederlandse zijde. De PvdA
dacht twee vliegen in één klap te slaan: afscheid van de resten van het Nederlandse
kolonialisme en een dam opwerpen legen de Surinaamse immigratie. Het paradoxale
van de aangekondigde dekolonisatie was echter dat de emigratie uit Suriname
hierdoor het karakter van een exodus kreeg.
Het voortdurend balanceren tussen interventionisme en non-interventionisme, de
rode draad in dit boek, van Nederlandse zijde bepaalde de relaties met Suriname
na 1975. Men wilde Suriname loslaten en het tegelijk begeleiden naar de toekomst.
Pas met de militaire staatsgreep in februari 1980 manifesteerde zich een
meningsverschil in de PvdA over de ten aanzien van Suriname te volgen koers.
Enerzijds was er een stroming die vond dat men zich diende te onthouden van snelle
oordelen (non-interventionisme). Deze lijn zou tot de decembermoorden in 1982 in
de PvdA de boventoon voeren. Anderzijds was er een stroming die de coup juist
afwees (interventionisme). Die situatie veranderde na de decembermoorden van
1982. Want daarna koos men binnen de PvdA voor interventionisme, maar dan in
de zin van ferme afwijzing van het regime in Paramaribo. Medio jaren tachtig
ontwikkelde zich volgens de auteur in de PvdA een Suriname-syndroom: een
meerderheid stond intensieve bemoeienis met Suriname voor en een minderheid
grotere afzijdigheid. Het beleid van de PvdA ten opzichte van Suriname (sedert
1975) werd bepaald door een verlangen het goed te doen, maar het niet te kunnen
en het ook niet precies te weten hoe. Dit beleid kenmerkte zich door interventionisme.
Binnen deze partij verschilde men alleen van mening over de mate waarin men dat
mocht en moest doen, en of men dat waar kon maken, aldus de auteur.
In de jaren negentig kwamen vrijwel alle politieke partijen in de Tweede Kamer
tot de
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conclusie dat de weg van meer betrokkenheid (interventionisme) met Suriname
moest worden ingeslagen. Het Plan-Lubbers in 1991 en het Raamverdrag in 1992
zijn hier de uitvloeisels van. De totstandkoming van de regering Wijdenbosch in
1996 markeerde weer een dieptepunt in de betrekkingen tussen beide landen. De
Nederlandse ministers Van Aartsen en Herfkens verklaarden zelfs dat Suriname uit
het centrum van het Nederlandse buitenlands beleid moest verdwijnen. Zover kwam
het echter niet, aangezien met het aantreden van de regering Venetiaan in 2000
de betrekkingen weer werden genormaliseerd.
Na het lezen van dit boek is de lezer niet geheel duidelijk wat het
Suriname-syndroom binnen de PvdA nu precies inhoudt: van welke ‘ziektetoestand
of ziekmakende verschijnselen’ is hier sprake? De keuze van de term syndroom
lijkt mij zwaar geschut voor de verhouding van de PvdA (en van de Nederlandse
regering) met Suriname, die in de behandelde periode eerder kenmerken vertoonde
van bevoogding. Jammer is dat de auteur eindigt zonder gevolgtrekking of conclusies,
waarschijnlijk doordat de vragen niet consistent zijn uitgewerkt. Wat ook opvalt in
dit boek, is dat de voortdurende worsteling met Suriname niet typisch iets is voor
de PvdA. Er zijn na 1975 nauwelijks punten (besteding ontwikkelingsgelden tussen
1975 en 1980, militaire staatsgreep, decembermoorden, herstel van de rechtsstaat,
good governance) te noemen waarop de PvdA divergeerde met het Nederlandse
beleid ten opzichte van Suriname.
Voor breed geïnteresseerden biedt dit boek helder inzicht in de Nederlandse
bemoeienis (en dan met name die van de PvdA) met Suriname de afgelopen
decennia. Het boek is ook in een prettig leesbare stijl geschreven. Met Het
Suriname-syndroom heeft John Jansen van Galen op heldere wijze de dilemma's
geschetst waarvoor de PvdA (en de Nederlandse regering) zich sedert de
dekolonisatie van Suriname geplaatst zag.
Hans Ramsoedh

Cándani, Een zoetwaterlied. In Suriname uitgegeven door Uitgeverij
Canna, Paramaribo 2000, 64 pp. ISBN 99914 939 2 1; In Nederland door
In de Knipscheer, Haarlem 2000. ISBN 90 6265 495 9, prijs f 27,50.
Cándani, pseudoniem van Asha van den Bosch-Radjkoemar (Paramaribo 1965)
publiceerde gedichten in verschillende tijdschriften, voordat in 1990 haar eerste
bundel, Ghunghru tut gail / De rinkelband is gebroken uitkwam. Daarna verscheen
Vanwaar je dacht te vertrekken sta je geplant (1993) en ter gelegenheid van haar
huwelijk met Dennis van den Bosch in beperkte oplage en niet in de handel Zal ik
terugkeren als je bruid (1999). In Een zoetwaterlied (2000), haar vierde bundel,
staan het leven in het rijstdistrict Nickerie en de migratie centraal, vanaf het voorin
opgenomen bekende gedicht van Bhai Rijste-Smart en het motto, waarvan het
laatste deel luidt: ‘planten oogsten scheppen lachen en dromen / wat is een
hindoestaan / die niet van de akker afweet’. In feite is er sprake van een meervoudige
migratie van India naar Suriname en vervolgens naar Nederland. De 35 gedichten
van Een zoetwaterlied worden gepresenteerd in vijf steeds langer wordende delen
met daarin de verhaaldraad van een migrantenleven.
Het eerste deel van het tweede gedicht eindigt met de verzen ‘klein en blij ben ik
/ om het schone dat / ik niet raken kan’, waarvan het middelste vers zowel verbonden
kan worden met het voorgaande als het volgende, als ‘klein en blij ben ik om het
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schone’ en als ‘het schone dat ik niet raken kan’. Daarmee is de essentie van de
bundel gegeven: de feitelijk onver-
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woordbare verwondering om het leven, die desondanks in geen andere vorm dan
in poëtische taal geconcretiseerd wil worden.
Deze thematiek wordt vanuit een sterk persoonlijke betrokkenheid benaderd. Zo
verandert in de eerste afdeling het voornaamwoordelijk gebruik van een afstandelijk
en algemeen ‘zij’ en een objectiverend ‘hij’ naar de verbondenheid met een ‘jij’ die
vervolgens drie keer als ‘broeder’ wordt aangesproken. Zo is er niet alleen migratie
in geografische zin, maar vooral ook innerlijke migratie: ‘begrijp toch, dat de vrijheid
van de geest / niet in het loslaten van de plantages ligt / maar in het bevechten van
de pijnen’.
In een volgend deel domineert de beschrijving van het moeizame
immigrantenbestaan. Hier wordt naast de schoonheid van de natuur de
tekortschietende godsdienst aan de orde gesteld: ‘te laat kwam hij / de slavernij
heeft hij gemist, ook van de immigratie weet hij niets // en weer had hij haast / het
bloedbad laat hem koud’. De arme landbouwer hoort pas op zijn sterfbed van een
god van mededogen: ‘Ik ben slechts een werk-dier / als ik meer verlang, dan krijg
ik de zweep van God / mijmert hij // bij zijn sterfbed zei de priester: / God is uw
herder’.
Na de eerste migratie van India naar Suriname wordt aanvankelijk de mythe van
de terugkeer nog gekoesterd, maar dan volgt toch de geleidelijke aanpassing en
uiteindelijk de keuze om te blijven: ‘zo werd zijn leven nu en hier / het leven is hier
en nu / de rest is levenslot’. Deze keuze wordt gerationaliseerd met ‘het doet er niet
meer toe / dit is het land van mijn kinderen (...) Suriname (...) in jouw zweetvochtige
aarde zal ik oplossen’.
Dan volgt een intense beschrijving van het zware leven van de landbouwers, het
gebrek aan privacy in het grote driegeneratie gezin, de armoede en het volharden,
zodat dit deel van de bundel gelezen kan worden als een ode aan het zware maar
moedig volgehouden landbouwersleven in de rijstvelden. Het nooit volledig te helen
trauma van de immigratie ontdekt dat er levensvreugde schuilt in het bewerken van
de grond, in het planten van de rijst en in het oogsten.
Werd de immigratie-ervaring vanuit India negatief beschreven, ook over de tweede
migratie uit Suriname naar Nederland wordt weinig goeds gezegd: ‘vluchtend gingen
zij weg (...) denkend aan hun land / krimpen zij dieper in hun huid’. Remigratie is
evenmin positief, want ze brengt slechts dubbele vervreemding voort, van zowel de
migrant als van deze met degenen die achterbleven. Een zoektocht naar de kindertijd
mislukt van beide kanten: ‘waarom heb ik toch niet / haar geschiedenis gelezen / ik
was een gast en verliet / haar huis als een onbekende // in Holland kan ik haar /
geest niet binnendringen // wat wilde zij mij vertellen?’ De urbanisatie vergroot het
contactprobleem: ‘een dorp onaangeroerd door angsten / veroudert samen met de
dorpelingen / geen nieuwe generaties die de rust verstoren / geen dromen tussen
dagelijkse beslommeringen / die voornamelijk uit staren bestaan (...) men neemt
deel aan het uitsterven’. De dichter blijkt van land en mensen vervreemd: ‘alsof het
mijn volk niet meer is / sta ik vreemd, als een vreemde / hun woorden raken
nauwelijks mijn oren / mijn land mijn mensen / die ik zovaak beschreef / opgegaan
in boekentaal / een werkelijkheid ver / van de werkelijkheid’.
De eenvoud van het districtsleven en ‘de vreugde van de modder’ zijn vroeger
niet begrepen. Dat besef, verwoord aan het slot van de bundel, ontstaat nu het te
laat is. Dit eeuwige te laat stemt melancholiek. Een titel als ‘een zoetwaterlied’
veronderstelt op het eerste gehoor iets lieflijks, maar de uitkomst van de bundel is
met het dubbel mislukte contact nogal wrang.
Cándani verwoordt deze thematiek in di-
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recte taal, waarbij ze de kunst verstaat zich te beperken tot het essentiële met
weglating van alle franje. Vaak worden gegevens terloops gemeld zodat nauwkeurig
lezen en herlezen nieuwe gezichtspunten opent. Die soberheid van taal wordt
gespiegeld in de soberheid van uiterlijke presentatie, waarbij hoofdletters en
leestekens ontbreken.
Soms is Cándani met haar poëzie van het enjambement wat al te beknopt. Wat
moet ik me bijvoorbeeld concreet voorstellen bij het hiervoor geciteerde gedicht
over slavernij en immigratie, waarna de verzen volgen ‘en weer had hij haast / het
bloedbad laat hem koud’. Welk bloedbad, de decembermoorden? Ik kan er veel bij
verzinnen maar vind geen enkele verwijzing. Beeldspraak is mede een kwestie van
persoonlijke appreciatie, maar met het volgende had ik toch wel moeite: ‘weer
verlang ik om lief te hebben // het vrouwenhart borrelt voortdurend / als een volle
pot kokende rijst / boven het houtvuur’.
Zoals de gedichten met aandacht geschreven zijn, zo is de bundel door Canna
uitgegeven. Intussen heeft Geert Koefoed met zijn privé-uitgeverijtje een aantal
belangrijke bundels Surinaamse poëzie op de markt gebracht in een bepaalde
verstilde sfeer, ver van het lawaai van alledag.
Het komt niet vaak voor dat een dichter voor een en dezelfde bundel twee uitgevers
vindt. De Haarlemse uitgeverij In de Knipscheer publiceerde de bundel voor het
publiek in Nederland.
Wim Rutgers

John Leefmans, Retro, In de Knipscheer, Haarlem 2001. ISBN 90 6265
498 3, 103 pp.
‘Dat in het wilde weg plunderen van het pakhuis van de wereldrijken uit het verleden,
deze smeltkroes of métissage van vroegere macht, was de ware graadmeter voor
huidige kracht,’ een citaat uit Salman Rushdie's boekenweekgeschenk Woede, is
in hoge mate van toepassing op John Leefmans' nieuwe poëziebundel Retro. Niet
alleen inhoudelijk, maar ook wegens de literaire vorm, omdat zowel Rushdie in zijn
proza als Leefmans in zijn poëzie de taal zelf tot het speeltuig van de geest maken.
John Leefmans, geboren in 1933 in Nieuw-Nickerie, trok op vijftienjarige leeftijd
naar Nederland, studeerde rechten in Leiden, volgde een diplomaten-opleiding en
kreeg als standplaatsen onder meer Madrid, Brussel, Abidjan, Santiago de Chile
en Oslo.
In de jaren vóór 1980 hadden oudere dichters, zoals Albert Helman en Rudie van
Lier, hun poëtische oogst inmiddels af dan niet verzameld gepubliceerd. Na 1980
kwamen daar Bhai, Dobru, Shrinivasi en Michael Slory met hun verzamelbundels
bij. In dit rijtje zou ook Jo Löffel, pseudoniem van John Leefmans, geplaatst kunnen
worden, die in 1981 in de bundel Intro zijn tussen 1952 en 1967 geschreven
gedichten publiceerde. In 1984 publiceerde Leefmans een tweede bundel,
Terugblikken zonder blozen. In 2001 verscheen de derde bundel, Retro. De Intro
was die van een 48 jaar oude dichter, de Retro van een inmiddels 68-jarige. In Retro
is de tweede bundel opnieuw opgenomen. Maar jammer genoeg niet de gedichten
uit de toch niet gemakkelijk verkrijgbare eerste bundel. Was dat wel het geval
geweest, dan was nu ook de - voorlopig - verzamelde poëzie van John Leefmans
beschikbaar.
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John Leefmans kent talrijke leeftijdgenoten die later ook dichter zijn geworden:
Bernardo Ashetu (1929), Corly Verlooghen (1932), Hans Favery (1933), Bhai (1934),
R. Dobru (1935), Michael Slory (1935), Bea Vianen (1935), Vene (1936) en vele
anderen. Toch zou ik hier niet van een generatie willen spreken omdat de
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verschillen tussen deze dichters groter lijken, veel groter, dan de overeenkomsten.
Ook John Leefmans is een volstrekte eenling in het land der poëzie. Er zijn van
die spreekbuisdichters die denken namens een groep te moeten schrijven. Maar
daar hoort Leefmans bepaald niet bij. Hij verwoordt allereerst het eigen innerlijk en
verwijst nauwelijks naar de buitenwereld in zijn diverse zo verscheiden standplaatsen.
Wél bedient hij zich van beelden uit diverse tijden, plaatsen en culturen. Leefmans
spreekt zich uit in een singulier taalgebruik waarbij hij diverse taalregisters bespeelt.
Zo hij al met iemand vergeleken zou kunnen worden, dan zou dat wegens zijn
taalspel en zijn levensgevoel met Bernardo Ashetu zijn. Maar iedere dichter heeft
het recht op eigen merites beoordeeld te worden.
Een veelschrijver is John Leefmans niet bepaald. Intro, het resultaat van vijftien
jaar dichten, bevat nog geen vijftig gedichten. Het twintig jaar later verschijnend
Retro telt er 75. Dat is een gemiddelde van nog geen drie per jaar. John Leefmans
hecht daarbij weinig aan chronologie. Zo is de volgorde van de gedichten in Intro
niet chronologisch van 1967 tot 1952. Wie de ontwikkeling van de dichter wil weten,
moet de bundel daarom achterstevoren lezen. In Retro staan de nieuwe gedichten
voorop, waarna de gedichten uit de tweede bundel, nagenoeg twintig jaar eerder
geschreven, herdrukt worden, overigens eveneens met volgordeverschillen. Dat
weinig hechten aan chronologie lijkt wel begrijpelijk voor een dichter die zichzelf
zeer gelijk blijft in vorm en thematiek.
Toch is er naast alle overeenkomsten in bijna een halve eeuw dichterschap wel
enig verschil tussen de nieuwe gedichten in Retro en de gedichten uit de twee
vorige. Retro is meer verhalend, met zijn lange volzinnen die over verzen uitwaaieren
en bevat een wat minder exuberant taalspel dan Intro en Terugblikken zonder blozen.
De eerste twee bundels zijn feller van toonzetting, de laatste protesteert minder en
accepteert meer, ook de teleurstellingen in het leven.
Voor Retro ontleent Leefmans zijn stof aan zijn geboorteland Suriname, maar
vervolgens aan zo ongeveer overal en altijd. Zijn poëtische vensters staan wijd
open, zijn dichterswoning biedt ruim uitzicht. Hij toont zich een culturele omnivoor
in tijd en ruimte, waarbij dichtbij en veraf, jeugd en volwassenheid, vroeger en nu,
christendom en de klassieken van West en Oost, kinderspelen en kinderliedjes,
sprookjes en de Bijbel resoneren in één culturele métissage. Leefmans' poëzie is
een grote intertekst als oogst van de in een kosmopolitisch bestaan verworven leesen leefervaring. Voor Leefmans' wereld kan alles als metafoor dienen: het
schaakspel, een spelletje biljart, een schilderij, lokaties in Suriname, Zuid-Amerika
of waar dan ook, de kleine eigen en de grote geschiedenis van de mensheid. De
beelden buitelen barok over elkaar heen in een stoeipartij met de taal, waarin de
lezer de vrije associaties maar moet zien te volgen.
Retro is het product van een gerijpt levensgevoel, waarin relativering van de
wereld en het ‘ik’ centraal staan: ‘het afzichtelijk domme dubbelspel / van het
historisch toeval, / van schakels en toevallige ketens, / met beperkingen van tijd en
plaats’ (p. 39). Dat levert niet altijd opgewekte poëzie op, maar van enig retrospectief
in wrok is geen sprake. De emoties liggen aan de ketting van de ironie. Uit de recente
gedichten spreekt distantie van de dingen, van de mensen en van zichzelf.
De dichterlijke associaties waaieren alle kanten op. Het concentratiepunt daarbij
is het spel met de taal, het genieten van de taal op zich. Dat uitte zich in Intro nog
in talrijke gedichten over het dichten zelf. Deze uitgesproken meta-poëzie komt in
Retro niet meer voor, is impliciet geworden.
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John Leefmans schrijft hermetische poëzie, leespoëzie in tegenstelling tot
gemakkelijk te volgen voordrachtspoëzie. Door lezen en herlezen vallen er iedere
keer nieuwe aspecten in te ontdekken, waarbij ontleden en beleven samengaan.
De stijl is van een bestudeerde nonchalance, een vrijheid die zich niet laat binden
in strakke traditionele schema's. Hij plundert als het ware in het wilde weg alles wat
van zijn gading is uit het pakhuis van de wereldrijken. Hij slipt daarbij overal
tussendoor, ontglipt aan elk vast schema en laat zich niet vastleggen. Een recensie
van John Leefmans' poëzie betekent voor mij daarom het trekken van cirkels die
weliswaar steeds nauwer worden, maar die me toch nooit de zekerheid bieden dat
ik de kern heb geraakt. Zo hoort goede poëzie ook te zijn: een dialoog met een
lezer, waarbij de interpretatieve mogelijkheden meer intrigeren dan de zekerheid
hét antwoord te hebben.
Wim Rutgers

Mala Kishoendajal, Dame Blanche, In de Knipscheer, Haarlem 2001.
ISBN 90 6265 510 6, 223 pp., prijs f 34,50.
Dame Blanche is een prachtig boek. Het is goed geschreven en het heeft iets te
vertellen. Het verhaal speelt zich af in Den Haag, maar keer op keer komt Suriname
in flash-backs en herinneringen dit verhaal binnen.
De hoofdpersoon, Indrani trouwt na drie jaar verkering met Radjinder. Dat is al
iets bijzonders, want in Hindostaanse kring worden nog steeds zeer veel huwelijken
gearrangeerd. De huwelijksplechtigheid wordt enigszins ironisch beschreven. Indrani
lacht om het geharrewar tussen de familie van de bruidegom en die van haarzelf
over de vraag of de plechtigheden volgens de regels van het traditionele hindoeïsme
moeten plaatsvinden, zoals haar schoonouders dat willen, of dat de
huwelijksceremonie voltrokken moet worden volgens voorschriften van de
hervormingsbeweging waar haar vader zich mee afficheert. Haar schoonfamilie
wint, want Indrani en Radjinder zijn in beide families de eersten. Het gaat dus om
hun oudste zoon. Maar al heel gauw wordt duidelijk dat dit allemaal buitenkant is.
Want de kern van het boek gaat over de positie van Hindostaanse vrouwen die
getrouwd zijn met Hindostaanse mannen die nog steeds de dienst willen uitmaken
en hun eigen leven leiden zonder zich veel aan de gevoelens van hun partner
gelegen te laten liggen. Stoerheid en een overvloedig gebruik van alcohol zetten
bij velen van hen de toon. Samen een relatie opbouwen is er niet bij, zelfs niet als
er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren als de dood van een kind. Op dat moment
is Radjinder even onder de indruk, maar daarna gaat het leven gewoon verder.
Hoewel er nog een kind wordt geboren, komt het tot een scheiding. Maar dan worden
de moeilijkheden nog groter. Haar ex-man keert zich tegen Indrani, weet 's nachts
haar huis binnen te dringen, weet haar zelfs te verkrachten. Maar ook zijn familie
wil niets meer van haar weten. Toch is niet alleen Indrani het toonbeeld van de
situatie van de Hindostaanse vrouw. Ook andere vrouwen komen in beeld,
vriendinnen van Indrani, haar oma, haar moeder en daarbij hun mannen. De auteur
valt niet in de valkuil alle Hindostaanse mannen als boze schurken neer te zetten.
Zo geeft zij een heel ontroerende beschrijving van de hoekigheid en tegelijkertijd
de liefde van de vader van Indrani. Aan het eind valt het licht op Indrani's dochter.
Dan blijkt ook de belangrijke rol van de Indiase films. Ondertussen begint dwars
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door alles heen het herstel, want ondanks deze moeilijkheden bouwt Indrani
langzamerhand een nieuw eigen leven op.
Hoewel Dame Blanche een mooi boek is,
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heeft het ook een aantal tekortkomingen. Anders dan de boeken van Cándani, Rita
Rahman en iets langer geleden Bea Vianen is het sterk gericht op Hindostaanse
lezers. Het staat vol Hindostaanse woorden en uitdrukkingen en Hindi passages uit
liedjes uit Indiase films. Bijna altijd wordt de eerste keer dat een woord of een
uitdrukking voorkomt netjes een vertaling gegeven, maar bij de stukjes uit liedjes
van Indiase films is dat wel eens vergeten. Voor de niet-Hindoslaanse lezer zou het
daarom goed zijn als in een volgende druk achterin een verklarende woordenlijst
zou worden opgenomen, terwijl van de passages uit de Indianse film-liedjes alleen
een Nederlandse vertaling wordt gegeven. Dat kan, want de auteur doet dat ook
met de twee hindoebewegingen die in het boek voorkomen. Ze laat de namen weg
zonder dat het aan de inhoud afbreuk doet. Toch blijft ondanks deze beperkingen
Dame Blanche een prachtig boek.
Tenslotte nog iets merkwaardigs: het beeld Dame Blanche is niet helder. Bij een
Dame Blanche zie ik een schotel voor me met witte ijsbolletjes waar een heerlijke
chocoladesaus over is uitgegoten. Dat geeft een bruine buitenkant en een witte
binnenkant. Als deze Dame Blanche een beeld is van de verhouding tussen de
Hindostaanse en de westerse cultuur, zou ik denken dat de bruine buitenkant staat
voor het Hindostaanse en de witte binnenkant voor het westerse. Maar de auteur
laat op p. 214 haar hoofdpersoon Indrani tegen haar vriendin het volgende zeggen:
‘Maar we blijven allebei in hart en ziel een Dame Blanche,’ knijp ik terug. ‘Een westers
sausje over een oosterse inhoud.’ Het lijkt er hier dus eerder op dat de schrijfster
gedacht heeft aan de letterlijke betekenis van de uitdrukking Dame Blanche: witte
dame. Dan immers zou het gaan om een dame die van buiten blank is en dus
westers, maar van binnen nog steeds bruin en Hindostaanse. Naar buiten toe en
dan vooral op haar werk gedraagt de hoofdpersoon zich westers, maar tegelijkertijd
domineert het Hindostaanse eveneens grote delen van haar leven, vooral privé.
Freek L. Bakker

Kim Isolde Muller, Elisabeth van der Woude: Memorije van 't geen bij
mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis
naar de Wilde Kust 1676-1677. Terra Incognito, Amsterdam 2001.
ISBN 90 73893 13 3, prijs f 29,50.
Elisabeth van der Woude uit Heerhugowaard is negentien jaar als ze in december
1676 samen met haar vader, broer en jonger zusje scheep gaat om met 350 anderen
aan de benedenloop van de Oyapock, de huidige grensrivier tussen Frans Guyana
en Brazilië, onder auspiciën van de Staten van Holland en West-Friesland een
landbouwkolonie te stichten. Wanneer ze hier twee maanden later aankomt, is haar
vader inmiddels aan een besmettelijke ziekte overleden, net als zestig andere
kolonisten. Haar zusje volgt spoedig. Elisabeth wordt zelf ook ziek, maar herstelt
en besluit ondanks het feit dat de Oyapock haar ‘een aerts paradijs’ toeschijnt, naar
patria terug te keren. Ofschoon toestemming hiertoe haar door het bestuur van de
kolonie wordt geweigerd, gaat Elisabeth, ‘nemende oorlof aen mij selver’, toch aan
boord van een retourschip. Na een avontuurlijke terugreis, waarbij Elisabeths schip
een orkaan moet doorstaan en in de Noordzee door de Duinkerkers gekaapt wordt,
arriveert ze in juni 1677 weer in de Republiek.
Kort na terugkeer stelt Elisabeth haar wederwaardigheden op schrift. Aan dit
dagboek voegt ze later aantekeningen toe over haar leven voor en na de reis naar
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de Wilde Kust. Uiteindelijk besluit ze het geheel in te (laten) naaien en van een
omslag te voorzien. Dit re-
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sulteert in een piepklein memorieboekje, volgeschreven in een priegelig handschrift,
dat thans als het oudste door een Nederlandse vrouw geschreven reisverslag te
boek staat. Hoewel al eerder fragmenten hieruit gepubliceerd werden, is thans een
volledige editie van Elisabeths memorieboekje verschenen, bewerkt door Kim Isolde
Muller. Behalve de tekst en een uitgebreide beschrijving van het boekje bevat deze
uitgave commentaar op de betreffende kolonisatiepoging aan de Oyapock en
aantekeningen over het leven van Elisabeth van der Woude. Opvallend is de
uitstekend verzorgde grafische uitvoering van de uitgave, die ontstond als een
(bekroonde) doctoraalscriptie. Jammer alleen dat de geografische kaartjes soms
wat knullig aandoen. Zo bevat het kaartje van de Wilde Kust feitelijke onjuistheden,
hiermee ongewild suggererend dat de naam van de uitgever nog op de Guyana's
van toepassing is. De enkele (kleine) missers in Mullers commentaar vallen in het
niet bij het gepresenteerde.
Elisabeth van der Woudes levendige reisverslag beslaat meer dan de helft van
haar memorieboekje. Elisabeths vader was een van de initiatiefnemers of ‘principalen’
van de kolonisatiepoging, die de laatste zou zijn die vanuit de Republiek aan de
Beneden-Oyapock werd ondernomen. Al vanaf het laatste decennium van de
zestiende eeuw waren er geregeld handelscontacten tussen Hollandse en Zeeuwse
schippers en de Indianen van Cayenne en de Oyapock (Wiapoco of Wiapoca). Niet
voor niets heet de rechterkaap aan de monding van de Oyapock al sinds het begin
van de zeventiende eeuw Cabo (Cap) d'Orange. Ook de Engelsen en Fransen
waren hier actief en zij waren het die als eersten aan dit deel van de Wilde Kust
nederzettingen trachtten te stichten gericht op de verbouw van tropische producten
naast ruilhandel met de Indianen. Geen ervan duurde langer dan enkele jaren en
in de loop van de zeventiende eeuw zien we dan ook een bonte opeenvolging van
dit soort ondernemingen aan de Beneden-Oyapock. De kolonisatiepogingen van
Charles Leigh, Robert Harcourt, Jesse de Forest en Jan van Ryen zijn hiervan de
meest bekende geworden. De verhouding tot de plaatselijke Indianen, voornamelijk
Yaios en Arowakken, was wisselend van karakter, afhankelijk van de instelling van
de kolonisten. Een duidelijk bewijs dat de Hollanders en de Zeeuwen met de Indianen
aan de Beneden-Oyapock handelsrelaties onderhielden, is de archeologische vondst
enkele jaren geleden van een Delfts blauw kommetje dat als bijgift diende in een
Indiaanse begrafenis.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw waren het Frankrijk en de Republiek
die elkaar het bezit van Cayenne en de Beneden-Oyapock betwistten. In mei 1676
werd Cayenne door Binckes veroverd, maar al een half jaar later door de Fransen
weer teruggenomen. Een paar weken eerder waren Elisabeth van der Woude en
haar familie met de andere kolonisten afgezeild. Gouverneur van de nieuwe kolonie
werd Johannes Apricius, een predikant van Engelse afkomst die enkele
propagandapamfletten ten behoeve van de onderneming schreef. De kolonisten
werden verplicht een aantal knechten en dienstboden mee te nemen naast vee,
landbouwwerktuigen en voorraden. Het beoogde aantal van honderd ‘participanten’
werd echter bij lange na niet gehaald. Trouwens, bij aankomst aan de Wilde Kust
waren minder dan 300 van degenen die de oversteek waagden, nog in leven. Daarbij
kwam dat men midden in de regentijd arriveerde. Hoewel onder de kolonisten
spoedig onenigheid ontstond en veel van het vee onmiddellijk in het bos verdween,
slaagde men er toch in een versterking aan te leggen, Fort Orange, en
suikerrietvelden aan te leggen. De Indianen waren de kolonisten goed gezind en
net toen in juli 1677 de toekomst er
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iets zonniger uit begon te zien, werd de nederzetting door een klein legertje Fransen
uit Cayenne overvallen en verwoest. Hierbij kwam Apricius om het leven. Elisabeths
broer wist samen met enkele anderen te ontsnappen en kon ontkomen naar
Suriname. Zoals de fiscaal van de kolonie, Gerardus de Myst, het in een in 1678
gepubliceerd verslag uitdrukte: al die maanden voorbereiding, de vermoeiende en
langdurige tocht overzee en die vijf maanden hard werken aan de Oyapock waren
niets meer dan ‘verloren Arrebeyt’ geweest.
Arie Boomert

Klaas Breunissen, Ik heb Suriname altijd liefgehad. Het leven van de
Javaan Salikin Hardjo. Caribbean Series 20. KITLV Uitgeverij, Leiden
2001. ISBN 90 6718 1833, 216 pp., prijs f 45,00.
Dit boek is een enthousiast geschreven biografie die bovendien vlot leest. Breunissen
beschrijft hierin de ‘drive’ van Salikin Hardjo, die aan zijn leven onverwachte en
onbedoelde wendingen heeft gegeven. Door die ‘drive’ groeide Hardjo uit tot een
belangrijke exponent van het zelfbewustwordingsproces dat de Javanen in het
verleden in Suriname hebben doorgemaakt.
Tegen de achtergrond van maatschappelijke, religieuze, sociale en politieke
veranderingen wordt voornamelijk het openbare leven van Salikin Hardjo uit de
doeken gedaan.
Van de acht hoofdstukken neemt Breunissen de eerste zes voor zijn rekening.
De laatste twee zijn geesteskinderen van Hardjo zelf. Het zevende hoofdstuk bevat
de brieven van Bok Sark uit Commewijne. Bok Sark is het pseudoniem van Salikin
Hardjo. Deze brieven dateren uit de jaren 1932 tot 1935. Bok Sark beschrijft daarin
de hopeloze toestand van de Javanen in het algemeen en van de Javaanse
contractarbeiders in het bijzonder. Bok Sark vraagt aandacht van de autoriteiten
voor haar Javaanse broeders. Het achtste hoofdstuk is een verslag van de terugkeer
naar Indonesië en het opstarten van een nieuw bestaan.
Breunissen beschrijft in de hoofdstukken die hij voor zijn rekening neemt de
wederwaardigheden van Salik in Hardjo, geboren op 17 juli 1910 in Kepanjen, een
dorp ten zuiden van Malang (Oost Java) en overleden in 1993, 82 jaar oud, in het
dorp Tongar in West-Sumatra. Salikin komt in 1920 met zijn ouders in Suriname
aan. In 1930 haalt hij het ULO-diploma en zoekt werk. Breunissen beschrijft voorts
de vele (organisatorische) activiteiten van Hardjo. Dit tegen de achtergrond van
politieke veranderingen in Nederland, Suriname en het toenmalige Nederlands-Indië.
Activiteiten die veelbelovend beginnen, maar over het algemeen zonder gunstig
resultaat eindigen.
Maar dat verandert in de jaren vijftig. De politieke concurrentie van de KTPI (Kaum
Tani Persatuan Indonesie - Vereniging van Indonesische Landbouwers), die
lichamelijke agressie niet schuwden, enerzijds en het onafhankelijk worden van
Indonesië anderzijds zetten Hardjo aan tot letterlijk grensoverschrijdende activiteiten.
Grote bekendheid krijgt hij met het organiseren van de terugkeer en het daadwerkelijk
laten terugkeren van een duizendtal Javanen naar Indonesië op het schip de
Langkuas. De meeste repatrianten zijn politieke medestanders.
Breunissen geeft veel informatie over de politieke ontwikkelingen en de gevolgen
daarvan voor Hardjo en zijn aanhang. Hij maakt ons deelgenoot van de strubbelingen
tussen de Javaanse politieke partijen in Suriname, van de a-polilieke houding van
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stige richtingen zowel in Suriname als op Sumatra. Dit alles gelardeerd met citaten
uit interviews en journalistieke stukken.
Van de Javanen die opteren voor terugkeer naar Java zijn velen lid van de politieke
partij PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname - Beweging van de Indonesische
Bevolking in Suriname), die behoren tot de religieuze groep die als oostbidders
bekend staan. Daarnaast is een groot deel van de geschoolden christen.
Het aanvankelijke plan om naar Java terug te keren wordt door de nieuwe
Indonesische regering omgebogen. Voor deze groep repatrianten is geen plaats op
Java. Ze mogen in West-Sumatra hun geluk beproeven. Hardjo en zijn groep willen
in West-Sumatra landbouw bedrijven. Ze schaffen tractoren en ander benodigd
gereedschap aan. Een groot deel van de repatrianten is echter geen landbouwer.
Er verrijst een dorp, Tongar zoals de nederzetting wordt genoemd. Het groeit helaas
niet uit tot het voorbeelddorp dat Hardjo voor ogen had. Maar voor hemzelf is zijn
missie: ‘De terugkeer van Javanen uit Suriname naar het land van herkomst’
geslaagd. Het opbouwen van een redelijk bestaan voor allen is voor hem een
afgeleide van het kerndoel geweest. Toch stelt hij zich ook in die zin verantwoordelijk
op.
Wat Breunissen naar mijn idee niet erg duidelijk maakt, is de heftigheid van de
religieuze strijd die politiek wordt uitgevochten. Dit aspect van de Javaanse
terugkeerkwestie wordt nauwelijks ter discussie gesteld. Ook moet mij van het hart
dat de tekst wel erg veel ‘tik’ fouten of verschrijvingen bevat. Misschien zijn ze niet
dramatisch, maar ze zijn wel hinderlijk.
Wanneer over dit manco niet al te hard geoordeeld wordt, blijft een lezenswaardige
biografie over, die ook de politieke machtspelletjes blootlegt van de Javaanse top
in Suriname, uitgespeeld over de hoofden van de gewone Javanen. Breunissen
maakt ons ook deelgenoot van de euforie van de terugkeer naar de Heimat, en van
het ontwaken uit de droom en het beseffen dat landverhuizen vaak betekent vele
stappen terugdoen. Het dorp Tongar is geen geslaagd experiment geweest, maar
de meeste repatrianten hebben een behoorlijk bestaan kunnen opbouwen door weg
te trekken, bijvoorbeeld naar de olie-industrie.
Deze biografie is een aanrader voor wie meer wil weten over de animus revertendi
van veel Javanen in Suriname, het handig inspelen daarop van de politieke
topfiguren, het organiseren van de daadwerkelijke terugkeer en het moeizame
aanpassen aan het toch wel geïdealiseerde vaderland.
Sylvia M. Gooswit

Ivet Pieper, Surinames elite en het buitenland; aard en betekenis van
externe relaties, serie Surinaamse Verkenningen, Leo Victor, Paramaribo
2000. ISBN 90 76 736 02 2, 52 pp.
Ivet Pieper richt zich, in tegenstelling tot de auteurs van de meeste
sociaal-maatschappelijke studies over Suriname, niet op de armere klassen maar
op de vermogenden. Ze geeft in haar werk een analyse van de Surinaamse elite
en de welhaast onontkoombare relatie van Surinames hoogste sociale klassen met
het buitenland. Het dynamisch karakter van het begrip ‘elite’ komt sterk naar voren
in de elite-modellen die ze tegenkwam. De complexe geschiedenis van Suriname
met zijn koloniaal verleden, migraties, onafhankelijkheid en een wankele democratie
die twee militaire coups gekend heeft, vindt haar weerspiegeling in de samenstelling
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van de elite. Een van de effecten van de migraties was het ontstaan van verschillende
etnische elites naast elkaar. Behalve etniciteit onderscheidt Pieper verschillende
machtsbases op grond waarvan ze de groepen als ‘elite’ heeft ingedeeld.
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Het beeld dat in de gesprekken het duidelijkst naar voren kwam was een driedeling:
een oude en nieuwe elite en de nouveaux riches. De eerste categorie heeft vooral
bestuurlijke macht, de tweede economische. Pieper sprak in Suriname met vijftien
leden van de oude elite, vijftien mensen uit de kring van de nieuwe elite en acht
personen uit de groep van de nouveaux riches.
Een meer uitgekristalliseerd beeld geeft ze in een vijfdeling: de oude bestuurlijke
elite met Joods-Portugese voorouders en de creoolse elite bestaande uit telgen uit
onderwijzersfamilies die zich opwerkten door studie en politiek. Daarnaast is er de
recent gegroeide handelselite, waartoe veel Hindostanen behoren. Dan zijn er nog
de technocraten die hun invloed ontlenen aan hun specialistische beroepskennis,
maar daarmee niet op de voorgrond treden.
De militairen die in de jaren tachtig aan de macht waren deelt ze in als categorie
omdat een aantal van hen nog bijzonder veel invloed heeft. De nouveaux riches
zijn gemiddeld minder hoog opgeleid dan de oude bestuurlijke elites, die doorgaans
de universiteit doorlopen hebben. Delen van die nouveaux riches zijn omstreden
bij de traditionele elite wegens hun nieuwe-rijken-manieren, zoals het showerig
rondscheuren op lawaaierige waterscooters op de Surinamerivier. Ook is het voor
velen uit de oude elite onacceptabel de invloedrijken uit ‘revolutionaire’ periode als
zodanig in te delen, maar daaraan valt niet te ontkomen omdat ze veel geld en
macht hebben. Rijkdom en invloed gaan nu eenmaal niet gepaard met wat de oude
elite verstaat onder beschaving. Deze laatste groep zou tot de nouveaux riches
moeten behoren, maar uit de lijst informanten blijkt niet of ze ook geïnterviewd zijn.
De nouveaux riches uit de ‘revo’ komen helaas niet apart aan de orde bij het
onderzoek. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn in te gaan op hun positie in de
bedrijfssector en de politiek. Uit de coup-periode is toch een politieke partij ontsproten
waarvan de invloed niet te ontkennen is en die een multi-etnischer samenstelling
heeft dan de meeste grote partijen De politiek van de ‘revo-elite’ heeft een sterkere,
expliciete niet op Nederland gerichte buitenlandoriëntatie dan de meeste partijen.
Het buitenland, dat voor de Surinaamse elite zo belangrijk is, bestaat grotendeels
uit Nederland en in mindere mate uit de Verenigde Staten. De tegenstelling tussen
arm en rijk komt tot uiting in de aard van het contact met het buitenland. De armen
overleven met pakketten uit Nederland, terwijl de rijken zich beroepsmatig handhaven
met informatie uit het buitenland, netwerken en hun kinderen ‘wegsturen’ voor studie.
Pieper koppelt deze situatie aan Galtungs centrum-periferietheorie waarin de elite
in ontwikkelingslanden afhankelijk is van de informatiestroom van de media uit de
ontwikkelde landen. Ze spiegelen zich aan het Westen in plaats van aan andere
landen bijvoorbeeld die in de regio. Dan valt een vergelijking met de situatie in
Suriname voor hen slecht uit. Een interessant punt is dat de Hindostaanse en
Javaanse elite zich niet zozeer oriënteren op het land van hun voorouders. Ook zij
richten zich vooral op het Westen. Hun culturele beleving is echter wel Aziatisch
georiënteerd.
Dit onderzoek van Pieper is een interessante basis voor verder onderzoek naar
Surinames elite. Daarin zou bijvoorbeeld in relatie tot het buitenland het etnische
aspect uitgediept kunnen, vooral met het oog op de Aziatische tv-zenders die de
laatste jaren als paddestoelen uit de grond zijn gerezen en zich lijken te presenteren
als een soort transnationale media met ‘Indian News’ en films in talen die de
doelgroep niet echt beheerst.
Welmoed de Boer
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Anil Ramdas, Het geheugen van de stad, Uitgeverij Balans, Amsterdam
2000.
ISBN 90 5018 539 8, 191 pp.
In het nawoord wordt door onder andere Hein Reedijk, directeur van het
Wereldmuseum in Rotterdam, aangegeven waarom dit boek tot stand is gekomen.
Het geheugen van de stad is namelijk geschreven naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘Rotterdammers’, die tot het jaar 2010 in dat Wereldmuseum te zien
is. Die tentoonstelling is samengesteld om een beeld te geven van tien families die
elders uit Nederland of uit het buitenland naar Rotterdam zijn getrokken. In de
tentoonstelling draait het namelijk om de diversiteit van de Rotterdammers. De
centrale vraag die wordt gesteld, is met welke verwachtingen deze families naar
Rotterdam zijn gekomen en of ze zijn uitgekomen.
Deze tien families komen in dit boek zelf ook aan het woord. Anil Ramdas heeft
de families geïnterviewd en hun verhalen in dit boek gebundeld. De families komen
niet alleen uit Suriname, maar ook uit Turkije, Joegoslavië, de Antillen, Italië,
Marokko, Kaapverdië, China en niet te vergeten Nederland. Volgens de omslag van
het boek komt er geen Nederlandse familie aan het woord, terwijl dit wel degelijk
het geval is. Een foutje?
Het boek is zeer vlot geschreven en bedoeld voor een breed publiek. De opbouw
is helder en prettig. Er worden namelijk na ieder verhaal foto's van de desbetreffende
familie getoond, gemaakt in het land van herkomst en in Nederland. Per familie
komen veelal verschillende familieleden aan het woord: een broer en een zus in het
geval van de Turkse familie, de zoon, vader en grootvader bij de Chinese familie
en alleen de moeder bij de Surinaamse familie. Hierdoor komen diverse invalshoeken
aan het licht en dat maakt de verhalen interessant en boeiend.
De verhalen zijn soms triest om te lezen, zoals het verhaal van Gisela uit Curaçao
en dat van Tomazia uit Kaapverdië. Want beide verhalen gaan over een moeilijke
jeugd, waarin mishandeling niet wordt geschuwd, en over de harde levensweg die
zij hebben moeten bewandelen om te komen tot waar zij nu staan. Het verhaal van
Samira geboren in Marokko geeft op een treffende wijze de cultuur- en
generatieverschillen aan tussen Nederland en Marokko. Het op kamers gaan wonen
- wat gebruikelijk is in Nederland als je studeert - vormt tussen Samira en haar
ouders een taboe. Maar niet alle verhalen zijn mistroostig, bijvoorbeeld dat van een
Hindostaanse man uit Suriname die vertelt over zijn jeugd in Suriname en zijn komst
naar Nederland. Al met al geven de verhalen een beeld van de gewoonten en
gebruiken die mensen elders uit Nederland of uit het buitenland hebben meegenomen
en die hen laten worstelen met de gewoonten en gebruiken in Nederland en
specifieker in Rotterdam.
De mensen vertellen volgens Anil Ramdas openhartig en eerlijk hun verhaal. Naar
de mening van Anil Ramdas komt dat door hun nieuwe woonplaats Rotterdam. Bij
de schrijver gaat het om Rotterdam als idee. Dat idee is vrijheid: zelfstandigheid en
individualiteit. Maar dit geldt naar mijn overtuiging niet alleen voor Rotterdam. Waar
ik het echter zeker mee eens ben, is dat de herinneringen en verhalen van deze
mensen meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Anil Ramdas noemt het
ook treffend dat hij met deze verhalen kan aantonen dat Turken, Italianen, Antillianen
en Zeeuwen niet dezelfde mensen zijn, maar misschien wel dezelfde levensmotieven
hebben. Een helder zelfde levensmotief dat wij bij de meesten van hen tegenkomen
is het op zoek gaan naar een beter leven.
Toch is uit de verhalen niet altijd duidelijk waarom de mensen voor de stad
Rotterdam hebben gekozen. De meesten kwamen naar
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Rotterdam voor een beter leven, zowel in materieel opzicht als om het leven uit hun
land van herkomst te ontvluchten. Vaak kenden ze al mensen uit hun omgeving die
hen voor waren gegaan, maar verder blijven de redenen in dat opzicht vaag.
Een punt van kritiek heeft dan ook te maken met de beantwoording van de centrale
vraag, zoals ontschreven in het nawoord. Uit de verhalen komt namelijk niet duidelijk
naar voren met welke verwachtingen de families juist naar Rotterdam zijn gekomen
en of deze verwachtingen voor hen zijn uitgekomen. Wellicht moet om op de centrale
vraag een duidelijker antwoord te krijgen de tentoonstelling over deze families
worden bezocht. Dit boek is in ieder geval een aanrader als je geïnteresseerd bent
in andere culturen en in de levensverhalen van diverse mensen uit verschillende
landen. De portretten maken nieuwsgierig en vragen eigenlijk naar meer. Zij geven
in ieder geval een goede impressie van de jeugd en van de komst van deze families
naar een Nederlandse stad.
Ramona Stigter

Marjolijn Distelbrink, Opvoeden zonder man. Opvoeding en ontwikkeling
in Creools-Surinaamse een- en tweeouder gezinnen in Nederland. Van
Gorcum, Assen 2000. 154pp., ISBN 90 23236599, prijs f 39,50.
Het is ontegenzeglijk een prestatie van Marjolijn Distelbrink om in korte tijd een
studie te produceren die eigenlijk bedoeld is om als uitgangspunt voor beleid te
dienen. Opvoeden zonder man is compact geschreven en leest daardoor niet zo
vlot. Deze studie is ontstaan uit herinterpretatie of, zoals de auteur zelf aangeeft,
secundaire analyse van eerdere onderzoeksgegevens. Gezien dit perspectief is het
raadzaam eerst de bijlagen te lezen om een idee te krijgen van de herkomst van
de onderzoeksgegevens.
Bijlage 1 geeft nadere informatie over de kwalitatief verkregen
opvoedingsgegevens. De opvoedingsgegevens zijn verkregen uit twee studies,
waarbij voor de selectie van moeders en de analyses is uitgegaan van een indeling
in opleidingsniveaus (laag, midden en hoog). Het blijkt dat het werven van laag
opgeleide moeders moeizaam is verlopen. De laagst opgeleide moeders (met alleen
basisschool) zijn niet of nauwelijks bereikt (p. 128). Dat wil zeggen dat de analyses
voornamelijk de midden en hoog opgeleide min of meer mondige moeders betreffen.
De bijlagen 2 en 3 bevatten een nadere toelichting op de kwantitatieve gegevens.
Deze zijn gehaald uit de resultaten van de Survey Sociale Positie en
Voorzieningengebruik Allochtonen (SPVA-98) en Het Nationaal Scholierenonderzoek
1994.
Distelbrink geeft op pagina 1 een schets van haar doelgroep: Creools-Surinaamse
moeders en kinderen in Nederland. Uit eerdere onderzoeken is vastgesteld dat van
de creoolse gezinnen de helft beslaat uit gezinnen van moeders die hun kinderen
opvoeden zonder man. Als bronnen worden aangehaald: SPVA- 98 en ISEO&SCP.
Maar op pagina 139 (Nationaal scholieren Onderzoek 1994) staat: ‘Van de creoolse
scholieren blijkt 62% met twee ouders te wonen en 31% alleen met zijn of haar
moeder. Van de moedergezinnen is een kleine minderheid verweduwd’. Dus lijkt
mij de bewering dat de helft van de Creools-Surinaamse gezinnen bestaat uit
alleenstaande moedergezinnen enigszins overdreven.
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Distelbrink stelt zich ten doel antwoord te geven op de volgende vraag: ‘welke
invloed heeft de afwezigheid van een inwonende partner op Creools-Surinaamse
moeders in Nederland en op de opvoeding en de ontwikkeling
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van hun kinderen?’ De relevantie van dit herinterpreterend onderzoek, zegt
Distelbrink, is dat er een antwoord gegeven wordt op de vraag naar de effecten van
het alleenstaand moederschap op creoolse kinderen. Daarbij wordt aandacht besteed
aan de invloed van de sociale en culturele context op de wijze waarop moeders en
kinderen omgaan met het alleenstaand moederschap. Conclusie van de studie: ‘Ze
ondervinden al met al weinig nadelen mede door de specifieke sociale inbedding
van deze gezinsvorm en de betekenis die het alleenstaand moederschap voor hen
heeft, al lijkt dit laatste sterker te gelden voor moeders dan voor kinderen’ (p. 111).
Laten we de kinderen ten tonele voeren. Op pagina 32 deelt Distelbrink mee:
‘Door de aard van het onderzoeksmateriaal kunnen de kenmerken van kinderen
niet zo uitgebreid worden besproken als die van moeders. Hun invloed op het
opvoedingsgedrag is dan ook maar in beperkte mate meegenomen in de uitwerking
van de vraag in de probleemstelling.’ Op dezelfde pagina lezen we verder:
‘Uiteindelijk is een belangrijk doel van deze studie een uitspraak te doen van effecten
van het alleenstaand moederschap op kinderen.’ Welnu van de zes hoofdstukken
vind ik hoofdstuk 5: ‘Effecten op kinderen’ het minst interessant; het is in feite een
nietszeggend hoofdstuk. De aantallen waarop ingewikkelde statistische analyses
zijn uitgevoerd zijn zo klein dat je je afvraagt of dat wel nodig was en welke waarde
de uitkomsten hebben. (Notabene: de gegevens van het Nationaal Scholieren
Onderzoek 1994 betreft 62% creoolse kinderen uit tweeoudergezinnen).
Het is wel zo dat Distelbrink zelf de tekortkomingen aangeeft (p. 11), maar die
tekortkomingen vormen ten dele het manco. Ze is zo gespitst op het bewijzen dat
het alleenstaand moederschap eigenlijk endemisch is in de creoolse groep, dus
voor de groep zelf geen noemenswaardig nadelige gevolgen heeft, dat ze aan voor
de hand liggende verklaringen voor afwijkingen op dit stramien geen aandacht
besteedt. Op pagina 111 zegt ze: ‘Moeders die hun jeugd gedeeltelijk of helemaal
in Nederland hebben doorgebracht, vinden de opvoeding vaker zwaar. Dit hangt
waarschijnlijk samen met hun kenmerken: ze zijn jonger en hun kinderen zijn jonger.
De disciplinering van jonge kinderen roept voor creoolse moeders in het algemeen
vragen en twijfels op.(....). In dit opzicht lijken ze op veel andere autochtone én
allochtone moeders.’ Mijn vraag is: zou het kunnen zijn dat deze tendens verband
houdt met veranderingen in de culturele en sociale context van alleenstaande
creoolse moeders? En dat hun welbevinden hierdoor meer overeenkomst vertoom
met dat van autochtone alleenstaande moeders? Zou zich hier het feit wreken dat
de onderzoeksgegevens vanuit een andere vraagstelling verkregen zijn?
Wat mij verder opvalt is dat Distelbrink op geen enkele manier naar voren brengt
dat creoolse moeders, per slot van rekening, geëmancipeerde vrouwen zijn.
Geëmancipeerde vrouwen die ergens tekort schieten in de opvoeding van hun zonen
tot verantwoordelijke vaders. Uit Opvoeden zonder man blijkt dat creoolse moeders,
gebed in matrifocale gezinnen, zich concentreren op de opvoeding van hun dochters
waardoor de opvoeding van hun zonen erbij inschiet. Zou dat een aspect zijn van
matrifocaliteit? Onderwerp voor een vervolgstudie?
Begrippen worden meerdere keren in de tekst omschreven. Dat geeft duidelijkheid.
Het nadeel van een secundaire analyse is dat telkens weer een terugschakeling
naar de bronnen nodig is. Ook het ontbreken van een index is een handicap. Maar
ondanks alle tegenwerpingen geeft Opvoeden zonder man een redelijk goed beeld
van een deel van de onderzoeksgroep. Het blijft een manco dat de laagst opgeleide
alleenstaande creoolse moe-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

339
ders niet bereikt zijn. De vraag is of Distelbrink dan tot dezelfde conclusie gekomen
zou zijn.
Sylvia M. Gooswit

Johan Jones, Contextuele Surinaamse Theologie, Theologisch Seminarie
der EBGS Nr. 7, Paramaribo 2000. 36 pp.
Johan Jones, in 1981 gepromoveerd in Brussel op Kwakoe en Christus, een
proefschrift over de ontmoeting van het christendom en het Afrikaans religieus
erfgoed, is docent aan het Theologisch Seminarie van de Evangelische
Broedergemeente in Paramaribo en tevens werkzaam in de zending in het binnenland
(aan de Saramacca).
In dit nieuwe boek heeft hij een aantal colleges gebundeld die over de contextuele
theologie handelen. Hij wil graag dat deze manier van theologie-beoefening geen
karu wir'faya is (2) maar gefundeerd in Suriname aandacht krijgt.
Hij start met een uiteenzetting over theologie, bijbelse theologie en theologie in
de context van Israël en met een pluriform kenmerk. Dan komt in zijn verhaal de
Surinaamse situatie aan de orde, en dan met name het pluriforme karakter van de
Surinaamse samenleving en de dito religieuze samenstelling. Hij wijst op de
noodzaak van de dialoog van de religies in Suriname, ook als een bijdrage aan de
integratie in Suriname.
Tenslotte gaat hij in op de plaats van de leek bij deze manier van
theologie-beoefening. Hij wil af van een al te academisch niveau (die academici zijn
in het buitenland opgeleid!) en pleit voor de participatie en inbreng van de mensen
aan de basis die hun eigen theologie hebben. Hij sluit af met een samenvatting van
een lezing over evangelie en cultuur binnen het verband van de broedergemeente.
Jones wijst met deze brochure op een kans voor Suriname om
theologie-beoefening dienstbaar te maken aan de samenleving. Jones pleit voor
contextuele theologie, een stroming in de theologie die oog wil hebben voor de
situationele mogelijkheden als reactie op de wijdverspreide, westerse, mediterrane
theologie. Jones had kunnen wijzen op de experimenten van deze theologie in
Suriname (verslagen van cursussen van het Katechetisch-Pastoraal Centrum van
het bisdom Paramaribo, de Panda Cahiers). Contextuele theologie focust op de
logistieke situatie. Ook inhoudelijke thematieken dienen aan de orde te komen en
wellicht zelfs prioriteit te hebben.
De brochure is fris, open en wijst een juiste weg voor Suriname. Een nieuwe trend
en hopelijk met goed succes.
Joop Vernooij

Blanche Emmeline Duke, A History of the Anglican Church in Guyana,
Red Thread Women's Press, Georgetown 2000. 445 pp. met illustraties.
De Amerikaans-Guyanese anglicaanse Blanche Emmeline Duke heeft de historie
van de anglikaanse kerk in het Surinaamse buurland Guyana systematisch
beschreven. In Suriname werd rond 23 juli 2001 het feit herdacht dat 350 jaar
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geleden het anglicanisme in de Guyana's een aanvang nam. De mensen rond Lord
Willoughby kwamen met hun religie naar de Wilde Kust en Suriname en bouwde
de eerste christelijke kerk, de St, Bridget, in Thorarica, toentertijd de hoofdplaats
van de kolonie Suriname. De herdenking in Suriname werd vooral door mensen uit
Guyana opgezet.
Toen de Zeeuwen in 1667 de kolonie veroverden verdween het anglicanisme in
Suriname maar het dook weer op tijdens het En-
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gelse tussenbestuur (1798-1814). In de twintigste eeuw kwam er weer continuïteit
en momenteel is er een kerkgemeenschap rond de St. Bridgetkerk aan de
Hogestraat, Paramaribo.
Guyana bestaat uit de vroegere Nederlandse kolonies Berbice, Denierara en
Essequibo, in 1831 definitief verenigd in Brits-Guyana en vanaf 1824 kwam het
anglicanisme daar tot bloei en van daaruit ook weer in Suriname. Vandaar dat we
deze historische documentatie onder de aandacht brengen. Het is ons allemaal
nabij.
De studie begint met een uiteenzetting van de start van de anglicaanse kerk in
Guyana en daarna volgen de diverse ambten en activiteiten, en dan met name de
bisschoppen, de scholen, de opleidingen, de anglicaanse kloosterzusters en hun
activiteiten, de dagcentra en het jeugdcentrum in Georgetown. Hierna komen de
gebieden, the rural deaneries van Demarara, Essequibo en Berbice aan de orde.
Suriname wordt bij de deanery van Berbice behandeld, met name dan de activiteiten
van de anglicanen te Paramaribo. Mariënburg, Wageningen en Nickerie (p. 397-399).
De studie sluit af met een alfabetische lijst van priesters en een chronologische lijst
van de belangrijkste gebeurtenissen.
Hoewel het anglicanisme in Suriname beperkt blijft tot de in Suriname wonende
Guyanezen of andere mensen van de regio, is het anglicanisme vanwege de Engelse
kolonisatie van groot belang in de regio. De informatie van Duke is een goede hulp,
voor historisch inzicht en geeft een betrouwbaar beeld van een belangrijk religieuze
institutie in het Caraïbisch gebied.
Joop Vernooij

Magnus Huber en Mikael Parkvall, Spreading the word: The issue of
diffusion among the Atlantic Creoles, Westminster Creolistics Series 6
(1999). ISBN 1 85919 093 6. 325 pp. Online te bestellen bij:
www.battlebridge.com Prijs ongeveer f 60,-.
In 1996 vond de derde Westminster Creolistics Workshop plaats aan de Universiteit
van Westminster in London. Verschillende linguïsten spraken over het (wel of niet)
bestaan van één of meerdere prototalen in het Caraïbisch gebied en West-Afrika
en hoe deze zich door het Caraïbisch gebied hebben kunnen verspreiden - om
uiteindelijk te evolueren tot de hedendaagse creooltalen. Een aantal van de op deze
workshop gegeven lezingen is terug te vinden in dit interessante boek Spreading
the word: The issue of diffusion among the Atlantic Creoles. Andere artikelen zijn
in een later stadium toegevoegd.
John McWorther vergelijkt definities van verschillende soorten contacttalen en
doet een voorstel om de terminologie te stroomlijnen; Mikael Parkvall bestudeert
een aantal eigenschappen van creooltalen en stelt dat op basis van deze studie het
aantal veronderstelde prototalen in het Caraïbisch gebied teruggebracht kan worden
tot twee: één prototaal voor de op het Frans gebaseerde creooltalen en één voor
de op het Engels gebaseerde creooltalen (o.a. het Sranantongo). Dudley Nylander
behandelt de expressie van tijd in het Krio, een Sierraleoonse creooltaal, vanuit een
Chomskiaans minimalistisch perspectief.
In het tweede artikel bestuderen Michael Aceto, Magnus Huber en John McWorther
de West-Afrikaanse invloed op het ontstaan van de Atlantische creooltalen.
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In Heliana Ribeiro de Mello's artikel staat het Braziliaans-Portugees centraal: is
deze taal het resultaat van de creolisatie van het Portugees in Brazilië of is het
misschien uit Afrika
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meegenomen door de slaven? Op basis van een vergelijking tussen de Portugese
creooltalen gesproken in West-Afrika en het Braziliaans-Portugees komt ze tot de
conclusie dat de West-Afrikaanse slaven waarschijnlijk al op het moment dat zij
naar Brazilië werden verscheept een Portugese pidgin- of creooltaal spraken. Deze
taal heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij de totstandkoming van het
Braziliaans-Portugees. Dit verklaart waarom het Braziliaans-Portugees een aantal
eigenschappen heeft die karakteristiek zijn voor de West-Afrikaanse creooltalen.
Ook Hildo Honório do Couto's artikel heeft betrekking op Brazilië. Zijn artikel geeft
het antwoord op de vraag waarom er in Brazilië geen creooltaal is ontstaan, terwijl
de situatie in Brazilië op het eerste gezicht niet anders lijkt dan bijvoorbeeld de
situatie in Suriname.
De artikelen van Jacques Arends, John Ladhams, Norval Smith en William
Jennings hebben slechts zijdelings met Brazilië te maken, maar des te meer met
Suriname en de van oorsprong Portugese woorden in het Sranantongo (bárba
‘baard’ - Portugees barba ‘baard’), het Saramakaans (barika ‘buik’ - Portugees
barriga ‘buik’), het Ndyuka (fika ‘vrij laten’ - Portugees ficar ‘vrij laten’) en het
mysterieuze Djutongo (fruta ‘vrucht’ - Portugees fruta ‘vrucht’). Terwijl linguïsten in
het verleden de verklaring voor de Portugese woorden in de Surinaamse creooltalen
zochten in het bestaan van een pidgin gesproken op de (slaven-) handelsposten
aan de kust van West-Afrika, bestuderen Jacques Arends, John Ladhams, Norval
Smith en William Jennings een andere connectie: Brazilië - Suriname.
In 1654 viel de Nederlandse kolonie Pernambuco in Noordoost-Brazilië in
Portugese handen. Een gedeelte van de groep joden die toen Pernambuco moest
verlaten, ongeveer tweehonderd mensen, vestigde zich met hun slaven in Suriname.
Althans, dat wordt beweerd. Maar Jacques Arends is het daar niet mee eens: de
historische documenten die ten grondslag liggen aan deze bewering zijn foutief
geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld, het genoemde aantal van tweehonderd immigranten
is niet het aantal mensen dat vanuit Pernambuco met een omweg Suriname
binnenkwam, maar het totaal aantal joden dat in 1667 in Suriname woonde. Het
aantal personen dat in dat jaar naar Suriname vanuit Cayenne - het tussenstation
voor de doortocht van Brazilië naar Suriname - ligt lager, op maximaal honderd.
Daarnaast is het niet duidelijk of deze mensen hun ‘Braziliaanse’ slaven
meebrachten. Jacques Arends acht het waarschijnlijker dat zij hun slaven niet konden
meenemen (de meeste plantages waren vernield in de strijd om de heerschappij
over Pernambuco; door de drie jaar durende bezetting van de hoofdstad was er
hongersnood; er waren (te) weinig schepen om alle inwoners na de nederlaag weg
te voeren; geen enkel schip voer rechtstreeks van Pernambuco naar Suriname maar
vertrok eerst naar Europa of andere Nederlandse koloniën; het aantal slaven van
joden in Pernambuco was niet groot, omdat zij slechts 6% van de plantages in
Pernambuco bezaten). Daarnaast is het Portugees niet de enige taal die door de
joden in Suriname werd gesproken. Er is afdoende bewijs om aan te nemen dat zij
naast Portugees ook Spaans en Lingua Franca spraken, te meer daar een grotere
groep joden niet uit Brazilië kwam, maar via Cayenne uit Livorno en zelfs uit
Noord-Afrika. Volgens Jacques Arends is het dus op basis van historische
argumenten uit te stuiten dat Portugese woorden in de Surinaamse creooltalen
afstammen van ‘Braziliaanse’ slaven. John Ladhams en William Jennings staan ook
op dit standpunt en dragen nog meer demografische gegevens aan met betrekking
tot Pernambuco, Cayenne en Suriname. John Ladhams concludeert dat het Djutongo
onder invloed van het Portugees op de joodse
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plantages aan de Suriname-rivier is ontstaan.
Norval Smith is het met geen van allen eens: Jacques Arends. John Ladhams en
William Jennings erkennen dat de geraadpleegde historische bronnen soms
tegenstrijdige informatie geven en dubbelzinnig of onbetrouwbaar zijn, toch verkiezen
ze deze (socio)historische gegevens boven linguïstische om aan te tonen dat de
van oorsprong Portugese woorden in de Surinaamse creooltalen niet uit Brazilië
komen, terwijl het heel goed mogelijk is om alleen op basis van een vergelijking van
woorden (fonologie, structuur, betekenis) de herkomst van een taal te achterhalen:
Norval Smith heeft zo aangetoond dat het Berbice-Nederlands is ontslaan uit het
Nederlands en een Zuid-Nigeriaanse taal. In dit heldere artikel volgt Norval Smith
eenzelfde strategie. Verschillende fonologische eigenschappen van Saramakaanse
*
woorden van Portugese herkomst worden vergeleken met deze eigenschappen in
het Portugees en in andere talen die zich onder invloed van het Portugees ontwikkeld
hebben (in onder andere São Tomé, Angola, Kaapverdië en Príncipe). Hij concludeert
dat deze eigenschappen niet op de joodse plantages aan de Suriname-river aan
e

het eind van de 17 eeuw ontstaan kunnen zijn, maar overblijfselen van een op het
Portugees gebaseerd pidgin, gesproken door slaven waar Portugees de voertaal
was: in Pernambuco en Cayenne.
Het risico van een dergelijke hoeveelheid aan onderwerpen en invalshoeken
samengebald in één boek is dat de verschillende artikelen als los zand aan elkaar
kunnen hangen. Dat is hier niet het geval: de artikelen zijn geordend aan de hand
van de regio waar de meeste nadruk op ligt in het artikel: West-Afrika, Brazilië en
Suriname. Daarnaast zijn de artikelen inhoudelijk op elkaar afgestemd. De auteurs
konden namelijk elkaars artikel bekijken en daar in hun eigen artikel op reageren.
Zo voegt elk artikel iets toe aan wat een ander heeft geschreven (of biedt een
alternatief). Verschillende kaarten geven aan waar welke taal gesproken wordt
(werd). De gebruikte tabellen zijn helder en voorbeelden zijn erin overvloed.
Kortom, een zeer interessant en volledig boek. Met name historici nodig ik uit om
eens een blik in dit boek te werpen: veelvuldig worden historische bronnen gebruikt
om een bepaalde theorie omtrent de herkomst van een taal te verwerpen danwel
te onderbouwen. Jacques Arends heeft zijn artikel zelfs het volgende motto
meegegeven: ‘In order to become better creolists, we should strive to become better
historians’ (Marie-Josée Cérol, 1992).
Margot van den Berg

Sally en Richard Price, De kunst van de Marrons; culturele vitaliteit in
de A frikaanse diaspora, KIT Uitgeverij, Amsterdam 1999, 375 pp., 291
ill., ISBN 90-6832-297-4.
Een nieuw boek van het antropologen echtpaar Sally en Richard Price behoeft
eigenlijk geen recensie. De aankondiging dat het er is zou voldoende moeten zijn
om iedereen die geïnteresseerd is in Afro-Amerikaanse culturen naar de boekhandel
te doen stappen om het onverwijld aan te schaffen. Ongezien weet je dat je iets
interessants en van hoge kwaliteit in huis haalt. Deze recensie is dan ook vooral
bedoeld voor degenen die nog onbekend zijn met hun werk.
*

Een voorbeeld van een fonologische eigenschap is het volgende: es- aan het begin van een
woord wordt weggelaten in de Saramakkaanse variant als de klemtoon op het eerste gedeelte
van het woord ligt: Portugees esfregar ‘wrijven’ wordt Saramakkaans feigá of feegá.
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Al sinds de jaren 1960 doen de Prices onderzoek naar de geschiedenis, cultuur
en kunst van Afro-Amerikaanse volken, met name van
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de Saramaka in Suriname. Gedurende de afgelopen vier decennia hebben zij
daarover een hoogst interessant oeuvre bij elkaar geschreven, dat niet alleen door
Suriname- en/of marronkenners zeer wordt gewaardeerd, maar eveneens door
wetenschappers en belangstellenden die zich met geheel andere culturen
bezighouden. Behalve hun uitermate onderlegde en zeer betrokken beschrijvingen
van de marroncultuur zijn zij ook heel toegankelijk in hun steeds vernieuwende
onderzoeksmethoden en vormen de door hen ontwikkelde visies en invalshoeken
evenzovele bijdragen aan grotere thema's en debatten. Daaronder bijvoorbeeld de
vraag hoe verschillende historische bronnen (koloniale en orale) en verschillende
historische ‘stemmen’ (onderdrukkers, onderdrukten, de historicus etc.) met elkaar
gecombineerd kunnen worden. Ook hebben zij vaak het thema aangesneden van
de culturele continuïteit en culturele nieuwvorming bij transcontinentale (gedwongen)
migratie, zoals in het geval van de Afrikaanse diaspora. Ook in het hier besproken
boek vormt dit thema de leidraad.
Zoals bij vrijwel alle grote schrijvers en onderzoekers het geval is, vormt ieder
nieuw boek van de Prices onderdeel van ‘Het Grote Boek’ waaraan zij hun leven
lang schrijven. En aangezien de Prices hun lezers op overtuigende wijze hun wereld
weten binnen te halen en ook steeds hun eigen ontwikkeling laten zien (wat dat
betreft is alleen al de inleiding van dit boek interessant), krijgen zowel de beschreven
marrons en hun culturen als de Prices zelf op den duur iets heel vertrouwds. Des
te meer geldt dat voor dit boek dat in feite een vernieuwde uitgave is van een
Engelstalige publicatie die zij al in 1980 lieten verschijnen ter begeleiding van een
prestigieuze tentoonstelling over marronkunst. Voor degenen die dit werk kennen
is het onderhavige boek dan ook bekend met vertrouwde foto's en verhalen. Het is
als een familie-album dat je na lange tijd weereens met plezier inkijkt en waaraan
inmiddels enkele nieuwe kiekjes en familieverhalen zijn toegevoegd. Dit kan zelfs
letterlijk genomen worden getuige de persoonlijke toon van de inleiding
gecompleteerd met twee ‘avontuurlijke’ foto's van een hartveroverend jonge Sally
en Richard in Suriname in 1968. Helaas zijn de foto's in het boek, waarschijnlijk om
het geheel betaalbaar te houden, dit keer louter in zwart-wit afgedrukt, ze zijn
daarentegen wel weer veel helderder dan in de eerste uitgave.
Het boek is verdeeld in acht hoofdstukken. Vier daarvan zijn aan specifieke
kunstuitingen gewijd - van vooral Saramaka en Ndyuka en in mindere mate Aluku
- namelijk textiel (patchwork, borduurwerk, appliquerent), houtsnijwerk (voornamelijk
door mannen), kalebas-decoraties (merendeels door vrouwen) en muziek & dans.
Door het boek heen blijkt het echter om nog veel meer dan alleen deze vier te gaan.
Zo is er ook sprake van lichaamsversieringen (lidtekens), kraal- en draaddecoraties,
culinaire versierkunst (patronen in cassavekoeken), haar-kunst (vlechtpatronen) en
de kunst van het woord (religieus en seculier) en de welsprekendheid. Kortom,
marronkunst is zeer uitgebreid en complex, hetgeen de auteurs ertoe brengt om in
navolging van dat eerdere antroplogenechtpaar dat Suriname in de jaren 1920 en
1930 bezocht, Melville en Francis Herskovits, te stellen dat in laatste instantie
marronkúnst samenvalt met het marronléven (p. 44).
Afgezien van een inleidend hoofdstuk waarin de Prices hun ontwikkeling als
wetenschappers en Surinamegangers gedurende de laatste drie decennia schetsen,
en een overzicht over geschiedenis en leefwijze van de marrons, wijden ze tevens
een hoofdstuk aan de plaats van kunst, esthetica, kunstkritiek en commercialisering
in de marronsamenteving. In feite, zo blijkt, is iedere marron een kunstenaar, al
worden sommige dingen hoofdzakelijk door
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vrouwen gemaakt (patchwork) en sommige vooral door mannen (houtsnijwerk). Ook
wordt individueel talent zeker gewaardeerd, maar in principe is alle kunst gewoon
deel van het mens-zijn en daardoor niet aan enkelingen voorbehouden. Toerisme
en de (daarmee) oprukkende geldeconomie beginnen dergelijke structuren echter
meer en meer te doorbreken.
In het laatste hoofdstuk, Het veranderende zelf, tenslotte, behandelen de Prices
hun centrale stelling, namelijk dat kunst en cultuur van de marrons bij uitstek
Afro-Amerikaans is, namelijk een vereniging van alles wat zij uit Afrika hadden
meegenomen met de complete culturele nieuwvorming die zij de afgelopen paar
eeuwen in ‘hun’ stukje Zuid-Amerika tot stand hebben weten te brengen. Zo doet
veel van de marron kunst en cultuur voor de ongeoefende en zelfs voor de geoefende
beschouwer zeer Afrikaans aan. Toch zal het velen verbazen dat het bekende open
houtsnijwerk pas dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de
marrons al lang gesettled waren en er ook al lang geen Afrikanen meer in Suriname
werden ingevoerd. En het textiele patchwork dat zo sterk aan West-Afrikaanse
equivalenten doet denken ontstond zelfs pas in de twintigste eeuw. De Prices
waarschuwen er dan ook voor om alles maar in een groot gebaar als Afrikaans te
omschrijven. Zonder de Afrikaanse erfenis te ontkennen - bijvoorbeeld op het vlak
van esthetiek- benadrukken zij echter de culturele vitaliteit en geheel eigen
ontwikkeling van de creativiteit die de marrons in de loop der tijd hebben laten zien.
En dat is misschien een nog groter eerbetoon dan wanneer alleen het behoud van
het Afrikaanse zou zijn getoond.
*

Alex van Stipriaan

Cándani, Oude onbekenden, In de Knipscheer, Haarlem 2001. 127 pp.,
ISBN 90 6265 497 5, prijs f 29,50.
Cándani kennen we tot nu toe voornamelijk als dichteres. Oude onbekenden is haar
eerste langere (127 pagina's) publicatie in prozavorm, maar we komen de dichteres
ook hierin tegen door de beeldende en tegelijk eenvoudige taal en door thema's die
ook in haar poëzie voorkomen, zoals de dromen van de immigranten en hun heimwee
naar Bharat (India), eigen jeugdherinneringen, de vermoeidheid van de vrouwen
die jaar in jaar uit een kind baren, de dwingende banden van de ‘cultuur’ waartegen
verzet wordt gepleegd.
In Oude onbekenden is de jonge schrijfster Roshni teruggekeerd naar Suriname,
waar ze een speurtocht naar vroeger onderneemt, of eigenlijk twee tochten met
twee verschillende gidsen. De ene tocht is gericht op haar persoonlijk verleden. Ze
wil weten wie ze is en vooral een antwoord op de vraag waarom haar nu overleden
ouders, vooral haar moeder, niet van haar hielden. Ze bezoekt het vervallen huis
in de Magentapolder waar ze geboren is en de eerste jaren heeft doorgebracht. In
haar herinnering was ze toen nog gelukkig: er was een lieve tante, ze speelde er
met haar neefjes en ze maakte poppetjes van klei, die voor haar bezielde wezentjes
waren. Ze ontmoet er de vroegere buurman, Somansingh, haar eerste gids, die
haar veel over haar jeugd en familie vertelt en haar tenslotte de weg wijst naar haar
aji, haar vaders moeder.
De andere gids, de pottenbakker Sahadevsingh, zoekt haar zelf op. Hij heeft een
koffer vol oude schriften en enkele foto's van een immigrant die zijn ervaringen en
*

Afro-American arts of the Surinam rain forest, University of California Press, Berkeley 1980.
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dat Roshni aan de hand van deze schriften een boek over de immigranten zal
schrijven. Roshni ontdekt dat zij
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haar stereotype beeld van de immigranten moet herzien: ‘Het waren mensen, denk
ik, die niet hoefden te denken. Sterke armen en benen moesten ze hebben. Om in
de modder te ploeteren. Hun mond was er om de meester te begroeten. Dat dacht
ik. Sahadevsingh heeft mij doen twijfelen aan dat beeld’. Maar ze is alleen bereid
de ‘ware’ geschiedenis te schrijven als ze ‘iets tastbaars kan vinden, iets dat mij de
sleutel geeft van mijn jeugd.’
Bij een welgestelde zuster van wie ze begrip voor haar zoektocht had verwacht,
wekt ze alleen irritatie. Die vindt dat Roshni haar leven weggooit met haar
pelgrimstocht en dat ze haar overleden ouders moet vergeven. In dit hoofdstuk
horen we wel meer over Roshni's verbittering, ook tegen haar vader die zelf een
rokkenjager was, maar van zijn dochters eiste dat zij zich volgens de hindoestaanse
cultuur gedroegen.
Ze voelt zich lichamelijk aangetrokken tot Sahadevsingh, maar weet dat wanneer
zij een initiatief zou nemen, dit door een Surinaamse man verkeerd zou worden
uitgelegd. Aan de andere kant is ze bang dat hij verliefd wordt op haar. Uiteindelijk
komen zij tot een geestelijke relatie. Toch besluit zij terug te gaan naar haar dochter
Anjali in Nederland (tot wie zij zich ook in een deel van het boek heeft gericht), omdat
ze (voorlopig?) niets met het verhaal van de immigranten kan beginnen. Ze herhaalt
het beeld van de sleutel, maar nu omgekeerd: ‘De gegevens over de contractanten
zijn een sleutel voor mij. Maar waar is de deur die ik open moet maken?’
Pas als ze enkele dagen voor ze zal vertrekken bij haar grootmoeder komt, vindt
ze de gegevens die ze zoekt. Voor Roshni geboren moest worden heeft haar moeder
verschillende abortuspogingen gedaan, en ook na de geboorte probeert zij het kind
met magische middelen te doden. Bij een tweede bezoek vertelt de grootmoeder
dat het niet onmogelijk is dat Roshni het kind is van een buurman die zich superieur
aan de plattelandsbewoners gedroeg en later ambassadeur is geworden. De
grootmoeder en Roshni voelen zich aan elkaar verwant, zij achten het
onwaarschijnlijk dat de ‘ambassadeur’ de vader is. Ook Somansingh denkt van niet,
omdat Roshni van eenvoud houdt, iets wat de ‘ambassadeur’ verfoeide. Maar wat
geloofde haar moeder?
Sahadevsingh is diep teleurgesteld dat Roshni geen boek over de contractanten
wil schrijven. Op het eind lijkt het of zij zich bedenkt en naar hem terugkeert om
samen met ‘mijn man de geschiedenis van de immigratie [te] onderzoeken om er
een boek over te schrijven.’ Maar dit blijkt geen realiteit te zijn. Roshni heeft - in
ieder geval aan het eind van dit boek - gekozen voor haar dochter, voor de toekomst.
Dit is heel kort het verhaal, dat natuurlijk veel meer omvat en waarin we door de
beeldende taal Suriname ‘proeven’. Opvallend zijn de beelden van het zonlicht: ‘De
zon ligt als een wijd gespreid laken over het huis en het landschap om mij heen en
neemt er bezit van’ en als zij in het oude huis een luik openstoot ‘Een zee van licht
dat jaren wachtte, stort zich op de kamer en op mij.’ Om 1 uur 's middags: ‘Ik hoor
hem [de zon] knetteren op de zinkplaten.’
De recente Surinaamse geschiedenis heeft ook het kinderlevenleven ingrijpend
veranderd. ‘Ineens viel alles weg. ....Dat was 1975. De onafhankelijkheid. De grote
uittocht. Ik begreep er niets van.’ Ook over 8 december 1982 horen we door de oren
van een meisje dat inmiddels in een internaat aan de Gravenstraat woonde.
De gevoelens van Roshni voor Suriname zijn, evenals die van de meeste in
Nederland wonende Surinamers, ambivalent: ‘Wie zou heimwee kunnen hebben
naar een land waar zoveel kwaad geschiedde? Waar, in naam van
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de regering, de ene na de andere moord werd gepleegd? Waar de toekomst van
kinderen in de kiem werd gesmoord door gebrek aan melk en ander voedsel? En
toch, Anjali, als jij hier was opgegroeid zou ergens diep in jou een herinnering leven
van een zonnig land, van rozen die meer woekeren dan bloeien...’
Eigenlijk zou ik veel meer passages willen citeren, maar het is beter zelf het hele
boek te lezen en ervan te genieten.
We hopen dat Cándani zich binnenkort weer aan proza zal wagen. Een klein
verzoek voor de toekomst. Maak het de niet-hindostaanse lezer iets makkelijker
door meer Sarnámiwoorden toe te lichten of in een woordenlijstje achterin te vertalen.
Eva Essed-Fruin

Peace and Democracy in Suriname. Final Report of the Special Mission
to Suriname (1992-2000), General Secretariat of the Organization of
American States (OAS), Washington 2001. ISBN 0-8270-4222-1, 145 pp.
Peace and Democracy is het verslag van de activiteiten van een speciale missie
van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Suriname tussen 1992 en
2000. Zij had als taak de Surinaamse regering te assisteren bij het bereiken van
een duurzame vrede met de rebellerende groepen in het Surinaamse binnenland
en te helpen bij het versterken van de democratie. Een van de auteurs van dit rapport
is Gary Brana-Shute, een Amerikaanse antropoloog en Suriname-kenner.
Het rapport bevat vier delen. Het eerste deel (31 pagina's) beschrijft in vogelvlucht
de sociaal-eeonomische en politieke geschiedenis van Suriname tussen 1650 en
2000.
De feitelijke werkzaamheden van deze Speciale Missie staan in deel 2 (p. 31-89)
beschreven. De betrokkenheid van de OAS bij de vredesbesprekingen in Suriname
dateert uit 1990 toen president Shankar tijdens een Algemene Vergadering van de
OAS in Paraguay deze organisatie om hulp vroeg bij de realisatie van een
vredesregeling met de strijdende partijen in Suriname. Achtergrond van deze oproep
vormde de patstelling in de strijd tussen het Surinaamse leger en het Jungle
Commando. In juli 1989 werd onder Franse leiding tussen de Surinaamse regering
en het Jungle Commando het accoord van Kourou gesloten. Deze overeenkomst
werd echter door het Surinaamse leger verworpen dat zich op het standpunt stelde
dat er met ‘terroristen’ niet onderhandeld diende te worden. Op instigatie van en
bewapend door het Surinaamse leger verzette een deel van de Indiaanse bevolking
zich tegen het accoord van Kourou. De rebellerende Indianen, onder de naam
Tucajana, vonden dat het een bevoordeling inhield van de Boslandcreolen ten
opzichte van de Indianen. Het strijdtoneel werd gecompliceerd door acties van
andere gewapende groepen onder Boslandcreolen zoals de Mandela en de Angula,
die eveneens door het Surinaamse leger van wapens werden voorzien. De regering
in Paramaribo kon geen gezag meer doen gelden in het binnenland. Die situatie
had ook belangrijke repercussies voor de Surinaamse economie.
Onder auspiciën van de speciale OAS-missie werden in 1992 gesprekken gevoerd
met alle belanghebbende partijen: regering, leger, Jungle Commando en Tucajana.
Drie kleinere rebellerende groepen (Angula, Mandela en Koffiemaka) schoven in
de finale fase van de onderhandelingen aan. De gesprekken te Lelydorp resulteerden
in augustus 1992 in de ondertekening van een Overeenkomst voor Nationale
Verzoening en Ontwikkeling. Belangrijke punten in deze overeenkomst betroffen
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binnenland bestaande uit ex- leden van Jungle Commando en Tucajana. Ook de
ontwikkeling van het binnenland werd erin geregeld. De bewoners zouden
eigendomsrechten krijgen op de grond. Tevens zouden de medische zorg, het
onderwijs en het wegennet worden verbeterd.
In deel drie (p. 89-121) wordt ingegaan op de pogingen van de speciale missie
om de democratie in Suriname na de burgeroorlog te helpen versterken. In een
afsluitend hoofdstuk (hoofdstuk 4, p. 121-125) wordt summier een balans opgemaakt
van de ervaringen van de speciale missie in Suriname die kunnen dienen ter verdere
versterking van de democratie daar.
Het is dan ook zeer de vraag of met de recente aanbieding van dit rapport aan
president Venetiaan, in aanwezigheid van ex-Jungle Commandoleider Ronnie
Bronswijk en ex-Tucajanaleider Mato, een turbulent tijdvak in Suriname is afgesloten.
Van de voorgenomen nationale verzoening en ontwikkeling is (nog) niet veel
terechtgekomen. De kwestie rond de landrechten is nog steeds niet geregeld,
goudwinning (door buitenlandse maatschappijen en garimpeiro's) en grootschalige
houtkap door multinationals vormen een ernstige bedreiging voor de leef- en
woonomgeving van veel binnenlandbewoners. Na 1992 werd Suriname geregeld
geconfronteerd met gewapende acties van ex-leden van het Jungle Commando die
een naleving eisen van de gesloten akkoorden door de regering in Paramaribo.
Politiek gevoelige zaken waarin deze speciale missie geïnvolveerd raakte, zijn,
zoals de auteurs zelf aangeven, bewust buiten dit rapport gehouden. Het biedt
primair een chronologische beschrijving van het binnenlands conflict in Suriname
sedert 1986 en de rol van de speciale missie van de OAS hierbij tussen 1992 en
2000. In hoeverre de activiteiten van deze speciale missie hebben bijgedragen aan
de versterking van de democratie in Suriname blijft in het ongewisse. Wel geeft dit
rapport goed inzicht in de achtergronden van het conflict. Een overzichtelijke,
leesbare, doch weinig verrassende studie naar een turbulente periode uit de
Surinaamse geschiedenis.
Geïnteresseerden kunnen desgewenst dit rapport ook downloaden:
www.upd.oas.org/documents/publications/Suriname2001/Surinamepub.htm
Hans Ramsoedh

Armand Snijders, Suriname: mensen, politiek, economie, cultuur, milieu,
(Landenreeks) Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam 2000.
ISBN 90 6832 382 2, 78 pp., prijs fl. 22,90.
In 1993 verscheen in de Landenreeks van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
(KIT) een boekje over Suriname van de hand van de journalisten Marie-Annet van
Grunsven en Wim Noordegraaf. In deze vlot geschreven publicatie schetsen de
auteurs een tamelijk negatief beeld van Suriname, niet verrassend natuurlijk met
bijvoorbeeld de toenmalige economische groei van - 32%, maar de toon was toch
optimistisch. Het thema was ‘leven tussen droom en werkelijkheid’.
Zeven jaar later vond het KIT het tijd voor een nieuwe uitgave over Suriname.
Armand Snijders werd bereid gevonden om in minder dan 80 pagina's de
geschiedenis en politiek, de samenleving, economie, cultuur en natuur en milieu te
beschrijven. Het moge duidelijk zijn dat zoiets geen gemakkelijke opgave is; de
beknoptheid dwingt de auteur tot het maken van keuzes en kort en bondig
formuleren. Bovendien moet er ook nog plaats worden ingeruimd voor kaarten,
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Snijders heeft voor het thema van etniciteit gekozen; de nauwelijks één-pagina
lange inleiding draagt de titel ‘Een volk, geen natie’ en de net zo korte conclusie
‘Eenheid in verscheidenheid’. In die inleiding benadrukt de auteur de uniciteit van
Suriname in positieve alsmede negatieve zin: hij prijst de rijkdom aan natuurlijke
hulpbronnen, flora, en fauna en culturele uitingen, maar veroordeelt het economisch
en maatschappelijk verval door onder andere corruptie, drugshandel, politieke
onmacht en etnische tegenstellingen. Met de laatste zin van de introductie zet
Snijders de toon: ‘Zolang al die bevolkingsgroepen zich niet werkelijk Surinamer
voelen, zullen ze met elkaar nooit een natie vormen’ (p. 5).
Vervolgens worden in negentien pagina's (inclusief foto's en uiteenzettingen in
losse kaders) de geschiedenis en politiek onder de loep genomen. Om een idee te
geven van het bovengenoemde probleem van het maken van keuzes en de
beknoptheid: in enkele bladzijden moet 350 jaar geschiedenis worden behandeld.
Overigens is dit historisch overzicht rommelig, clichématig, onvolledig en af en toe
aanvechtbaar. Marrons en absenteïsme worden behandeld in de paragraaf over
contractarbeid; het verschil tussen het slavenleven in Suriname en bijvoorbeeld
Barbados wordt niet uitgelegd; de daling van het aantal plantages is weinig zeggend
als het effect van productieverhoging en concentratie niet wordt besproken; en
waren slavenopstanden inderdaad ‘eerder regel dan uitzondering’? (p. 9). De periode
na de Tweede
Wereldoorlog wordt wat ruimer behandeld, met aparte paragrafen voor bijvoorbeeld
de decembermoorden en de binnenlandse oorlog, maar ook hier staan slordigheidjes
en onduidelijkheden: Pengel wordt als VHP-voor-zitter (!) ten tonele gevoerd en het
is de vraag of Henck Arron ‘onverbloemd naar onafhankelijkheid streefde’ (p. 15)
na de dood van Pengel. Arron deed dat inderdaad na zijn verkiezingswinst, maar
daarvoor had hij zich nooit erg duidelijk over soevereiniteit uitgelaten. Ook de relatie
tussen de omvang van het ambtenarenapparaat en politieke patronage wordt niet
duidelijk gemaakt.
De twee volgende hoofdstukken bestrijken de sociaal-economische toestand. In
het hoofdstuk over de samenleving richt de auteur zich op de verschillende
bevolkingsgroepen die allemaal apart worden behandeld en de druk op sociale
voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.
Het is een verbetering ten opzichte van Van Grunsven en Noordegraaf dat de
indianen nu met de andere bevolkingsgroepen worden besproken in plaats van
apart in een hoofdstuk over het binnenland, maar de genoemde Warao wonen niet
meer in Suriname terwijl drie kleine indianengroepen, de Sikiiyana, Tunayana en
Mawayana, niet worden genoemd. Het economische hoofdstuk kijkt naar negatieve
aspecten zoals het verval van de agrarische sector, maar ook naar meer positieve
ontwikkelingen in de olie-industrie. De meer ongrijpbare economische sectoren
zoals de goud- en houtindustrie en de handel in cocaïne worden eveneens
besproken. Het culturele hoofdstuk borduurt voort op het algemene thema van de
etnische verscheidenheid en in slechts 8 pagina's wordt aandacht geschonken aan
muziek; vertrekkende kunstenaars in de literatuur, film, handvaardigheid en
beeldende kunst; en het culturele erfgoed in de vorm van architectuur, festiviteiten
en de Surinaamse keuken. Daarnaast komen ook Pim de la Parra en voetbal nog
aan bod. In het laatste hoofdstuk beschrijft Snijders in zeven pagina's klimaat, natuur
en milieu waar hij de ontwikkelingen van dejaren negentig van de vorige eeuw
schetst: de grootschalige houtkap, het in 1998 gevormde Centraal Suriname Natuur
Reservaat en de groeiende milieu-problemen door onverwerkt afval en het gebruik
van kwik bij de goudwinning.
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Armand Snijders concludeert dat Suriname een land van grote contrasten is, waar
zichtbare luxe de rampzalige sociaal-economische toestand verdoezelt. Toch eindigt
hij, ietwat verrassend gezien de inhoud van zijn boek, redelijk optimistisch. Hij
suggereert dat ‘eenheid in verscheidenheid’ een belangrijk hulpmiddel kan zijn om
tot noodzakelijke politieke en maatschappelijke vernieuwing te komen. Ook roept
hij op tot een meer positieve relatie tussen Suriname en Nederland, aangezien de
band tussen beide landen onuitwisbaar is.
Samenvattend, dit deel in de landenreeks is geen naslagwerkje waar je blind op
kunt varen. Het is handig, waarschijnlijk vooral voor scholieren en toeristen, maar
zeker niet onmisbaar. Het boekje biedt weinig diepgang en analyse en is erg op de
actualiteit gericht. Dus overeen paar jaar is het verouderd, maar waarschijnlijk zal
het KIT dan weer een nieuwe, versie publiceren.
Rosemarijn Höfte

Ismene Krishnadath, De opdracht van Fodewroko, Publishing Services
Suriname, Paramaribo 2001. 161 pp.
Jeugdliteratuur is in Suriname een schaars goed. Boeken voor kleine kinderen vind
je er gemakkelijk, maar het aanbod voor jongelui die net van de lagere school
afkomen tot en met MULO-leeftijd is beduidend minder. Het is daarom des te
plezieriger dat de vaardige pen van Ismene Krishnadath nu juist voor hen iets nieuws
heeft voortgebracht: De opdracht van Fodewroko, een fantasievolle avonturenroman
voor de jeugd van elf tot en met vijftien jaar.
Ismene Krishnadath (Paramaribo, 1956) is van huis uit pedagoge. Sedert haar
eersteling, De flaporen van Amar (1989), heeft ze een reeks jeugdboeken
gepubliceerd, waaronder Veren voor de Piai (1992), die veel lof oogstte. Ze kreeg
in 1993 de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur uitgereikt.
De opdracht van Fodewroko speelt zich af in het Surinaamse binnenland. Zeven
tieners uit twee gezinnen maken met hun ouders een vakantietripje naar Banja-eiland.
Al gelijk na aankomst beleven ze een avontuur, en dit is nog maar het eerste in een
hele reeks van spannende gebeurtenissen waar de jongelui mee te maken krijgen.
In het bos ontmoeten ze Fodewroko, een wijze oude man die hen vraagt om een
goudzuchtig monster te verslaan. Deze ‘Gowtu Didibi’ richt grote schade aan in het
regenwoud maar de binnenlandbewoners zijn door de malaria die hen teistert als
gevolg van deze milieuramp tezeer verzwakt om zich hiertegen te verweren. Als
onze jonge helden eenmaal de opdracht hebben aangenomen rollen ze achter
elkaar van het ene adembenemende avontuur in het andere. Er overkomt hen
werkelijk alles wat een normaal mens vreest: verdwijning in het niets, belaagd worden
door gigantische moordzuchtige insecten, bedwelmd raken door de geur van een
verboden bloem en de controle over jezelf volkomen kwijt zijn. Steeds staan ze voor
een ogenschijnlijk onmogelijke uitdaging die van hen vergt dat ze hun eigen grenzen
overschrijden en hun angsten overwinnen. Het is bijvoorbeeld juist de jongen met
hoogtevrees die in hoogste kankantri moet klimmen en vervolgens door een
reuzenarend wordt meegenomen.
Krishnadath heeft hiermee een prachtige oervorm in de verhaalkunst, gehanteerd.
We zien die terug in de sagen, sprookjes, mythen en legenden van alle culturen:
de held die opgeroepen wordt tot avontuur en een weg van zware beproevingen
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leven in vrijheid is. De ultieme metafoor voor het menselijke bestaan, en bovendien
een die altijd en overal aanspreekt. Op dit eeuwenoude patroon heeft Ismene
Krishnadath een zeer modern verhaal gevlochten. Evenals in haar eerste jeugdroman
Veren voor de Piai schept ze ook nu weer een wereld die bestaat uit een bonte
mengeling van magie, avontuur en historische werkelijkheid.
Het centrale thema in De opdracht van Fodewroko is zeer van deze tijd:
bezorgdheid om de vernietiging van het milieu. Maar dit is niet het enige moderne
element. Terloopse verwijzingen naar een encyclopedie op CD-Rom, een electrische
tandenborstel en The Simpsons en Ally MacBeal als favoriete tv-series trekken de
lezer helemaal in het nu. De levensechte dialogen tussen de hoofdpersonen en de
zeer beeldend beschreven omstandigheden waarin zij terechtkomen maken dat het
boek zeer vlot doorleest.
De schrijfster heeft op onnadrukkelijke manier veel Surinaamse elementen in
haar verhaal verweven, waardoor het onmiskenbaar alles van dit land ademt.
Typische bomen, bloemen, landschappen, vruchten, insecten, vissen, lekkernijen,
klederdrachten, uitdrukkingen, gebruiksvoorwerpen en bijgeloof komen er in voor dit alles echter zonder enig spoor van nadruk of belerendheid. De fantasie kan ze
prikkelen, ze goochelt onbekommerd met tijd en ruimte en in combinatie met soepel
en puntig taalgebruik weet ze daardoor te verrassen. Goddank maakt deze schrijfster
zich nergens schuldig aan het pedagogisch verantwoorde gewauwel waaraan
schrijvers voor kinderen soms menen te moeten voldoen. Ismene Krishnadath heeft
een prettige eigenzinnigheid wat dit betreft!
De grote hoeveelheid avonturen (negen in totaal) waarin de jonge helden verzeild
raken voordat de ontknoping plaatsvindt, zou sommige lezers kunnen overspoelen
waardoor ze misschien afdwalen en de spanning kwijtraken. Maar ik denk dat de
meesten ervan zullen smullen.
Chandra van Binnendijk

Astrid Runs en Hebe Verrest, Relaties tussen Surinaamse en
Nederlandse NGO's. Een perspectief op samenwerking. Nikos - Agids,
Amsterdam 2000. 81 pp., ISBN 90-76736-03-0.
De auteurs voeren drie redenen aan voor het verrichten van dit onderzoek dat werd
uitgevoerd tussen mei 1999 en januari 2000. Allereerst willen zij een realistischere
beeldvorming van de relatie tussen Nederland en Suriname bewerkstelligen. De
nadruk in de media op de toen (ten tijde van de regering Wijdenbosch) slechte
politieke verhoudingen tussen Nederland en Suriname doet volgens de auteurs
geen recht aan de verschillende dimensies die de relatie tussen Suriname en
Nederland kenmerkt. Die gaat immers verder dan alleen de politieke relaties tussen
de twee overheden. Als tweede reden wordt opgevoerd dat NGO's een belangrijke
actor zijn in de ontwikkeling van de civil society en de sociaal-economische situatie
van Suriname. De derde reden die wordt aangedragen is dat de NGO's een steeds
belangijker rol spelen in de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking. Dit was
ook de situatie ten tijde van het onderzoek: het hulpniveau aan Suriname lag zeer
laag vanwege de verslechterde verhouding tussen Nederland en Suriname. De
NGO's plaatsten zich buiten het conflict, waardoor de rol van de NGO-sector vanzelf
toenam. Ook vanwege de voortschrijdende armoede was er meer werk voor de
NGO's. Ondertussen is de relatie tussen de overheden na het aantreden van

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

president Venetiaan weer verbeterd, maar de rol van de NGO's in het
ontwikkelingsproces is nog steeds onmisbaar.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

351
Aansluitend geven de auteurs de drie gebieden aan waar het onderzoek zich op
concentreert: het NGO-veld in Nederland en in Suriname; de omvang, aard en
inhoud van de relaties tussen de Nederlandse en Surinaamse NGO's, en het belang
van die relaties voor het wederzijds functioneren van de organisaties. De
Nederlandse en Surinaamse organisaties die voor dit onderzoek zijn benaderd (er
zijn 71 NGO's in Nederland en Suriname geinterviewd; met 32 hiervan zijn
diepte-interviews gehouden, 16 in Suriname en 16 in Nederland), hebben samen
meer dan 100 contacten met organisaties in het andere land. Die contacten blijken
heel divers van aard. Een belangrijk punt dat uit het onderzoek naar voren komt, is
dat de relaties ‘veel meer dan geld inhouden’. Financiën maken wel vaak deel uit
van de relaties (de 16 geselecteerde Nederlandse NGO's besteden op jaarbasis
ongeveer zeven miljoen Nederlandse guldens in Suriname), maar dat is niet altijd
het belangrijkste. Ook advies, informatie overdracht, kaderuitwisseling en het
schenken van goederen maken een belangrijk deel uit van die relatie. De opvatting
dat de afhankelijkheid van het zuiden ten opzichte van het noorden eenzijdig zou
zijn is volgens de onderzoekers niet terecht; de Nederlandse NGO's zijn net zo
afhankelijk van de Surinaamse NGO's als andersom.
De onderzoekers presenteren onder de paragraaf aanbevelingen enkele
voorstellen voor follow-up activiteiten, die merendeels betrekking hebben op het
uitvoerend niveau. Uitgangspunt is dat de relatie tussen Nederland en Suriname
een feit is en dat continu aan de verbetering van die relatie gewerkt moet worden.
Dat de organisaties dezelfde Nederlandse taal spreken, houdt niet automatisch in
dat men elkaar ook begrijpt. Het onderzoek, zo wordt aangegeven, is een
inventarisatie en analyse van het veld en geen evaluatie van de effecten van
ontwikkelingssamenwerking.
Het rapport is opgedouwd uit vijf hoofdstukken. De belangrijkste bevindingen en
aanbevelingen worden in het begin van het rapport gepresenteerd, waarna de
opvolgende hoofdstukken de context aangeven, waarbinnen de Surinaamse en
Nederlandse NGO's opereren, gevolgd door analyse en conclusies. (Zie het artikel
van De Bruijne, Runs en Verrest in de vorige Oso 20(1): 36-47.)
Het NGO-veld in Suriname vertoont een grote diversiteit (basisorganisaties, service
providers en intermediaire organisaties) en een hoge organisatie graad. Er zijn naar
schatting 3000 NGO's in Suriname. Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers
gewerkt met de NGO's die bezig zijn op het gebied van sociaal-economische
versterking, onderwijsverbetering en sociaal-maatschappelijke verbetering. Een
probleem waar deze organisaties doorgaans mee kampen is een tekort aan kader.
Daardoor ontstaat overbelasting van het bestaand kader, hetgeen resulteert in een
gebrek aan uitvoerings-capaciteit.
In het rapport wordt vermeld dat de Nederlandse initiatieven die zich op Suriname
richten, variëren van algemene ontwikkelingsorganisaties die een van hun
programma's in Suriname hebben, tot (donor-)organisaties die zich niet specifiek
op ontwikkelingssamenwerking richten, maar op een specifiek terrein middels geld
of meer inhoudelijk in Suriname actief zijn, en organisaties waarvoor de activiteiten
in Suriname in feite de enige zijn. Het onderzoek concentreert zich op algemene
ontwikkelingsorganisaties, (al dan niet donor-)organisaties die niet op
ontwikkelingssamenwerking gericht zijn, en organisaties die zich specifiek op
Suriname richten. Er bestaat geen platform waar meerdere organisaties bij
aangesloten zijn, wel is er een gezamenlijk programma in Suriname van de grote
medefinancieringsorganisaties.
Dankzij dit onderzoek is een deel van de
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Surinaamse en de Nederlandse NGO-sector in relatie tot ontwikkelingssamenwerking
in kaart gebracht. Bijzonder waardevol zijn de appendices van het rapport, waarin
zich een lijst van de organisaties bevindt, en hun onderlinge relaties via een
gedetailleerd en overzichtelijk netwerkschema met elkaar in verband zijn gebracht.
Mijns inziens is het de onderzoeksters gelukt om van de NGO's in Nederland en
Suriname en hun relaties een goed beeld te schetsen, en daarmee beantwoordt
het rapport aan de doelstelling om een inventarisatie en een analyse van het veld
te maken.
Cordaid, een Nederlandse medefinancieringsorganisatie met diverse projecten
in Suriname, financierde het onderzoek. Dat deze financiering het
onderzoeksperspectief kleurt, is onvermijdelijk en wordt tijdens het lezen van het
rapport steeds zichtbaarder. Het beeld dat aan de hand van de studie wordt geschetst
is overwegend positief en mist, naast enkele kanttekeningen, een kritische
beschouwing. Er wordt geen evaluatie van de effecten gegeven. Vermoedelijk heeft
men daar geen belang bij. De aanbevelingen voor follow-up activiteiten lijken
verbetering in de situatie te bepleiten, maar zijn niet vernieuwend en handhaven
vooral de status quo.
De onderzoekers hadden het geheel wat meer gewicht kunnen gegeven als ze
in hun analyse een koppeling hadden gemaakt naar meer actuele discussies op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking en Suriname. Een discussie zoals het
bepleiten van een overgang van bilaterale hulp naar multi-laterale hulp bijvoorbeeld,
of een meer zakelijke opstelling vanuit Nederland. Een UNDP-consultant vertelde
me vorig jaar wat zijn impressie was van Suriname: ‘De NGO's zijn onderling in een
concurrentiestrijd om de pot met geld van de donor verwikkeld. Samenwerking
tussen NGO's is vaak nauwelijks constructief of structureel van aard. De
gemeenschappen maken van het relatief grote aanbod aan mogelijkheden, terecht
handig gebruik. In een situatie van uitzichtloze armoede kiest men doorgaans voor
wat het snelste verlichting brengt’. Ook de auteurs zelf hebben deze situatie
opgemerkt, zoals blijkt uit het volgende citaat: ‘De verslechterde relatie tussen de
beide overheden heeft niet alleen negatieve maar toch ook positieve effecten.
Surinaamse organisaties geven aan dat het wegvallen van de ontwikkelingsgelden
de inventiviteit bevordert om naar alternatieve oplossingen te zoeken’ (p. 78). Deze
formulering omdraaiend zou je kunnen stellen dat de huidige manier van
ontwikkelingssamenwerking leidt tot afname van inventiviteit in het [op een
zelfstandige wijze] zoeken naar oplossingen - en tevens een afname in
zelfwerkzaamheid, zou ik daar nog aan willen toevoegen. Bovenstaand gegeven,
tezamen met het geconstateerde gebrek aan uitvoeringscapaciteit aan Surinaamse
zijde in het algemeen, geeft volgens mij voldoende reden om de discussie over
ontwikkelingssamenwerking in Suriname opnieuw kritisch, en vooral realistisch te
bekijken.
Karin Boven

Hein Vruggink, Surinaams-Javaans - Nederlands Woordenboek, KITLV
Uitgeverij, Leiden 2001. Voorwerk 79 pp., woordenboek 442 pp. ISBN
90 6718 152 8.
Het Surinaams-Javaans - Nederlands Woordenboek dat Hein Vruggink in
samenwerking met Johan Sarmo heeft samengesteld, is zowel wat inhoud als vorm
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betreft een prachtig boek. In de Verantwoording beschrijven de samenstellers zeer
in het kort de moeizame geschiedenis van het woordenboek, dat zijn oorsprong
vond in het Taalproject dat in 1979 (niet zoals vermeld in 1980) in Suriname begon
en na de stopzetting van de ontwikkelingshulp in 1982
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gestaakt werd. Gelukkig werd het onderzoek naar het Surinaams-Javaans (verder
*
afgekort als SJ) voortgezet en had Vruggink bij terugkeer naar Nederland eind 1984
al veel materiaal verzameld. Hij heeft mede dankzij de steun van WOTRO en de
voortgezette medewerking van Sarmo en anderen in Suriname het project door de
uitgave van dit woordenboek (voorlopig?) beëindigd.
Het is meer dan alleen een woordenboek, want het hoofdstuk over het
Surinaams-Javaans bevat zowel een socio-linguïstische als een grammaticale
beschrijving van de taal, die is ontstaan uit verschillende Javaanse dialecten, wat
nu nog waarneembaar is door het grote aantal varianten. Verder heeft de SJ
woordenschat invloeden ondergaan van andere talen, in het bijzonder van het
Sranan en het Nederlands. Veel leenwoorden zijn aangepast aan de Javaanse
uitspraak en kunnen ook Javaanse voor- en achtervoegsels krijgen. Hoe diep de
invloed van het Sranan is doorgedrongen blijkt uit de vergrotende trap waarbij het
Sranan moro wordt gebruikt, bijvoorbeeld: Lemari iki moro geḏé timbang lemari iku.
of Lemari iki geḏé moro lemari iku. Beide vertaald als ‘Deze kast is groter dan die
kast.’
Verder wordt aan de hand van een schema en van voorbeelden een duidelijke
uiteenzetting gegeven van het onderscheid tussen informeel, formeel en zelfs zeer
formeel taalgebruik dat vooral in de keuze van andere woorden tot uitdrukking komt.
Het onderscheid dat in het SJ wordt gemaakt komt niet geheel overeen met het
gebruik in Indonesië. Overigens verdwijnt zowel in Suriname als in Indonesië de
kennis van het formeel Javaans.
Interessant is ook de paragraaf over de verjavaanste toponiemen, waarbij in
enkele gevallen zelfs een formele variant bestaat. Zo is de plantagenaam La Liberté
in het SJ Kaliberté geworden. Kali betekent in het informeel Javaans rivier of kreek,
de formele variant is Lèpèn en zo is de formele plaatsnaam Lèpènberté ontstaan.
De positie van het SJ wordt volgens de samenstellers vooral in Paramaribo
zwakker door de druk van andere talen. Daartegenover zijn er mensen die nadruk
leggen op het beleven van hun Surinaams-Javaanse identiteit en die zich inspannen
om hun taal niet alleen als spreektaal maar ook als schrijftaal te behouden. Bij de
Surinaamse javanen in Nederland staat de taal onder nog grotere druk, onder meer
doordat zij zo verspreid wonen en meer contact hebben met Indonesië en het
Indonesisch.
Kennelijk was het onderzoek al enkele jaren geleden afgesloten: de
Verantwoording gaat voorbij aan de invloed van de Javaanse TV-zenders die
Suriname de laatste jaren rijker is geworden en die veelvuldig films uit Indonesië
vertonen waarin Indonesisch wordt gesproken.
In de Elementaire grammatica wordt een duidelijk overzicht gegeven van de klanken vormleer. Voor een woordenboek van een Indonesiche taal is dit buitengewoon
belangrijk, omdat in deze talen door toevoeging van voor- en achtervoegsels aan
het grondwoord een woord met een andere functie of ander aspect kan ontstaan.
In de woordenboeken moeten wij zoeken bij het grondwoord, wat soms ingewikkeld
is doordat de voorvoegsels klankveranderingen kunnen veroorzaken.
In het eigenlijke woordenboek, dat in de eerste plaats put uit mondelinge bronnen,
vallen verschillende dingen op. Bij de vertaling in het Nederlands is uitgegaan van
Surinaams-Nederlands (SN). Alleen wanneer de betekenis afwijkt van die in het
Algemeen Nederlands is deze toegevoegd met de vermelding AN. Het is bijzonder
prettig en interessant dat bij leenwoorden is aangegeven aan welke taal deze
ontleend zijn.
Slechts in één opzicht stelt het woordenboek wat teleur. Bij de namen van planten
en dieren is soms, maar niet altijd het woord in het
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SN aangegeven, met een meestal weinig zeggende toevoeging in het AN, maar
nooit met de (Latijnse) wetenschappelijke naam. Zo zocht ik de tegenwoordig heel
populaire vrucht (waaraan kankergenezende eigenschappen worden toegeschreven)
patyé op. Er stond ‘vrucht van de kudu-boom.’ Bij het lemma kudu staat ‘srt(soort)
boom’, maar nergens kunnen we vinden dat boom en vrucht in het Sranan
didibri-apra worden genoemd of dat de wetenschappelijke naam Morinda citrifolia
is. Misschien zijn we in dit opzicht verwend door het Woordenboek van het
**
Surinaams-Nederlands, dat door de bioloog Van Donselaar is samengesteld en
***1

door de Woordenlijst Sranan-Nederlands , waaraan de biologen Teunissen en
Werkhoven hebben meegewerkt.
Tenslotte de doelgroepen die de auteur voor ogen staan. Dit zijn in de eerste
plaats de Javaanse Surinamers en vooral ook de jongeren die ‘steeds meer moeite
hebben met het spreken en verstaan van hun eigen taal.’ Maar ook ‘voor hen die
regelmatig met het SJ worden geconfronteerd, bijvoorbeeld door hun werk
(verpleging, onderwijs en dergelijke)’ Voor deze groepen lijkt mij dit woordenboek
minder geschikt. Ik zie een verpleegster of een kleuteronderwijzeres niet zo gauw
met dit boek rondlopen. Daarvoor is het toch te uitgebreid. Bovendien zouden die
meer gebaat zijn bij een Nederlands - Surinaams-Javaans woordenboekje en een
aantal zinnetjes.
Misschien dat Vruggink of anderen op basis van dit uitstekende woordenboek
nog eens tot de samenstelling van een praktisch zakwoordenboek kunnen komen
speciaal voor degenen die het Surinaams-Javaans niet of niet meer beheersen.
Eva Essed-Fruin

Uitgeverij Okopipi - Tussen droom en werkelijkheid. Een keuze uit de
literaire pagina van de Ware Tijd. 308 blz. f 34,60/? 15,70. ISBN 99914
64 00 X
Tussen droom en werkelijkheid luidt de titel van de eerste uitgave van Suriname's
nieuwste uitgeverij Okopipi. Het boek is gewijd aan literatuur vanuit een Surinaams
perspectief. Kritieken, beschouwingen en interviews worden afgewisseld met proza,
poëzie en theater.
Literatuur van verschillende continenten komen aan bod, maar er wordt ook
stilgestaan bij Surinaamse woordkunst die minder bekend is. Het gaat om een keuze
uit zeshonderd edities van de literaire pagina van het dagblad de Ware Tijd.
Volgens een persbericht wil de uitgeverij met deze en volgende uitgaven
substantieel bijdragen aan het open- en vastleggen van teksten op literair, cultureel
en historisch gebied. Deze opgave is beslist geen sinecure, in een land waar haast
geen serieuze uitgeverijen bestaan die investeren in het daar aanwezige potentieel.
Uitgevers in Suriname besteden marginaal aandacht aan redactie, vormgeving en
kwaliteit. Zij zijn in het algemeen teveel gericht op het korte termijn voordeel, hetgeen
zich vertaalt in een bedroevende kwaliteit. Talent wordt niet gekweekt noch begeleid
en de revenuen gaan voor het grootste deel niet naar de auteurs. Kortom er wordt
niet geïnvesteerd in ontwikkeling van de eigen literatuur.
We zien mede daardoor een groot aantal
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auteurs die werk in eigen beheer uitgeven die de toetssteen der kritiek niet kunnen
weerstaan. Een veelheid van werken, eigenlijk rijp voor de prullenbak, overspeelt
de lokale markt. Die publicaties hebben weinig toegevoegde waarde voor de
ontwikkeling van de Surinaamse letteren. Overtuigd als men is van de kwaliteit en
eigen belangrijkheid wil men van enige kritiek op het eigen werk niets vernemen.
Aan de andere kant zien wij getalenteerde auteurs die overal moeten leuren om
eigen werk aan de man te brengen. Gezien de hoge investering die met het uitgeven
van boeken gepaard gaan, zien zij geen mogelijkheid regelmatig werk uit te brengen
waardoor veel op de plank blijft staan. Het is daarom buitengewoon jammer dat
door miskenning van de auteurs het publiek prachtige boeken wordt onthouden.
De economische omstandigheden waarin Suriname op dit moment verkeert,
maken het geen gemakkelijke opgave om het serieuze uitgeversberoep uit te
oefenen. De instelling van een stimuleringsfonds door de overheid ter stimulering
en ontwikkeling van de literatuur is broodnodig, niet in de laatste plaats ter behoud
van het eigen cultuurgoed. Het is daarom lovend dat vier dynamische vrouwen,
Chandra van Binnendijk, Lila Gobardhan, Els Moor en Robertine Romeny juist nu
gemeend hebben een uitgeverij te moeten beginnen.
De naam Okopipi had niet treffender gekozen kunnen worden. Deze voor Suriname
endemische kikkersoort (blauwe bos gifkikker; dendrobates azureus) komt voor in
het zuiden van het regenwoud en symboliseert de Surinaamse eigenheid. Voorts
staat in de inheemse mythologie de kikker voor de kracht van water, zowel het
doorsijpelen dat uitholt, als het reinigen door een sibibusi en het helen door
onderdompeling. De kikker geeft steun en energie en zijn gekwaak kan donder,
weerlicht en regen oproepen. Net als de kracht van woorden. De kracht van woorden
blijkt ook wel uit de soms heftige reacties die de recensies op de literaire pagina
teweegbrengen.
Het ontwikkelen van een eigen Surinaams perspectief is van belang doordat te
lang meningen uit het buitenland klakkeloos zijn overgenomen. Daarbij is de
aansluiting zowel op de eigen belevingswereld en realiteit als op die van de regio
een gezonde ontwikkeling. Dat hierbij kwaliteitsnormen gehandhaafd moeten blijven,
is vanzelfsprekend, maar dat is - verwacht ik - wel aan Okopipi toevertrouwd.
Tussen droom en werkelijkheid is verkrijgbaar via de boekhandel. U kunt contact
opnemen met Uitgeverij Okopipi op de volgende adressen: Postbus 1719,
Paramaribo, tel. 00597 - 433811 / 315733, e-mail: chandravb@sr.net. Contactadres
in Nederland: Robertine Romeny, Postbus 15681, 1001 ND Amsterdam, tel.
020-6275383, e-mail: rromeny@wxs.nl.
Peter Sanches

Wim Veer, Vruchten in Suriname. In Nederland te koop hij o.a. Vereniging
Ons Suriname of voor meer informatie kan met de auteur worden
gemaild VEERWN@SR.NET. Prijs +/- NLG 40.00.
Wim Veers passie ligt voornamelijk in de kweek van tropische vruchten waar hij
actief studie van maakt. Het boek is het logische vervolg op een reeks succesvolle
wekelijkse artikelen in het dagblad De West over een periode van ruim een jaar
(mei 2000 - juni 2001). Het gaat hier niet om zomaar een bundeling van die artikelen
maar deze zijn bijgewerkt en aangepast.
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van de auteur zelf. Het boek bewijst dat er in Suriname
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ook mooi verzorgde boeken kunnen worden uitgegeven. Vruchten in Suriname is
een fotoboek met tekst en is in eigenbeheer uitgegeven met medewerking van
Conservation International. Veer wil met het boek een beeld geven van de meest
voorkomende vruchten en welke inheems zijn en welke niet (p. 4). Ook de herkomst
van de vruchten wordt aangegeven en wat ermee gedaan kan worden. Zo komt
Veer tot de conclusie dat de samenstelling van Suriname's vruchtenwereld een
weerspiegeling is van onze cultuurgeschiedenis (p. 4).
Veer kiest voor de beschrijving van de meest voorkomende vruchtensoorten en
niet voor een verhandeling van de Surinaamse plantenwereld. Van elke beschreven
vrucht is een Engelse vertaling opgenomen. Vermeld worden de Latijnse naam, de
naam in het Sranan en de Engelstalige naam. Een tekortkoming is dat niet de
Nederlandse naam is vermeld. Misschien dat dit in een volgende druk kan worden
gecorrigeerd. De tweetaligheid van het boek maakt het ook een uitstekende
handleiding voor toeristen. Die kunnen nu makkelijker de vruchten identificeren.
Gezien de beperkte omvang van het boek (104 pagina's) heeft Veer zich keuzes
moeten stellen. Soorten als paranoot, sawiranoot, granaatappel en pommeroos
konden niet worden opgenomen. Ook is de behandeling van de Citrusfamilie beperkt
(p. 5). De bekendere soorten als sinaasappel, mandarijn en grapefruit zijn
weggelaten. Dit is begrijpelijk maar toch wordt aangeraden om deze in een volgende
druk op te nemen ter completering van het overzicht. Anders valt niet te
rechtvaardigen dat onbekendere soorten als ackee (p. 24), mundu (p. 46), mangistan
(p. 48), nootmuskaat (p. 68), sapote (p. 78) en kepel (p. 86) wel worden opgenomen.
Veer maakt duidelijk welke soorten inheems zijn en welke niet. Vruchten waarvan
gedacht wordt, dat zij inheems zijn blijken geïntroduceerd te zijn als onderdeel van
onze koloniale geschiedenis en zo kom je tot leuke en verrassende ontdekkingen.
Zo komt Curaçaose appel (p. 92) niet uit Curaçao maar uit Indonesië. Birambi (p.
20), Fransman Birambi (p. 21) en pommerak (p. 90) zijn niet inheems maar komen
ook uit Indonesië. Bredebon (p. 14) komt uit het Stille Oceaan gebied, lemmetje (p.
32) uit Noord India of Maleisië en dyamun uit India en Sri Lanka. Inheems zijn onder
andere kasyu (p. 6), monkimonkikersi (p. 44), switbonki (p. 50) en maripa (p. 60).
Een vrucht waarvan ik niet wist dat die in Suriname voorkomt is duku (p. 52). Deze
vruchtboom komt oorspronkelijk uit Indonesië en wordt onder andere bij Lelydorp
vrij veel door Javanen geteeld.
Veer heeft met Vruchten in Suriname een mooie introductie van de Surinaamse
vruchtenwereld gegeven die navolging verdient. Het is te hopen dat een vervolg en
uitbreiding van het boek plaatsvinden. Hierin ligt een dankbare taak weggelegd voor
een van de Surinaamse uitgevers zodat dit niet door de auteur in eigenbeheer hoeft
te geschieden.
Peter Sanches

Eindnoten:
* Voor zover mij bekend het enige van de destijds geïnitieerde deelprojecten dat is voortgezet en
concrete resultaten heeft opgeleverd.
** J. van Donselaar, Woordenboek van het Surinaams-Nederlands, tweede druk, Coutinho,
Muiderberg 1989.
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*** Stichting Volkslectuur Suriname, Woordenlijst, Wordlist. Sranan-Nederlands. Nederlands-Sranan.
English-Sranan. Met een lijst van planten- en diernamen. With a list of plants and animal names,
Vaco Uitgeversmaatschappij, derde uitgave, Paramaribo 1995. (Vruggink heeft gebruik gemaakt
van de tweede uitgave van 1980, maar ook daaraan was een lijst van planten- en diernamen
toegevoegd.)

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

357

Irene Rolfes
Recente publicaties
Altenberg, Juanita
‘Straatwerkers zijn als cocaïne bolletjesslikkers: zij krijgen de harde klappen,
maar de grote heren blijven buiten schot’. In: Gesprekken aan de Waterkant:
Suriname 2000. Walter Lotens (samenst.). Paramaribo: Firgos; Mol: Libertas,
2000, p. 108-122.
Aluman, Nardo
‘Wij willen geen staat in de staat vormen, maar de Surinaamse constitutie moet
wel de grondrechten van de Inheemsen erkennen’. In: Gesprekken aan de
Waterkant: Suriname 2000. Walter Lotens (samenst.). Paramaribo: Firgos;
Mol: Libertas, 2000, p. 74-86.
Arnold, A. James (ed.)
A history of literature in the Catibbean: Vol. 2: English- und Dutch-speaking
regions. Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, 672 p.
Asinga, Sherida... [et al.]
Grenzeloos: verhalen over culturen. Amsterdam [etc.]: Atlas, 2001. 208 p.
Azimullah, Evert
‘Loyaliteit, bauxiet en menskracht: Suriname en de Tweede Wereldoorlog’.
Uitleg 17(10), 2001, p. 14-15.
Bakels, Jet; Nico de Jonge
Indië ontdekt: expedities en onderzoek in de Oost en de West. Leiden: KITLV
Uitgeverij, 2001. 56 p.
Bedacht, Rudy
Gitaar-2000: millennium-meditatie. Amsterdam: [s.n. l, 2000. 18 p.
Beeldsnijder, R.
De geboorteregisters der Portugees-Israëlitische gemeente in Suriname
1777-1866. [Den Haag]: [s.n. l, 2001. 244 p.
Bilby, Kenneth
‘“Aleke”: new musie and new identities in the Guianas’. Latin American Music
Review 22(1), 2001, p. 31-47.
Bilby, Kenneth
‘New sounds from a new nation: processes of globalisation and indigenisation
in Surinamese popular music’. In: Twentieth-century Suriname: continuities
and discontinuities in a new world society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds).
Kingston: lan Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001, p. 296-328.
Binnendijk, Chandra van... [et al.) (samenst.)
Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van ‘de Ware
Tijd’. Paramaribo: Okopipi, 2001. 307 p.
Bogaerts, Tineke
‘De historische romans van Cynthia McLeod’. Kleio 42(5), 2001, p. 24-27.
Bogaerts, Tineke; Hans Moors
‘Gesprek met Gert Oostindie: “Het verleden onder ogen”’ Kleio 42(5), 2001, p.
4-8.
Boinski, Sue; Robert P. Quatrone; Hilary Swartz
‘Substrate and tool use by Brown capuchins in Suriname: ecological contexts
and cognitive bases’. American Anthropologist 102(4), 2000, p. 741-761.
Botman, Maaike; Nancy Jouwe; Gloria Wekker (red.)
Caleidoscopische visies., de zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging in Nederland.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

Amsterdam: Koninklijk Instituut voor de Tropen, 2001, 189 p.
Boven, Karin
Samuwaka herdacht: een geschiedenis van

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

358

het Trio volk. Paramaribo: Amazon Conservation Team, Center for the Support
of Native Lands, 2001. 56 p.
Breinburg, Petronella
‘Communicating with our Gods: the language of Winti’. In: Nation dance: religion,
identity, and cultural differente in the Caribbean. Patrick Taylor (ed.).
Bloomington, IN: Indiana University Press, 2001, p. 32-39.
Breinburg, Petronella
Stories from the Caribbean. Austin, TX: Raintree Steck-Vaughn, 2000. 48 p.
Breunissen, Klaas
Ik heb Suriname altijd liefgehad: het leven van de Javaan Salikan Hardjo.
Leiden: KITLV Uitgeverij, 2001. 216 p. (Caribbean Series; 21).
Bruijne, Ad de
‘A city and a nation: demographic trends and socioeconomic development in
urbanising Suriname’. In: Twentieth-century Suriname: continuities and
discontinuities in a new world society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds).
Kingston: lan Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001, p. 23-47.
Buddingh', Hans
‘Failure of a model decolonisation: Dutch-Surinamese economic relations’. In:
Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a new world
society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: lan Randle Publishers;
Leiden: KITLV Press, 2001, p. 71-90.
Cairo, Edgar
‘Gewoontes’. In: Andere ogen. Iris van de Erve; Mechteld Jansen (samenst.).
Utrecht: Het Spectrum, 2001, p. 133-134.
Cairo, Edgar
‘Zwart met koffie’. In: Andere ogen. Iris van de Erve; Mechteld Jansen
(samenst.). Utrecht: Het Spectrum, 2001, p. 131-132.
Cándani
‘Cándani: “van wat gisteren vechten was, maak ik vandaag poëzie”’. Jonas
Magazine Maart, 2001, p. 11; 13.
Cándani
Oude onbekenden. Haarlem: In de Knipscheer, 2001. 127 p.
Caprino, Mildred
‘“Na waskrosi surgu mi pikin“’. In: Bentana's, Tangsi's en Hosselen: over het
leven en werken van vrouwen uit Suriname, Nederlandse Antillen en Indonesië.
Mieka Vroom (red.). Utrecht: Vrouwen Alliantie, 2000, p. 20-23.
Carlin, Eithne B.
‘Of riches and rhetoric: language in Suriname’. In: Twentieth-eentury Suriname:
continuities and discontinuities in a new world society. Rosemarijn Hoefte;
Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001,
p. 220-243.
Damsteegt, Theo
‘East Indian Surinamese poetry and its languages’. In: A history of literature in
the Caribbean: Vol. 2: English- and Dutchspeaking regions. A. James Arnold
(ed.). Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p. 581-593.
Deurloo, Rinus; Sako Musterd
‘Residential profiles of Surinamese and Moroccans in Amsterdam’. Urban
Studies 48(3), 2001, p. 467-485.
Dijck, Pitou van
‘Continuity and change in a small open economy external dependency and
policy inconsistencies’. In: Twentieth-century Suriname: continuities and

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

discontinuities in a new world society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds).
Kingston: Ian Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001, p. 48-70.
Doelwijt, Thea
‘Moi Wana, 30 november 1986’. In: Oorlog

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

359

: 63 schrijvers over oorlog en vrede. Ton van Reen (samenst.). Breda: De
Geus, 2001, p. 253-254.
Donner, Don Walther
De laatste prijs. Rotterdam: Laetitia Boeken, 2001. 140 p.
Donselaar, J. van
‘On the vocabulary of the Dutch in their seventeenth-century South American
colonies’. In: The Low Countries and the new world(s): travel, discovery, early
relations. Johanna C. Prins (ed.)... [et al.]. Lanham, MD [etc.]: University Press
of America, 2001, p. 49-59.
Donselaar, J. van
‘Planten- en dierennamen uit Suriname in de Grote Van Dale (13e uitgave,
1999): hun verspreiding en datering’. Trefwoord Maart, 2000, p. 1-10.
(Verschenen op Internet: www.fa.knaw.nl).
Eilerts de Haan, Herry
‘Grafsteen in de jungle’. Outdoor Magazine Juni, 2000, p. 49-54.
Enckevort, Maria Gertrudis van
The life and work of Otto Husiwoud: professional revolutionary and
internationalist (1893-1961). Dissertation, University of the West Indies, Mona,
2000. 201 p.
February, Vernie
‘The Surinamese muse: reflections on poetry’. In: A history of literature in the
Caribbean: Vol. 2: English- and Dutch-speaking regions. A. James Arnold (ed.).
Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p. 569-580.
Fernandes Mendes, Hugo
‘Parliamentary structures reconsidered: the constitutional system of Suriname’.
In: Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a new world
society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers;
Leiden: KITLV Press, 2001, p. 111-127.
Fikki, Juliana
Gedichten & kwatrijnen. Utrecht: Tretta, 2001. 50 p.
Gajadin, Chitra
‘Broodje kip-kerrie’. In: Andere ogen. Iris van de Erve; Mechteld Jansen
(samenst.). Utrecht: Het Spectrum, 2001, p. 111-118.
Gajadin, Chitra
Schoorvoetige tijden: gedichten. Rotterdam: Maya, 2000. 55 p.
Gietman, Conrad
‘Surinaamse genealogie en familiegeschiedenis’. Genealogie 7(2), 2001, p.
40-42.
Gobardhan-Rambocus, Lila
Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang: een taal- en
onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651-1975. Zutphen: Walburg Pers,
2001. 553 p.
Goslinga, Patricia; Fitzroy Nation
‘Paramaribo ontmoet Damsko: Surinamers in Amsterdam’. In: Amsterdam
wereldstad: een culturele gids. Amsterdam: Vassallucci, 2001, p. 111-159.
Gowricharn, Ruben
‘The Creole Janus face’. In: Facing up to the past: perspectives on the
Commemoration of slavery from Africa, the Americas and Europe. Gert
Oostindie (ed.). Kingston: Ian Randle Publishers, 2001, p. 123-126.
Gowricharn, Ruben; John Schüster

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

‘Diaspora and transnationalism: the case of the Surinamese in the Netherlands’.
In: Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a new world
society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers;
Leiden: KITLV Press, 2001, p. 155-173.
Greth, Arnaud
Memoires van Eugène Ruber ontdekker van Zuid-Amerika. Paramaribo:
Stichting voor een Schoon Suriname, 2000. 43 p.
Guda, Trudi
‘“Banya”, a surviving Surinamese slave

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

360
play’. In: A history of literature in the Caribbean: Vol. 2: English- and
Dutch-speaking regions. A. James Arnold (ed.). Amsterdam [etc.]: John
Benjamins Publishing, 2001, p. 615-622.
Herrenberg, H.F.
Deugd en ondeugd in het leven: ingrediënten bij het overdenken en vestigen
van een nieuwe politieke, economische en sociale orde. [Paramaribo]: [s.n.],
2000. 40 p.
Hoefte, Rosemarijn
‘Development of a multiethnic plantation economy: an introduction to the history
of Suriname froin circa 1650 to 1900’. In: Twentieth-century Suriname:
continuities and discontinuities in a new world society. Rosemarijn Hoefte;
Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001,
p. 1-22.
Hoefte, Rosemarijn; Peter Meel (eds)
Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a new world
society. Kingston: Ian Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001. 363 p.
Hoogbergen, Wim
‘Palmares: a critical view on its sources.’ In: History and Histories in the
Caribbean. Thomas Bremer; Ulrich Fleischmann (eds). Madrid: Iberoamericano;
Frankfurt am Main: Vervuert, 2001, p. 23-56.
Hoogbergen, Wim
‘De “basya”: de zwarte opzichter in Suriname: een veranderde visie’. Kleio
42(5), 2001, p. 14-18.
Hoogbergen, Wim; Arie de Ruijter
‘Comparative dimensions in social and cultural anthropology: conflicting views,
comparing sources: examples from Surinam’. Caribnet 2, 1999, p. 75-105.
Instituut voor Taalwetenschap
Bibliography of the Summer Institute of Linguistics in Suriname. Paramaribo:
Instituut voor Taalwetenschap, 2001. 46 p.
Jabini, Franklin S.
Het kruis voor een kakantrie: een beknopt overzicht van de Surinaamse Kerk
geschiedenis. Paramaribo: Evangelische Boekhandel ‘De Christen’, 2000. 202
p.
Jap-A-Joe, Harold; Peter Sjak Shie; Joop Vernooij
‘The quest for respect: religion and emancipation in twentieth-century Suriname’.
In: Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a new world
society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers;
Leiden: KITLV Press, 2001, p. 198-219.
Jones, Guno
‘Het belang van een gedenkteken: de discussie over het Nationaal Monument
Nederlands Slavernijverleden’. Kleio 42(5), 2001, p. 9-13.
Kempen, Michiel van
‘Corly Verlooghen’. In: Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandstalige
literatuur. Ad Zuiderent, Hugo Brems; Tom van Deel (red.). Houten [etc.]: Bohn
Stafieu Van Loghum [etc.), 2001, p. 1-10.
Kempen, Michiel van
‘Ellen Ombre’. In: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur.
Ad Zuiderent,- Hugo Brems; Tom van Deel (red.). Houten [etc.]: Bohn Stafleu
Van Loghum [etc.], 2001, p. 1-9.
Kempen, Michiel van

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

‘The literary infrastructure of Suriname: problems and changes’. In: A history
of literature in the Caribbean: Vol. 2: English- and Dutch-speakirig regions. A.
James Arnold (ed.). Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p.
387-395.
Kempen, Michiel van
‘Le Surinam: une jeune nation en chute libre’. Septentrion 30(2), 2001, p. 88-90.
Kempen, Michiel van
‘Surinamese short narrative’. In: A history

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

361

of literature in the Caribbean: Vol. 2: English- and Dutch-speaking regions. A.
James Arnold (ed.). Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p.
543-560.
Kessel, Michiel van; Hugo van der Vlist
Tussen twee huizen: het leven van de Surinaamse Nederlander Jan Veldema.
Schoorl: Conserve, 2001. 233 p.
Khodabaks-Hasnoe, Rehanna; Maureen Habieb
‘Gender issues in the Indian joint family system in contemporary rural Suriname’.
In: Matikor: the politics of identity for Indo-Caribbean women. Rosanne Kanhai
(ed.). St. Augustine: UWI, School of Contuining Studies, 1999, p. 32-39.
Kishoendajal, Mala
Dame Blanche. Haarlem: In de Knipscheer, 2001. 223 p.
Kom, Antoine
Zebrahoeven. Amsterdam: Querido, 2002. 48 p.
Kom, Julius F.M. de
Human toxicology in Suriname: a model for small states in development.
Proefschrift, Universiteit Leiden, 2001. 201 p.
Krishnadath, Ismene
De opdracht van Fodewroko. Paramaribo: Publishing Services, 2001. 161 p.
Kuiper, Bart
‘Geen reclame voor Suriname’. Adformatie 29(14), 2001, p. 50-53.
Lampe, Armando
Mission or submission?: Moravian and Catholic missionaries in the Dutch
Caribbean during the 19th century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001.
244 p.
Leefmans, John
Retro. Haarlem: In de Knipscheer, 2001. 103 p.
Levens, Marie
‘Ik heb evenveel respect voor een eenvoudige Javaanse vrouw uit Commewijne
als voor de directeur van de Surinaamse Bank’. In: Gesprekken aan de
Waterkant: Suriname 2000. Walter Lotens (samenst.). Paramaribo: Firgos;
Mol: Libertas, 2000, p. 161-175.
Lotens, Walter (samenst.)
Gesprekken aan de Waterkant: Suriname 2000. Paramaribo: Firgos; Mol:
Libertas, 2000. 180 p.
Medendorp, Clazien
‘“Die uitmuntend na de natuur tekent”: de Surinaamse kunstenaar Gerrit
Schouten (1779-1839)’. Spiegel Historiael 36(3), 2001, p. 118-121.
Meel, Peter
‘Not a splendid isolation: Suriname's foreign affairs’. In: Twentieth-century
Suriname: continuities and discontinuities in a new world society. Rosemarijn
Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers; Leiden: KITLV
Press, 2001, p. 128-154.
Miedema, Maaike
‘Veel tantes over de vloer: kinderen alleenstaande creoolse moeders redden
het prima’. 0/25 6(3), 2001, p. 16-17.
Mil, Marijke van
Kikkertje & slangetje. Amsterdam: Vassallucci, 2001. 36 p.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Demografische data Suriname, 1998-1999. Paramaribo: Ministerie van
Binnenlandse Zaken, Centraal Bureau voor Burgerzaken (C.B.B.), 2000. 51 p.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

(Afdeling Demografische Statistieken van het Centraal Bureau voor
Burgerzaken; 6).
Muller, Kim Isolde
Elisabeth van der Woude: memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen: met
het opzienbare verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677.
Amsterdam: Terra Incognita, 2001. 152 p.
Munneke, H.F.
Recht en samenleving in de Nederlandse An-

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

362

tillen, Aruba en Suriname: opstellen over recht en sociale cohesie. Nijmegen:
Wolf Legal Publishers; Leiden: E.M. Meijers Instituut voor
Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Juridische Faculteit Universiteit Leiden,
2001. 217 p.
Muysken, Pieter
‘The Creole languages of the Caribbean’. In: A history of literature in the
Caribbean: Vol. 2: English- and Dutch-speaking regions. A. James Arnold (ed.).
Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p. 399-414.
Neck-Yoder, Hilda van
‘“Yu gowtu kankan” treasures, translators and tricksters: twentieth-century
literature from Suriname’. In: Twentieth-century Suriname: continuities and
discontinuities in a new world society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds).
Kingston: Ian Randle Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001, p. 244-269.
Niekerk, Mies van
‘Creoles and Hindustanis: patterns of social mobility in two Surinamese
immigrant groups in the Netherlands’. In: Immigrants, schooling and social
mobility: does culture make a difference? Hans Vermeulen; Joel Perlmann
(eds). Basingstoke [etc.]: Macmillan Press; New York, NY: St. Martin's Press,
2000, p. 184-205.
Oleynik, Igor S. (ed.)
Suriname: a country study guide. Washington, DC: International Business
Publications, 2000. 292 p.
Ombre, Ellen
‘Afzien’. In: Andere ogen. Iris van de Erve; Mechteld Jansen (samenst.). Utrecht:
Het Spectrum, 2001, p. 81-98.
Oomen, Mar; Jos Palm
‘De lange schaduw van de slavernij: een gebruiksartikel wordt niet zomaar een
sociaal en zelfstandig wezen’. Vrij Nederland 62(26), 2001, p. 36-41.
Oostindie, Gert (ed.)
Facing up to the past: perspectives on the Commemoration of slavery from
Africa, the Americas and Europe. Kingston: Ian Randle Publishers, 2001. 150
p.
Ottema, Otte (samenst.)
De wilde vogels van Paramaribo = Wild birds of Paramaribo. Paramaribo:
STINASU, 2000. 100 p.
Paasman, A.N.
‘West Indian slavery and Dutch Enlightenment literature. In: A history of literature
in the Caribbean: Vol. 2: English- and Dutch-speaking regions. A. James Arnold
(ed.). Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p. 481-489.
Phaf-Rheinberger, Ineke
‘The Contemporary Surinamese novel’. In: A history of literature in the
Caribbean: Vol. 2: English- and Dutch-speaking regions. A. James Arnold (ed.).
Amsterdam [etc.]: John Benjamins Publishing, 2001, p. 527-541.
Phaf-Rheinberger, Ineke
‘The Portuguese Jewish nation: an Enlightenment essay on the colony of
Suriname’. In: A history of literature in the Caribbean: Vol. 2: English- and
Dutch-speaking regions. A. James Arnold (ed.). Amsterdam [etc.]: John
Benjamins Publishing, 2001, p. 491-503.
Pollack, Ralph P.
Casinos of Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Suriname: the Dutch
Caribbean. [East Freetown, MA]: [Town Bookbindery], 2000. 132 p.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

Pols, Hans
‘“We hebben erfgoed in huis dat van iedereen is”: gesprek met Ada Korbee
van het Wereldmuseum Rotterdam’. Kleio 42(5), 2001, p. 21-23.
Prosetiko-Carbin, Annelous
‘“Uiteindelijk moetje het zelf maken in je

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

363
werk, maar soms is het goed als je een push krijgt van iemand die vertrouwen
in je heeft”’. In: Bentana's, Tangsi's en Hosselen: over het leven en werken
van vrouwen uit Suriname, Nederlandse Antillen en Indonesië. Mieka Vroom
(red.). Utrecht: Vrouwen Alliantie, 2000, p. 12-19.
Putten, Laddy van; Leo Ferrier
‘50 years “Stichting Surinaams Museum” 1947-19 april-1997’. Archiv für
Völkerkunde 50, 1999, p. 143-152.
Rahan, Stuart; Jörgen Raymann
Mama mama, kijk buurvrouw: Jörgen Raymann's alter ego Esselien van
Doornengat. Schoorl: Contact, 2001. 153 p.
Rahman, Rita
Liefdesgeuren: roman. Haarlem: In de Knipscheer, 2001. 175 p.
Raindas, Anil
‘Meneer Doets’. In: Andere ogen. Iris van de Erve; Mechteld Jansen (samenst.).
Utrecht: Het Spectrum, 2001, p. 59-63.
Ramsoedh, Hans
‘Playing politics: ethniciety, clientelism and the struggle for power’. In:
Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a new world
society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: Ian Randle Publishers;
Leiden: KITLV Press, 2001, p. 91-110.
Rensch, Stanley
‘Als het over Marrons en Inheemsen gaat worden ook in het huidige Suriname
de principes van de kolonisator gehandhaafd’. In: Gesprekken aan de
Waterkant: Suriname 2000. Walter Lotens (samenst.). Paramaribo: Firgos;
Mol: Libertas, 2000, p. 90-105.
Rijsen, Jules
‘The Anjisa: more than just a headdress’. Caribnet 3, 2000, p. 40-48.
Rivière, Peter
‘“The more we are together...”’ In: The anthropology of love and anger; the
aesthetics of conviviality in native Amazonia. Joanna Overing; Alan Pass (eds).
London [etc.]: Routledge, 2000, p. 252-267.
Rodner, Clemencia; Miguel Lentino; Robin Restall
Checklist of the birds of northern South America: an annotated checklist of the
species and subspecies of Ecuador, Colombia, Venezuela, Aruba, Curaçao,
Bonaire, Trinidad & Tobago, Guyana, Suriname and French Guiana. New
Haven, CT [etc.]: Yale University Press, 2000. 135 p.
Roemer, Astrid H.
‘Miauw’: 24 nieuwe gedichten. Breda: De Geus, 2001. 44 p.
Roemer, Astrid H.
‘Mijn achtertuin’. In: Andere ogen. Iris van de Erve; Mechteld Jansen (samenst.).
Utrecht: Het Spectrum, 2001, p. 56-58.
Roemer, Astrid H.
‘Rudolph’. In: Oorlog: 63 schrijvers over oorlog en vrede. Ton van Reen
(samenst.). Breda: De Geus, 2001, p. 152-160.
Rosa Ribeiro, Fernando
‘Historía, narrativas de etnicidade e construção da nação nos países baixos e
sua diáspora’. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi: Antroplogia 15(1),
1999, p. 125-162.
Runs, Astrid; Hebe Vereest

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

Relaties tussen Surinaamse en Nederlandse NGO's: een perspectief op de
samenwerking. Paramaribo: NIKOS, AGIDS, 2000. 82 p. (NIKOS Publikatie;
5).
Saheblal, A.J.
De afwikkeling van onbeheerde nalatenschap in Suriname: de terugname door
de overheid van onbeheerde en verlaten gronden in de boezem van het domein.
Amsterdam: Stichting Surinaamse Jurisprudentie, Afdeling Nederland, 1999.
75 p.
Sansone, Livio
‘The internationalization of black culture: a

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

364
comparison of lower-class youth in Brazil and the Netherlands’. In: Immigrants,
schooling and social mobility: does culture make a difference? Hans Vermeulen;
Joel Perlmann (eds). Basingstoke [etc.]: Macmillan Press; New York, NY: St.
Martin's Press, 2000, p. 150-183.
Schalkwijk, Marten
‘Suriname: het moeizame spel van emancipatie en integratie’. In: Gesprekken
aan de Waterkant: Suriname 2000. Walter Lotens (samenst.). Paramaribo:
Firgos; Mol: Libertas, 2000, p. 37-52.
Schalkwijk, Marten; Usha Schalkwijk-Doerga; Ivet Pieper
Kinderen in Surinaamse kinderhuizen: sociale achtergronden, huidige
verzorgsituatie en toekomstperspectief. Paramaribo: ICDI, International Child
Development Initiatives, 2000. 55 p. (NIKOS Publikatie; 4).
Schmeitz, Maggie
‘Onafhankelijk worden betekent niet automatisch dat je geest ook
gedekoloniseerd wordt’. In: Gesprekken aan de Waterkant: Suriname 2000.
Walter Lotens (samenst.). Paramaribo: Firgos; Mol: Libertas, 2000, p. 55-71.
Sedney, Jules
‘Het romantisch nationalisme van de jaren vijftig begint plaats te maken voor
het nationaal realisme van het jaar 2000’. In: Gesprekken aan de Waterkant:
Suriname 2000. Walter Lotens (samenst.). Paramaribo: Firgos; Mol: Libertas,
2000, p. 17-34.
Sewradj-Debipersad, Roekmienie
Emancipatie van Hindoestaanse vrouwen: een beschrijving van de
veranderingen in het leven van Hindoestaanse vrouwen in Suriname vanaf
1873. Paramaribo: CERDES, 2001. 134 p.
Steenbrink, Karel; Joop Vernooij
‘Poetry by Shrinivasi in context: the encounter of popular and official Hinduism
and Christianity in Surinam’. Exchange 30(2), 2001, p. 157-181.
Stephen, H.J.
‘Culture is the soul of mankind: Winti culture and its rituals’. Caribnet 3, 2000,
p. 1-10.
Stipriaan, Alex van
‘The long road to a monument’. In: Facing up to the past: perspectives on the
Commemoration of slavery from Africa, the Americas and Europe. Gert
Oostindie (ed.). Kingston: lan Randle Publishers, 2001, p. 118-122.
Stipriaan, Alex van
‘Roads to the roots or stuck in the mud? The development of a Surinamese art
world’. In: Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in a
new world society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: lan Randle
Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001, p. 270-295.
Tjoa, Twie
‘De oost-west-verbinding’. In: Bentana's, Tangsi's en Hosselen: over het leven
en werken van vrouwen uit Suriname, Nederlandse Antillen en Indonesië.
Mieka Vroom (red.). Utrecht: Vrouwen Alliantie, 2000, p. 6-11.
Tjong-Ahin, Silvano
‘In Suriname gaan er kinderen dood aan malaria met twee gouden kettingen
om hun hals’. In: Gesprekken aan de Waterkant: Suriname 2000. Walter Lotens
(samenst.). Paramaribo: Firgos; Mol: Libertas, 2000, p. 140-158.
Valies, Wilgo
‘De onderwijsbonden hebben altijd een voorhoederol gespeeld in de Surinaamse
samenleving’. In: Gesprekken aan de Waterkant: Suriname 2000. Walter Lotens

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

365

(samenst.). Paramaribo: Firgos; Mol: Libertas, 2000, p. 125-137.
Veening, Wouter; Jessica Groenendijk
‘Extractive logging in the Guianas: the need for a regional ecosystemic
approach’. In: Amazonia at the crossroads: the challenge of sustainable
development. Anthony Hall (ed.). London: Institute of Latin American Studies,
2000, p. 25-40.
Ven, Colet van der
‘“Ik weet dat ik terugkom omdat ik niet af ben als mens”’. Opzij 29(4), 2001, p.
16-21.
Verkerk, Corrie
‘Een vrije negerin: het interview: Cynthia Mcleod’. PS van de Week 24 febr,
2001, p. 16-21.
Verroen, Dolf
Liever zwart. Houten: Van Holkema & Warendorf, 2001. 48 p.
Vrede, Dorus
‘Return to old Lombe’. Calabash 1(2), 2001, p. 1-6.
Vries, Victoria de
Seppuku: die éne simpele gedachte en de gedachte erna. Paramaribo:
MIKO-UMI, 2001. 61 p.
Vrij, Jean Jacques
‘Nederlandse minister van Surinaamse komaf: Abraham George Ellis
(1846-1916)’. Wi Rutu: Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie 1(1), 2001, p.
6-15.
Vroom, Mieka (red.)
Bentana's, Tangsi's en Hosselen: over het leven en werken van vrouwen uit
Suriname, Nederlandse Antillen en Indonesië. Utrecht: Vrouwen Alliantie, 2000.
80 p.
Vruggink, Hein; in samenwerking met Johan Sarmo
Surinaams-Javaans - Nederlands woordenboek. Leiden: KITLV Uitgeverij,
2001. 442 p.
Wallaart, Tino
‘Waarom het niet wil vlotten met zwart in de politiek: Wouter Gortzaks laatste
seizoen in de Kamer’. Vrij Nederland 62(34), 2001, p. 13-15.
Weenink, Mark
‘“Even slikken”: Surinaams cabaret’. La Chispa 278, 2001, p. 26-27.
Wekker, Gloria
‘Of mimic and unruly women: family, sexuality and gender in twentieth-century
Suriname’. In: Twentieth-century Suriname: continuities and discontinuities in
a new world society. Rosemarijn Hoefte; Peter Meel (eds). Kingston: lan Randle
Publishers; Leiden: KITLV Press, 2001, p. 174-197.
Werkgroep Suriname
25 jaar kerken in Suriname: verslag van een conferentie gehouden op 11
november 2000 in Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Amsterdam ZO. Amsterdam:
Werkgroep Suriname van de R.K. Parochie ‘De Graankorrel’, 2001. 50 p.
Wolf, Sigi
‘Slavernij monument: voor vergeten verleden onjuist belicht’. Wi Rutu: Tijdschrift
voor Surinaamse Genealogie 1(1), 2001, p. 30-32.

OSO. Tijdschrift voor Surinaamse taalkunde, letterkunde en geschiedenis. Jaargang 20

366

Berichten & Commentaar
Rectificatie
Het artikel ‘De Saramakaanse vrede in het Sranantongo’ (opgenomen in de Oso
2000-2) is geschreven door Wim Hoogbergen & Thomas Polimé, zoals aangegeven
staat in de inhoudsopgave. Helaas stond bij het artikel zelf een foutieve auteurs
vermelding (Okke ten Hove & Thomas Polimé). Onze excuses aan Wim Hoogbergen,
die als eindredacteur van dit blad natuurlijk wel een beetje beter had mogen opletten
bij de correctie van de drukproeven.

Herinneringen aan Eddy Bruma
Frank W. King
In de zomer van vorig jaar zocht ik beschutting tegen de verzengende hitte, onder
de serre van zijn statige kantoorpand in de binnenstad van Paramaribo.
Advocatenkantoor mr. E.J. Bruma stond op een gepoetste koperen plaat gegrift aan
de gevel van het pand. Ik kon de verleiding niet weerstaan om het gebouw te
betreden. Een Javaanse secretaresse sprak mij aan vanachter een glazenbalie. Ik
wilde slechts een kort gesprek hebben met mr. Bruma. Ik had vooraf geen afspraak
gemaakt, het gesprek zou gaan over... dat wilde ik zelf in persoon aan hem vertellen.
De secretaresse liet mij niet door, ik diende eerst een afspraak te maken. Uiteindelijk,
na veel gedelibereer en op en neer geloop, gelukte het mij mr. Bruma te spreken.
Het moment leek welhaast een in vervulling gegane kinderwens, die de architect
van de Srefidensi, de onafhankelijkheid van Suriname, mocht spreken.
Meester Bruma ontving mij hartelijk terwijl hij aan de lunch zat. Al knabbelend
aan zijn Surinaamse puntje zaten wij bijkans een uur te praten. Hij legde zijn oren
goed te luisteren, knikte zo nu en dan instemmend als ik mijn voorstellen ontvouwde.
Een hindostaanse en creoolse kantoorgenoot kwamen willekeurig de kamer binnen
wandelen en vernamen van Bruma wat mijn plannen waren, en dat hij zich daarmee
kon verenigen. Wij beloofden elkaar dat wij elkaars cliënten desgewenst juridisch
zouden bijstaan, dat ik in Nederland zijn cliënten in hun verblijfsrechtelijke zaken
zou bijstaan, en dat hij voor mijn cliënten in Paramaribo zou optreden. Ik zou het
een en ander op schrift stellen, onder vermelding van enige referenties, zodat hij
kon nagaan of mijn bedoelingen loepzuiver waren.
Mijn blikken doorzochten zijn werkkamer. Aan het plafond bungelde een kreukvrije
toga die gehuld was in een transparante plastieken hoes. Sinds het acht
decemberdrama in 1982 oefende mr. Bruma met waardigheid zijn nobele beroep
uit als advocaat voor de burgerij. Door mijn vorige beroep als rechtszaalverslaggever
kwam ik dichter op de huid van mr. Bruma te zitten. Ik herinnerde mij het geval in
de rechtszaal van een oude Hindostaanse onderwijzer die zijn zoon, een
eerstejaarsstudent Journalistiek, met een jachtgeweer heeft doodgeschoten omdat
deze in een vlaag van bandeloosheid de liefde had bedreven met een nog
maagdelijke jonge Hindostaanse vrouw. Zijn raadsman, mr Bruma, voerde een
spektakel op. Ik schreef mijn pen leeg aan de stortvloed van woorden die over mij
heen kwamen. Wat had deze cliënt tot een dergelijk daad begeesterd? Ik zag hoe
de rechter na het pleidooi van Bruma door twijfel werd overmeesterd. De rechter
was weken later tot zijn oordeel gekomen. Het vonnis was een straf op maat.
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Ik heb evenzeer in mijn nadagen als verslaggever in de rechtszaal meegemaakt
het geval van een Afro-Franse schrijver, die naar Suriname was afgereisd om er
een boek te schrijven over de nazaten van de gevluchte negerslaven. Deze schrijver
werd betrapt in het bezit te zijn van
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verdovende middelen, wat een overtreding betekende van de Surinaamse
narcotica-wetgeving. Hij hoefde enkel zijn tijd in voorarrest door te brengen in een
krapbemeten overbevolkte cel om daarna, na het zakelijke pleidooi van mr. Bruma,
zijn vrijspraak te horen vonnissen. Bruma liet de rechter het boek zien dat deze
schrijver reeds op zijn naam had staan en het manuscript over Suriname dat al
welhaast af was. En nu besefte ik dat ik heimelijk met hem had mee gepleit, zij het
met de pen.
Tijdens mijn studie aan de Vrije Universiteit las ik, vanwege voorbereidingen op
mijn eindscriptie, over zijn nationalistische gedrevenheid, dat onafhankelijkheid zijn
droom was, dat hij, toen zijn politieke partij [PNR] in 1973 deel uitmaakte van de
regeringscoalitie de Nederlandse delegatie met onder andere Jan Pronk en Joop
de Uyl onder druk zette door te dreigen dat hij de onderhandelingstafel zou verlaten
als zijn wensen niet zouden worden vervuld. Zijn leermeester prof. mr. de Gaay
Fortman sr vond hem reeds als student op de Vrije Universiteit een opmerkelijke
persoonlijkheid. Echter, Hindostaanse landgenoten waren hem onwelgevallig omdat
zijn nationalistische ideeën hen beangstigden. Meester Bruma dichte en schreef
zijn volk bij elkaar dat het een aard had. Hij stichtte later een volksbeweging, die hij
‘Wie egi sani’ noemde, ‘Ons eigen erfgoed’. In archiefbeelden zag ik hoe hij met
gebalde vuisten op een podium op de dag van de soevereiniteitsoverdracht de
Surinaamse burgerij in de victorie van de onafhankelijkheid opzweepte.
In mijn onbedorven puberale jaren was meester Bruma minister van Economische
Zaken. Om de noodlijdende enige Surinaamse suikerfabriek, Mariënburg, voor de
ondergang te behoeden bedacht hij een volksplan die hij tooide met de spreuk:
kapoe tjing a no sjing, wat zoiets betekent als: ‘het is geen schande om suikerriet
te kappen’. Hiermee bracht Bruma een heuse volksbeweging op gang. Zelf kon hij
geen suikerriet helpen kappen omdat - zo vertrouwde hij een tv-journalist toe - hij
in een schietincident tijdens een overval aan zijn hand gewond was geraakt.
Mariënburg had het overleefd, de plantage was gered en de machines draaiden
daarna op eigen wieken nog jaren door.
Na de verkiezingen van 1977 trok Bruma zich terug uit de actieve politiek. Na de
staatsgreep in 1980 was hij kabinetsformateur. Toen de voor een tijdje verboden
oude politieke partijen de politieke arena weer mochten bestijgen sprak Eddy Bruma
het volk publiekelijk voor het laatst toe, volgens het vuurvaste ritueel: op populistische
wijze, met steken onder water. Zijn imago was niet beschadigd en zijn blazoen was
smetteloos gebleven. Hij was anders dan vele landgenoten niet naar het buitenland
gevlucht toen de onafhankelijkheid Suriname niet die welvaart opleverde die ervan
verwacht werd.
Nog enige maanden geleden onderhielden wij zowel telefonische als schriftelijke
contacten. Volgend jaar, zo had ik het plan gevat, zou ik mr. Bruma weer opzoeken
op zijn kantoor in Paramaribo, om wat bij te praten, inzichten uit te wisselen,
evenwicht te zoeken en steun te vinden. Maar toen benauwde mij het ongerijmde
bericht, dat meester Bruma de worsteling van een roofoverval niet had overleefd.
Hij stierf in het harnas van wie egi sani, zijn eigen erfgoed, het land dat hij heeft
helpen bevrijden van een overzeese koloniale heerschap.

In memoriam Pater C.J.M. de Klerk (CssR.)
Freek Bakker
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Op 7 mei 2001 overleed pater Cornelis Johannes Maria de Klerk. Hij werd 98 jaar.
Pater De Klerk genoot in Suriname grote bekendheid onder hindostanen, en dan
vooral onder de hindoes. Door velen van hen wordt nog altijd met groot
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respect over hem gesproken, terwijl hij al in 1953 Suriname verliet.

Pater de Klerk werd in 1903 geboren in Noordwijkerhout. Hij wilde eerst naar de
kweekschool om onderwijzer te worden, maar een vriend van hem stimuleerde hem
zich aan te sluiten bij de Redemptoristen, de congregatie die zich wijdt aan de
bekering tot het rooms-katholicisme. In 1922 trad De Klerk in en zes jaar later, op
26 september 1928, werd hij tot priester gewijd. Hij had in de jaren daarvoor een
studie filosofie en theologie voltooid. In 1930 vertrok hij naar Paramaribo, waar hij
op 3 oktober aankwam. Hij werd kapelaan in de Bonifatiusparochie. In 1933 ging
hij naar Nickerie, waar hij zeven jaar zou blijven. In Waldeck bouwde hij het
Heilige-Geestkerkje.
Op 11 maart 1940 keerde hij voor vakantie terug naar Nederland. Vanwege het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kon hij niet terug naar Suriname. Hij begon
een universitaire studie in Leiden, Amsterdam en Utrecht. In 1945 maakte hij een
begin met de voorbereidingen voor een dissertatie over het hindoeïsme in Suriname.
In 1946 keerde hij vervolgens terug naar Suriname voor vervolgonderzoek.
Over zijn proefschrift vertelde hij: ‘Ik probeerde als Christen te begrijpen wat het
Hindoeïsme is. Ik heb getracht een eerlijk en positief portret te geven van het
Hindoeïsme zoals dat in deze beleden werd door de Hindoestanen in Suriname.
(...) Ik heb zoveel mogelijk plechtigheden bezocht en bezoekers en pandits
gesproken. Hun informatie heb ik gelegd naast de informatie die ik gehaald heb uit
de literatuur. Zo heb ik een beeld geconstrueerd over het Surinaamse Hindoeïsme’
(Hira, 1998: 6). Een vriend van mij herinnert zich nog goed hoe hij pater de Klerk
achter op zijn bromfiets over de dijkjes van de polders in Nickerie voerde om hem
van de ene pandit naar de andere te brengen. En wie het voorwoord in De Klerks
boek leest, stuit op een indrukwekkende reeks van inderdaad de meest
vooraanstaande pandits die Suriname in die periode telde. Op 14 maart 1951 was
het zover. Pater De Klerk promoveerde in Leiden. Maar het materiaal voor het
proefschrift was zo omvangrijk dat besloten werd de oorspronkelijke studie in twee
delen uit te brengen. Alleen het tweede deel zou als dissertatie dienst doen. De titel
daarvan was Cultus en ritueel van het Orthodoxe Hindoeïsme in Suriname. Het
eerste deel, oorspronkelijk bedoeld als inleiding op het tweede deel, werd twee jaar
later in 1953 als afzonderlijk boek uitgegeven onder de titel De Immigratie der
Hindostanen in Suriname. Beide boeken gelden als standaardwerken. Uitgeverij
Amrit in Den Haag bracht in 1998 ter gelegenheid van de herdenking van 125 jaar
immigratie van Hindostanen in Suriname beide boeken in één volume uit waarin
ook een korte inleiding is opgenomen over het leven van pater De Klerk.
Na zijn promotie keerde De Klerk terug naar Suriname, maar in 1953 vertrok hij
weer naar Nederland, waar hij benoemd was tot retraitepater van het
Petrus-Canisius-Retraitehuis van de Redemptoristen in Bergen (NH).
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In feite is het een wonderlijke zaak dat deze geleerde en tevens geestelijke na
het voltooien van zijn proefschrift slechts twee jaar in Suriname gewerkt heeft, want
De Klerk was aan het begin van de jaren vijftig waarschijnlijk de
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meest gekwalificeerde theoloog, die de rooms-katholieke kerk bezat voor de
contacten met hindoes in Suriname.
In Hindorama (2001: 19) schreef de historicus Hans Ramsoedh: ‘Volgens mensen
die hem persoonlijk hebben gekend, zou zijn vertrek uit Suriname door de hoogste
kerkelijke autoriteiten zijn gelast vanwege zijn al liberale opvattingen over het
hindoeïsme.’ De rooms-katholieke kerk was blijkbaar nog niet toe aan de openheid
waarmee De Klerk hindoes tegemoet trad.
Ook in Nederland was De Klerk toen hij daar in 1953 aankwam de theoloog met
de beste achtergrond voor het opbouwen van goede contacten met hindoes, maar
in die tijd woonden nog heel weinig hindostanen uit Suriname in Nederland.
In Suriname was De Klerk voorstander van een evangelisatiemethode waarbij
het christendom werd gezien als een verrijking van het eigen hindoeïstische
cultuurbezit. In 1942 schreef hij: ‘De taak van de Christen-missionaris is aan te
toonen dat de Hindoe, wanneer hij Christen wordt, niet ten volle breekt met zijn
eigen religieus cultuurbezit, maar dat hij wat schoon en goed was in zijn eigen
opvattingen, veredeld en verrijkt terugvindt in 't Christendom’ (De Klerk 1942: 117).
De goede relaties van De Klerk met vele hindoes en het respect dat hij oogstte
in hun kring maken echter duidelijk dat De Klerk niet hooghartig was. Hij wist goed
te luisteren en bezat een grote wijsheid. In 1998 vertelde hij in een interview dat hij
verwantschap ontdekt had tussen de Nieuw-Testamentische leer en de Veda's, en
gelijkenis tussen de samskāra's (hindoeïstische rites de passages) en bepaalde
liturgieën. De Klerk dacht in het bijzonder aan de verering van agni (vuur) en ignis.
Ignis staat in de rooms-katholieke liturgie voor het vuur van Gods Heilige Geest.
Vervolgens trok De Klerk een opvallende conclusie: ‘De inwoning Gods in de ziel
vindt door de genade (“gratia sanctificans”) in de Indische ziel een vruchtbare bodem.’
Met andere woorden, uiteindelijk is het hindoeïsme voortgekomen uit dezelfde God
die Jezus Christus bezielde. De oorsprong van de hindoereligie en het geloof in
Jezus Christus is God zelf. En God is groter dan de kerk alleen.
In 1955 werd De Klerk pastor van het klooster van de Redemptoristen bij de
Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Keizersgracht in Amsterdam. Toen in 1985 het
klooster werd opgeheven, verhuisden de bewoners naar Mariëngaarde in Warmond.
Daar is pater de Klerk overleden. Boven de overlijdensadvertentie stond:
Kom heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Deze woorden zijn een duidelijke verwijzing naar zijn gedachten overde verhouding
tussen het hindoeïsme en het christelijk geloof. De Klerk wilde liever verbinden dan
scheiding maken.
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In memoriam Jaggernath Lachmon (1916-2001)
Hans Ramsoedh
Op 19 oktober 2001 overleed Jaggernath Lachmon in Den Haag. Hij was hier als
leider van een Surinaamse parlementaire delegatie op bezoek. Op 21 september
e

j.l. is hij in Suriname nog op grootse wijze gehuldigd in verband met zijn 85
verjaardag. Lachmon is de vierde politieke leider in Suriname die in een tijdsbestek
van een jaar kwam te overlijden. Eerder overleden Eddy Bruma (U 6 november
2000), Henck Arron (U 4 december 2000) en Fred Derby (U 19 mei 2001). Met het
overlijden van Lachmon verliest Suriname een van zijn grootste politieke leiders.
Lachmon werd op 21 september 1916 in het district Nickerie geboren. Hij volgde
de opleiding tot praktizijn (advocaat) waarna hij zich in 1939 als zelfstandig advocaat
vestigde. In 1947 werd hij voorzitter van de Hindostaans-Javaanse Politieke Partij
en in 1948 van de Verenigde Hindostaanse Partij (VHP). Met de oprichting van de
VHP werd hij de onbetwiste leider van het Hindostaanse volksdeel. Bij de algemene
verkiezingen in 1949 werd Lachmon voor het eerst als parlementslid gekozen. Hij
zou tot aan zijn dood parlementslid blijven. Samen met pater Weidman van de
katholieke Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV) was hij een van de
belangrijkste voorvechters van het algemeen kiesrecht.
Lachmons gehele politieke loopbaan stond in het teken van een missie: de
emancipatie van het hindostaanse volksdeel en de verbroederingspolitiek. De
verbroederingspolitiek moest in zijn optiek leiden tot de vreedzame coëxistentie
tussen de diverse bevolkingsgroepen en de politieke machtsdeling en samenwerking
tussen hindostanen en creolen in Suriname. De verbroederingspolitiek kon hij
realiseren door de politieke samenwerking met Johan Pengel, de leider van de
creoolse Nationale partij Suriname (NPS), in de jaren vijftig en zestig. Door dit
politieke verbond kon hij de politieke en maatschappelijke emancipatie van de
hindostaanse bevolkingsgroep bewerkstelligen. Vanwege zijn rol in het
emancipatieproces van de hindostaanse is hij weleens de ‘Mozes van de
Hindostanen’ genoemd.
Lachmon hechtte zeer sterk aan behoud van de koninkrijksbanden. In zijn optiek
was de onafhankelijkheid geen reële optie. Hij was tevreden met de ruimte die het
Statuut reeds aan Suriname bood. Men moest volgens Lachmon eerst werken aan
de economische zelfstandigheid en dan pas praten over de politieke
onafhankelijkheid. Uiteindelijk ging Lachmon op dit punt overstag nadat partijgenoot
Hindorie in 1975 de partij verliet en zich aansloot bij de regeringscoalitie om op die
manier de onafhankelijkheid parlementair mogelijk te maken. Lachmon zei later dat
hij met de onafhankelijkheid instemde om raciale botsingen te voorkomen. Ook na
de onafhankelijkheid bleef hij streven naar goede betrekkingen met Den Haag. Het
is wellicht niet toevallig dat Lachmon uitgerekend in Nederland is overleden, het
land waarvoor hij warme gevoelens koesterde, waarmee hij eigenlijk nooit de banden
heeft willen verbreken en dat naast Suriname ook voor hem een moederland is
gebleven.
In de jaren tachtig kon Lachmon als leider van de hindostanen uitgroeien tot
nationaal leider, de politieke stabilisator, de vader des vaderlands en de éminence
grise van de Surinaamse politiek. Hij was de architect van het politieke bestel van
de post-militaire periode waarmee hij tevens de basis legde van de revitalisering
van de oude verbroederingspolitiek. Hoewel Lachmon vijftig jaar een prominente
politieke rol vervulde, aanvaardde hij niet de consequenties van zijn politiek
leiderschap. Hij heeft altijd afgezien van politiek-bestuurlijke functies.
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‘Papa Lach’ oefende macht het liefst onzichtbaar uit en koos als parlementsvoorzitter
voor macht zonder risico. 52 jaar eerder wist Lachmon de afzonderlijke hindostaanse,
politieke partijen om te smeden tot de VHP. De paradox is dat zijn overlijden nu
oorzaak is van een mogelijk uiteenvallen van de VHP, hetgeen samenhangt met
zijn leiderschapsstijl. Hij was al die jaren voorzitter van de partij bij ‘gebrek’ aan
tegenkandidaten. Lachmon tolereerde binnen de partij geen onafhankelijke geesten
en eiste van zijn volgelingen absolute loyaliteit. Hij vertrouwde teveel op zijn oude
macht en was in de jaren tachtig en negentig niet bereid de macht te delen. In 1996
werd hij geconfronteerd met een scheuring binnen zijn partij waarbij de handelsfactie
zich afscheidde. Deze scheuring hing ook samen met het gebrek aan democratie
en transparantie binnen zijn partij. Over zijn opvolging heeft hij zich curieus genoeg
nimmer uitgelaten. Gevolg is dan ook dat de partij een aantal facties kent die alvast
de messen aan het slijpen zijn en azen op de erfenis van Lachmon. Hiermee nemen
ook de politieke risico's voor de huidige regeringscoalitie toe. Met het overlijden van
Derby en Lachmon verliest de huidige regeringscoalitie twee belangrijke steunpilaren.
Vijftig jaar lang bleef Lachmon hameren op de vreedzame coëxistentie, politieke
machtsdeling en samenwerking als noodzakelijke ingrediënten voor politieke en
raciale stabiliteit. Politieke aspiraties van hindostaanse zijde wist hij te temperen
door steeds te refereren aan de raciale strijd en spanningen in het buurland Guyana.
In tegenstelling tot het buurland Guyana hebben latente antagonistische spanningen
tussen hindostanen en creolen in Suriname niet geleid tot raciale strijd. Lachmens
harmoniemodel heeft hiertoe zeer zeker een belangrijke bijdrage geleverd. Dit is
voor Suriname zijn grote verdienste geweest. Met zijn heengaan verliest Suriname
een groot nationaal leider.

Expositie: Slaven en schepen - enkele reis, bestemming onbekend.
Zwart hoofdstuk: Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam van
20 september 2001 tot en met 29 september 2002.
Dorine van Hinte-Rustwijk
Vanaf 20 september is in het Nederlands Scheepvaartmuseum de expositie Slaven
en Schepen te bezichtigen. In de folder, met op het voorblad een afbeelding van
een slaventransport per schip, wordt aangegeven dat de bezoeker meer over het
transport van de ‘zwarte lading’ te weten zal komen: ‘Ervaar dat de
zeevaartgeschiedenis van Nederland meer is dan een aaneenschakeling van
heldendaden. Vergelijkbare schepen waarmee Britten en Spanjaarden werden
verslagen, zijn ingezet om honderdduizenden slaven naar Amerika te vervoeren.
De tentoonstelling omvat oorspronkelijke documenten, zoals historische afbeeldingen
van Suriname en een journaal van een slavenschip. Negen verhalen van getuigen
vormen de leidraad van de expositie.’
Ter gelegenheid van de expositie is het boek Enkele reis, bestemming onbekend
uitgegeven door Primavera Pers. Het behandelt verschillende aspecten van de
slavenhandel. Daarnaast is in het Scheepvaartmuseum op 16 november 2001 een
tentoonstelling geopend, samengesteld door de Antilliaanse kunstenaar Geraldo
Steven Pinedo, die de afgelopen jaren een deel van zijn creatieve werk gewijd heeft
aan het slavernijverleden. Aan de hand van schilderijen, beelden, foto's en
documenten heeft hij een tentoonstelling samengesteld die zijn visie op het verleden
verbeeldt. De tentoonstelling van Pinedo, eerder tentoongesteld op Cuba en Curaçao,
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is te zien tot 25 februari 2002. Bezoekers van het museum worden op deze manier
in staat gesteld kennis te nemen van twee visies op het slavernijverleden: de visie
van Pinedo en van
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de samensteller(s) van de tentoonstelling Slaven en Schepen.
Ter gelegenheid van deze expositie organiseerde het Nederlands
Scheepvaartmuseum op 2 november 2001 een symposium over de Trans-Atlantische
slavenhandel. Verschillende deskundigen lieten hun licht schijnen over de thema's
slavenhandel en slavernij.
Door de educatieve dienst van het museum is tevens een speciale speurtocht
samengesteld bij de tentoonstelling Slaven en Schepen. Voor leerkrachten en
docenten is een speciaal onderwijspakket beschikbaar.
De expositie kent vijf gedeelten: Moeder Afrika, Slaven van Nederland, Slavernij
en Verzet, Nazaten, Commentaar Bezoekers. Deze opzet komt de overzichtelijkheid
zeer ten goede. Sommige thema's worden echter naar mijn mening te summier en
soms onvolledig behandeld.
De expositie is op traditionele wijze vorm gegeven met de gebruikelijke museale
middelen, zoals historische prenten aan de muur en objecten en documenten in
vitrines. Gesproken getuigenissen zijn te beluisteren door aan een koordje te trekken
bij het portret van de desbetreffende verteller. Jammer genoeg is niet duidelijk
aangegeven welke handeling verricht moet worden om kennis te nemen van de
vaak interessante verhalen van de ‘talking heads’. Veel bezoekers lopen daarom
hieraan voorbij.
De aankleding van de expositieruimte, die onderverdeeld is door middel van
doorzichtig, zwarte vitrage en bedrukt met teksten over mensenrechten en
afbeeldingen van slaven, is geslaagd en zeer suggestief. Er is helaas slechts in
geringe mate gebruik gemaakt van moderne audio-visuele middelen, waardoor
sommige interessante presentaties te statisch zijn en -vooral het jonge, zappende
publiek - minder zullen aanspreken. Een catalogus of een uitgebreidere uitleg bij
de afbeeldingen en objecten zou zeker de publieksvriendelijkheid hebben bevorderd.
Per slot van rekening is dit aspect van de roemruchte vaderlandse
scheepvaartgeschiedenis aan veel bezoekers onbekend.
Het is een uitstekend initiatief en werd hoog tijd om de keerzijde van de
Nederlandse Gouden Eeuw en de rol van Nederland hierin voor een breed publiek
voor het voetlicht te brengen. De verschillende activiteiten, waar de expositie een
onderdeel van is, is een goede stap in deze richting. Een bezoek aan deze expositie
is alleszins de moeite waard.
Voor meer informatie: www.scheepvaartmuseum.nl of tel: 020 - 5232222. Adres:
Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam

Wi Rutu; Tijdschrift voor Surinaamse genealogie
De Stichting voor Surinaamse genealogie waarop wij de lezers reeds eerder
attendeerden, geeft nu ook een eigen tijdschrift uit: Wi Rutu. Het eerste nummer
van juli 2001 bevat artikelen van Jean Jacques Vrij over Abraham George Ellis
e

(1846-1916), een Nederlandse minister uit het begin van de 20 eeuw met
Surinaamse wortels, van Sigi Wolf over het slavernij monument, van Pieter Bol over
vindplaatsen voor Surinaams familieonderzoek en een lijst van Surinaamse kranten
en hun vindplaatsen.
Het tijdschrift Wi Rutu is, naast de website (www.surinaamsegenealogie) één van
de belangrijkste media waarmee deze genealogische Stichting informatie aan de
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donateurs wil overbrengen. Het ligt in de bedoeling van de redactie het tijdschrift
twee keer per jaar uit te brengen.

Historische database Suriname via internet
De Historische Database Suriname (HDS) is de verzamelnaam voor een reeks
online databases
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met persoonsgegevens over de bevolking van Suriname in het verleden. Het idee
voorde HDS is ontwikkeld door Amrit consultancy in Den Haag in samenwerking
met het Algemeen Rijksarchief en het Instituut voor Maatschappij Wetenschappelijk
Onderzoek (IMWO) in Paramaribo. De HDS is vooral bedoeld voor mensen met
belangstelling voor genealogie, zowel binnen als buiten Nederland, waarvan de
stamboom geheel of gedeeltelijk geworteld is in Suriname. Het internet adres van
deze websites is www.archief.nl/rad/ De Historische Database Suriname zal voorlopig
bestaan uit een drietal webplatforms:

Arbeid op contract
‘Arbeid op Contract’ bevat databases met gegevens over de (Aziatische) immigranten
die als (contract)arbeider sinds de tweede helft van de 19e eeuw naar Suriname
kwamen en hun nakomelingen. De databases zijn gemaakt aan de hand van de
Surinaamse immigratieregisters, aanwezig in Paramaribo. Op dit moment zijn binnen
Arbeid op Contract te raadplegen, de al eerder in deze Oso genoemde Hindostaanse
database, de Javaanse database en de Chinese database.

Vrij in Suriname
Vrij in Suriname is een platform voor databases met gegevens over vrijgelaten
Surinaamse slaven en (andere) vrije zwarten. De databases leveren ook de nodige
gegevens over voormalige slavenhouders. De bestanden zijn in hoofdzaak gebaseerd
op archiefbronnen in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Op dit moment is
binnen Vrij in Suriname te raadplegen de database ‘Surinaamse manumissies
1832-1863’. Over een aantal maanden zal hieraan worden toegevoegd een database,
over zwarte soldaten en vrije arbeiders (ca. 1770 - ca. 1850).

Kolonie Suriname
Het platform Kolonie Suriname wordt in het najaar van 2001 actief. Hier worden
databases gepresenteerd over personen en hun gezinnen die als kolonist, militair
of koloniale beambte in Suriname leefden, veelal van Europese herkomst. Als eerste
database zal op dit platform zijn te raadplegen de database Boeroes (vanaf 1845)

OSO-colloquium 2002
Op initiatief van de Vereniging Bethesda die in 2002 honderd jaar bestaat, zal het
Oso-colloquium van 23 november 2002 als thema hebben ‘lepra in Suriname’.
Traditiegetrouw zal het colloquium worden gehouden in het Soeterijntheater van
het KIT te Amsterdam. Diverse sprekers zullen op aspecten van deze vroeger zeer
gevreesde en nog steeds niet uitgeroeide ziekte ingaan. In 2003 zal daarop
aansluitend het themanummer van Oso over lepra gaan. Auteurs die over genoemd
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onderwerp een bijdrage willen leveren, kunnen zich in verbinding stellen met Wim
Hoogbergen, de eindredacteur van Oso.
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